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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 3-9 สิงหาคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดสรุปขอมูลสถิติหนวยที่อยูอาศัยสราง

เสร็จจดทะเบียน และขอมูลสถิติหนวยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล สําหรับรอบคร่ึง

ปหรือรอบ 6 เดือนแรกของป 2554 

ในเดือนมิถุนายนที่ผานมา มีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

ประมาณ 8,240 หนวย แบงออกเปน ในกรุงเทพฯ ประมาณ 5,910 หนวย และจังหวัดปริมณฑลประมาณ 

2,330 หนวย แยกตามประเภทที่อยูอาศัย เปนหองชุดประมาณ 4,140 หนวย (รอยละ 50 ของทั้งหมด) 

บานเด่ียวประมาณ 2,720หนวย (รอยละ 33) ทาวนเฮาสประมาณ 920 หนวย (รอยละ 11) อาคารพาณิชย

ประมาณ 410 หนวย (รอยละ 5) และบานแฝดประมาณ 50 หนวย (รอยละ 1) 

หากมองภาพรวมตลอดไตรมาส 2 ของปนี้ มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน รวมประมาณ 

20,160 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 5 จากไตรมาสกอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 14 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

แบงออกเปน กรุงเทพฯ ประมาณ 14,780 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 40 จากไตรมาสกอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 

62 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน และจังหวัดปริมณฑลประมาณ 5,380 หนวย ลดลงรอยละ 38 จากไตร

มาสกอน และลดลงรอยละ 37 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน แยกตามประเภทที่อยูอาศัยในไตรมาส 2  

เปนหองชุดประมาณ 9,790 หนวย (รอยละ 49 ของทั้งหมด) บานเด่ียวประมาณ 7,020หนวย (รอยละ 35) 

ทาวนเฮาสประมาณ 2,110 หนวย (รอยละ 10) อาคารพาณิชยประมาณ 960 หนวย (รอยละ 5) และบาน

แฝดประมาณ 280 หนวย (รอยละ 1) 

หากมองภาพรวมทั้งไตรมาสแรกและไตรมาส 2 หรือตลอดคร่ึงแรกของปนี้ มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จ

จดทะเบียน รวมประมาณ 39,410 หนวย ลดลงรอยละ 19 เมื่อเทียบกับคร่ึงแรกของของปกอน แบง

ออกเปน กรุงเทพฯ ประมาณ 25,350 หนวย ลดลงรอยละ 5 จากคร่ึงแรกของปกอน และจังหวัดปริมณฑล

ประมาณ 14,060 หนวย ลดลงรอยละ 36 เม่ือเทียบกับคร่ึงแรกของของปกอน แยกตามประเภทที่อยูอาศัย

ในคร่ึงแรกของป เปนหองชุดประมาณ 15,800 หนวย (รอยละ 40 ของทั้งหมด) บานเด่ียวประมาณ 15,970 

หนวย (รอยละ 41) ทาวนเฮาสประมาณ 5,120 หนวย (รอยละ 13) อาคารพาณิชยประมาณ 1,670 หนวย 

(รอยละ 4) และบานแฝดประมาณ 850 หนวย (รอยละ 2) 
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เปนที่นาสังเกตวาในชวงคร่ึงแรกของปนี้ มีปริมาณหองชุดสรางเสร็จจดทะเบียนใหมเปนสัดสวน

คอนขางนอยเม่ือเทียบกับปที่แลว โดยเฉพาะในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนมีนอยมากรวมกัน 3 

เดือนเพียงประมาณ 3,100 หนวย ทั้งนี้ อาจเปนเพราะชวงจังหวะเวลาในการกอสราง โดยโครงการอาคาร

ชุดสวนใหญที่มีการเปดตัวมากในชวงปที่แลวนาจะทยอยสรางเสร็จในชวงปลายปนี้ตอเนื่องไปถึงป 2555 

และ 2556 อีกเหตุผลหนึ่งนาจะมาจากโครงการอาคารชุดเอ้ืออาทรอาจมีการสรางเสร็จจดทะเบียนนอยใน

ปนี้ 

ในป 2553 มีปริมาณหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทั้งส้ิน

ประมาณ 107,900 หนวย แตในจํานวนนี้มีหนวยบานเอ้ืออาทร (ซึ่งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เปนหองชุดเปน

สวนมาก) รวมอยูดวยจํานวนมาก ในปนี้ คาดวาหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนนาจะมีไมถึง 100,000 หนวย 

เนื่องจากหนวยเอ้ืออาทรจะลดลงมาก 

สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในรอบคร่ึงแรกของปนี้ มีจํานวน

รวมประมาณ 73,680 หนวยเปนหนวยหองชุดมากที่สุดประมาณ 28,810 หนวย (รอยละ 39 ของทั้งหมด) 

รองลงมาเปนทาวนเฮาสประมาณ 23,180 หนวย (รอยละ 31) บานเด่ียวประมาณ 13,610 หนวย (รอยละ 

18) อาคารพาณิชยประมาณ 5,930 หนวย (รอยละ 8) และบานแฝดประมาณ 2,140 หนวย (รอยละ 3)  

ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ในรอบคร่ึงแรกของปนี้ ลดลงมากถึงรอยละ 33 เม่ือเทียบกับชวงครึ่งแรก

ของปที่แลว ทั้งนี้ เดือนมิถุนายนที่ผานมาเปนเดือนที่มีปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย (ประมาณ 

17,670 หนวย) สูงที่สุดในรอบ 6 เดือนแรกของปนี้ สวนหนึ่งนาจะมาจากการแขงขันปลอยสินเชื่อของ

สถาบันการเงินหลังจากมีมาตรการสินเช่ือบานดอกเบ้ีย 0% ระยะเวลา 2 ปออกมา 

แยกประเภทที่อยูอาศัยเพื่อเปรียบเทียบกับยอดการโอนในคร่ึงแรกของปที่แลว พบวา จํานวนการ

โอนกรรมสิทธิ์หองชุดในคร่ึงแรกปนี้ ลดลงรอยละ 37 เม่ือเทียบกับคร่ึงแรกปที่แลว ทาวนเฮาสลดลงรอยละ 

27 บานเด่ียวลดลงรอยละ 28 อาคารพาณิชยลดลงรอยละ 40 และบานแฝดลดลงรอยละ 22 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยรวมทั้งส้ินประมาณ 179,620 ลานบาท แบงเปนมูลคาการโอน

กรรมสิทธิ์หองชุด 54,180 ลานบาท มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาสประมาณ 34,900 ลานบาท มูลคา

การโอนกรรมสิทธิ์บานเด่ียวประมาณ 69,250 ลานบาท มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชยประมาณ 

15,170ลานบาท และมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์บานแฝดประมาณ 6,130 ลานบาท 

ในป 2553 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรวมทั้งส้ินประมาณ 

178,000 หนวย สําหรับในปนี้ปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์นาจะมียอดรวมลดลง อาจไมเกิน 160,000 หนวย 

เวนแตภาครัฐจะออกมาตรการสนับสนุนการซ้ือขายและโอนในชวงระยะเวลา 2-3 เดือนกอนส้ินป 


