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31 พฤษภาคม 2561 

รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560  
 

ศนูย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ได้จดัท ารายงานสรุปผลการส ารวจภาคสนามโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่
ระหว่างการขายล่าสดุ ณ สิน้ปี 2560 นบัเฉพาะโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากวา่ 6 
หน่วยต่อโครงการ พบว่า มีจ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างขายทัง้หมด 1,584 โครงการ มีจ านวนหน่วยในผังรวม 
458,943 หน่วย และมลูคา่โครงการรวม 1,764,603 ล้านบาท ในจ านวนนีเ้ป็นอปุทานเหลือขาย จ านวน 142,860 
หนว่ย มลูคา่รวม 549,807 ล้านบาท  

ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร มีจ านวน 1,135 โครงการ มีจ านวนหน่วยในผังรวม 212,997 
หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 916,112 ล้านบาท และมีหน่วยเหลือขาย จ านวน 80,449 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 56.3 ของหนว่ยเหลือขายทัง้หมด มลูคา่เหลือขายรวม 340,302 ล้านบาท  

ส่วนโครงการอาคารชุด มีจ านวน 449 โครงการ มีจ านวนหน่วยในผังรวม 245,946 หน่วย มูลค่า
โครงการรวม 848,491 ล้านบาท และมีหน่วยเหลือขาย จ านวน 62,441 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.7 ของ
หนว่ยเหลือขายทัง้หมด มลูคา่เหลือขายรวม 209,504 ล้านบาท  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าววา่จากผลการส ารวจภาคสนามโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ี
อยู่ระหว่างการขายล่าสุด ณ สิน้ปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 1,584 โครงการ มีจ านวนหน่วยทัง้หมด 458,943 หน่วย มี
จ านวนหน่วยบ้านจัดสรร 212,997 หน่วย ซึ่งเพิ่มขึน้จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ท่ีมี 208,237 หน่วย และเป็น
อาคารชุด 245,946 หน่วย เพิ่มขึน้จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ท่ีมี 242,852 หน่วย ซึ่งมีจ านวนหน่วยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสดุร้อยละ 50.5รองลงมาอยูใ่นนนทบรีุร้อยละ 17.4 

“จากการส ารวจพบว่ามีโครงการเปิดขายใหม่ในปี 2560 จ านวน 396 โครงการ จ านวน 101,422 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของหน่วยในผงัทัง้หมดท่ีเสนอขายอยู่ ณ ปัจจุบนั โดยมีมูลค่าโครงการท่ีเปิดขายในปี 2560 
รวม 408,084 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านจดัสรร 272 โครงการ จ านวน 40,841 หน่วย มีมลูคา่โครงการ 166,044 
ล้านบาท และอาคารชดุ 124 โครงการ จ านวน 60,581 หนว่ย มีมลูคา่โครงการ 242,040 ล้านบาท” 
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ตารางแสดงโครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขาย กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ณ สิน้ปี 2560 

ประเภท 
จ านวน
โครงการ 

หน่วยในผัง มูลค่าโครงการ (ลบ.) หน่วยเหลือขาย 
มูลค่าเหลือขาย 

(ลบ.) 

หน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน หน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

บ้านจดัสรร 1,135 212,997 46.4% 916,112 51.9% 80,449 56.3% 340,302 61.9% 
อาคารชดุ 449 245,946 53.6% 848,491 48.1% 62,411 43.7% 209,504 38.1% 
รวม 1,584 458,943 100.0% 1,764,603 100.0% 142,860 100.0% 549,807 100.0% 

ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณารายละในด้านประเภทและราคาขายโครงการ พบว่าในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ-
ปริมณฑลมีหน่วยขายได้สะสม ณ สิน้ปี 2560 จ านวนรวม 316,083 หน่วย หรือร้อยละ 68.9 (ต่อหน่วยทัง้หมด 
458,943 หน่วย) มีมลูคา่โครงการขายได้รวม 1,214,796 ล้านบาท โดยประเภทโครงการอาคารชดุมีสดัส่วนขายได้ 
มากท่ีสดุร้อยละ 74.6 (ตอ่หนว่ยทัง้หมด 245,946 หนว่ย)  

