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     สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2561  

ภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2561สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัในด้านอุปสงค์ปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560  ดงัจะเห็นได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนหนว่ยและจ านวน
มลูคา่ และสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยับคุคลปล่อยใหมก็่ปรับตวัเพิ่มขึน้จากชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2560 เชน่กนัโดยมาจาก
การโอนอาคารชุดเป็นหลัก ขณะท่ีในด้านอุปทานโครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่และท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด
ทะเบียนปรับตวัลดลงพอสมควรเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 ทัง้นีเ้ป็นผลจากปริมาณอปุทานท่ีอยู่
อาศัยประเภทอาคารชุดท่ีมีการเปิดตวัใหม่ และมีการสร้างเสร็จจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 มีอยู่ใน
ปริมาณมาก โดยพบว่า มีสถิติสูงท่ีสุดในรอบ 5 ไตรมาสท่ีผ่านมา จึงท าให้ผู้ประกอบการมีการปรับตวัโดยการ
ชะลอการเพิ่มปริมาณอปุทานในตลาด เพ่ือระบายอปุทานในมือออกไป ทัง้ในส่วนท่ีเป็นหน่วยรอการขาย (Stock) 
และหนว่ยท่ีรอการโอน (Backlog) 

ส าหรับในภาพรวมคร่ึงแรกปี 2561 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยทัง้ในด้านอุปสงค์และอุปทาน
ปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นสญัญาณว่าตลาดท่ีอยู่อาศยัยงัคงมีการขยายตวั
เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองจากปี 2560 โดยเป็นผลจากปัจจยับวกท่ีส าคญัจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ทัง้ภาคการส่งออก และการทอ่งเท่ียว รวมถึงการลงทนุในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่วา่จะเป็นโครงการ
รถไฟฟ้าสายตา่งๆ และรถไฟฟ้าความเร็วสงู 

ส่วนภาพรวมคร่ึงหลังปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัทัง้ในด้านอุปสงค์และอุปทาน
ยงัคงมีการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 ด้านอุปทานโครงการเปิดตวัใหม่คาดว่าจะ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.0 เม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงแรก
ปี 2561 ท่ีมีการชะลอตวัลงส่วนอปุทานท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึน้
ร้อยละ 11.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.2 เม่ือเทียบกบัชว่งคร่ึงแรกปี 2561 
ในขณะท่ีด้านอปุสงค์การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัคาดว่าจะลดลงทัง้จ านวนหน่วยและมลูคา่ โดยลดลงร้อยละ -
8.3 และ -16.9 ตามล าดับ เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และลดลงร้อยละ -6.0 และ -21.0 
ตามล าดบัเม่ือเทียบกับช่วงคร่ึงแรกปี 2561คาดว่าจะส่งผลให้ภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศยัของปี 2561 ด้านอปุทาน
โครงการเปิดใหม่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.3 ท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.7 และด้าน
อปุสงค์การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัคาดว่าจะเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนหน่วย และมลูคา่ โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.2 และ 7.5 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปี 2560 
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1. สถานการณ์ด้านอุปทานท่ีอยู่อาศัย 
1.1 โครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

 โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหมใ่นช่วงไตรมาส 2 ปี 2561มีจ านวนประมาณ 57 โครงการ มีหนว่ยใน
ผงัรวม 15,907 หน่วย และมีมูลคา่โครงการรวม 61,354  ล้านบาท ลดลงทัง้จ านวนโครงการ จ าหนวนหน่วย และ
มลูคา่โครงการ โดยจ านวนโครงการลดลงร้อยละ -32.9 จ านวนหน่วยลดลงร้อยละ -44.9 และมลูคา่โครงการลดลง
ร้อยละ 43.9 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2560 

 เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทโครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ พบว่า ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561
โครงการบ้านจัดสรรมีการเปิดขายใหม่จ านวนประมาณ 37โครงการ 6,512 หน่วยมีมลูค่าโครงการรวม 26,196
ล้านบาท ซึ่งลดลงทัง้จ านวนโครงการ จ านวนหน่วยและมลูคา่โครงการ โดยลดลงร้อยละ -27.5 -46.3 และ -43.9 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ส่วนโครงการอาคารชุดมีการเปิดขายใหม่จ านวน 20 
โครงการ 9,395หน่วย มูลค่าโครงการรวม 35,158 ล้านบาทซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทัง้จ านวน
โครงการ จ านวนหนว่ยและมลูคา่โครงการร้อยละ -41.2 -43.8 และร้อยละ -43.9 ตามล าดบั 

