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29 ตลุาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ช่วงคร่ึงแรกปี 2562 

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 ในพืน้ท่ีภาคใต้ ได้แก่ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช โดยนับเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ 
ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจ
ในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 มีจ านวนโครงการท่ียังอยู่ระหว่างขาย 473 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจ านวน 
16,529 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 81,655 ล้านบาท โดยจ านวนโครงการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 ร้อยละ 4.4 แต่จ านวนหน่วยเหลือขายและมูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15.2 และร้อยละ  11.0 
ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 495 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 14,346 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 
73,584 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรมีจ านวนโครงการ 310 โครงการ มีหน่วยเหลือขาย
จ านวน 10,075 หน่วย คิดเป็นมูลคา่เหลือขาย 38,872 ล้านบาท โดยจ านวนโครงการและมลูคา่ลดลงจาก
ชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 2.9 ตามล าดบั แตจ่ านวนหน่วยเหลือขายเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 3.7 (คร่ึงแรกปี 2561 มี 322 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 9,711 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 40,019 
ล้านบาท) และโครงการอาคารชุดมีจ านวน 100 โครงการ  มีหน่วยเหลือขายจ านวน 6,031 หน่วย คิดเป็น
มลูคา่เหลือขาย 29,814 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 9.9 แต่
จ านวนหน่วยเหลือขายและมลูคา่เพิ่มขึน้ร้อยละ 40.2 และร้อยละ41.5 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 111 
โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 4,302หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 21,065 ล้านบาท) ส าหรับโครงการวิลล่า 
มีจ านวนโครงการ 63 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจ านวน 423 หน่วย คิดเป็นมูลคา่เหลือขาย 12,970 ล้าน
บาท  เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 27.0 และร้อยละ 3.8 ตามล าดบั (คร่ึง
แรกปี 2561 มี 62 โครงการ มีจ านวนหนว่ยเหลือขาย 333 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 12,500 ล้านบาท)   

 
โครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดภูเก็ต ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 3,206 

หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 1,989 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 62.0 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ียังไม่ก่อสร้างจ านวน 771 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 446 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.9 โดย
หน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 
2,435 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 76.0 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 
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ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกได้แก่ โดยดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ 1) 

ท าเลเทพกระษัตรี-ศรีสนุทร มีจ านวน 1,512 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 5,130 ล้านบาท  2) ท าเลเกาะแก้ว-

รัษฎา มีจ านวน 838 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 3,766 ล้านบาท  3) ท าเลในเมืองกะทู้  มีจ านวน 256 หน่วย 

มีมูลค่าเหลือขาย 1,532 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเกือบทัง้ 3 ท าเลนีเ้หลือขายในประเภททาวน์เฮ้าส์ 
และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด ยกเว้นท าเลในเมืองกะทู้  ส่วนใหญ่เหลือขายใน
ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ  

ท าเลบ้านจัดสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสุด 3 อันดบัแรก โดยดจูากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเล

เทพกระษัตรี-ศรีสนุทร มีจ านวน 177 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม ่678 ล้านบาท  2) ท าเลหาดในยาง-หาดไม้

ขาว มีจ านวน 165 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 456 ล้านบาท  และ3)ท าเลเกาะแก้ว-รัษฎา มีจ านวน 159 

หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 776 ล้านบาท โดยทัง้ 3 ท าเลนีส้่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และ

อยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 
 
โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดภูเก็ต ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 5,278

หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 2,828 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 53.6 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 2,062 
หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 39.1 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 388 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 7.4โดยหนว่ย
ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 3,216  
หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 60.9 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลอาคารชุดท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่              
1) ท าเลหาดบางเทา-หาดสุรินทร์ มีจ านวน 1,952  หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 11,186 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เหลือขาย ในประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ 2) ท าเลหาดกมลา 

มีจ านวน 1,028 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 6,160 ล้านบาท สว่นใหญ่เหลือขายในประเภทสตดิิโอ และอยูใ่น
ระดบัราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลหาดในยาง-หาดไม้ขาว มีจ านวน 949 หน่วย มีมูลค่า

เหลือขาย 2,894 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทสตดูิโอ และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00  ล้าน
บาทมากท่ีสดุ   

ท าเลอาคารชดุท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก โดยดจูากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเลหาด

บางเทา-หาดสุรินทร์ จ านวน 640 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 3,416 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ใน

ประเภทสตูดิโอ และอยู่ในระดบัราคา 3.01 -5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลหาดกมลา มีจ านวน 363
หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 2,162 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทสตดูิโอ และอยู่ในระดบัราคา 
5.01 – 7.50 ล้านบาทมากท่ีสุด 3)ท าเลหาดกะรน-หาดกะตะ มีจ านวน 197 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม ่

1,105 ล้านบาท สว่นใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00  ล้านบาท
มากท่ีสดุ  
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โครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสงขลา ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,768

หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 1,245 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 1,031 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.2 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 492 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.8 โดย
หน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 
1,737 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 62.8 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก โดยดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ 1) ท าเล

บ้านพรุ มีจ านวน 654 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 2,404 ล้านบาท 2) ท าเลท่าข้าม-ควนหิน มีจ านวน 405

หน่วย มีมลูค่าเหลือขาย 1,273 ล้านบาท 3) ท าเลควนลงั มีจ านวน 385 หน่วย มีมลูค่าเหลือขาย 1,667 
ล้านบาท โดยเกือบทัง้ 3 ท าเลส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 
ล้านบาทมากท่ีสดุ ยกเว้นท าเลบ้านพรุ ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านแฝด และอยู่ในระดบัราคา 2.01 
– 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก โดยดจูากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเลท่า

ข้าม-ควนหิน มีจ านวน 89 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 255 ล้านบาท 2) ท าเลควนลงั มีจ านวน 84 หน่วย มี

มูลคา่ขายได้ใหม่ 295 ล้านบาท  3)ท าเลบ้านพรุ มีจ านวน  61 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 192 ล้านบาท 

โดยเกือบทัง้ 3 ท าเลส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท
มากท่ีสดุ ยกเว้นท าเลบ้านพรุ ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3.01 -5.00 ล้าน
บาท และประเภททาวน์เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 
 

โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสงขลา ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 474 
หน่วย เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 187 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
146 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 30.8 และหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 141 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 29.7โดยหนว่ย
ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 333 หน่วย 
คดิเป็นร้อยละ 70.3 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลอาคารชุดท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่              
1) ท าเลในเมืองหาดใหญ่ มีจ านวน 212 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 544 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ใน
ประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลคอหงส์-ทุ่งงาย มี

จ านวน 104 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 254 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ใน
ระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลคลองเตย มีจ านวน 86 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 277
ล้านบาท สว่นใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 - 3.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ   
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ท าเลอาคารชุดท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเล     

ในเมืองหาดใหญ่ จ านวน 133 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 308 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท
สตดูิโอ และอยู่ในระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลควนลงั มีจ านวน 96 หน่วย มีมูลค่า
ขายได้ใหม่ 107 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 1.01 – 1.50   

ล้านบาทมากท่ีสุด 3)ท าเลคลองเตย มีจ านวน 7 หน่วย มีมูลคา่ขายได้ใหม่ 14 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้
ใหมใ่นประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ  

 
 
 
 

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

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


