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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

วันที่ 9 มีนาคม 2554 

*********************** 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดสัมมนาวิเคราะหสถานการณตลาดที่อยู

อาศัยชลบุรี-ระยอง ป 2555 ณ หองบอลรมู โรงแรม ฮอลิเดยอินน พทัยา ในวนัศุกรที่ 9 มีนาคม 2555  

สําหรับโครงการที่อยูอาศัยในระหวางการขายในจงัหวดัชลบุรี มีหนวยขายในผังโครงการประเภท

บานจัดสรรประมาณ 33,200 หนวย และประเภทอาคารชุดประมาณ 36,000 หนวย สวนในจังหวดัระยอง 

มีหนวยบานจัดสรรในผังโครงการที่อยูระหวางการขายรวมกันประมาณ 8,000 หนวย และประเภทอาคาร

ชุดเพียงประมาณ 1,830 หนวยเทานั้น  

เปรียบเทยีบกนัแลวเห็นไดวา ตลาดที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในจังหวัดชลบุรีมขีนาดใหญกวา

ในจังหวัดระยองประมาณ 4 เทาตัว ขณะที่ตลาดที่อยูอาศัยประเภทหองชุดในจังหวัดชลบุรีมีขนาดใหญ

กวาในจังหวัดระยองมากกวา 20 เทาตัว  

ในจังหวัดชลบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยประเภทประเภทบานจัดสรรที่อยูระหวางการขาย

ประมาณ 33,200 หนวย จากประมาณ 350 โครงการ กระจุกตัวอยูใน 5 อําเภอ คือ อําเภอบางละมุง 

อําเภอศรีราชา อําเภอเมือง อําเภอสัตหีบ และอําเภอพานทอง มีมูลคาโครงการการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 

96,800 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 19,000 หนวย มูลคาที่ขายไดแลวประมาณ 56,600 ลานบาท โดย

จากหนวยที่ขายไดแลวมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 13,300 หนวย หรือประมาณรอยละ 70  

รอยละ 54 ของหนวยทั้งหมดเปนบานเด่ียว และรอยละ 27 เปนทาวนเฮาส ที่เหลือเปนบานแฝด 

อาคารพาณิชย และที่ดินเปลา สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยที่ยังไมกอสรางประมาณ 

7,600 หนวย อยูระหวางกอสรางประมาณ 9,500 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 16,100 หนวย 

โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) ประมาณ 1,800 หนวย 

ในจงัหวัดชลบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยประเภทหองชุด ทีอ่ยูระหวางการขายมากถึงประมาณ 

36,000 หนวย จากประมาณ 160 โครงการ ถือเปนจังหวดัที่มีตลาดหองชุดใหญมากเปนอันดับสองรองจาก

กรุงเทพมหานคร และมีขนาดใหญกวาตลาดหองชุดในจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯทุกจังหวดัรวมกัน

มากกวา 2 เทาตัว 
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โดยหนวยหองชุดในจังหวัดชลบุรีมีมากที่สุดในอําเภอบางละมุง คิดเปนรอยละ 77 ของหนวย

ทั้งหมด ที่เหลืออยูในอีก 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอสัตหีบ และอําเภอศรีราชา มีมูลคาโครงการรวม

ทั้งส้ินประมาณ 128,000 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 21,300 หนวย มูลคาที่ขายไดแลวประมาณ 

75,100 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายแลวมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 7,500 หนวย หรือประมาณ

รอยละ 35 ของหนวยที่ขายไดแลว  

สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ังไมกอสรางประมาณ 10,700 หนวย อยู

ระหวางกอสรางประมาณ 14,000 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 11,300 หนวย โดยจากหนวยที่

กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนหองวาง) ประมาณ 2,700 หนวย 

สําหรบัในจังหวัดระยอง มีหนวยที่อยูอาศัยประเภทบานจดัสรร ที่อยูระหวางการขาย

ประมาณ 8,000 หนวย มาจากประมาณ 90 โครงการ อยูใน 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบานฉาง 

อําเภอปลวกแดง และอําเภอนิคมพัฒนา มีมูลคาโครงการการรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 19,400 ลานบาท 

ขายไดแลวประมาณ 4,400 หนวย มูลคาที่ขายไดประมาณ 10,900ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวมี

การโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 2,700 หนวย หรือประมาณรอยละ 62 ของหนวยทีข่ายไดแลว 

รอยละ 69 ของหนวยทัง้หมดเปนบานเด่ียว และรอยละ 15 เปนทาวนเฮาส ที่เหลือเปนบานแฝด 

อาคารพาณิชย และที่ดินเปลา สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยที่ยงัไมกอสรางประมาณ 

2,300 หนวย อยูระหวางกอสรางประมาณ 2,700 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 3,000 หนวย โดย

จากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จมีเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) เพียงประมาณ 100 หนวย 

ในจังหวัดระยอง มีหนวยที่อยูอาศยัประเภทหองชุด ที่อยูระหวางการขายประมาณ 1,830 

หนวย จาก 19 โครงการ มมีูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 4,400 ลานบาท จากโครงการทั้งหมดอยู

ในอําเภอเมืองระยองประมาณ 1,500 หนวย และในอําเภอแกลงประมาณ 260 หนวย ที่เหลืออยูในอําเภอ

ปลวกแดง โดยมีหนวยที่ขายไดแลวประมาณ 1,270 หนวย มูลคาทีข่ายไดประมาณ 2,800 ลานบาท โดย

จากหนวยที่ขายแลวมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 620 หนวย หรือประมาณรอยละ 49 ของหนวยที่

ขายไดแลว 

สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยที่ยงัไมกอสรางประมาณ  80 หนวย อยูระหวาง

กอสรางประมาณ 1,060 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 690 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จมี

เหลือขาย (หรือเปนหองวาง) เพยีงประมาณ 30 หนวย 