 ภาพรวมในชว่งคร่ึงแรกปี 2561 เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทโครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม ่พบว่า 
โครงการบ้านจัดสรรมีการเปิดขายใหม่จ านวนประมาณ 91โครงการ 15,274 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 
67,832 ล้านบาท ลดลงทัง้จ านวนโครงการ จ านวนหน่วยและมูลคา่โครงการ โดยลดลงร้อยละ -25.4 -38.6และ -
25.7ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 ส่วนโครงการอาคารชุดมีการเปิดขายใหม่จ านวน 56 
โครงการ 25,252 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 100,491 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทัง้จ านวน
โครงการ จ านวนหนว่ยและมลูคา่โครงการร้อยละ -15.2 -17.0 และร้อยละ -15.5ตามล าดบั  

 

โครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล คร่ึงแรกปี 2561 

H1/2560R H1/2561 P %HoH H1/2560R H1/2561 P %HoH H1/2560R H1/2561 P %HoH

บ้านจดัสรร 122 91 -25.4% 24,882 15,274 -38.6% 91,344 67,832 -25.7%

อาคารชุด 66 56 -15.2% 30,429 25,252 -17.0% 118,932 100,491 -15.5%

รวม 188 147 -21.8% 55,311 40,526 -26.7% 210,276 168,323 -20.0%

หน่วย มลูค่า
ประเภทบ้าน

โครงการ

 
หมายเหตุ : P หมายถึงข้อมลูเบือ้งต้นจากการส ารวจ 
                    R หมายถึงข้อมลูที่มีการปรับปรุง 
ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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 ในด้านประเภทและราคาขายโครงการบ้านจัดสรรในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
66.9 เป็นทาวน์เฮ้าส์อยู่ในระดบัราคา 3.01- 5.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 24.7เป็นบ้านเด่ียวส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัราคา3.01 –5.00 ล้านบาท ส าหรับบ้านแฝดเปิดขายร้อยละ 6.9สว่นใหญ่เปิดขายในระดบัราคา 3.01 – 5.00 
ล้านบาท สว่นอาคารพาณิชย์พกัอาศยัเปิดขายใหม่เพียงร้อยละ 1.5 โดยเปิดขายในระดบัราคา 7.51 – 10.00 ล้าน
บาทมากท่ีสดุ 
 ท าเลของโครงการบ้านจัดสรรท่ีเปิดขายใหม่ มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในช่วง
คร่ึงแรกปี 2561 ได้แก่ 1) จงัหวดัสมทุรปราการ 2) ล าลกูกา-คลองหลวง-ธญับรีุ-หนองเสือ 3) บางกรวย–บางใหญ่-
บางบวัทอง-ไทรน้อย 4) บางเขน-สายไหม-ดอนเมือง-หลกัส่ีและ 5) เมืองปทมุธานี-ลาดหลมุแก้ว-สามโคก โดยใน 
5 ท าเลนี ้ทาวน์เฮ้าส์เปิดขายใหม่มากท่ีสุดและส่วนใหญ่เปิดขายอยู่ในระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทยกเว้น
ท าเลบางกรวย–บางใหญ่-บางบวัทอง-ไทรน้อย ซึ่งเป็นท าเลท่ีแนวรถไฟฟ้าสายสีมว่งเปิดให้บริการแล้ว ทาวน์เฮ้าส์
จะเปิดขายใหม่ในระดบัราคาท่ีสูงกว่าท าเลอ่ืน คือ 3.01 – 5.00 ล้านบาทในสดัส่วนมากท่ีสุดส่วนท าเลบางเขน-
สายไหม-ดอนเมือง-หลักส่ีซึ่งเป็นท าเลท่ีมีแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว(ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ท่ีก าลังอยู่
ระหว่างก่อสร้าง และสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี) ท่ียงัไม่ก่อสร้างและมีแผนจะเร่ิมก่อสร้างภายในปีนี ้จึงส่งผลให้
โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในท าเลนีป้รับราคาเพิ่มขึน้ โดยส่วนใหญ่จะขายในระดบัราคา 5.01 – 7.00 ล้าน
บาทมากท่ีสดุ  
 

