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25 ตลุาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ช่วงคร่ึงแรกปี 2562 

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัชลบุรี  ระยอง 
และฉะเชิงเทรา โดยนับเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ 
ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า 
จากการส ารวจในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 มีจ านวนโครงการท่ียงัอยู่ระหว่างขาย 1,062 โครงการ มีหน่วยเหลือ
ขายจ านวน 62,060 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 200,136 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2561 ร้อยละ 11.6  ร้อยละ 12.2 และร้อยละ 13.6 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 952 โครงการ มีจ านวน
หนว่ยเหลือขาย 55,327 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 176,108 ล้านบาท)  

โดยแบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรรมีจ านวนโครงการ 853 โครงการ มีหนว่ยเหลือขายจ านวน 44,549 
หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 124,528 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 18.3 
ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 14.7 ตามล าดับ (คร่ึงแรกปี 2561 มี 721 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 
38,451 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 108,594 ล้านบาท) และโครงการอาคารชุดมีจ านวน 192 โครงการ  มี
หน่วยเหลือขายจ านวน 17,329 หน่วย คิดเป็นมลูคา่เหลือขาย 70,698 ล้านบาท โดยจ านวนโครงการลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ10.7 แตจ่ านวนหน่วยและมลูค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 
9.9 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 215 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 16,745 หน่วย มีมูลค่าเหลือ
ขาย 64,302 ล้านบาท) ส าหรับโครงการวิลล่า มีจ านวนโครงการ 17 โครงการ มีหนว่ยเหลือขายจ านวน 182 
หน่วย คิดเป็นมลูคา่เหลือขาย 4,910 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 6.3  ร้อย
ละ 38.9 และร้อยละ 52.8  ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 16  โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 131 
หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 3,213ล้านบาท) 

 
โครงการบ้านจัดสรรท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดชลบุรี ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 24,656

หนว่ย พบวา่เม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบวา่ สว่นใหญ่เป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 11,968 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 48.5 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
7,761 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 31.5 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 4,927 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
20.0 โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมี
จ านวน 12,688  หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 51.5 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 
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ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกได้แก่ โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม 

ได้แก่ 1) ท าเลนิคมฯอมตะนคร-บายพาส มีจ านวน 3,621 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 9,605 ล้านบาท  2) 

ท าเลนิคมฯพานทอง-พนสันิคม มีจ านวน 3,104 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 7,545  ล้านบาท  3) ท าเลนิคมฯ

บ่อวิน มีจ านวน 2,928 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 5,968 ล้านบาท 4) ท าเลบางแสน-หนองมน-บางพระ มี

จ านวน 2,428 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 9,265 ล้านบาท และ 5) ท าเลศรีราชา-อสัสมัชญั มีจ านวน 2,243 

หน่วย มีมลูค่าเหลือขาย 7,486 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่แล้วเกือบทัง้ 5 ท าเลนีเ้หลือขายในประเภททาวน์
เฮ้าส์  และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด ยกเว้นท าเลแสน-หนองมน-บางพระ และท า
เลศรีราชา-อสัสมัชญั ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท 
มากท่ีสดุ  

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) 

ท าเลนิคมฯพานทอง-พนสันิคม มีจ านวน 665 หนว่ย มีมลูคา่ขายได้ใหม ่1,507 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้
ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 2) ท าเลนิคมฯอมตะนคร-

บายพาส มีจ านวน 664 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 1,679 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์
เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลนิคมฯสหพฒัน์-ป่ินทอง มีจ านวน 493 

หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 944  ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 
1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 4) ท าเลนิคมฯบ่อวิน มีจ านวน 438 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 805 ล้าน

บาท สว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยูใ่นระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ และ
5) ท าเลศรีราชา-อสัสมัชญั มีจ านวน 421 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 1,254 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่
ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 
โครงการอาคารชุดท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดชลบุรี ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 16,464 

หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
7,045 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 42.8 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน  
5,198 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 31.6 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 4,221 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
25.6 โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมี
จ านวน 11,266 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 68.4 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลอาคารชุดท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่               
1) ท าเลพทัยา-เขาพระต าหนกั มีจ านวน 6,491 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 30,516 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือ
ขาย ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับ3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลหาดจอมเทียน  มี

