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3 กรกฎาคม 2558 

ตลาดที่อยูอาศัย เมืองชายทะเล 

ภูเก็ต สงขลา ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 

 

 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดสัมมนาสถานการณตลาดที่อยูอาศัย 
เมืองชายทะเล ณ โรงแรมแกรนด มิลเลนเนียม ถนนอโศก กรุงเทพฯ โดยนายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพยเปนผูนําเสนอขอมูลผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยลาสุดในพ้ืนที่ดังกลาว  

 ขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย โดยเปนขอมูลจากโครงการที่อยู
ระหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มหีนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย 

 

 จังหวัดภูเก็ต มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทัง้ส้ิน
ประมาณ 35,500 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 14,700 หนวย อาคารชุดประมาณ 19,700 หนวย 
และบานพักตากอากาศประมาณ 1,100 หนวย  

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูระหวางการขาย 96 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 14,700 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 61,900 ลานบาท 
เหลือขายประมาณ 3,600 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 16,700 ลานบาท  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดบานจัดสรรในจังหวัด
ภูเก็ตประมาณรอยละ 21 ของจํานวนโครงการทัง้หมด และรอยละ 19 ของจํานวนหนวยทั้งหมด 

แบงตามพืน้ที ่ พบวาโครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอเมืองภูเก็ต 46 โครงการ 7,400 หนวย เหลือขาย
ประมาณ 1,400 หนวย อยูในอําเภอถลาง 32 โครงการ 5,100 หนวย เหลือขายประมาณ 1,500 หนวย และอยูใน
อําเภอกะทู 18 โครงการ 2,300 หนวย เหลือขายประมาณ 700 หนวย โดยในรอบปที่ผานมา มีโครงการบาน
จัดสรรและหนวยบานจัดสรรเพิ่มข้ึนในอําเภอถลางและอําเภอกระทู  
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แบงตามประเภท พบวารอยละ 31 เปนบานเด่ียว รอยละ 30 เปนบานแฝด ขณะที่รอยละ 27 เปนทาวน
เฮาส ทีเ่หลือเปนอาคารพาณิชยพักอาศัยและที่ดินเปลาในโครงการ โดยหนวยบานแฝดมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจนสูงกวา
ทาวนเฮาส และสําหรับบานเด่ียวนัน้ รอยละ 52 เปนบานเด่ียวช้ันเดียว ในขณะที่รอยละ 53 ของบานแฝดเปนบาน
แฝดชั้นเดียว และรอยละ 21 ของทาวนเฮาสเปนทาวนเฮาสชั้นเดียว 

บานเด่ียว บานแฝด และอาคารพาณิชยพกัอาศัยสวนใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท และทาวนเฮาส
สวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท ทั้งนี้ แทบไมมีหนวยบานจัดสรรในผังโครงการที่มีราคาตํ่ากวา 1.5 ลาน
บาทเลย 

สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 61 เปนหนวย
กอสรางแลวเสร็จ และรอยละ 36 เปนหนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยที่ยงัไมเร่ิมสรางมีเพียงรอยละ 3 
ทั้งนี้ มบีานสรางเสร็จเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) รวมกนัทัง้ส้ินประมาณ 800 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 98 โครงการ มหีนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 19,700 หนวย มลูคาโครงการรวมกนัทัง้ส้ินประมาณ 71,600 ลานบาท เหลือขายประมาณ 5,500 หนวย 
มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 23,200 ลานบาท  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดหองชุดในจังหวดัภูเก็ต
ประมาณรอยละ 11 ของจํานวนโครงการทั้งหมด และรอยละ 22 ของจํานวนหนวยทั้งหมด 

แบงตามพืน้ที ่พบวาจากอาคารชุดทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองภูเก็ต 54 โครงการ 12,200 หนวย  ในอําเภอ
กะทู 26 โครงการ 4,700 หนวย และอําเภอถลาง 18 โครงการ 2,800 หนวย และจาก 98 โครงการดังกลาว เปน
โครงการที่มีขนาดความสูงไมเกิน 8 ชัน้อยู 92 โครงการ 

