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4 ธนัวาคม  2561 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก คร่ึงแรกปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 ครอบคลุมพืน้ท่ี 2 จังหวดัในภาคตะวันตก ได้แก่ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และจงัหวัดเพชรบรีุ โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  
จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 172 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการ
รวมทัง้สิน้ 24,812 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 107,430 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 
122 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 6,883 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 30,934 ล้านบาท โครงการอาคารชดุ 
38 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 17,678 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 67,991 ล้านบาท และโครงการวิลล่า
12 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 251 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 8,505 ล้านบาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กลา่ววา่ จากการส ารวจในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 
มีหน่วยเหลือขายจ านวน 6,104 หนว่ย หรือร้อยละ 24.6 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด โดยโครงการบ้าน
จัดสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน  2,564 หน่วย หรือร้อยละ 37.3 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรร
ทัง้หมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจ านวน 3,466 หน่วย หรือร้อยละ 19.6 ของหน่วยในผัง
โครงการอาคารชุดทัง้หมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจ านวน 74 หน่วย หรือร้อยละ 29.5 ของ
หนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวน 108 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกัน 9,470 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 46,364 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 2,573 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 13,207 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจัดสรร จ านวน 78 โครงการ มีจ านวนหน่วย 4,117 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 17,963 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,581 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 7,369 ล้านบาท 
โครงการอาคารชดุ จ านวน 21 โครงการ มีจ านวนหน่วย 5,156 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 22,076 ล้านบาท 
มีหนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 925 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 3,767 ล้านบาท และมี
โครงการวิลล่า จ านวน 9 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 197 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 6,325 ล้านบาท 
หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 67 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 2,070 ล้านบาท  
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ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 9,273 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.6

เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 29.1 เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา     
2 – 3  ล้านบาท  ร้อยละ 6.6 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท ร้อยละ 6.5 เป็นบ้านแฝด 
อยูใ่นระดบัราคา  2 – 3 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปล่าจดัสรร 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลเขาตะเกียบขายได้ร้อยละ 63.4 มูลค่าขายได้ 1,831 ล้านบาท ท าเลเขาหินเหล็กไฟขายได้
ร้อยละ 62.1 มูลค่าท่ีขายได้ 3,755 ล้านบาท ท าเลหวัหินขายได้ร้อยละ 61.3 มูลคา่ท่ีขายได้ 519 ล้านบาท 
และท าเลปราณบรีุขายได้ร้อยละ 60.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,203 ล้านบาท ตามล าดบั 

ท าเลอาคารชุดในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลหวัหินขายได้ร้อยละ 91.6 มลูคา่ขายได้ 8,837 ล้านบาท ท าเลเขาหินเหล็กไฟขายได้ร้อยละ 
80.1 มูลค่าท่ีขายได้ 1,176 ล้านบาท ท าเลปราณบุรีขายได้ร้อยละ 78.5 มูลค่าท่ีขายได้ 1,534 ล้านบาท 
และท าเลเขาตะเกียบขายได้ร้อยละ 68.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 6,762 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเพชรบุรี มีจ านวน 64 โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 15,342 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 61,067 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 3,531 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 12,496 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 44 โครงการ มีจ านวนหน่วย 2,766 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 12,972 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 983 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 3,832 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 17 โครงการ มีจ านวนหน่วย  12,522 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 45,915 ล้านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,541 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 8,364 ล้านบาท และมีโครงการ
วิลล่า จ านวน 3 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 54 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 2,180 ล้านบาท หน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 7 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 300 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุจ านวน 15,288  หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.9
เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 11.9 เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา      
2 - 3  ล้านบาท  ร้อยละ 2.9 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นบ้านแฝด อาคาร
พาณิชย์ และท่ีดนิเปลา่จดัสรร 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดในโครงการ 
ท าเลชะอ าตอนเหนือขายได้ร้อยละ 77.3  มลูคา่ขายได้ 4,506 ล้านบาท ท าเลหาดเจ้าส าราญขายได้ร้อยละ 
76.4 มูลค่าท่ีขายได้ 273 ล้านบาท ท าเลในเมืองเพชรบุรีขายได้ร้อยละ 64.1 มูลค่าท่ีขายได้ 1,174 ล้าน
บาท และท าเลชะอ าตอนใต้ขายได้ร้อยละ 58.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,223 ล้านบาท ตามล าดบั 
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ท าเลอาคารชุดในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดในโครงการ 

ท าเลชะอ าตอนใต้ขายได้ร้อยละ 84.2 มูลค่าขายได้ 6,652 ล้านบาท ท าเลชะอ าตอนเหนือขายได้ร้อยละ 
79.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 30,854 ล้านบาท และท าเลในเมืองเพชรบรีุขายได้ร้อยละ 47.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 45 ล้าน
บาท ตามล าดบั 

 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


