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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาสแรกของป 2554 พบวามีประมาณ 19,200 หนวย ลดลง

มากถงึรอยละ 48 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาส 4 ของปที่แลวซ่ึงมีที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม

ประมาณ 36,600 หนวย และลดลงรอยละ 39 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปที่แลวซึ่งมปีระมาณ 

31,200 หนวย  

ยอดสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมในไตรมาสแรก แบงเปนเดือนมกราคมประมาณ 8,900 หนวย เดือน

กุมภาพนัธประมาณ 4,500 หนวย และเดือนมีนาคมอีกประมาณ 5,800 หนวย แยกพืน้ที่เปนเขตกรุงเทพฯ 

ประมาณ 10,600 หนวย และ 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันประมาณ 8,600 หนวย แสดงวาหนวยสรางเสร็จ

จดทะเบียนใหมในกรุงเทพฯลดลงรุนแรงมากถงึประมาณรอยละ 61 แตในปริมณฑลลดลงมากนักคือเพยีง

รอยละ 7 

แยกประเภทหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมตามประเภททีอ่ยูอาศัย พบวาเปนหนวย

หองชุดประมาณ 5,900 หนวย ลดลงรอยละ 75 จากไตรมาส 4 ปที่แลว และลดลงรอยละ 69 จากไตรมาส

เดียวกนัของปที่แลว สําหรับบานเด่ียวสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมีประมาณ 8,900 หนวย ลดลงรอยละ 4 

จากไตรมาส 4 ปที่แลว แตเพิ่มข้ึนรอยละ 21 จากไตรมาสเดียวกนัของปที่แลว ทาวนเฮาสมปีระมาณ 

3,000 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 22 จากไตรมาส 4 ปที่แลว แตลดลงรอยละ 24 จากไตรมาสเดียวกนัของปที่

แลว สวนที่อยูอาศัยประเภทอ่ืนมจีํานวนหนวยนอย คือ อาคารพาณิชยมีประมาณ 700 หนวย และบาน

แฝดมีประมาณ 600 หนวย 

ขณะเดียวกนั ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดประมวลผลขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ทีอ่ยูอาศัยในเขต

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบวามีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงมากในไตรมาสแรกของป 2554 

กลาวคือ มยีอดโอนรวมกนัเพียงประมาณ 33,400 หนวย แบงเปนยอดโอนในเดือนมกราคมประมาณ 

9,250 หนวย เดือนกุมภาพันธประมาณ 9,600 หนวย และเดือนมนีาคมอีกประมาณ 14,550 หนวย 
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ยอดโอนกรรมสิทธิ์รวมในไตรมาสแรกของปนี้ลดลงประมาณรอยละ 47 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก

ของปที่แลว ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยประมาณ 62,700 หนวย เหตุผลหลักเนื่องมาจากในชวงเวลา

เดียวกนัของปที่แลวเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของการส้ินสุดมาตรการลดหยอนตางๆ ทั้งคาธรรมเนียมการโอน 

คาธรรมเนียม คาธรรมเนียมการจดจํานอง และภาษีธุรกิจ (กอนที่ตอมาจะมกีารขยายระยะเวลาส้ินสุดของ

มาตรการ) โดยในปที่แลว เฉพาะเดือนมีนาคม 2553 เดือนเดียว มียอดโอนกรรมสิทธิ์สูงถึงประมาณ 

38,800 หนวย สูงกวายอดของไตรมาสแรกป 2554 ทั้งไตรมาสเสียอีก (สําหรับทัง้ป 2553 มีจาํนวนหนวย

โอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรวมกนัประมาณ 178,100 หนวย) 

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสแรกของปนี้ แบงเปนหองชดุคอนโดมิเนยีมมากที่สุด จาํนวน 12,950 

หนวย (สัดสวนรอยละ 39 ของหนวยการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกนั) รองลงมาเปนทาวน

เฮาส 10,650 หนวย (สัดสวนรอยละ 32) บานเด่ียว 6,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) อาคารพาณิชย 

2,650 หนวย (สัดสวนรอยละ 8) และบานแฝด 950 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)  

พิจารณาในแงของมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัย ในไตรมาสแรกมีมูลคารวมกนัประมาณ 

9,650 ลานบาท ลดลงรอยละ 44 จากชวงเดียวกันของป 2553 แบงเปน หองชุดคอนโดมิเนียมมมีูลคาการ

โอนประมาณ 920 ลานบาท บานเด่ียวมีมลูคาการโอน 4,675 ลานบาท ทาวนเฮาสมีมูลคาการโอน 2,910 

ลานบาท อาคารพาณิชยมีมลูคาการโอน 535 ลานบาท และบานแฝดมีมูลคาการโอน 610 ลานบาท  

จากจํานวนหนวยหองชุดทีม่ีการโอนกรรมสิทธิท์ั้งหมด พบวาเปนหนวยหองชุดใหมประมาณรอย

ละ 67 หรือ 2 ใน 3 ของทั้งหมด และเปนหนวยหองชุดมอืสองประมาณรอยละ 33 ใกลเคียงกบัตัวเลขของป 

2553 ทั้งปทีม่สัีดสวน 68:32 

และจากจํานวนหนวยหองชดุที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมดนั้น เปนหองชุดราคาตํ่ากวา 1 ลานบาท

มากที่สุด ถงึรอยละ 46 สวนหองชุดราคาระหวาง 1-1.99 ลานบาท มีประมาณรอยละ 25 หองชุดราคา

ระหวาง 2-2.99 ลานบาทมีประมาณรอยละ 12 และหองชุดราคา 3 ลานบาทข้ึนไปมีเพียงรอยละ 17 

พื้นที่ทีม่ีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมใหมมากที่สุดในไตรมาสแรกปนี้ 

ไดแก เขตหวยขวาง เขตบางซื่อ เขตบางกะป เขตคันนายาว และเขตจตุจักร แตพื้นทีท่ี่มมีูลคาโอน

กรรมสิทธิห์องชุดคอนโดมิเนยีมขายใหม เฉลี่ยตอรายการสูงที่สุด คือ เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขต

คลองเตย หรือกลาวไดวาใน 3 เขตดังกลาวนี้ ระดับราคาหองชุดใหมโดยเฉล่ียสูงกวาในบริเวณอ่ืนของ

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล สวนพืน้ทีท่ี่มีจาํนวนหนวยการโอนกรรมสิทธิห์องชุดคอนโดมิเนียมมือสองมากที่สุด 

ไดแก เขตบางกะป เขตพระโขนง เขตบางซือ่ อําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอบางใหญนนทบุรี ตามลําดับ  


