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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

ริมถนนบางนา-ตราด (ต้ังแต กม. 1 – 15) 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 
*********************** 

31 ตุลาคม 2556 

ถนนบางนา-ตราด ต้ังแตหลักกิโลเมตรที่ 1 ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 15 (ชวงถนนกิ่งแกว) เปนพื้นที่
ที่ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยหันมาทําโครงการที่อยูอาศัยในยานนี้มากข้ึน โดยเฉพาะในชวง 4-5 
ปที่ผานมา เนื่องจากไดรับอานิสงคจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเปนหลัก ประกอบกับรางผังเมือง
ใหมที่กําหนดการใชประโยชนที่ดินใหเปนพื้นที่ประเภทอยูอาศัยหนาแนนปานกลางและประเภทพาณิชยก
รรม  ทําใหทําเลยานนี้มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาเปนพื้นที่อยูอาศัยและเพื่อการพาณิชย 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวา แนวถนนบางนา-ตราด เปน
ทําเลที่มีศักยภาพสูง มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง มีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งในและ
นอกตลาดหลักทรัพยใหความสนใจหันมาลงทุนพัฒนาที่อยูอาศัยมากข้ึน  โดยมีทั้งโครงการบานเด่ียว 
ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และอาคารชุด เนื่องจากสามารถเดินทางไดสะดวก โดยมีถนนวงแหวน
กาญจนาภิเษกเชื่อมตอไปยังพื้นที่อ่ืนๆ  อยูใกลสวนตอขยายรถไฟฟา  BTS ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ อยู
ใกลสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง (บางนา) มหาวิทยาลัยเอแบค วิทยาเขตบางนา 
โรงเรียนนานาชาติ อีกทั้งยังมีอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยที่อํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน 
เชน ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา ศูนยการคาเมกะบางนา อิเกีย และศูนยแสดงสินคาไบเทคบางนา  

ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดใหรายละเอียดผลสํารวจตลาดที่อยู
อาศัยริมถนนบางนา-ตราด ต้ังแตหลักกิโลเมตรที่ 1-15 วามีโครงการอาคารชุดและโครงการแนวราบ ไดแก 
บานเด่ียว ทาวนเฮาส โฮมออฟฟศ ซึ่งอยูระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 23 โครงการ รวมประมาณ 
11,800 หนวย เปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ 9 โครงการ รวมประมาณ 6,600 หนวย เปนหนวยที่อยู
ระหวางการกอสราง 13 โครงการ ประมาณ 4,600 หนวย ที่เหลือเปนหนวยที่ยังไมไดเร่ิมกอสราง 1 
โครงการ รวมประมาณ 600 หนวย โดยคาดวาจะสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2558 

โครงการบานเด่ียวและบานแฝด มีทั้งส้ิน 6 โครงการ  มีหนวยรวมท้ังหมดประมาณ 1,000 หนวย 

เฉล่ียประมาณ 165 หนวยตอโครงการ มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 80 ของหนวยรวมทั้งหมด ราคา

ต้ังแต 3 ลานบาทไปถึง 60 ลานบาท โครงการที่ขายดีสวนใหญจะเปนโครงการของผูประกอบการจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 90 มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 88 สวน

ผูประกอบการนอกตลาดมีสวนแบงตลาดรอยละ 9  

โครงการทาวนเฮาสและโฮมออฟฟศ มีจํานวนทั้งส้ิน 5 โครงการ มีหนวยรวมทั้งหมดประมาณ 900 

หนวย เฉล่ียประมาณ 180 หนวยตอโครงการ และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 51 ของหนวยรวมทั้งหมด 

ราคาเฉล่ียประมาณ 2-10 ลานบาท สวนใหญจะเปนของผูประกอบการในพ้ืนที่ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 72 

สําหรับโครงการอาคารชุด มีจํานวนทั้งส้ิน 12 โครงการ โดยมีหนวยรวมทั้งหมดประมาณ 9,900 

หนวย เฉล่ียประมาณ 830 หนวยตอโครงการ และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 69 ของหนวยรวมทั้งหมด 

ราคาต้ังแตประมาณ 1-6 ลานบาท โดยผูประกอบการที่อยูในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงตลาดรอยละ 73 

มียอดจองหรือขายแลวอยูที่รอยละ 77  ขณะที่โครงการของผูประกอบการนอกตลาดมีสวนแบงตลาดคิด

เปนรอยละ 27 มียอดจองหรือขายแลวอยูที่รอยละ 48  

ราคาที่ดินประเมินราชการตามแนวถนนบางนา-ตราด ชวงเขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยูที่
ประมาณ 140,000-170,000 บาทตอตารางวา และราคาประกาศขายอยูที่ 180,000-260,000 บาทตอ
ตารางวา และชวงอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ราคาประเมินราชการอยูที่ 37,000-100,000 บาท
ตอตารางวา และราคาประกาศขายอยูที่ 80,000-170,000 บาทตอตารางวา  

