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สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 
 
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ส ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานตลาด       
ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย (แต่ละโครงการมีหน่วยเหลือขายมากกว่า 6 หน่วย) รวมโครงการของ        
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) แต่ไม่รวมบ้านเอ้ืออาทร ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ ได้ท าการ
ส ารวจเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 รอบ ได้แก่ รอบครึ่งปีแรก และรอบครึ่งปีหลัง โดยข้อมูลล่าสุด
ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

1.1 หน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2561 (ธันวาคม 2561) 
ในกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) 

ณ สิ้นปี 2561 นับเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยต่อโครงการ 
พบว่า มีที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสมจ านวน 153,895 หน่วย มูลค่า 651,293 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการ
บ้านจัดสรร 87,263 หน่วย มูลค่า 393,996 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 66,632 หน่วย มูลค่า 257,297 
ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจ านวนหน่วยเหลือขายอาคารชุดส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มากถึง   ร้อยละ 67.8 
ส่วนจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัดมีสัดส่วนรวมกันเพียงร้อยละ 32.2 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด (ดูแผนภูมิที่ 1) 
 

แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย ในครึ่งแรกปี 2562 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
1.2 หน่วยเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 

 จ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่ในครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน) มีจ านวนรวม 41,868 
หน่วย มูลค่า 207,881 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 และร้อยละ 20.8 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่มีจ านวน 39,447 หน่วย มูลค่า 172,029 ล้านบาท จะเห็นว่าใน
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จ านวน 41,868 หน่วย นี้มีหน่วยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด จ านวน 27,856 หน่วย หรือร้อยละ 
66.5 ส่วนจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัดมีสัดส่วนรวมกันเพียงร้อยละ 33.5 ของหน่วยที่เปิดขายใหม่ท้ังหมด      

โดยแบ่งออกเป็นโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 จ านวน 17,294 หน่วย 
มูลค่า 93,065 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนหน่วย และมูลค่า ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 24.3 ตามล าดับ      
เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่มีจ านวน 14,237 หน่วย และมีมูลค่า 74,889 ล้านบาท หากพิจารณาราย
จังหวัดจะเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการมีหน่วยเปิดขายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี เพียงจังหวัดเดียว ส่วนจังหวัด
อ่ืนๆ เปิดขายใหม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (ดูแผนภูมิที่ 2) 

ในด้านประเภทและราคาที่เปิดขายใหม่ในครึ่งแรกปี 2562 ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 เป็นทาวน์เฮ้าส์   
ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 27.1 เป็นบ้านเดี่ยว ในระดับราคามากกว่า 10 
ล้านบาทขึ้นไปมากที่สุด ส าหรับบ้านแฝดเปิดขายใหม่ร้อยละ 11.7 ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมาก
ที่สุด ส่วนอาคารพาณิชย์พักอาศัยเปิดขายใหม่ร้อยละ 2.6 ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด ที่
เหลือเป็นที่ดินเปล่าเปิดขายใหม่เพียงร้อยละ 0.2 ในระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาทมากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 
3) 

 
แผนภูมิที่ 2 หน่วยบ้านจัดสรร เปิดขายใหม่ปี 2557 – ครึ่งแรกปี 2562 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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แผนภูมิที่ 3 หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ในครึ่งแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา  
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ส่วนโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีจ านวน 24,574 หน่วย มูลค่า 114,816 

ล้านบาท หน่วยเปิดขายใหม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ซึ่งจ านวนหน่วยลดลงร้อยละ 2.5 แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
18.2 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่มีจ านวน 25,210 หน่วย และมีมูลค่า 97,140 ล้านบาท              
หากพิจารณารายจังหวัดจะเห็นว่าทั้ง 6 จังหวัดมีหน่วยเปิดขายใหม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ทั้งหมด (ดูแผนภูมิที่ 
4) 

