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รายงานผลสารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ช่ วงครึ่งแรกปี 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ได้ จัดทารายงานสรุ ปผลการสารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ
ที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการขายในช่ ว งครึ่ ง แรกปี 2562 ในพื น้ ที่ ภ าคตะวัน ตก ได้ แ ก่ เพชรบุ รี และ
ประจวบคี รีขัน ธ์ โดยนับ เฉพาะโครงการที่ มี ห น่ว ยเหลื อ ขายไม่ต่ ากว่า 6 หน่ว ย ดร.วิ ชั ย วิรั ตกพั นธ์
ผู้ตรวจการธนาคาร และรั กษาการผู้ อานวยการศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ มทรั พย์ กล่าวว่า จากการสารวจ
ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีจานวนโครงการที่ยงั อยูร่ ะหว่างขาย 176 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจานวน 6,710
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลือขาย 28,268 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 2.3
ร้ อยละ 9.9 และร้ อยละ 10.0 ตามลาดับ (ครึ่งแรกปี 2561 มี 172 โครงการ มีจานวนหน่วยเหลือขาย 6,104
หน่วย มี มูล ค่าเหลื อขาย 25,703 ล้ านบาท) โดยแบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัด สรรมี จ านวนโครงการ 129
โครงการ มีหน่วยเหลือขายจานวน 2,720 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลือขาย 11,962 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 5.7 ร้ อยละ 6.1 และร้ อยละ 6.8 ตามลาดับ (ครึ่งแรกปี 2561 มี 122
โครงการ มีจานวนหน่วยเหลือขาย 2,564 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 11,201 ล้ านบาท) และโครงการอาคาร
ชุดมีจานวน 34 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจานวน 3,849 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลือขาย 12,758 ล้ านบาท
โดยจานวนโครงการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 10.5 แต่จานวนหน่วยและมูลค่าเพิ่ม
ขึน้ ร้ อยละ 11.1 และร้ อยละ5.2 ตามล าดับ (ครึ่ งแรกปี 2561 มี 38 โครงการ มี จ านวนหน่วยเหลื อขาย
3,466 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 12,132 ล้ านบาท) สาหรับโครงการวิลล่า มีจานวนโครงการ 13 โครงการ มี
หน่วยเหลื อขายจ านวน 141 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลื อขาย 3,548 ล้ านบาท โดยเพิ่ ม ขึน้ จากช่วงเวลา
เดี ย วกัน ของปี 2561 ร้ อยละ 8.3 ร้ อยละ 90.5 และร้ อยละ 49.7 ตามล าดับ (ครึ่ ง แรกปี 2561 มี 12
โครงการ มีจานวนหน่วยเหลือขาย 74 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 2,370 ล้ านบาท)
โครงการบ้ านจัดสรรที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดเพชรบุรี ในจานวนหน่วยเหลือขาย 860
หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ างจานวน 359 หน่วย
คิดเป็ นร้ อยละ 41.7 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด รองลงมาเป็ นหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน 312
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 และหน่วยที่ สร้ างเสร็ จเหลือขายจานวน 189 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 22.0 โดย
หน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็ จเหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมีจานวน 501
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 58.3 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
ทาเลบ้ านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สดุ 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้ แก่ 1) ทาเล
ชะอาตอนใต้ มีจานวน 417 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 1,692 ล้ านบาท 2) ทาเลชะอาตอนเหนือ มี
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จานวน 211 หน่วย มี มูลค่าเหลือขาย 1,221 ล้ านบาท 3) ทาเลในเมืองเพชรบุรี มีจานวน 209 หน่วย มี
มูลค่าเหลือขาย 549 ล้ านบาท โดยเกือบทัง้ 3 ทาเลนี ้เหลือขายในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา
2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ ยกเว้ นทาเลชะอาตอนเหนือ ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้ านเดี่ยว อยู่ใน
ระดับราคา 5.01 -7.50 ล้ านบาทมากที่สดุ
ทาเลบ้ านจัดสรรที่ ขายได้ ใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1) ทาเล
ชะอาตอนใต้ มีจานวน 92 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 331 ล้ านบาท 2) ทาเลชะอาตอนเหนือ มีจานวน 60
หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 341 ล้ านบาท และ3)ทาเลในเมืองเพชรบุรี มีจานวน 38 หน่วย มีมูลค่าขายได้
ใหม่ 107 ล้ านบาท โดยเกือบทัง้ 3 ทาเลนี ้ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา
2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ ยกเว้ นทาเลชะอาตอนเหนือ ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภทบ้ านเดี่ยว และ
อยูใ่ นระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้ านบาทมากที่สดุ
โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดเพชรบุรี ในจานวนหน่วยเหลือขาย 2,926
หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่สร้ างเสร็จเหลือขายจานวน 1,576
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 53.9 ของหน่วยเหลือขายทังหมด
้
รองลงมาเป็ นหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน
1,271 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 43.4 และหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ าง จานวน 79 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 2.7โดยหน่วย
ที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็ จเหลื อขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมี จานวน 2,847
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 97.3 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
ทาเลอาคารชุด ที่ เหลื อขายโดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย และดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้ แก่
1) ทาเลชะอาตอนเหนือ มีจานวน 2,742 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 7,908 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ใน
ประเภทสตูดิโอ และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สุด 2) ทาเลชะอาตอนใต้ มีจานวน 134
หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 513 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เหลือขายในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา
1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สุด 3) ทาเลในเมืองเพชรบุรี มีจานวน 50 หน่วย มี มูลค่าเหลือขาย 40 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทสตูดโิ อ และอยูใ่ นระดับราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาทมากที่สดุ
ทาเลอาคารชุด ที่ ขายได้ ใหม่ โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย และดูจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1)
ทาเลชะอาตอนเหนื อ จ านวน 155 หน่วย มี มูล ค่าขายได้ ใหม่ 645 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ ขายได้ ใหม่ใน
ประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 3.01 -5.00 ล้ านบาทมากที่สุด 2) ทาเลชะอาตอนใต้ มีจานวน
13 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 93 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ ขายได้ ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับ
ราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สดุ 3)ทาเลในเมืองเพชรบุรี มีจานวน 7 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 6 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภทสตูดโิ อ และอยูใ่ นระดับราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาทมากที่สดุ
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โครงการบ้ านจัดสรรที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในจานวนหน่วยเหลือ
ขาย 1,860 หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ างจานวน
884 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 47.5 ของหน่วยเหลื อขายทัง้ หมด รองลงมาเป็ นหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
จานวน 750 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 40.3 และหน่วยที่สร้ างเสร็ จเหลือขายจานวน 226 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ
12.2 โดยหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็ จเหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมี
จานวน 976 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 52.5 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
ทาเลบ้ านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สดุ 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้ แก่ 1) ทาเล
เขาหินเหล็กไฟ มีจานวน 847 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 3,145 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้ าน
เดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สุด 2) ทาเลทับใต้ มีจานวน 479หน่วย มี มูลค่า
เหลือขาย 2,687 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้ าน
บาทมากที่สุด 3) ทาเลปราณบุรี มีจานวน 300 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1,038 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เหลือ
ขายในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ
ทาเลบ้ านจัดสรรที่ขายได้ ใหม่มากที่สดุ 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1) ทาเลเขา
หินเหล็กไฟ มีจานวน 214 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 731 ล้ านบาท 2) ทาเลทับใต้ มีจานวน 109 หน่วย มี
มูลค่าขายได้ ใหม่ 384 ล้ านบาท 3)ทาเลปราณบุรี มีจานวน 48 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 204 ล้ านบาท
โดยเกือบทัง้ 3 ทาเลส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท
มากที่สดุ ยกเว้ นทาเลทับใต้ ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ อยูใ่ นระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ าน
บาทมากที่สดุ
โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในจานวนหน่วยเหลือขาย
923 หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่ อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน
656 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 71.1 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด รองลงมาเป็ นหน่วยที่ สร้ างเสร็ จ เหลื อ ขาย
จานวน 267 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.9 โดยหน่วยที่เหลือขายทังหมดเป็
้
น Inventory ในตลาด
ท าเลอาคารชุ ด ที่ เหลื อ ขายมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ แรก โดยดู จ ากหน่ ว ยเหลื อ ขายสะสม ได้ แก่
1) ทาเลเขาตะเกียบ มีจานวน 676 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 2,966 ล้ านบาท 2) ทาเลหัวหิน มีจานวน 150
หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 618 ล้ านบาท 3) ทาเลปราณบุรี มีจานวน 57 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 372 ล้ าน
บาท โดยเกื อบทัง้ 3 ทะเลส่วนใหญ่ เหลื อขายในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 - 3.00
ล้ านบาทมากที่ สุด ยกเว้ นทาเลปราณบุรีส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา
5.01 – 7.50 ล้ านบาทมากที่สดุ
ทาเลอาคารชุดที่ ขายได้ ใหม่ ม ากที่ สุด 3 อันดับแรก โดยดูจ ากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1) ทาเล
เขาตะเกี ยบ จานวน 770 หน่วย มี มูลค่าขายได้ ใหม่ 2,693 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ ขายได้ ใหม่ในประเภท
1 ห้ องนอน และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 -3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 2) ทาเลหัวหิน มีจานวน 37 หน่วย มีมลู ค่า
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ขายได้ ใหม่ 135 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 5.00
ล้ านบาทมากที่สดุ 3)ทาเลเขาหินเหล็กไฟ จานวน 7 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 49 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขาย
ได้ ใหม่ในประเภท 2 ห้ องนอน และอยูใ่ นระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้ านบาทมากที่สดุ

-------------------------------------------------สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มโทร 0-2645-9675-6
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และบริ การข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
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