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17 ตลุาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงคร่ึงแรกปี 2562 

 
ศนูยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัย ์ไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงคข์องโครงการ               

ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ – ปริมณฑล โดยนับเฉพาะ
โครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต  ่ากว่า 6 หน่วย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ์ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการ
ผู้อ านวยการศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย  ์กล่าวว่า จากการส ารวจในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีจ  านวน
โครงการท่ียงัอยู่ระหว่างขาย 1,670 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจ านวน 152,149 หน่วย คิดเป็นมลูคา่เหลือ
ขาย 669,670 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 รอ้ยละ 11.8  รอ้ยละ 15.4 และรอ้ยละ
28.2 ตามล าดบั (ครึ่งแรกปี 2561 มี 1,494 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 131,819 หน่วย มีมูลค่า
เหลือขาย 522,436 ลา้นบาท) โดยโครงการบา้นจดัสรรมีจ านวนโครงการ 1,137 โครงการ มีหน่วยเหลือขาย
จ านวน 87,180 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่เหลือขาย 404,369 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 
รอ้ยละ 9.2 รอ้ยละ 16.3 และรอ้ยละ 22.3 ตามล าดบั (ครึ่งแรกปี 2561 มี 1,041 โครงการ มีจ านวนหน่วย
เหลือขาย 74,976 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 330,752 ล้านบาท) และโครงการอาคารชุดมีจ านวน 533 
โครงการ  มีหน่วยเหลือขายจ านวน 64,969 หน่วย คิดเป็นมลูคา่เหลือขาย 265,301 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 รอ้ยละ 17.7  รอ้ยละ 14.3 และรอ้ยละ 38.4 ตามล าดบั (ครึ่งแรกปี 2561 มี
453 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 56,843 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 191,683 ลา้นบาท) ภาพรวม
อุปทานโครงการท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2562 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 
2561 ทัง้โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชดุ เน่ืองจากอตัราการดดูซบัของท่ีอยู่อาศยัลดลงทกุประเภทจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยเฉพาะทาวนเ์ฮ้าส์อัตราดูดต่อซับต่อเดือนลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 1.0 
รายละเอียดตามรูปท่ี 1 
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โครงการบ้านจัดสรร ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 87,180 หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของ

การก่อสรา้ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ียังไม่ก่อสรา้งจ านวน 42,880 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 49.2 ของ
หน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้งจ านวน 26,532 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 
30.4 และหนว่ยท่ีสรา้งเสรจ็จ านวน 17,768 หนว่ย คดิเป็นรอ้ยละ 20.4  โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้งและ
สรา้งเสร็จเหลือขาย(พรอ้มโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 44,300 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 50.8 
ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบา้นจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โดยดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ไดแ้ก่ 1) 

ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย มีจ  านวน 15,008 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 65,681        

ลา้นบาท  2) ท าเลล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ มีจ  านวน 13,046 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 

44,523 ลา้นบาท  3) ท าเลบางพลี-บางบอ่-บางเสาธง มีจ านวน 9,095 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 41,793 

ลา้นบาท       4) ท าเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย ์มีจ  านวน 7,337 หน่วย มีมูลค่า

เหลือขาย 20,861 ลา้นบาท และ 5) ท าเลคลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบงั มีจ  านวน 5,567 

หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 25,728 ลา้นบาท  โดยส่วนใหญ่แลว้ทัง้ 5 ท าเลนีเ้หลือขายในประเภททาวนเ์ฮา้ส ์

และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสดุ 
ท าเลบา้นจัดสรรท่ีขายไดใ้หม่มากท่ีสุด 5 อันดบัแรกไดแ้ก่ โดยดจูากหน่วยขายไดใ้หม่ ไดแ้ก่ 1) 

ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย มีจ  านวน 2,813 หน่วย มีมลูคา่ขายไดใ้หม่ 12,609 ลา้น

บาท  2) ท าเลบางพลี-บางบอ่-บางเสาธง มีจ านวน 2,206 หน่วย มีมูลคา่ขายไดใ้หม่ 9,069 ลา้นบาท  3)

ท าเลเมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดีย ์มีจ  านวน  1,532 หน่วย มีมลูคา่ขายไดใ้หม่ 4,638 

ลา้นบาท 4) ท าเลคลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบงั มีจ  านวน 1,371 หน่วย มีมูลค่าขายไดใ้หม่ 