ในด้านประเภทและราคาที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 เป็นประเภท    
1 ห้องนอน และเปิดขายใหม่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 16.7 เป็นสตูดิโอ 
ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด ส าหรับประเภท 2 ห้องนอนเปิดขายใหม่   
ร้อยละ 13.6 เปิดขายใหม่ในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปมากที่สุด ส่วนประเภท 3 ห้องนอนขึ้นไป
เปิดขายใหม่เพียงร้อยละ 1.7 เปิดขายใหม่ในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปมากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 5) 
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แผนภูมิที่ 4 หน่วยอาคารชุด เปิดขายใหม่ปี 2557 – ครึ่งแรกปี 2562 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

 

แผนภูมิที่ 5 หน่วยอาคารชุดเปิดขายใหม่ ในครึ่งแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา  
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
1.3 หน่วยอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด (Total Supply) ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน 

2562) 
เมื่อน าจ านวนหน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2561 (ธันวาคม 2561) รวมกับหน่วยที่เปิดขายใหม่ในช่วง 

ครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน) พบว่า มีหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด หรือ Total 
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Supply รวม 195,763 หน่วย มูลค่า 859,174 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 104,557 หน่วย 
(ร้อยละ 53.4) มูลค่า 487,061 ล้านบาท (ร้อยละ 56.7) และโครงการอาคารชุด จ านวน 91,206 หน่วย     
(ร้อยละ 46.6) มูลค่า 372,113 ล้านบาท (ร้อยละ 43.3) (ดูแผนภูมิที่ 1) 

 
1.4 หน่วยขายได้ใหม่ (Demand) ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 

ในช่วงครึ่งแรกปี 2562  มีหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ รวม 43,614 หน่วย มูลค่า 189,505 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 17,377 หน่วย มูลค่า 82,693 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด จ านวน 
26,237 หน่วย มูลค่า 106,812 ล้านบาท (ดูแผนภูมิที่ 1) 
 ในด้านประเภทและราคาขายโครงการบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 เป็นทาวน์เฮ้าส์
มากที่สุดร้อยละ 58.3 ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 26.8 ใน
ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาทมากที่สุด ส่วนบ้านแฝดขายได้ใหม่ร้อยละ 11.8 ในระดับราคา 3.01 – 5.00 
ล้านบาทมากที่สุด อาคารพาณิชย์ขายได้ใหม่ร้อยละ 3.0 ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด และ
ที่ดินเปล่าขายได้ใหม่เพียงร้อยละ 0.1 ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 6) 

 
แผนภูมิที่ 6 หน่วยบ้านจัดสรรขายได้ใหม่ ในครึ่งแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
    ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 ท าเลของโครงการบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม – มิถุนายน) มากที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ 1) ท าเลบางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้อย ขายได้ใหม่ 2,813 หน่วย 2) ท าเลบางพลี-
บางบ่อ-บางเสาธง ขายได้ใหม่ 2,206 หน่วย 3) ท าเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ ขายได้
ใหม่ 1,532 หน่วย 4) ท าเลคลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง ขายได้ใหม่ 1,371 หน่วย และ 5) ท าเล
เมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด ขายได้ใหม่ 1,357 หน่วย โดยทั้ง 5 ท าเลนี้ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์
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มากที่สุด และเกือบทั้ง 5 ท าเล ขายได้ใหม่ในระดับราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทมากที่สุด ยกเว้นท าเลเมือง
นนทบุรี-ปากเกร็ด ที่ขายได้ใหม่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด (ดตูารางที่ 1) 
  
ตารางที่ 1 ท าเลโครงการบ้านจัดสรรที่มีหน่วยขายได้ใหม่มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ในครึ่งแรกปี 2562  
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ส่วนโครงการอาคารชุดที่ขายได้ใหม่มากที่สุดในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน) พบว่า 
เป็นประเภท 1 ห้องนอนมากที่สุดร้อยละ 69.5 และขายได้ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด 
รองลงมาเป็นสตูดิโอร้อยละ 16.7 ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด ส่วนประเภท 2 ห้องนอน
ขายได้ใหม่ร้อยละ 12.8 ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มากที่สุด และประเภท 3 ห้องนอนขึ้นไปขายได้
ใหม่เพียงร้อยละ 1.0 ในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทข้ึนไป  มากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 7) 

