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ผลสํารวจตลาดที่อยูอาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ชวงครึ่งหลังป 2559
ศู น ย ข อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ได จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการสํ า รวจอุ ป ทานและอุ ป สงค ข องโครงการ
ที่อยูอาศัยที่อยูระหวางการขายในชวงครึ่งหลังป 2559 ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล โดยนับเฉพาะโครงการที่มี
หนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย ซึ่งจากการสํารวจพบวา มีโครงการที่อยูอาศัยอยูระหวางการขายจํานวน
1,549 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวม 442,716 หนวย ประกอบดวยโครงการบานจัดสรร 1,107 โครงการ มี
หนวยในผังโครงการจํานวน 203,829 หนวย และโครงการอาคารชุด 442 โครงการ มีหนวยในผังโครงการจํานวน
238,887 หนวย
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกลยุทธ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห และรักษาการ
ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กลาววา จากการสํารวจในชวงครึ่งหลังป 2559 โครงการบานจัดสรรมี
หนวยเหลือขายจํานวน 77,834 หนวย มีสัดสวนรอยละ 38.1 ของหนวยในผังโครงการบานจัดสรรทั้งหมด และ
โครงการอาคารชุด มีหนวยเหลือขายจํานวน 58,967 หนวย มีสัดสวนรอยละ 24.6 ของหนวยในผังโครงการ
อาคารชุดทั้งหมด ภาพรวมอุปทานโครงการที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ชวงครึ่งหลังป 2559 ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของป 2558 ทั้งโครงการบานจัดสรรและอาคารชุด ทําใหอัตราการดูดซับของที่อยูอาศัยเกือบทุก
ประเภทสูงกวาชวงเดียวกันของป 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการบานจัดสรร ที่อยูในระหวางการขายในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จํานวน 1,107 โครงการ มี
หนวยในผังของทุกโครงการรวมกันประมาณ 203,829 หนวย มูลคาโครงการรวม 891,251 ลานบาท มีหนวย
เหลือขายหรือเปนอุปทานในตลาดประมาณ 77,834 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 331,600
ลานบาท (เทียบกับในชวงครึ่งหลังป 2558 มีจํานวน 1,086 โครงการ มีหนวยในผังโครงการประมาณ 204,500
หนวย และมีหนวยเหลือขายประมาณ 78,500 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 345,500 ลานบาท
ขณะที่ในชวงครึ่งหลังป 2557 มีจํานวน 1,022 โครงการ มีหนวยในผังโครงการประมาณ 202,200 หนวย และมี
หนวยเหลือขายประมาณ 78,500 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 332,912 ลานบาท)
หนวยในผังโครงการทั้งหมด 203,829 หนวย สวนใหญรอยละ 47 เปนทาวนเฮาส รองลงมา รอยละ 36
เปนบานเดี่ยว รอยละ 13 เปนบานแฝด ที่เหลือเปนอาคารพาณิชยและที่ดินเปลา
เมื่ อ แยกตามระดั บ ราคา หน ว ยในผั ง ส ว นใหญ ร อ ยละ 35 อยู ใ นช ว งราคา 3.01 – 5.00 ล า นบาท
รองลงมา รอยละ 26 อยูในชวงราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท รอยละ 24 อยูในชวงราคาเกินกวา 5 ลานบาท และ
รอยละ 16 อยูในชวงราคาไมเกิน 2 ลานบาท
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แยกตามสถานะของการกอสราง พบวา สวนใหญเปนหนวยที่สรางเสร็จจํานวน 129,572 หนวย คิดเปน
รอยละ 64 ของหนวยในผังทั้งหมด รองลงมาเปนหนวยที่ยงั ไมไดเริ่มสรางจํานวน 40,733 หนวย คิดเปนรอยละ
20 และหนวยที่อยูระหวางการกอสรางจํานวน 33,524 หนวย คิดเปนรอยละ 16 โดยหนวยที่กอสรางเหลือขาย
หรือบานวางมีจํานวน 14,451 หนวย หรือรอยละ 11 ของหนวยที่กอสรางแลวเสร็จทั้งหมด
โครงการบา นจัด สรรทั้ง หมด 1,107 โครงการ แบง ออกเปน โครงการในกรุง เทพฯ มากที่สุด 384
โครงการ มีห นว ยในผัง จํา นวน 68,553 หนว ย เหลือ ขายประมาณ 19,187 หนว ย รองลงมาเปน โครงการ
ในจัง หวัด นนทบุรี 244 โครงการ มีห นว ยในผัง จํา นวน 40,263 หนว ย เหลือ ขาย 18,209 หนว ย เปน
โครงการในจังหวัดปทุมธานี 178 โครงการ มีห นว ยในผัง จํา นวน 40,356 หนว ย เหลือ ขาย 16,801 หนว ย
เปน โครงการในจัง หวัด สมุท รปราการ 150 โครงการ มีห นว ยในผัง จํา นวน 33,664 หนว ย เหลือ ขาย
13,168 หนว ย เปน โครงการในจัง หวัด นครปฐม 77 โครงการ มีห นว ยในผัง จํา นวน 8,195 หนว ย เหลือ