6,598 ลา้นบาท และ5) ท าเลเมืองนนทบรุี-ปากเกร็ด มีจ  านวน 1,357 หน่วย มีมลูคา่ขายไดใ้หม่ 8,724 
ลา้นบาท โดยท าเลเกือบทัง้หมดใน 5 อนัดบันีข้ายไดใ้หม่ในประเภททาวนเ์ฮา้ส ์และอยู่ในระดบัราคา 2.01 
– 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสดุ ยกเวน้ท าเลเมืองนนทบรุี-ปากเกร็ด ไดข้ายใหม่ในประเภททาวนเ์ฮา้ส ์และอยู่ใน
ระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาทมากท่ีสดุ 

 
โครงการอาคารชุด ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 64,969 หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการ

ก่อสรา้ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้งจ านวน 33,817 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 52.1 ของ
หน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีสรา้งเสร็จจ านวน 17,345 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 26.7 และ
หนว่ยท่ียงัไม่ก่อสรา้งสรา้งจ านวน 13,807 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 21.3  โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้งและ
สรา้งเสร็จเหลือขาย(พรอ้มโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 51,162 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 78.7
ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบา้นอาคารชดุท่ีเหลือขายมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โดยดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ไดแ้ก่ 

1) ท าเลหว้ยขวาง-จตจุกัร-ดนิแดง มีจ านวน 8,752 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 38,240 ลา้นบาท สว่นใหญ่ 
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เหลือขายในประเภท 1 หอ้งนอน และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลสุขมุวิท มี

จ  านวน 6,436 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 65,503 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 หอ้งนอน และ

อยูใ่นระดบัราคา 5.01 – 7.50 ลา้นบาทมากท่ีสดุ 3) ท าเลเมืองนนทบรุี-ปากเกร็ด มีจ  านวน 6,357 หน่วย มี

มลูคา่เหลือขาย 17,086 ลา้นบาท  สว่นใหญ่เหลือขายในประเภท 1 หอ้งนอน และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 

3.00 ลา้นบาทมากท่ีสดุ 4) ท าเลธนบรีุ-คลองสาน-บางกอกนอ้ย-บางกอกใหญ่-บางพลดั มีจ  านวน 6,194 

หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 22,020 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 หอ้งนอน และอยู่ในระดบั

ราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสดุ และ5) ท าเลล าลกูกา-คลองหลวง-ธัญบรุี-หนองเสือ มีจ านวน 5,794 

หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 7,451 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เหลือขายในสตดูิโอ และอยู่ในระดบัราคาต ่ากว่า 1 
ลา้นบาทมากท่ีสดุ 

ท าเลบา้นอาคารชดุท่ีขายไดใ้หม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โดยดจูากหน่วยขายไดใ้หม่ ไดแ้ก่ 1) 

ท าเลหว้ยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง มีจ านวน 4,179 หน่วย มีมูลคา่ขายไดใ้หม่ 17,990 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

ขายไดใ้หม่ในประเภท 1 หอ้งนอน และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด  2) ท าเลธนบุรี-

คลองสาน-บางกอกนอ้ย-บางกอกใหญ่-บางพลดั มีจ  านวน 2,635 หน่วย มีมูลค่าขายไดใ้หม่ 9,618 ลา้น
บาท  ส่วนใหญ่ขายไดใ้หม่ในประเภท 1 หอ้งนอน และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด    

3)ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ มีจ านวน 2,149 หน่วย มีมลูคา่ขายไดใ้หม่ 7,192 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่ขายไดใ้หม่ในประเภท 1 หอ้งนอน และอยู่ในระดบั 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด 4) ท าเล

สขุมุวิท มีจ  านวน 1,855 หน่วย มีมูลค่าขายไดใ้หม่ 16,392 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ขายไดใ้หม่ในประเภท 1 

หอ้งนอน และอยู่ในระดบัราคา 5.01 – 7.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด  และ5) ท าเลเมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด มี

จ  านวน 1,687 หนว่ย มีมลูคา่ขายไดใ้หม ่3,080 ลา้นบาท สว่นใหญ่ขายไดใ้หม่ในประเภท 1 หอ้งนอน และ
อยูใ่นระดบัราคา 1.01 – 1.50 ลา้นบาทมากท่ีสดุ   

 
 

-------------------------------------------------- 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิโทร 0-2645-9675-6             
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบรกิารขอ้มูล ศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัย ์  


