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ฝายสถิติและประมวลผลขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย  กุมภาพันธ 2560
โทร. 02-645-9672 

ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

ป 2559 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด
ทะเบียนใหม ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) 
พบวาในป 2559 มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทุกประเภทรวมกันประมาณ 123,400 
หนวย ลดลงรอยละ 0.4 จากชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 123,800 หนวย 

จากจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม จํานวน 123,400 หนวย แบงเปนยอดจดทะเบียน
ในแตละเดือน ดังนี้ 

 มกราคม ประมาณ 9,500 หนวย  
 กุมภาพันธ ประมาณ 18,000 หนวย  
 มีนาคม ประมาณ 13,700 หนวย  
 เมษายน ประมาณ 7,300 หนวย 
 พฤษภาคม ประมาณ 5,900 หนวย 
 มิถุนายน ประมาณ 5,700 หนวย 
 กรกฎาคม ประมาณ 12,200 หนวย 
 สิงหาคม ประมาณ 12,900 หนวย 
 กันยายน ประมาณ 14,600 หนวย 
 ตุลาคม ประมาณ 8,800 หนวย 
 พฤศจิกายน ประมาณ 9,100 หนวย 
 ธันวาคม ประมาณ 5,700 หนวย 
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จากจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในป 2559 แบงเปนในเขตกรุงเทพฯ 

ประมาณ 62,400 หนวย ลดลงรอยละ 9 จากชวงเดียวกันของป 2558 และใน 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกัน
ประมาณ 61,000 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของป 2558  

แบงเปนหนวยหองชุดประมาณ 69,700 หนวย (คิดเปนรอยละ 56 ของหนวยสรางเสร็จจดทะเบียน
ใหมทั้งหมด) บานเด่ียวประมาณ 31,900 หนวย (คิดเปนรอยละ 26) ทาวนเฮาสประมาณ 16,400 หนวย 
(คิดเปนรอยละ 13) อาคารพาณิชยพักอาศัยประมาณ 3,400 หนวย (คิดเปนรอยละ 3) และบานแฝด
ประมาณ 2,000 หนวย (คิดเปนรอยละ 2) 

พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรกในป 
2559 ไดแก อําเภอเมืองปทุมธานี (3,800 หนวย) อําเภอบางบัวทอง (3,300 หนวย) อําเภอเมือง
สมุทรสาคร (2,900 หนวย) อําเภอบางพลี (2,700 หนวย)และอําเภอเมืองสมุทรปราการ (2,600 หนวย) 

พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทหองชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในป 
2559 ไดแก อําเภอธัญบุรี (8,700 หนวย) อําเภอเมืองนนทบุรี (6,600 หนวย) อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
(5,900 หนวย ซึง่ในจํานวนนี้เปนโครงการบานเอ้ืออาทรบานคลองสวน 900 หนวย ที่เหลือเปนโครงการ
เอกชน) เขตจตุจักร (4,300 หนวย) และเขตบางรัก (3,300 หนวย)  

ทั้งนี้ ในป 2559 มีอาคารชดุเอ้ืออาทรสรางเสร็จจดทะเบียนใหมของการเคหะแหงชาติ 7 โครงการ 
รวม 113 อาคาร 5,200 หนวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความจํากดัความรับผดิชอบ 
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ี

เชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปน
จริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความ
เหมาะสม 
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ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ป 2559 

เขตพื้นที ่ บาน
เด่ียว 

บาน
แฝด 

ทาวน
เฮาส 

อาคาร
พาณชิย

รวม
แนวราบ 

หองชุด ป 2559 ป 2558 

กรุงเทพฯ 12,900 1,100 7,300 1,700 23,000 39,400 62,400 68,600 

5 จังหวัด
ปริมณฑล 19,000 900 9,100 1,700 30,700 30,300 61,000 55,200 

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล 31,900 2,000 16,400 3,400 53,700 69,700 123,400 123,800 

สัดสวน/ 
รอยละ 26% 2% 13% 3% 44% 56%   

หมายเหตุ: 5 จังหวัดปริมณฑลหมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
 

 
ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม แยกประเภท 

ป 2559 

 



REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 

 



REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 

 

 