 
แผนภูมิที่ 7 หน่วยอาคารชุดขายได้ใหม่ ในครึ่งแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

1 บางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้อย 2,813 12,609 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

2 บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง 2,206 9,069 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

3 เมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ 1,532 4,638 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

4 คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง 1,371 6,598 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

5 เมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด 1,357 8,724 3.01 - 5.00 ทาวน์เฮ้าส์

อันดับท่ี ท ำเล
จ ำนวนหน่วยท่ี

ขำยได้ใหม่

มูลค่ำขำยได้ใหม่ 

(ลบ.)

ประเภทท่ีขำยได้

ใหม่มำกท่ีสุด

ระดับรำคำท่ีขำย

ได้ใหม่มำกท่ีสุด



7 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563  
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 

ท าเลของโครงการอาคารชุดที่ขายได้ใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ท าเลห้วยขวาง-จตุจักร-  
ดินแดง ขายได้ใหม่ 4,179 หน่วย ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด 2) ท าเลธนบุรี-คลองสาน-
บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด ขายได้ใหม่ 2,635 หน่วย ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด 
3) ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ ขายได้ใหม่ 2,149 หน่วย ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท
มากที่สุด 4) ท าเลสุขุมวิท ขายได้ใหม่ 1,855 หน่วย ในระดับราคา 5.01 – 7.50  ล้านบาทมากที่สุด          
และ 5) ท าเลเมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด ขายได้ใหม่ 1,687 หน่วย ในระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากที่สุด 
โดยทั้ง 5 ท าเลนี้ขายห้องชุดประเภท 1 ห้องนอนมากที่สุด (ดูตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ท าเลโครงการอาคารชุดที่มีหน่วยขายได้ใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ในครึ่งแรกปี 2562   
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
1.5 หน่วยเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 (มิถุนายน 2562) 

ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และนครปฐม) มีที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสมจ านวน 152,149 หน่วย มูลค่า 669,670 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนและมูลค่า โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.4 และ 28.2 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 
ที่มีจ านวน 131,819 หน่วย มูลค่า 522,436 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 87,180 หน่วย 
มูลค่า 404,369 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 64,969 หน่วย มูลค่า 265,301 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า
จ านวนหน่วยเหลือขายอาคารชุดส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มากถึงร้อยละ 69.1 ส่วนจังหวัดปริมณฑล  
5 จังหวัดมีสัดส่วนรวมกันเพียงร้อยละ 30.9 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด (ดแูผนภูมทิี ่1) 

หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจัดสรร ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 มีจ านวน 
87,180 หน่วย มูลค่า 404,369 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนหน่วย และมูลค่า ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 22.3 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2561 ที่มีจ านวน 74,976 หน่วย และมีมูลค่า 330,752 ล้านบาท 
หากพิจารณารายจังหวัดจะเห็นได้ว่าทุกจังหวัดมีหน่วยเหลือขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ทั้งหมด (ดูแผนภูมิที่ 8) 

ในด้านประเภทและราคาท่ีเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 (มิถุนายน 2562) พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 55.0 เป็นทาวน์เฮ้าส์ และเหลือขายในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 28.9 
เป็นบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาทมากที่สุด ส าหรับบ้านแฝดเหลือขาย
ร้อยละ 12.6 ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด ส่วนอาคารพาณิชย์พักอาศัย
เหลือขายร้อยละ 3.4 ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด และที่ดินเปล่าเหลือ
ขายเพียงร้อยละ 0.2 ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 9) 

1 ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง 4,179 17,990 3.01 - 5.00 1 ห้องนอน

2 ธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด 2,635 9,618 3.01 - 5.00 1 ห้องนอน

3 พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ 2,149 7,192 2.01 - 3.00 1 ห้องนอน

4 สุขุมวิท 1,855 16,392 5.01 - 7.50 1 ห้องนอน

5 เมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด 1,687 3,080 1.01 - 1.50 1 ห้องนอน

อันดับท่ี ท ำเล
จ ำนวนหน่วยท่ี

ขำยได้ใหม่

มูลค่ำขำยได้ใหม่ 

(ลบ.)