สําหรับหนวยหองชุดเหลือขายประมาณ 5,500 หนวยนั้น อยูในอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 3,300 หนวย 
อยูในอําเภอกะทูประมาณ 1,100 หนวย และอยูในอําเภอถลางประมาณ 1,100 หนวย  

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 37 เปนหนวยทีก่อสรางเสร็จ
แลว รอยละ 50 เปนหนวยทีอ่ยูระหวางการกอสราง และรอยละ 13 เปนหนวยทีย่ังไมกอสราง โดยมีหองชุดที่สราง
เสร็จแลวแตเหลือขาย (หรือเปนหองชุดวาง) ประมาณ 1,200 หนวย 

ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวลิลา นับเฉพาะโครงการแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาทีม่ีราคา 15 
ลานบาทข้ึนไปเกินกวารอยละ 50 ของหนวยในผัง และโครงการมหีนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย พบวาภูเก็ต
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เปนจังหวัดที่มโีครงการบานพักตากอากาศมากถงึ 55 โครงการ รวมประมาณ 1,100 หนวย อยูในอําเภอถลาง 29 
โครงการ รวมประมาณ 600 หนวย ในอําเภอเมืองภูเก็ต 17 โครงการ รวมประมาณ 400 หนวย และในอําเภอกะทู 
9 โครงการ รวมประมาณ 100 หนวย โดยรอยละ 81 เปนบานเด่ียว ที่เหลือเปนบานแฝดหรือทาวนเฮาส 

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมดนี ้รอยละ 73 เปนหนวยทีก่อสรางแลวเสร็จ รอยละ 25 เปนหนวย
ที่อยูในระหวางกอสราง และเพียงรอยละ 2 เปนหนวยที่ยงัไมกอสราง โดยจากหนวยทีก่อสรางแลวเสร็จ มีเหลือ
ขาย (หรือเปนหองชุดวาง) ประมาณ 140 หนวย 

 

จังหวัดสงขลา (อําเภอหาดใหญ อําเภอเมือง และอําเภอสะเดา) มหีนวยที่อยูอาศัยในผังของ
โครงการของผูประกอบการซึง่อยูในระหวางการขายท้ังส้ินประมาณ 13,700 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรร
ประมาณ 8,400 หนวย และหนวยหองชุดประมาณ 5,300 หนวย  

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูระหวางการขายมากถงึ 130 โครงการ มหีนวยในผัง
โครงการรวมกนัเพยีงประมาณ 8,400 หนวย มมีูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 37,000 
ลานบาท เหลือขายประมาณ 3,300 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 14,400 ลานบาท  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดบานจัดสรรในจังหวัด
สงขลาเพยีงรอยละ 2 ของจาํนวนโครงการทั้งหมด และเพียงรอยละ 4 ของจํานวนหนวยทัง้หมด 

แบงตามพืน้ที ่พบวาโครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอหาดใหญมากถึง 111 โครงการ 6,300 หนวย เหลือ
ขายประมาณ 2,300 หนวย อยูในอําเภอเมืองสงขลา 13 โครงการ 1,400 หนวย เหลือขายประมาณ 600 หนวย 
และอยูในอําเภอสะเดา 6 โครงการ 700 หนวย เหลือขายประมาณ 450 หนวย  

แบงตามประเภท พบวารอยละ 42 เปนบานเด่ียว รอยละ 31 เปนทาวนเฮาส รอยละ 15 เปนอาคาร
พาณิชยพักอาศัย ที่เหลือเปนบานแฝดและที่ดินเปลาในโครงการ  

บานเด่ียวสวนใหญอยูในระดับราคา 3-7.5 ลานบาท และทาวนเฮาสสวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลาน
บาท ทัง้นี ้หนวยบานจัดสรรในผังโครงการที่มีราคาตํ่ากวา 1.5 ลานบาทมีนอยมาก 
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สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 48 เปนหนวย
กอสรางแลวเสร็จ และรอยละ 42 เปนหนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยทีย่ังไมเร่ิมสรางมีเพียงรอยละ 10 
ทั้งนี้ มบีานสรางเสร็จเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) รวมกนัทัง้ส้ินประมาณ 400 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 23 โครงการ มหีนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 5,300 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 12,100 ลานบาท เหลือขายประมาณ 1,700 หนวย 
มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 3,900 ลานบาท  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดหองชุดในจังหวัดสงขลา
ประมาณรอยละ 9 ของจํานวนโครงการทัง้หมด แตมีสวนแบงมากถงึรอยละ 34 ของจํานวนหนวยทั้งหมด 