 ท าเลที่มีโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล คร่ึงแรกปี 2561 มากที่สุด5 อันดับแรก 

อันดับที่ ท าเล 

จ านวนหน่วย

ที่เปิดขาย

ใหม่ 

มูลค่า

โครงการ 

(ลบ.) 

ระดับราคาที่

เปิดขายมาก

ที่สุด 

ประเภทที่เปิด

ขายมากที่สุด 

1 สมทุรปราการ 3,554 12,851 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

2 ล าลกูกา-คลองหลวง-ธญับรีุ-หนองเสอื 2,531 7,353 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

3 บางกรวย–บางใหญ่-บางบวัทอง-ไทรน้อย 1,430 6,096 3.01-5.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

4 บางเขน-สายไหม-ดอนเมือง-หลกัสี ่ 1,218 8,729 5.01-7.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

5 เมืองปทมุธาน-ีลาดหลมุแก้ว-สามโคก 1,160 4,370 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 
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ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

 ในด้านประเภทและราคาขายของโครงการอาคารชดุท่ีเปิดขายใหมใ่นชว่งคร่ึงแรกปี 2561 เป็นห้องชดุ
แบบ 1 ห้องนอนมีมากท่ีสุดร้อยละ71.6 ซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายในระดบัราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็น
ประเภทสตูดิโอร้อยละ 19.4 ซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 1.01 - 2.00 ล้านบาท ส่วนห้องชุดประเภท 2 
ห้องนอนมีสัดส่วนร้อยละ 9.0 ซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายในระดบัราคา 3.01 -5.00 ล้านบาท ส าหรับห้องชุดแบบ 3 
ห้องนอนขึน้ไปเปิดขายใหมเ่พียงร้อยละ 0.03 ซึง่ทัง้หมดเปิดขายในระดบัราคามากกว่า 10 ล้านบาท 
 ท าเลของโครงการอาคารชดุท่ีเปิดขายใหม่มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในกรุงเทพฯ -ปริมณฑลในช่วงคร่ึง
แรกปี 2561 ได้แก่ 1) ห้วยขวาง-จตจุกัร-ดนิแดง 2) ธนบรีุ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว(ชว่งตากสิน-บางหว้า)ท่ีเปิด
ให้บริการแล้ว และตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน(ชว่งหวัล าโพง-บางแค) ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง3) บางซ่ือ-ดสุิต 
ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-เตาปนู) และแนวรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน (ช่วงหวัล าโพง-เตาปนู) ท่ีเปิด
ให้บริการแล้ว 4) สมทุรปราการ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงส าโรง-สมทุรปราการ) ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
และ 5) นนทบรีุ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ชว่งบางใหญ่-เตาปนู) ท่ีเปิดให้บริการแล้ว ส่วนใหญ่เปิดขายห้องชดุ
ประเภท 1 ห้องนอนในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท ยกเว้นท าเลบางซ่ือ-ดสุิต ซึ่งเปิดขายในระดบัราคา 3.01 
– 5.00 ล้านบาทในสดัสว่นมากท่ีสดุ  
 

ท าเลที่มีโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล คร่ึงแรกปี 2561 มากที่สุด 5 อันดับแรก 

อันดับ

ที่ 
ท าเล 

จ านวนหน่วยที่

เปิดขายใหม่ 

มูลค่าโครงการ 

(ลบ.) 