ระดับรำคำท่ีขำยได้

ใหม่มำกท่ีสุด

ประเภทท่ีขำยได้

ใหม่มำกท่ีสุด



8 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563  
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 

ท าเลของโครงการบ้านจัดสรรทีเ่หลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ท าเลบางใหญ่-บางบัวทอง-
บางกรวย-ไทรน้อย เหลือขาย 15,008 หน่วย 2) ท าเลล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ เหลือขาย 
13,046 หน่วย 3) ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง เหลือขาย 9,095 หน่วย 4) ท าเลเมืองสมุทรปราการ-    
พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ เหลือขาย 7,337 หน่วย และ 5) ท าเลคลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-
ลาดกระบัง เหลือขาย 5,567 หน่วย โดยทั้ง 5 ท าเลนี้ส่วนใหญ่เหลือขายทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด และเหลือขายใน
ระดับราคา 2.01 -3.00 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3) 
  
ตารางที่ 3 ท าเลโครงการบ้านจัดสรรที่มีหน่วยเหลือขายมากท่ีสุด 5 อันดับแรก  ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562   
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
แผนภูมิที่ 8 หน่วยบ้านจัดสรรเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 

1 บางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้อย 15,008 65,681 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

2 ล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 13,046 44,523 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

3 บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง 9,095 41,793 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

4 เมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ 7,337 20,861 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

5 คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง 5,567 25,728 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮ้าส์

อันดับท่ี ท ำเล
จ ำนวนหน่วย

เหลือขำย

มูลค่ำเหลือขำย 

(ลบ.)

ระดับรำคำท่ีเหลือ

ขำยมำกท่ีสุด

ประเภทท่ีเหลือ

ขำยมำกท่ีสุด



9 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563  
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 

แผนภูมิที่ 9 หน่วยบ้านจัดสรรเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา 
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ส าหรับหน่วยเหลือขายโครงการอาคารชุด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 มี

จ านวน 64,969 หน่วย มูลค่า 265,301 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนหน่วย และมูลค่า ร้อยละ 14.3 และร้อย
ละ 38.4 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2561 ที่มีจ านวน 56,843 หน่วย และมีมูลค่า 191,683 
ล้านบาท  หากพิจารณารายจังหวัดจะเห็นว่ามีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้น ที่มีหน่วยเหลือขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
5 ปี ส่วน 5 จังหวัดปริมณฑล มีหน่วยเหลือขายต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (ดูแผนภูมิที่ 10) 

ในด้านประเภทและราคาท่ีเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 (มิถุนายน 2562) พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 69.3 เป็นประเภท 1 ห้องนอน และเหลือขายในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาร้อย
ละ 17.8 เป็นประเภทสตูดิโอ ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคา ต่ ากว่า 1 ล้านบาทมากที่สุด ส าหรับประเภท 2 
ห้องนอนเหลือขายร้อยละ 12.0 ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปมากที่สุด ส่วน
ประเภท 3 ห้องนอนขึ้นไปเหลือขายเพียงร้อยละ 0.9 ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท
ขึ้นไปมากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 11) 

ท าเลของโครงการอาคารชุดที่เหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ณ สิ้นสุดครึ่ง
แรกปี 2562 (มิถุนายน 2562) ได้แก่ 1) ท าเลห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง เหลือขาย 8,752 หน่วย ในระดับราคา 
3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด 2) ท าเลสุขุมวิท เหลือขาย 6,436 หน่วย ในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้าน
บาทมากที่สุด 3) ท าเลเมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด เหลือขาย 6,357 หน่วย ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท
มากที่สุด 4) ท าเลธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด เหลือขาย 6,194 หน่วย ในระดับ
ราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด และ 5) ท าเลล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ เหลือขาย 5,794 



