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ฝายสถิติและประมวลผลขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย สิงหาคม  2557
โทร. 02-645-9672 

ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  
ประจํางวดครึ่งแรกป 2557 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด
ทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
นครปฐม) พบวาในครึ่งแรกของป 2557 มีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนประมาณ 
51,100 หนวย ลดลงรอยละ 13 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 58,400 
หนวย 

ยอดสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในคร่ึงแรกป 2557 แบงเปนเดือนมกราคมประมาณ 4,600 หนวย 
เดือนกุมภาพันธประมาณ 7,700 หนวย เดือนมีนาคมประมาณ 7,900 หนวย เดือนเมษายนประมาณ 
10,800 หนวย เดือนพฤษภาคมประมาณ 12,100 หนวย และเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 8,000 หนวย 

ทั้งนี้ แบงเปนหนวยที่อยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯประมาณ 26,800 หนวย ลดลงรอยละ 20 จากชวง
เดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวนหนวยมากกวาจังหวัดรอบปริมณฑลรวมกันซึ่งมีประมาณ 24,300 หนวย 
ลดลงถึงรอยละ 3 จากชวงเดียวกันของปกอน  

แยกตามประเภทของท่ีอยูอาศัย พบวาเปนหองชุดประมาณ 24,300 หนวย ลดลงรอยละ 23 จาก
ชวงเดียวกนัของปกอน โดยจํานวนหนวยหองชุดคิดเปนรอยละ 48 ของหนวยที่อยูอาศัยทัง้หมด 

เปนบานเด่ียวประมาณ 15,200 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 9 จากชวงเดียวกนัของปกอน โดยจํานวน
หนวยบานเด่ียวคิดเปนรอยละ 30 ของหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 

เปนทาวนเฮาสประมาณ 6,800 หนวย ลดลงรอยละ 2 จากชวงเดียวกนัของปกอน โดยจํานวน
หนวยทาวนเฮาสคิดเปนรอยละ 13 ของหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 

เปนอาคารพาณิชยประมาณ 3,300 หนวย ลดลงรอยละ 37 จากชวงเดียวกันของปกอน โดย
จํานวนหนวยอาคารพาณิชยคิดเปนรอยละ 6 ของหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 

ที่เหลือเปนบานแฝดประมาณ 1,500 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 104 จากชวงเดียวกันของปกอน           
โดยจํานวนหนวยบานแฝดคิดเปนรอยละ 3 ของหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 
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สําหรับในเดือนมิถุนายนเดือนเดียว ซึ่งมีหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมรวมประมาณ 8,000
หนวยนั้น แบงเปนหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในกรุงเทพฯประมาณ  4,400 หนวย มากกวาจังหวัด
ปริมณฑลรวมกันซึ่งมีประมาณ 3,600 หนวย และหากแบงเปนประเภท จะเปนหองชุดประมาณ 2,900 
หนวย บานเด่ียวประมาณ 3,000 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 1,200 หนวย อาคารพาณิชยพักอาศัย
ประมาณ  700  หนวย  ที่เหลือเปนบานแฝด 

 
 

ขอความจํากดัความรับผดิชอบ 
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ี

เชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปน
จริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความ

เหมาะสม 
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ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม มกราคม – มิถุนายน ป 2557 

เขตพ้ืนที ่ บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคาร
พาณิชย 

รวม
แนวราบ 

หองชุด
คอนโดมิเนียม 

ครึ่งแรก 
ป 2557 

กรุงเทพฯ 6,100 500 4,600 2,200 13,400 13,400 26,800 

5 จังหวัด
ปริมณฑล 

9,100 1,000 2,200 1,100 13,400 10,900 24,300 

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล 

15,200 1,500 6,800 3,300 26,800 24,300 51,100 

สัดสวนรอยละ 30% 3% 13% 6% 52% 48%  

หมายเหตุ: 5 จังหวัดปริมณฑลหมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
 

 
ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม แยกประเภท 

มกราคม – มิถุนายน ป 2557 
จํานวนสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 51,100 หนวย            
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