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28 พฤษภาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก คร่ึงหลังปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 ครอบคลุมพืน้ท่ี 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออก ได้แก่ 
จงัหวดัชลบุรี ระยอง และจงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  
จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 974 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการ
รวมทัง้สิน้ 185,179 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 561,227 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจดัสรร 
760 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 107,266 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 301,093 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ 198 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 77,358 หน่วย มีมลูค่าโครงการรวม 245,247 ล้านบาท และ
โครงการวิลลา่ 16 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 555 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 14,888 ล้านบาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจ านวน 54,653 
หน่วย หรือร้อยละ 29.5 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด โดยโครงการบ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 
39,829 หน่วย หรือร้อยละ 37.1 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทัง้หมด โครงการอาคารชุดมีหน่วย
เหลือขายจ านวน 14,662 หน่วย หรือร้อยละ 19.0 ของหนว่ยในผงัโครงการอาคารชดุทัง้หมด  และโครงการ
วิลลา่มีหนว่ยเหลือขายจ านวน 162 หนว่ย หรือร้อยละ 29.2 ของหนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดชลบุรี มีจ านวน 664  โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 136,273 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 435,926 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอปุทานในตลาด 37,160 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 129,144 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้าน
จัดสรร จ านวน 477 โครงการ มีจ านวนหน่วย 63,179 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 183,877 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 23,363 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 69,655 ล้านบาท 
โครงการอาคารชดุ จ านวน 171 โครงการ มีจ านวนหน่วย 72,539 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 237,161 ล้าน
บาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด  13,635 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 54,921 ล้าน
บาท และมีโครงการวิลล่า จ านวน 16 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 555 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 
14,888 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 162 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 4,568 
ล้านบาท  
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ทัง้นี ้หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จ านวน 135,718 หน่วย เป็นอาคารชุดมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 53.4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 22.2 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 - 2 ล้านบาท บ้านเด่ียว ร้อยละ 12.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3- 5 ล้านบาท 
บ้านแฝด ร้อยละ 9.1 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดินเปล่า 
ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัชลบรีุท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ตอ่หน่วย
ทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหาดจอมเทียน ขายได้ร้อยละ 78.7 มลูคา่ขายได้ 714 ล้านบาท  2) ท าเล
แหลมฉบงัได้ ร้อยละ 76.1  มูลค่าท่ีขายได้ 3,738 ล้านบาท 3) ท าเลสัตหีบ-อู่ตะเภา ขายได้ร้อยละ 74.3  
มลูค่าท่ีขายได้ 8,817 ล้านบาท 4) ท าเลหนองปรือ-มาบประชนั ขายได้ร้อยละ 71.7 มูลค่าท่ีขายได้ 9,066 
ล้านบาท  5) ท าเลบ้านบงึ ขายได้ร้อยละ 68.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 8,181 ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวดัชลบุรีท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยดจูากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหนองปรือ-มาบประชนั ขายได้ร้อยละ 97.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,937 
ล้านบาท  2) ท าเลบ้านสวน-หนองข้างคอก ขายได้ร้อยละ 96.0 มูลค่าท่ีขายได้ 4,150 ล้านบาท  3) ท าเล
นิคมฯอมตะนคร ขายได้ร้อยละ 90.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 2,327 ล้านบาท 4) ท าเลบางแสน-หนองมน-บางพระ
ขายได้ร้อยละ 89.3 มูลค่าท่ีขายได้ 10,470 ล้านบาท 5) ท าเลโรงโป๊ะ-หนองปลาไหล ขายได้ร้อยละ 84.1 
มลูคา่ท่ีขายได้ 300 ล้านบาท 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดระยอง มีจ านวน 244 โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 34,596 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 84,516 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อุปทานในตลาด 12,386 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย  32,108 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จดัสรร จ านวน 220 โครงการ มีจ านวนหน่วย 31,147 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 77,739 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 11,728 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 30,633 ล้านบาท และ
โครงการอาคารชุด จ านวน 24 โครงการ มีจ านวนหน่วย  3,449 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 6,777 ล้านบาท 
มีหนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 658 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 1,475  ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดจ านวน 34,596 หน่วย เป็นทาวน์เฮ้าส์มาก
ท่ีสดุ ร้อยละ 38.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 - 2  ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 31.3 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา  2 – 3 ล้านบาท  เป็นบ้านแฝด ร้อยละ 15.4  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 ล้าน
บาท เป็นอาคารชุด ร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1 – 1.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์
และท่ีดนิเปลา่ 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดระยองท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลเมืองระยองได้ร้อยละ 70.9 มลูคา่ขายได้ 6,083 ล้านบาท  2) ท าเล
นิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิร์นขายได้ร้อยละ 66.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 21,147 ล้านบาท 3) ท าเลหาดแม่ร าพึง-บ้านเพ
ขายได้ร้อยละ 61.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 607 ล้านบาท 4) ท าเลบ้านฉาง-อูต่ะเภา และท าเลแกลงขายได้ร้อยละ  
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58.7 มูลค่าท่ีขายได้ 5,621 ล้านบาท และ 246 ล้านบาท ตามล าดบั 5) ท าเลนิคมฯเหมราชขายได้ร้อยละ 
57.8 มลูคา่ท่ีขายได้ 5,535 ล้านบาท  

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัระยองท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ตอ่หนว่ยทัง้หมดในโครงการ 
ท าเลนิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิร์นขายได้ร้อยละ 87.2 มลูค่าท่ีขายได้ 1,089 ล้านบาท ท าเลเมืองระยองขายได้
ร้อยละ 81.8 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,446 ล้านบาท  ท าเลบ้านฉาง-อู่ตะเภาขายได้ร้อยละ 74.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 86 
ล้านบาท  ท าเลแกลงขายได้ร้อยละ 73.0 มูลค่าท่ีขายได้ 670 ล้านบาท และท าเลนิคมฯเหมราชได้ร้อยละ 
15.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 12 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวน 66 โครงการ มีหนว่ย

ในผังของทุกโครงการรวมกัน 14,310 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 40,784 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอุปทานในตลาด 5,107 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 13,729 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จดัสรร จ านวน 63 โครงการ มีจ านวนหน่วย 12,940 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 39,476 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 4,738  หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 13,368 ล้านบาท โครงการ
อาคารชุด จ านวน 3 โครงการ มีจ านวนหน่วย 1,370 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,308 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 369 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 361 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดจ านวน 14,310 หน่วย เป็นทาวน์เฮ้าส์มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 – 2  ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเด่ียวร้อยละ 27.7 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา  3 – 5 ล้านบาท  เป็นบ้านแฝด ร้อยละ 23.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้าน
บาท เป็นอาคารชุด ร้อยละ 9.6 ส่วนใหญ่เป็นอยู่ในระดับราคาต ่ากว่า 1 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคาร
พาณิชย์ 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลคลองหลวงแพ่งขายได้ร้อยละ 70.3 มูลค่าขายได้ 6,793 ล้านบาท  ท าเลแปลงยาวขายได้
ร้อยละ 69.2 มูลค่าท่ีขายได้ 665 ล้านบาท  ท าเลในเมืองฉะเชิงเทราได้ร้อยละ 66.3 มูลค่าท่ีขายได้ 7,641 
ล้านบาท  ท าเลบางปะกงขายได้ร้อยละ 58.0 มูลค่าท่ีขายได้ 8,336 ล้านบาท  และท าเลบ้านโพธ์ิขายได้
ร้อยละ 53.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 2,672 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นท าเลอาคารชดุท าเลในเมืองฉะเชิงเทราขายได้
ร้อยละ 73.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 947 ล้านบาท 

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