ขาย 4,151 หนว ย และเปน โครงการในจัง หวัด สมุท รสาคร 74 โครงการ มีห นว ยในผัง จํา นวน 13,798
หนวย เหลือขาย 6,318 หนวย
พื้น ที่ซึ่ ง มี ห น ว ยบ า นจั ด สรรในผั ง โครงการมากที่สุด ได แก อํ า เภอบางพลี อํา เภอลํ า ลู ก กา อํ า เภอ
บางบัวทอง อําเภอธัญบุรี และ เขตคลองสามวา สวนพื้นที่ซึ่งมีหนวยบานจัดสรรเหลือขายมากที่สุด ไดแก อําเภอ
บางบัวทอง อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอลําลูกกา และอําเภอคลองหลวง
ในชวงครึ่งหลังป 2559 บานจัดสรรในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประเภททาวนเฮาส มีหนวยขายไดใหม
จํานวน 11,035 หนวย มีอัตราดูดซับรอยละ 3.7 ตอเดือน ต่ํากวาป 2558 ซึ่งมีอัตรารอยละ 4.4 บานเดี่ยว มี
หนวยขายไดใหมจํานวน 6,236 หนวย มีอัตราดูดซับรอยละ 3.2 ตอเดือน ลดลงเล็กนอยจากป 2558 ซึ่งมีอัตรา
ดูดซับรอยละ 3.1 และบานแฝด มีหนวยขายไดใหมจํานวน 2,654 หนวย มีอัตราดูดซับรอยละ 3.7 ตอเดือน สูง
กวาป 2558 ซึ่งมีอัตรารอยละ 3.3
โครงการอาคารชุด ที่อยูในระหวางการขายในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีจํานวน 442 โครงการ มีหนวย
ในผังของทุกโครงการรวมกัน 238,887 หนวย มูลคาโครงการรวม 759,762 ลานบาท มีหนวยหองชุดเหลือขาย
หรือเปนอุปทานในตลาดประมาณ 58,967 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 210,965 ลานบาท
(เทียบกับ ป 2558 ซึ่งมีโครงการอาคารชุด 416 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ 220,500 หนวย มีหนวยเหลือ
ขาย 59,900 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 182,450 ลานบาท ป 2557 มีโครงการอาคารชุด
ประมาณ 400 โครงการ มีหนวยในผัง 206,000 หนวย และมีหนวยเหลือขาย 57,300 หนวย คิดเปนมูลคาหนวย
เหลือขายประมาณ 148,373 ลานบาท)
หน ว ยในผั ง โครงการทั้ ง หมด 238,887 หน ว ย ส ว นใหญ ร อ ยละ 67 เปน ห องชุ ด แบบหนึ่ ง ห องนอน
รองลงมารอยละ 21 เปนหองแบบสตูดิโอ และรอยละ 11 เปนแบบสองหองนอน ที่เหลือเปนแบบสามหองนอน
ขึ้นไป
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ราคาของหนวยในผังโครงการ สวนใหญ รอยละ 43 เปนหนวยหองชุดในชวงราคาไมเกิน 2 ลานบาท อีก
รอยละ 27 อยูในชวงราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท และรอยละ 15 ในชวงราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท ที่เหลืออีก
รอยละ 14 อยูในชวงราคาเกินกวา 5 ลานบาท
แยกตามสถานะของการกอสราง พบวา เปนหนวยที่สรางเสร็จแลว 119,217 หนวย คิดเปนรอยละ 50
ของหนวยในผังโครงการ เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณ 99,304 หนวย คิดเปนรอยละ 41 และเปน
หนวยที่ยังไมไดเริ่มสรางประมาณ 20,366 หนวย คิดเปนรอยละ 9 และมีหนวยที่กอสรางแลวเสร็จเหลือขาย
จํานวน 20,384 หนวย คิดเปนรอยละ 17 ของหนวยที่สรางเสร็จแลวทั้งหมด
โครงการอาคารชุดทั้งหมด 442 โครงการ แบงออกเปนโครงการในกรุงเทพฯ มากที่สุด 318 โครงการ
หนวยในผังจํานวน 163,116 หนวย เหลือขาย 33,194 หนวย เปนโครงการในจังหวัดนนทบุรี 59 โครงการ มี
หนวยในผัง 36,625 หนวย เหลือขาย 10,327 หนวย เปนโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ 32 โครงการ มีหนวย
ในผัง 19,708 หนวย เหลือขาย 7,362 หนวย เปนโครงการในจังหวัดปทุมธานี 19 โครงการ มีหนวยในผัง 14,625
หนวย เหลือขาย 6,330 หนวย เปนโครงการในจังหวัดนครปฐม 11 โครงการ มีหนวยในผัง 3,482 หนวย เหลือ
ขาย 1,114 หนวย และเปนโครงการในจังหวัดสมุทรสาคร 3 โครงการ มีหนวยในผัง 1,331 หนวย เหลือขาย 640
หนวย
พื้ น ที่ที่ มี ห นว ยห อ งชุด ในผัง โครงการมากที่สุ ด ไดแก อํ า เภอเมื อ งนนทบุรี เขตบางซื่ อ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ อําเภอธัญญบุรี และเขตบางนา สวนเขตหรืออําเภอที่มีหนวยหองชุดเหลือขายมากที่สุด ไดแก
อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอธัญญบุรี เขตหวยขวาง และเขตบางซื่อ
ในชวงครึ่งหลังป 2559 อาคารชุดในกรุงเทพฯ – ปริมณฑลขายไดใหมจํานวนรวม 32,894 หนวย มีอัตรา
ดูดซับรอยละ 6.0 ตอเดือน ซึ่งสูงกวาอัตราดูดซับในป 2558 ซึ่งมีอัตรารอยละ 4.5
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