ระดับราคาที่เปิด

ขายมากที่สุด 

ประเภทที่เปิด

ขายมากที่สุด 

1 ห้วยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง 9,205 42,578 2.01-3.00 1 ห้องนอน 

2 ธนบรีุ 4,828 13,594 2.01-3.00 1 ห้องนอน 

3 บางซื่อ-ดสุติ 2,029 8,100 3.01-5.00 1 ห้องนอน 

4 สมทุรปราการ 1,809 4,170 2.01-3.00 1 ห้องนอน 

5 นนทบรีุ 1,781 4,023 2.01-3.00 1 ห้องนอน 

ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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1.2 ท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
ในช่วงไตรมาส 2ปี 2561มีจ านวนหน่วย  23,939หน่วย ลดลงร้อยละ 17.4 เม่ือเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2560 ซึง่มีจ านวน 28,993 หน่วยและลดลงร้อยละ 32.1เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561ซึง่มีจ านวน 
35,270หนว่ย 
 ประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นห้องชดุมากท่ีสดุมีจ านวน 9,063หนว่ย คิดเป็นร้อย
ละ 37.9ของหนว่ยท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหมท่ัง้หมด รองลงมาเป็นบ้านเด่ียวมีจ านวน 8,173 หนว่ย คดิ
เป็นร้อยละ 34.1ทาวน์เฮ้าส์มีจ านวน 5,592 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ23.4 อาคารพาณิชย์พกัอาศยัมีจ านวน 861
หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 3.6และบ้านแฝดมีจ านวน 250 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
 แตห่ากพิจารณาในชว่งคร่ึงแรกปี 2561 ท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหมมี่จ านวนหนว่ย 59,209
หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.3เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2560 ซึง่มีจ านวน 52,737 หนว่ย โดยท่ีเพิ่มขึน้มา
จากประเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบเพิ่มขึน้ร้อยละ12.8สว่นท่ีอยูอ่าศยัอาคารชดุเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8  
 

ท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

ประเภท Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 Q2/61 H1/60 H1/61 %QoQ %YoY %HoH

แนวราบ 13,321 11,244 12,773 13,905 12,838 14,876 24,565 27,714 15.9% 32.3% 12.8%

อาคารชุด 10,423 17,749 19,575 15,572 22,432 9,063 28,172 31,495 -59.6% -48.9% 11.8%

รวม 23,744 28,993 32,348 29,477 35,270 23,939 52,737 59,209 -32.1% -17.4% 12.3%  

  ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2. สถานการณ์ด้านอุปสงค์ท่ีอยู่อาศัย 
 2.1การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ–ปริมณฑล 

 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีจ านวน 49,862 
หน่วย มีมูลค่า 145,313ล้านบาท โดยจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.9 และมูลค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.3เม่ือเทียบ
กบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2560 ซึง่มีจ านวน 39,597หนว่ย และมลูคา่ 103,560 ล้านบาท  
 ในไตรมาส 2 ปี 2561 นีมี้การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุมากท่ีสดุ มีจ านวน 24,989หนว่ย คดิเป็นร้อยละ
ร้อยละ 50.1ของหนว่ยโอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 14,054 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 28.2
บ้านเด่ียวมีการโอนจ านวน 6,759 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 13.6อาคารพาณิชย์พกัอาศยัมีการโอนจ านวน 2,316
หนว่ย มีสดัสว่นร้อยละ 4.6 และบ้านแฝดมีการโอนจ านวน 1,744 หนว่ยมีสดัสว่นร้อยละ 3.5 
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 ส าหรับการประมาณการการโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่ (หรือบ้านท่ีโอนจากนิติบคุคล) มีจ านวน 31,586 
หน่วยและโอนกรรมสิทธ์ิบ้านมือสอง (บ้านท่ีโอนจากบุคคลธรรมดา) มีจ านวน 18,276 หน่วย ท าให้สัดส่วนจ านวน
หนว่ยโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหมต่อ่บ้านมือสองในไตรมาส 2ปี 2561 เทา่กบั 63: 37 
 การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑลคร่ึงแรกปี 2561 มีจ านวน 91,966 หน่วย และมี
มลูคา่ 256,780ล้านบาท โดยจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.0และมลูค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 ซึง่มียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 69,172 หนว่ย และมีมลูคา่ 183,500 ล้านบาท 
 ในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 นีมี้การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุมากท่ีสดุ มีจ านวน 44,759 หน่วย คิดเป็นร้อยละร้อย
ละ 48.7ของหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 26,343หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.6 บ้านเด่ียว
มีการโอนจ านวน 12,901หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.0อาคารพาณิชย์พักอาศยัมีการโอนจ านวน 4,633หน่วย มีสัดส่วน
ร้อยละ 5.0และบ้านแฝดมีการโอนจ านวน 3,330 หนว่ยมีสดัสว่นร้อยละ 3.6 

การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

ที่อยู่อาศัย

สร้างใหม่

ที่อยู่อาศัย

มือสอง
รวม

ที่อยู่อาศัย

สร้างใหม่

ที่อยู่อาศัย

มือสอง
รวม

Q1/60 17,517 12,058 29,575 54,892 25,048 79,940

Q2/60 25,151 14,446 39,597 73,946 29,614 103,560

Q3/60 29,162 17,125 46,287 82,742 34,165 116,906

Q4/60 31,768 16,241 48,009 94,564 32,758 127,322

Q1/61 25,712 16,392 42,104 77,081 34,387 111,468

Q2/61 31,586 18,276 49,862 106,087 39,226 145,313

H1/60 42,668 26,504 69,172 128,838 54,662 183,500

H1/61 57,298 34,668 91,966 183,168 73,612 256,780

%QoQ 22.8% 11.5% 18.4% 37.6% 14.1% 30.4%

%YoY 25.6% 26.5% 25.9% 43.5% 32.5% 40.3%

%HoH 34.3% 30.8% 33.0% 42.2% 34.7% 39.9%

ไตรมาส

จ านวนหน่วย จ านวนมูลค่า (ลบ.)

 

หมายเหตุ : ที่อยูอ่าศยัสร้างใหม ่และที่อยูอ่าศยัมือสอง หมายถึง บ้านจดัสรร และอาคารชดุ 
ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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  2.2 สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทัง้ระบบท่ัวประเทศ 
 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 สินเช่ือท่ีอยู่อาศยับุคคลปล่อยใหม่ทัง้ประเทศ มีมูลค่า 172,111ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีมลูค่า 147,491 ล้านบาทและเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.4
เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 ซึง่มีมลูคา่ 153,061 ล้านบาท 
 สินเช่ือท่ีอยู่อาศยับคุคลปล่อยใหม่ทัง้ประเทศในคร่ึงแรกปี 2561 มีมูลค่า 325,172ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 23.5 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2560 ซึง่มีมลูคา่ 263,279 ล้านบาท 
 

 2.3 สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยบุคคลคงค้างทัง้ระบบท่ัวประเทศ 
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยบุคคลคงค้างทัง้ระบบทั่วประเทศ มีมูลค่าประมาณ

3,644,608 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 3,388,326 ล้านบาท
และเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 ซึง่มีมลูคา่ 3,569,243 ล้านบาท  

 
3. สถานการณ์ด้านราคาท่ีอยู่อาศัย 
 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ดชันีราคาโครงการท่ีอยู่อาศยัสร้างใหม่ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2560 
(YoY) และไตรมาส 1 ปี 2561 (QoQ) ทุกประเภท โดยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ -ปริมณฑล 2 
จงัหวดั (นนทบุรีและสมทุรปราการ) ในไตรมาส 2 ปี 2561มีค่าดชันีเท่ากบั 139.1จดุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7เม่ือเทียบ
กบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีคา่ดชันีเทา่กบั 126.8 จดุ และปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1ปี 2561ร้อยละ4.5 

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ในพื น้ ท่ีกรุงเทพฯ -ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ) ในไตรมาส 2ปี 2561มีคา่ดชันีเท่ากับ 122.5จดุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.9เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนซึ่งมีคา่ดชันีเท่ากบั 116.8 จดุ และปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2561ร้อยละ 1.2 เม่ือแยกพิจารณาแต่
ละประเภท พบวา่ 

ดชันีราคาบ้านเดี่ยว มีคา่ดชันีเท่ากบั 120.9 จดุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อนซึง่มีคา่ดชันีเทา่กบั 115.1 จดุและปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 1.3 

ดชันีราคาทาวน์เฮ้าส์  มีค่าดชันีเท่ากับ 124.2 จุด เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนซึง่มีคา่ดชันีเทา่กบั 118.8 จดุและปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 1.0 

 
 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

     สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6   :     ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์    


