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29 ตลุาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ช่วงคร่ึงแรกปี 2562 

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 ในพืน้ท่ีภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยนับเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ 
ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจ
ในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 มีจ านวนโครงการท่ียงัอยูร่ะหว่างขาย 176 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจ านวน 6,710 
หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 28,268 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 2.3 
ร้อยละ 9.9 และร้อยละ  10.0 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 172 โครงการ มีจ านวนหนว่ยเหลือขาย 6,104 
หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 25,703 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรมีจ านวนโครงการ 129  
โครงการ มีหน่วยเหลือขายจ านวน 2,720 หน่วย คิดเป็นมลูคา่เหลือขาย 11,962 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 6.8 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 122 
โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,564 หน่วย มีมูลคา่เหลือขาย 11,201 ล้านบาท) และโครงการอาคาร
ชดุมีจ านวน 34 โครงการ  มีหน่วยเหลือขายจ านวน 3,849 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่เหลือขาย 12,758 ล้านบาท 
โดยจ านวนโครงการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 10.5 แต่จ านวนหน่วยและมูลค่าเพิ่ม
ขึน้ร้อยละ 11.1 และร้อยละ5.2 ตามล าดับ (คร่ึงแรกปี 2561 มี 38 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 
3,466 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 12,132 ล้านบาท) ส าหรับโครงการวิลล่า มีจ านวนโครงการ 13 โครงการ มี
หน่วยเหลือขายจ านวน 141 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 3,548 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึน้จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 8.3  ร้อยละ 90.5 และร้อยละ 49.7 ตามล าดับ (คร่ึงแรกปี 2561 มี 12 
โครงการ มีจ านวนหนว่ยเหลือขาย 74 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 2,370 ล้านบาท)   

 
โครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเพชรบุรี ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 860 

หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 359 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 312 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 36.3 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 189 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 22.0 โดย
หน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 501 
หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 58.3 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก โดยดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ 1) ท าเล

ชะอ าตอนใต้ มีจ านวน 417 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 1,692 ล้านบาท  2) ท าเลชะอ าตอนเหนือ มี 
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จ านวน 211 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1,221 ล้านบาท  3) ท าเลในเมืองเพชรบุรี มีจ านวน 209 หน่วย มี

มลูคา่เหลือขาย 549 ล้านบาท โดยเกือบทัง้ 3 ท าเลนีเ้หลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 
2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ ยกเว้นท าเลชะอ าตอนเหนือ ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเด่ียว อยู่ใน
ระดบัราคา 5.01 -7.50  ล้านบาทมากท่ีสดุ  

ท าเลบ้านจัดสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสุด 3 อันดบัแรก โดยดจูากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเล

ชะอ าตอนใต้ มีจ านวน 92 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 331 ล้านบาท  2) ท าเลชะอ าตอนเหนือ มีจ านวน 60

หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 341 ล้านบาท  และ3)ท าเลในเมืองเพชรบุรี มีจ านวน 38 หน่วย มีมูลค่าขายได้

ใหม่ 107 ล้านบาท โดยเกือบทัง้ 3 ท าเลนีส้่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 

2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ ยกเว้นท าเลชะอ าตอนเหนือ สว่นใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และ
อยูใ่นระดบัราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 
โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเพชรบุรี ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,926

หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า สว่นใหญ่เป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 1,576 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 53.9 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
1,271 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 43.4 และหนว่ยท่ียงัไมก่่อสร้าง จ านวน 79 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 2.7โดยหนว่ย
ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 2,847 
หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 97.3 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลอาคารชุดท่ีเหลือขายโดยเรียงจากมากไปหาน้อย และดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่              
1) ท าเลชะอ าตอนเหนือ มีจ านวน 2,742  หน่วย มีมูลคา่เหลือขาย 7,908 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ใน
ประเภทสตดูิโอ และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลชะอ าตอนใต้ มีจ านวน 134 

หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 513 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 
1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลในเมืองเพชรบุรี มีจ านวน 50 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 40 ล้าน
บาท สว่นใหญ่เหลือขายในประเภทสตดูโิอ และอยูใ่นระดบัราคาต ่ากวา่ 1 ล้านบาทมากท่ีสดุ   

ท าเลอาคารชุดท่ีขายได้ใหม่โดยเรียงจากมากไปหาน้อย  และดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) 

ท าเลชะอ าตอนเหนือ จ านวน 155 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 645 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ใน

ประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 3.01 -5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลชะอ าตอนใต้ มีจ านวน 
13 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 93  ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบั

ราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ 3)ท าเลในเมืองเพชรบรีุ มีจ านวน 7 หนว่ย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 6 ล้าน
บาท สว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภทสตดูโิอ และอยูใ่นระดบัราคาต ่ากวา่ 1 ล้านบาทมากท่ีสดุ  
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โครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในจ านวนหน่วยเหลือ

ขาย 1,860 หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 
884 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 47.5 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง
จ านวน 750 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 40.3 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 226 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
12.2 โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมี
จ านวน 976 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 52.5 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก โดยดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ 1) ท าเล
เขาหินเหล็กไฟ มีจ านวน 847  หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 3,145 ล้านบาท สว่นใหญ่เหลือขายในประเภทบ้าน
เด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลทบัใต้ มีจ านวน  479หน่วย มีมูลค่า
เหลือขาย 2,687 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 5.01 – 7.50 ล้าน
บาทมากท่ีสุด 3) ท าเลปราณบุรี มีจ านวน 300 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1,038 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือ
ขายในประเภทบ้านเด่ียว และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีขายได้ใหมม่ากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก โดยดจูากหน่วยขายได้ใหม ่ได้แก่ 1) ท าเลเขา
หินเหล็กไฟ มีจ านวน 214 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 731 ล้านบาท 2) ท าเลทบัใต้ มีจ านวน 109 หน่วย มี
มลูคา่ขายได้ใหม่ 384 ล้านบาท  3)ท าเลปราณบุรี มีจ านวน  48 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 204 ล้านบาท 
โดยเกือบทัง้ 3 ท าเลส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท
มากท่ีสดุ ยกเว้นท าเลทบัใต้ สว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภททาวน์เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้าน
บาทมากท่ีสดุ 
 

โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 
923 หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
656 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.1 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขาย
จ านวน 267 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 28.9 โดยหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมดเป็น Inventory ในตลาด 

ท าเลอาคารชุดท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่              
1) ท าเลเขาตะเกียบ มีจ านวน 676 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 2,966 ล้านบาท 2) ท าเลหวัหิน มีจ านวน 150

หน่วย มีมูลคา่เหลือขาย 618 ล้านบาท 3) ท าเลปราณบรีุ มีจ านวน 57 หน่วย มีมลูค่าเหลือขาย 372 ล้าน

บาท โดยเกือบทัง้ 3 ทะเลส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 - 3.00  
ล้านบาทมากท่ีสุด  ยกเว้นท าเลปราณบุรีส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 
5.01 – 7.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ   

ท าเลอาคารชุดท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเล     

เขาตะเกียบ จ านวน 770 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 2,693 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท       

1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 2) ท าเลหวัหิน มีจ านวน 37 หนว่ย มีมลูคา่ 
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ขายได้ใหม่ 135 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 5.00

ล้านบาทมากท่ีสดุ 3)ท าเลเขาหินเหล็กไฟ จ านวน 7 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 49 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขาย
ได้ใหมใ่นประเภท 2 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 7.51 – 10.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ  

 
 
 
 

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

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