 ทัง้นีใ้นแต่ละพืน้ท่ีมีประเภทท่ีอยู่อาศยัขายได้สงูสุดตา่งกนั กล่าวคือในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครขายได้
ร้อยละ 75.8 และอาคารชุดขายได้มากท่ีสุดร้อยละ 77.8 (ตอ่หน่วยทัง้หมด 169,105 หน่วย) เช่นเดียวกับจงัหวดั
นนทบุรีขายได้ร้อยละ 64.4 และอาคารชุดได้มากท่ีสุดร้อยละ 67.8 (ต่อหน่วยทัง้หมด 35,411 หน่วย) ขณะท่ี
จงัหวดัปทุมธานีขายได้ร้อยละ 58.6  โดยอาคารพาณิชย์ขายได้มากท่ีสุดร้อยละ 75.4 (ต่อหน่วยทัง้หมด 2,281 
หน่วย) จงัหวดัสมุทรปราการขายได้ร้อยละ 62.7 ท่ีดินเปล่าขายได้มากท่ีสุดร้อยละ 83.5 (ต่อหน่วยทัง้หมด 164 
แปลง) จังหวัดสมุทรสาครขายได้ร้อยละ 59.0 อาคารชุดขายได้มากท่ีสุดร้อยละ 80.0 (ต่อหน่วยทัง้หมด 1,556 
หน่วย) และจังหวัดนครปฐมขายได้ร้อยละ 58.8 และอาคารชุดขายได้มากท่ีสุดร้อยละ 70.8 (ต่อหน่วยทัง้หมด 
3,869 หนว่ย) 

 ส าหรับภาพรวมโครงการเหลือขายพบว่าในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีสดัส่วนท่ีอยู่อาศยัเหลือขาย
ร้อยละ  31.1 มีมูลค่าเหลือขาย 549,807 ล้านบาท  ในประเภทบ้านจดัสรร ณ สิน้ปี 2560 ทาวน์เฮ้าส์มีสดัส่วน
เหลือขายมากท่ีสุด ร้อยละ 53.6 โดยส่วนใหญ่เหลือขายในระดบัราคา 2.01- 3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้าน
เดี่ยว เหลือขายร้อยละ 31.5 โดยส่วนใหญ่เหลือขายอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท บ้านแฝดเหลือขาย
ร้อยละ 10.3 โดยเหลือขายในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ อาคารพาณิชย์พกัอาศยัเหลือขายร้อย
ละ 4.3 โดยเหลือขายในระดบัราคา 3.01 – 5.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ และท่ีดินเปลา่เหลือขายร้อยละ 0.2 โดยเหลือ
ขายในระดบัราคา 3.01 – 5.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ ตามล าดบั  
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 ท าเลของโครงการบ้านจดัสรรท่ีเหลือขาย มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ณ สิน้ปี 2560 ได้แก่ 1) ล าลูกกา-
คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 2) จงัหวดัสมุทรปราการ 3) บางกรวย–บางใหญ่-บางบวัทอง-ไทรน้อย ซึ่งเป็นแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีเปิดให้บริการแล้ว 4) สมทุรสาคร และ 5) มีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบงั โดยทัง้ 
5 ท าเลนีเ้หลือขายเป็นประเภททาวน์เฮ้าส์ ในระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทในสดัส่วนมากท่ีสุด ยกเว้นท าเล
สมทุรปราการ เหลือขายประเภททาวน์เฮ้าส์ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทในสดัสว่นมากท่ีสดุ 

 ในประเภทโครงการอาคารชุด พบว่า ณ สิน้ปี 2560 ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนเหลือขายมากท่ีสดุร้อย
ละ 66.2 โดยส่วนใหญ่เหลือขายในระดบัราคา 2.01- 3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นห้องชุดแบบสตดูิโอ เหลือขาย
ร้อยละ 22.1 ซึ่งส่วนใหญ่เหลือขายในระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสุด ส่วนประเภทห้องชุดแบบ 2 
ห้องนอน มีสดัส่วนเหลือขายร้อยละ 10.7 ซึ่งส่วนใหญ่เหลือขายในระดบัราคา 3.01-5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ และ
ห้องชดุแบบ 3 ห้องนอนขึน้ไปเหลือขายร้อยละ 0.9 ซึ่งส่วนใหญ่เหลือขายในระดบัราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึน้
ไปมากท่ีสดุ  

