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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 14 ตุลาคม 2552 

โทร. 02-202-1578 (สําหรับส่ือมวลชน) 

 

สถิติที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

8 เดือนแรก ป 2552 

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม 8 เดือนแรกของป 2552 ในเขตกรุงเทพฯและ 5 จังหวัด

ปริมณฑล มีรวมกันทั้งสิ้น 54,029 หนวย เพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 2 ในจํานวนนี้

แบงเปนที่อยูอาศัยแนวราบจํานวน 27,515 หนวย และอาคารชุดจํานวน 26,514 หนวย  

จํานวนหนวยที่อยูอาศยัสรางเสรจ็จดทะเบียน 8 เดือนแรก ป 2552  

พื้นที่ บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส 
อาคาร

พาณิชย 

รวม
แนวราบ อาคารชุด รวม 

กรุงเทพฯ   9,084 321 2,608 994 13,007 16,864 29,871 

5 จังหวัดปริมณฑล 10,520 584 2,341 1,063 14,508 9,650 24,158 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 19,604 905 4,949 2,057 27,515 26,514 54,029 
หมายเหตุ: 5 จังหวัดปริมณฑลหมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 

เมื่อแยกสัดสวนที่อยูอาศัยประเภทตางๆ พบวา ที่อยูอาศยัประเภทอาคารชุด มีสัดสวนรอยละ 49 

ของที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งหมด รองลงมาคือบานเดี่ยว รอยละ 36 ทาวนเฮาส รอยละ 9 

อาคารพาณิชย รอยละ 4 และ บานแฝด รอยละ 2 ตามลําดับ 

สัดสวนที่อยูอาศัยประเภทตางๆ 8 เดือนแรก ป 2552 
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จากจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิ้น มากกวาครึ่งอยูในกรุงเทพฯ คิดเปนถึงรอย

ละ 55 รองลงมาคือนนทบุรี รอยละ 19 สมุทรปราการ รอยละ 7 ปทุมธานี รอยละ 6 สมุทรสาคร รอยละ 6 

และนครปฐม รอยละ 6  

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ใน 8 เดือน

แรก ป 2551 และป 2552 พบวา  

- บานเดี่ยว ลดลงรอยละ 19 จาก 24,259 หนวย เปน 19,604 หนวย 

- ทาวนเฮาสและอาคารพาณชิย ลดลงรอยละ 27 จาก 9,542 หนวย เปน 7,006 หนวย  

- บานแฝด เพิ่มข้ึนรอยละ 49 จาก 609 หนวย เปน 905 หนวย  

- อาคารชุด เพิม่ข้ึนรอยละ 42 จาก 18,665 หนวย เปน 26,514 หนวย 

 

เปรียบเทยีบที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน 8 เดือนแรก ป 2551 และ 2552 
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ที่อยูอาศัยแนวราบสะสม 8 เดือนแรกของป 2552 มีทั้งสิ้น 27,515 หนวย ลงลงรอยละ 20 จาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยอยูในกรุงเทพฯมากที่สุด คือรอยละ 47 รองลงมาอยูในนนทบุรีรอยละ 17 

ปทุมธานี รอยละ 11 นครปฐมรอยละ 9 สมุทรปราการ รอยละ 9 และสมุทรสาคร รอยละ 7  

เขตที่มีจํานวนที่อยูอาศัยแนวราบสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมากที่สุด 10 อันดับ คือ อําเภอบางบัว

ทอง อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอลําลูกกา เขตสายไหม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

อําเภอเมืองนนทบุรี เขตบางขุนเทียน เขตประเวศ และเขตทุงครุ 

ลําดับ  เขต  หนวย สัดสวนเทียบกับที่อยูอาศัยแนวราบทั้งหมด

1 อําเภอบางบวัทอง 1,685 6% 

2 อําเภอเมืองสมุทรปราการ 1,476 5% 

3 อําเภอเมืองปทุมธาน ี 1,099 4% 

4 อําเภอลําลูกกา 1,065 4% 

5 เขตสายไหม 1,036 4% 

6 อําเภอเมืองสมุทรสาคร 1,012 4% 

7 อําเภอเมืองนนทบุรี 1,006 4% 

8 เขตบางขุนเทยีน 915 3% 

9 เขตประเวศ 851 3% 

10 เขตทุงครุ 844 3% 
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สําหรับอาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบียนใหม มีทั้งสิ้น 26,514 หนวยในชวง 8 เดือนแรกของป 

2552 ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 42 จาก 18,665 หนวย ในชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา โดยรอยละ 64 ของ

อาคารชุดที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิ้นอยูในเขตกรุงเทพฯ 

จากจํานวนหนวยอาคารชุดทั้งสิ้น 26,514 หนวยนี้ เปนหนวยของโครงการบานเอื้ออาทรรอยละ 

24 เปนหนวยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยรอยละ 34 และที่เหลือรอยละ 42 เปนหนวยของ

บริษัทที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

หากนับเฉพาะที่อย ู อาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในกรุงเทพฯ จังหวัดเดียว สามารถแบง

ไดเปนประเภทอาคารชุดรอยละ 56 ประเภทบานเดี่ยวรอยละ 30 ที่เหลือเปนทาวนเฮาส อาคารพาณิชย 

และบานแฝด 

โครงการอาคารชุดมีแนวโนมที่จะมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเปดโครงการขนสงมวลชนตางๆ 

รวมทั้งโครงการ Airport Link ที่จะเปดใหบริการจริงภายในเดือนเมษายนปหนา ซึ่งจะชวยจุดกระแสความ

สนใจโครงการที่อยูอาศัยตามพื้นที่ที่ใกลแนวรถไฟฟาสายใหม ซึ่งประกอบดวย 8 สถานี คือ พญาไท ราช

ปรารภ มักกะสัน-อโศก รามคําแหง หัวหมาก ทับชาง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ แตจะมีผลมากที่สุดในแถบ 4-

5 สถานีชั้นในใกลเมือง ซึ่งจะสงผลใหอาคารชุดเกาะแนวรถไฟฟาไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

สามารถเชื่อมตอกับโครงการเดิมคือ BTS และ MRT 
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สําหรับ 10 เขตที่มีอาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมากที่สุด คือ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอ

บางบวัทอง เขตพระโขนง เขตหวยขวาง เขตบางกะป เขตจตุจักร อําเภอเมืองสมุทรสาคร เขตสาทร  อําเภอ

เมืองสมทุรปราการ และเขตสวนหลวง โดย 10 เขตดังกลาวรวมกันมีจํานวนหนวยเทากับรอยละ 65 ของ

อาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมทัง้หมดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  

อนึ่ง มีจาํนวนอาคารชุดในโครงการบานเอื้ออาทรที่สรางเสร็จจดทะเบยีนใหมอยูในอําเภอบางบวั

ทอง อําเภอเมอืงสมุทรสาคร และอําเภอเมอืงสมุทรปราการ รวมกนัมากถึง 5,088 หนวย  

 

ลําดับ  เขต  หนวย สัดสวนเทียบกับอาคารชดุทั้งหมด

1    อําเภอเมืองนนทบุรี    2,906 11% 
2    อําเภอบางบวัทอง    2,724 10% 
3    เขตพระโขนง    2,321 9% 
4    เขตหวยขวาง    2,091 8% 
5    เขตบางกะป    1,484 6% 
6    เขตจตุจักร     1,480 6% 
7    อําเภอเมืองสมุทรสาคร    1,404 5% 
8    เขตสาทร     1,044 4% 
9    อําเภอเมืองสมุทรปราการ     960  4% 
10    เขตสวนหลวง     912  3% 

 