10 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563  
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 

หน่วย ในระดับราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาทมากที่สุด โดยทั้ง 5 ท าเลนี้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเหลือขายในประเภท
1 ห้องนอนมากที่สุด ยกเว้นท าเลล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทสตูดิโอ
มากที่สุด (ดูตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ท าเลโครงการอาคารชุดที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562   
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
แผนภูมิที่ 10 หน่วยอาคารชุดเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง 8,752 38,240 3.01 - 5.00 1 ห้องนอน

2 สุขุมวิท 6,436 65,503 5.01 - 7.50 1 ห้องนอน

3 เมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด 6,357 17,086 2.01 - 3.00 1 ห้องนอน

4 ธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด 6,194 22,020 2.01 - 3.00 1 ห้องนอน

5 ล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 5,794 7,451 ≤ 1.00 สตูดิโอ

อันดับท่ี ท ำเล
จ ำนวนหน่วย

เหลือขำย

มูลค่ำเหลือขำย 

(ลบ.)

ระดับรำคำท่ีเหลือ

ขำยมำกท่ีสุด

ประเภทท่ีเหลือ

ขำยมำกท่ีสุด
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แผนภูมิที่ 11 หน่วยอาคารชุดเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา 
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

1.6 อัตราดูดซับต่อเดือน 
ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 ที่อยู่อาศัยที่เหลือขายในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลมีจ านวน 152,149 หน่วย 

โดยมีอัตราดูดซับร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอัตราดูดซับร้อยละ 4.5 ซ่ึงอัตราดูด

ซับในรอบการส ารวจนี้ลดลงจากครั้งก่อน ท าให้ระยะเวลาการขายอุปทานเหลือขายสะสมเพ่ิมมากขึ้นจาก 16 

เดือน เป็น 21 เดือน 

เมื่อพิจารณาอัตราดูดซับแต่ละประเภท พบว่า โครงการอาคารชุด มีอัตราดูดซับร้อยละ 4.8 ซ่ึงคาดว่า
หน่วยเหลือขายจ านวน 64,969 หน่วย จะใช้ระยะเวลาในการขายประมาณ  15 เดือน ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตราดูดซับร้อยละ 5.5 โดยอาคารชุดในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วย
เหลือขายมากที่สุดจ านวน 19,337 หน่วย มีอัตราดูดซับร้อยละ 4.6 ต่อเดือน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 16 
เดือนในการขาย 

บ้านเดี่ยว มีอัตราดูดซับร้อยละ 2.6 ซ่ึงคาดว่าหน่วยเหลือขายจ านวน 25,171 หน่วย จะใช้ระยะเวลา
ในการขายประมาณ 32 เดือน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทีม่ีอัตราดูดซับร้อยละ 3.2 โดยบ้านเดี่ยว
ในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยเหลือขายมากท่ีสุดจ านวน 8,979 หน่วย มีอัตราดูดซับร้อยละ 
2.6 ต่อเดือน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 32 เดือนในการขาย 

บ้านแฝด มีอัตราดูดซับร้อยละ 2.6 ซึ่งคาดว่าหน่วยเหลือขายจ านวน 10,952 หน่วย จะใช้ระยะเวลา
ในการขายประมาณ 32 เดือน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทีม่ีอัตราดูดซับร้อยละ 3.2 โดยบ้านแฝด
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ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายมากที่สุดจ านวน 7,948 หน่วย มีอัตราดูดซับร้อยละ 
2.5 ต่อเดือน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 34 เดือนในการขาย  