แบงตามพืน้ที ่ พบวาจากอาคารชุดทัง้หมด อยูในอําเภอหาดใหญ 22 โครงการ 5,200 หนวย  และใน
อําเภอเมืองสงขลาเพียงโครงการเดียว ประมาณ 80 หนวย และจาก 23 โครงการดังกลาว เปนโครงการทีม่ีขนาด
ความสูงไมเกนิ 8 ชัน้อยู 18 โครงการ และสูง 30 ชัน้ข้ึนไป 2 โครงการ 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวามีเพียงรอยละ 5 ที่เปนหนวยกอสราง
เสร็จแลว และมากถึงรอยละ 79 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสราง กบัอีกรอยละ 16 เปนหนวยที่ยงัไมกอสราง 
โดยมีหองชุดที่สรางเสร็จแลวแตเหลือขาย (หรือเปนหองชุดวาง) ประมาณ 100 หนวย 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (อําเภอหัวหิน และอําเภอเมือง) มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของ
ผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 10,200 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 3,800 
หนวย อาคารชุดประมาณ 6,200 หนวย และบานพักตากอากาศประมาณ 200 หนวย 

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูระหวางการขาย 62 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 3,800 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 18,000 ลานบาท 
เหลือขายประมาณ 1,700 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 7,800 ลานบาท โดยผูประกอบการโครงการ
บานจัดสรรเหลานี้เปนบริษทันอกตลาดหลักทรัพยทัง้ส้ิน  

แบงตามพืน้ที ่ โครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอหัวหนิ 60 โครงการ 3,400 หนวย เหลือขายประมาณ 
1,300 หนวย และอยูในอําเภอเมือง 2 โครงการ 420 หนวย เหลือขายประมาณ 340 หนวย  
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แบงตามประเภท พบวารอยละ 66 เปนบานเด่ียว รอยละ 17 เปนทาวนเฮาส และรอยละ 12 เปนบานแฝด 
ที่เหลือเปนอาคารพาณิชยพกัอาศัย และสําหรับบานเด่ียวนัน้ มากถึงรอยละ 83 เปนบานเด่ียวชั้นเดียว ในขณะที่
รอยละ 66 ของทาวนเฮาสทัง้หมดเปนทาวนเฮาสชัน้เดียว 

บานเด่ียวสวนใหญอยูในระดับราคา 2-7.5 ลานบาท และทาวนเฮาสสวนใหญอยูในระดับราคา 1-2 ลาน
บาท  

สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 49 เปนหนวย
กอสรางแลวเสร็จ และรอยละ 34 เปนหนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยทีย่ังไมเร่ิมสรางมีรอยละ 17 ทั้งนี ้
มีบานสรางเสร็จเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) รวมกันทัง้ส้ินประมาณ 140 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 28 โครงการ ทัง้หมดอยูในอําเภอหัวหิน มี
หนวยในผังโครงการรวมกนัประมาณ 6,200 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 28,900 ลานบาท เหลือขาย
ประมาณ 2,000 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 9,300 ลานบาท เปนโครงการที่มีขนาดความสูงไมเกนิ 8 
ชั้น 27 โครงการ 

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดหองชุดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธประมาณรอยละ 36 ของจํานวนโครงการทั้งหมด และรอยละ 49 ของจํานวนหนวยทัง้หมด 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 48 เปนหนวยทีก่อสรางเสร็จ
แลว รอยละ 25 เปนหนวยทีอ่ยูระหวางการกอสราง และรอยละ 27 เปนหนวยทีย่ังไมกอสราง โดยมีหองชุดที่สราง
เสร็จแลวแตเหลือขาย (หรือเปนหองชุดวาง) ประมาณ 550 หนวย 

ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวลิลา มีโครงการบานพกัตากอากาศ 4 โครงการ รวมประมาณ 
200 หนวย อยูในอําเภอหัวหินทั้งหมด และทั้งหมดเปนบานเด่ียว  