จ านวน 5,217 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 24,723 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และ
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อยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 3) ท าเลแหลมฉบงั มีจ านวน 1,499 หน่วย มีมลูค่าเหลือ

ขาย 2,271 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทสตดูิโอ และอยู่ในระดบัราคาต ่ากว่า 1  ล้านบาทมาก

ท่ีสุด  4) ท าในศรีราชา-อัสสัมชญั มีจ านวน 1,230 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 5,409 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เหลือขาย ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ และ 5) ท าเลนิคมฯ

บอ่วิน มีจ านวน 425 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 527 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย  ในประเภท 1 ห้องนอน 
และอยูใ่นระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 ท าเลอาคารชุดท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) 

ท าเลพทัยา-เขาพระต าหนกั มีจ านวน 2,431 หนว่ย มีมลูคา่ขายได้ใหม ่12,582 ล้านบาท  สว่นใหญ่ขายได้
ใหมใ่นประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 2) ท าเลหาดจอมเทียน มี
จ านวน 1,000 หนว่ย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 4,298 ล้านบาท  สว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภท 1 ห้องนอน และ
อยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 3)ท าเลนิคมฯอมตะนคร-บายพาส มีจ านวน  244 หน่วย 

มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 222 ล้านบาท สว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคาต ่ากว่า
1 ล้านบาทมากท่ีสุด 4) ท าเลศรีราชา-อสัสัมชญั มีจ านวน 133 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 502 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด และ5)
ท าเลบางแสน-หนองมน-บางพระ มีจ านวน 88 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 210 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้
ใหมใ่นประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 1.51 – 2.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 
โครงการบ้านจัดสรรท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดระยอง ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 14,479

หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 9,336
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.5 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
3,075 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 21.2 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 2,068 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
14.3 โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมี
จ านวน 5,143 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 35.5 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกได้แก่ โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม 

ได้แก่ 1) ท าเลนิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิร์น มีจ านวน 7,239 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 13,824 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เหลือขายในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 2) ท าเลนิคมฯ

มาบตาพดุ  มีจ านวน 2,556 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 8,722 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้าน
เดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 3) ท าเลนิคมฯเหมราช มีจ านวน 2,091 หน่วย 

มีมูลค่าเหลือขาย 5,097 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 
3.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ 4) ท าเลบ้านฉาง-อู่ตะเภา มีจ านวน 1,698 หน่วย มีมลูค่าเหลือขาย 4,861 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00  ล้านบาทมากท่ีสุด และ 

5) ท าเลเมืองระยอง มีจ านวน 623 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 2,814 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เหลือขายใน

ประเภทบ้านเด่ียว และอยูใ่นระดบัราคา 3.01 – 5.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ 
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ท าเลบ้านจัดสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยดจูากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเล

นิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิร์น มีจ านวน 1,030 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม ่1,988 ล้านบาท  สว่นใหญ่ขายได้ใหม่
ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลนิคมฯเหมราช มี

จ านวน 365 หนว่ย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 928 ล้านบาท  สว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภทบ้านเด่ียว และอยูใ่น
ระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 3)ท าเลนิคมฯมาบตาพุด มีจ านวน 315 หน่วย มีมูลค่าขายได้

ใหม่ 915  ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาท
มากท่ีสดุ 4) ท าเลบ้านฉาง-อู่ตะเภา มีจ านวน 212 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 587 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขาย

ได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ และ5)ท าเลเมืองระยอง มี
จ านวน 92 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 321 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ใน
ระดบัราคา 3.01 – 5.00ล้านบาทมากท่ีสดุ 

โครงการอาคารชุดท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดระยอง ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 525 
หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
256 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขาย
จ านวน  249 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 47.4 และหนว่ยท่ียงัไมก่่อสร้างขายจ านวน 20 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.8 
โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 
505 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 96.2 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลอาคารชุดท่ีเหลือขายโดยเรียงจากมากไปหาน้อย  และดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่               
1)ท าเลเมืองระยอง มีจ านวน 292 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 709 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ในประเภท 1 
ห้องนอน และอยู่ในระดบั 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2)ท าเลนิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิร์น มีจ านวน 107

หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 161 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน อยูใ่นระดบัราคา 1.51 – 
2.00  ล้านบาทมากท่ีสุด และประเภทสตูดิโออยู่ในระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเล    

แกลง มีจ านวน 63 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 209 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และ
อยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ  4) ท าเลนิคมฯเหมราช มีจ านวน 48 หน่วย มีมลูคา่เหลือ

ขาย 60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาท
มากท่ีสดุ และ5) ท าเลบ้านฉาง-อูต่ะเภา มีจ านวน 15 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 26 ล้านบาท สว่นใหญ่เหลือ
ขาย  ในประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ 
  ท าเลอาคารชดุท่ีขายได้ใหม่โดยเรียงจากมากไปหาน้อย และพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 

1) ท าเลเมืองระยอง มีจ านวน 73 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 185 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ใน

ประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 2) ท าเลนิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิร์น 
มีจ านวน 23 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 35 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทสตูดิโอ และอยู่ใน

ระดบัราคา 1.01 – 1.50  ล้านบาทมากท่ีสดุ 3)ท าเลแกลง มีจ านวน  20 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 70 ล้าน
บาท สว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภท 2 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 4)  
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ท าเลนิคมฯเหมราช มีจ านวน 18 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 23 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 
ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 1.01 – 1.50  ล้านบาทมากท่ีสดุ  และ5)ท าเลบ้านฉาง-อู่ตะเภา มีจ านวน 5 
หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 10 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 
1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ 
 

โครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 
5,414 หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 
3,099 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57.2 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง
จ านวน 1,439 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 26.6 และหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 876 หน่วย คิดเป็นร้อย
ละ 16.2 โดยหน่วยท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมี
จ านวน 2,315 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 42.8 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกได้แก่ โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม 

ได้แก่ 1) ท าเลบางปะกง มีจ านวน 2,004 หน่วย มีมลูค่าเหลือขาย 6,290 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายใน
ประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลในเมืองฉะเชิงเทรา มี

จ านวน 1,542 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 4,573 ล้านบาท  สว่นใหญ่เหลือขายในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่
ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลบ้านโพธ์ิ มีจ านวน 828 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 

2,623 ล้านบาท สว่นใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมาก
ท่ีสดุ 4) ท าเลคลองหลวงแพ่ง มีจ านวน 766 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 1,974 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย
ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00  ล้านบาทมากท่ีสุด และ 5) ท าเลแปลงยาว มี

จ านวน 160 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 312 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ใน
ระดบัราคา 2.01 – 3.00  ล้านบาทมากท่ีสดุ 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) 

ท าเลในเมืองฉะเชิงเทรา มีจ านวน 246 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 618 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ใน
ประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลบางปะกง มีจ านวน 219 

หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 643 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 
2.01 -3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 3)ท าเลบ้านโพธ์ิ มีจ านวน 90 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่  276  ล้านบาท  
ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านแฝด และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 4) ท าเล

คลองหลวงแพง่ มีจ านวน 26 หนว่ย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 76 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์

เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ และประเภทบ้านแฝดอยูใ่นระดบัราคา 3.01 – 5.00 
ล้านบาทมากท่ีสดุ  และ5)ท าเลแปลงยาว มีจ านวน 22 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 35  ล้านบาท ส่วนใหญ่
ขายได้ใหมใ่นประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยูใ่นระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ 
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โครงการอาคารชุดท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 340 

หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจ านวน 
238 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 70.0 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขาย
จ านวน  102 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 30.0  โดยเป็นหนว่ยท่ีเป็น Inventory ในตลาดทัง้หมด 
 ทัง้นีเ้ป็นหน่วยเหลือขายท่ีอยู่ในท าเลในเมืองฉะเชิงเทราทัง้หมด  เหลือขายในประเภทสตูดิโอ
ทัง้หมด และส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคาต ่ากว่า 1 ล้านบาทมากท่ีสุด  ส่วนขายได้ใหม่มีจ านวน 35 หน่วย 
เป็นประเภทสตดูโิอทัง้หมด และสว่นใหญ่ขายได้ใหมใ่นระดบัราคาต ่ากวา่ 1 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 
 

-------------------------------------------------- 
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