 ท าเลของโครงการอาคารชุดท่ีเหลือขาย มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ณ สิน้ปี 2560 ได้แก่ 1) จังหวัด
นนทบรีุ 2) ธนบรีุ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตากสิน-บางหว้าท่ีเปิดให้บริการแล้ว 3) จงัหวดัสมทุรปราการ     4) 
ห้วยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง  และ 5) จงัหวดัปทมุธานี โดยท าเลจงัหวดันนทบรีุ และจงัหวดัสมทุรปราการ เหลือขาย
เป็นประเภท 1 ห้องนอน ในระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทในสดัส่วนมากท่ีสุด ส่วนท าเลธนบุรี และห้วยขวาง-
จตจุักร-ดินแดง เหลือขายเป็นประเภท 1 ห้องนอน ในระดบัราคาท่ีสูงกว่าท าเลอ่ืน คือ ระดบัราคา 3.01 – 5.00 
ล้านบาทในสดัส่วนมากท่ีสุด และท าเลจงัหวดัปทุมธานี เหลือขายประเภทสตดูิโอ ในระดบัราคาน้อยกว่า 1 ล้าน
บาทมากท่ีสดุ 

 อยา่งไรก็ตามศนูย์ข้อมลูฯได้ประมาณการอปุทานเหลือขายท่ีอยูอ่าศยัในตลาด กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
ปี 2561 โดยคาดว่าจะมีจ านวนหน่วยประมาณ 145,099 หน่วย  ประกอบด้วยแนวราบมีประมาณ 80,490 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 55.5 และ อาคารชุดมีประมาณ  64,609 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.5 โดยประมาณการว่าหน่วยท่ี
เหลือขายมากท่ีสุด คือ อาคารชดุร้อยละ 44.5  รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 32.4 บ้านเด่ียวร้อยละ 16.0% ท่ี
เหลือเป็น บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์  
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  ตารางแสดงท าเลที่มีโครงการบ้านจัดสรรเหลือขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มากที่สุด 5 อันดับ
แรก 

อันดับที่ ท าเล 
จ านวนหน่วย
เหลือขาย 

มูลค่าเหลือ
ขาย (ลบ.) 

ระดับราคาที่
เหลือขายมาก
ที่สุด(ลบ.) 

ประเภทที่
เหลือขายมาก

ที่สุด 

1 
ล าลกูกา-คลองหลวง-ธญับรีุ-    
หนองเสอื 

15,248 50,943 2.01 -3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

2 สมทุรปราการ 14,822 52,648 1.51 -2.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

3 
บางกรวย–บางใหญ่-บางบวัทอง- 
ไทรน้อย 

13,913 53,437 2.01 -3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

4 สมทุรสาคร 7,328 24,171 2.01 -3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

5 
มีนบรีุ-หนองจอก-คลองสามวา-
ลาดกระบงั 

4,814 20,582 2.01 -3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ตารางแสดงท าเลที่มีโครงการอาคารชุดเหลือขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มากที่สุด 5 อันดับแรก 

อันดับที่ ท าเล 
จ านวน
หน่วย

เหลือขาย 

มูลค่าเหลือ
ขาย (ลบ.) 

ระดับราคาที่
เหลือขาย
มากที่สุด 

ประเภทที่เหลอืขาย
มากที่สุด 

1 นนทบรีุ 11,385 26,925 2.01 -3.00 1 ห้องนอน 

2 ธนบรีุ 10,100 27,452 3.01 -5.00 1 ห้องนอน 

3 สมทุรปราการ 6,882 14,142 2.01 -3.00 1 ห้องนอน 

4 ห้วยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง 5,729 22,216 3.01 -5.00 1 ห้องนอน 

5 ปทมุธาน ี 5,222 5,593 ≤ 1.00 สตดูิโอ 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6  
                                                                       ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   

  

 