ทาวน์เฮ้าส์ มีอัตราดูดซับร้อยละ 2.9 คาดว่าหน่วยเหลือขายจ านวน 47,946 หน่วย จะใช้ระยะเวลา
ในการขายประมาณ 28 เดือน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตราดูดซับร้อยละ 3.9 โดยทาวน์
เฮ้าส์ในระดับราคา 2.01 -3.00 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยเหลือขายมากที่สุดจ านวน 23,339 หน่วย มีอัตราดูดซับ
ร้อยละ 2.6 ต่อเดือน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 32 เดือนในการขาย 

อาคารพาณิชย์ มีอัตราดูดซับร้อยละ 2.5 คาดว่าหน่วยเหลือขายจ านวน 2,955 หน่วย จะใช้ระยะเวลา
ในการขายประมาณ 34 เดือน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตราดูดซับร้อยละ 3.1 โดยอาคาร
พาณิชย์ในระดับราคาในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยเหลือขายมากที่สุดจ านวน 1,549 หน่วย 
มีอัตราดูดซับร้อยละ 2.2 ต่อเดือน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 40 เดือนในการขาย (ดูตารางท่ี 5 และ 6) 
 

ตารางที่ 5 อัตราดูดซับ (Absorption Rate) ของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

 
 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ตารางที่ 6 ระยะเวลาในการขายอุปทานที่อยู่อาศัยเหลือขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 

2562 

หน่วย : เดือน 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

1.7 ประมาณการหน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2562 - 2563 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ประมาณการจ านวนหน่วยเหลือขายที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

ณ สิ้นปี 2562 มีจ านวนประมาณ 149,000 หน่วย และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 จะมีจ านวนประมาณ 139,000 
หน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.7 เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย
การลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และค่าจดจ านอง เหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึง
สิ้นปี 2563 เฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ โดยไม่นับรวมการซื้อ
บ้านมือสอง ซึ่งคาดว่าจะท าให้มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่โดยผู้ประกอบการ และจะช่วยให้
อุปทานเหลือขายสะสมในตลาดถูกดูดซับออกไป จนสามารถปรับสมดุลของอุปทานเหลือขายให้ใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 138,720 หน่วยได้ (ดูแผนภูมิที่ 12) 

 
แผนภูมิที่ 12 ประมาณการหน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2562 - 2563 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ประเภท ≤ 1.0 ลบ. 1.01 - 1.50 ลบ. 1.51 - 2.00 ลบ. 2.01 - 3.00 ลบ. 3.01 - 5.00 ลบ. 5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.00 ลบ. > 10.0 ลบ. รวม

23 16 12 12 10 8 7 10 12
ปี 2562 คร่ึงแรก 26 15 12 16 13 14 19 16 15

1 9 21 30 30 26 21 28 27
ปี 2562 คร่ึงแรก n.a. n.a. n.a. 35 39 32 24 32 32

n.a. 24 28 26 25 16 29 49 24
ปี 2562 คร่ึงแรก n.a. n.a. 108 35 34 21 21 16 32

17 22 22 21 20 20 19 16 21
ปี 2562 คร่ึงแรก 33 36 31 32 24 19 18 36 28

2 7 41 21 25 20 16 17 21

ปี 2562 คร่ึงแรก 0 0 46 44 40 27 21 22 34

21 17 15 16 18 16 13 16 16

ปี 2562 คร่ึงแรก 27 17 17 22 21 21 21 22 21

เฉล่ีย 5 ปี (2557-2561)

อาคารชุด

บ้านเด่ียว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคาร
พาณิชย์

รวมท่ีอยู่
อาศัย

เฉล่ีย 5 ปี (2557-2561)

เฉล่ีย 5 ปี (2557-2561)

เฉล่ีย 5 ปี (2557-2561)

เฉล่ีย 5 ปี (2557-2561)

จ านวนเดือนท่ีคาดว่าจะขายหมด กรุงเทพฯ - ปริมณฑล แยกตามระดับราคา ณ คร่ึงแรกปี 2562
ช่วงเวลา

เฉล่ีย 5 ปี (2557-2561)