 
โดยภาพรวมอสังหาริมทรัพยในยานแนวถนนบางนา-ตราด มีอัตราการเติบโตดี โดยผูประกอบการ

สวนหนึ่งตองการหนีการแขงขันจากยานสุขุมวิทตอนปลายซึ่งมีอุปทานคอนขางมาก จึงสงผลใหราคาที่ดิน
ยานถนนบางนา-ตราด ปรับสูงข้ึน  มีการพัฒนาอยูอาศัยรองรับความตองการของคนที่ตองการขยายตัว
ออกสูรอบนอกกรุงเทพฯ มากข้ึน  
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สรุปโครงการท่ีอยูอาศยั  

ตามแนวถนนบางนา-ตราด ต้ังแตหลกักิโลเมตรที ่1 - หลกักิโลเมตรท่ี 15 

ประเภทบาน 
หนวยทั้งหมดในผัง 

 (โดยประมาณ) 
รวมทุกประเภท 11,800 
บานเด่ียวและบานแฝด 1,000 

ทาวนเฮาสและโฮมออฟฟศ 900 

อาคารชุด 9,900 

 

ตัวอยางโครงการบานเด่ียวและบานแฝด 
ตามแนวถนนบางนา-ตราด ต้ังแตหลกักิโลเมตรที ่1 - หลกักิโลเมตรท่ี 15 

 

ตัวอยางโครงการทาวนเฮาสและโฮมออฟฟศ 
ตามแนวถนนบางนา-ตราด ต้ังแตหลกักิโลเมตรที ่1 - หลกักิโลเมตรท่ี 15 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
เอ็นเตอรไพรส ปารค บจ.เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท ถ.บางนา-ตราด กม. 5 
เรสทาวน บาย ไพโรจนกิจจา บจ.ไพโรจนกิจจา ถ.บางนา-ตราด กม. 4 
เดอะ คัลเลอร พรีเมี่ยม บางนา บมจ.อารียา พร็อพเพอรต้ี ถ.บางนา-ตราด กม. 10 
เพล็กซ บางนา บจ.เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท ถ.บางนา-ตราด กม. 5 
อารมานี บิสโซ บางนา บจ.อารมานี วัน ถ.บางนา-ตราด ซอย 23 

 

 

 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
นาราสิริ บางนา บมจ.แสนสิริ ถ.บางนา-ตราด กม.10 
พฤกลดา บางพลี บมจ.แลนด แอนด เฮาส ถ.สุขาถิบาล 6  (ซอยวัดหลวงพอโต)
มัณฑนา บางนา บมจ.แลนด แอนด เฮาส ถ.บางนา-ตราด กม. 13 
สีวลี บางนา บมจ.แลนด แอนด เฮาส ถ.บางนา-ตราด กม. 14 
เนเชอรา บางนา กม.5 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ถ.บางนา-ตราด กม. 5 
พาร วัน บจ.บีทีเอส แอสเสท ถ.สุขาถิบาล 6  (ซอยวัดหลวงพอโต)
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สรุปโครงการอาคารชุดตามแนวถนนบางนา-ตราด  
ต้ังแตหลักกิโลเมตรที่ 1 - หลักกิโลเมตรท่ี 15  

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 
จํานวนหองชุดทั้งหมด 9,900 
จํานวนหนวยจากผูประกอบการซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 7,200 

จํานวนหนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 2,700 

จํานวนหนวยหองชุดที่กอสรางแลวเสร็จ 5,600 
ยอดจองและขาย 6,800 

 

 
ตัวอยางโครงการอาคารชดุ ตามแนวถนนบางนา-ตราด  

ต้ังแตหลักกิโลเมตรที่ 1 - หลักกิโลเมตรท่ี 15 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
บี คอนโด  บจ.บีเคเค แกรนด เอสเตท ถ.บางนา – ตราด กม.5 
มี สไตล คอนโด สุขุมวิท – บางนา บจ.มีสไตล แลนด ถ.บางนา – ตราด กม.3 
เดอะ โคสต  บจ.บีเคเค แกรนด เอสเตท ถ.สุขุมวิท 
เดอะ ทีค บางนา-ตราด บจ.แอล เค เอช ดีเวลลอปเมนท ถ.บางนา – ตราด  
ลุมพินี เมกะซิต้ี บางนา บมจ.แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท ถ.บางนา – ตราด กม.7.5 
เดอะ นิช โมโน บางนา เฟส 1 บมจ.เสนา ดีเวลลอปเมนท ถ.บางนา – ตราด กม.3 
เดอะ นิช โมโน บางนา เฟส 2 บมจ.เสนา ดีเวลลอปเมนท ถ.บางนา – ตราด กม.3 
เมโทร สกาย สุขุมวิท  บมจ.พร็อพเพอรต้ี เฟอรเฟค ถ.สุขุมวิท 
เดอะ สกาย สุขุมวิท บมจ.พร็อพเพอรต้ี เฟอรเฟค ถ.สุขุมวิท 
เอ สเปซ มี บางนา  บมจ.อารียา พร็อพเพอรต้ี ถ.เลียบวงแหวนบางนา-บางปะอิน 
เอพูล คอนโดมิเนียม บจ.อองเอี่ยม เรียลเอสเตท ถ.บางนา – ตราด  
แอมฟายน  บางนา  บจ.ฟายน 22 พร็อพเพอรต้ี ถ.บางนา – ตราด กม.4 

 
 

  

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ
ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ
ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม 

 