 

จังหวัดเพชรบุรี (อําเภอชะอํา และอําเภอเมือง) มหีนวยทีอ่ยูอาศัยในผังของโครงการของ
ผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 15,800 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 2,650 
หนวย อาคารชุดประมาณ 13,100 หนวย และบานพกัตากอากาศประมาณ 65 หนวย 
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ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูระหวางการขาย 36 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 2,650 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 11,200 ลานบาท 
เหลือขายประมาณ 1,100 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 4,200 ลานบาท  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดบานจัดสรรในจังหวัด
เพชรบุรีประมาณรอยละ 6 ของจํานวนโครงการทัง้หมด และรอยละ 8 ของจํานวนหนวยทัง้หมด 

แบงตามพืน้ที ่โครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอชะอํา 23 โครงการ 1,400 หนวย เหลือขายประมาณ 600 
หนวย และอยูในอําเภอเมือง 13 โครงการ 1,250 หนวย เหลือขายประมาณ 550 หนวย  

แบงตามประเภท พบวารอยละ 72 เปนบานเด่ียว รอยละ 14 เปนทาวนเฮาส ที่เหลือเปนบานแฝด อาคาร
พาณิชยพักอาศัย และที่ดินเปลา โดยรอยละ 91 ของบานเด่ียวทั้งหมดเปนบานเด่ียวชั้นเดียว และรอยละ 98 ของ
ทาวนเฮาสทั้งหมดเปนทาวนเฮาส 2 ชัน้ และที่เหลือเปนทาวนเฮาส 3 ชั้น 

บานเด่ียวสวนใหญอยูในระดับราคา 1.5-3 ลานบาท และทาวนเฮาสมีต้ังแตระดับราคา 1.5 ลานบาทข้ึน
ไป  

สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 49 เปนหนวย
กอสรางแลวเสร็จ และรอยละ 41 เปนหนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยทีย่ังไมเร่ิมสรางมีรอยละ 10 ทั้งนี ้
มีบานสรางเสร็จเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) รวมกันทัง้ส้ินประมาณ 80 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 22 โครงการ อยูในอําเภอชะอํา 20 โครงการ 
และอยูในอําเภอเมือง 2 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 13,100 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทัง้ส้ิน
ประมาณ 49,700 ลานบาท เหลือขายประมาณ 2,900 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 11,600 ลานบาท 

โครงการอาคารชุดในจังหวัดเพชรบุรีเปนโครงการทีม่ีขนาดความสูงไมเกิน 8 ชั้น 18 โครงการ 

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดหองชุดในจังหวัดเพชรบุรี
ประมาณรอยละ 32 ของจํานวนโครงการทั้งหมด และรอยละ 22 ของจํานวนหนวยทั้งหมด 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวามีเพียงรอยละ 16 ที่เปนหนวยกอสราง
เสร็จแลว และมากถึงรอยละ 81 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสราง โดยอีกรอยละ 4 เปนหนวยที่ยงัไมกอสราง 
โดยมีหองชุดที่สรางเสร็จแลวแตเหลือขาย (หรือเปนหองชุดวาง) ประมาณ 500 หนวย 
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ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวลิลา มีโครงการบานพักตากอากาศ 4 โครงการ รวมประมาณ 65 
หนวย อยูในอําเภอชะอําทั้งหมด และทั้งหมดเปนบานเด่ียว  

อนึ่ง เมื่อวนัที ่ 24 มิถุนายน 2558 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดจัดสัมมนาเผยแพรขอมูลโครงการที่อยู
อาศัยในจังหวดัชลบุรี และจังหวัดระยอง สรุปขอมูล ไดดังนี ้

จังหวัดชลบุรมีีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายท้ังส้ินประมาณ 
139,650 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 53,300 หนวย อาคารชุดประมาณ 85,900 หนวย และ
บานพักตากอากาศประมาณ 450 หนวย  

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูระหวางการขาย 392 โครงการ มีหนวยในผังรวมกนั
ประมาณ 53,300 หนวย จาํนวนหนวยมากเปนที่สองรองจากกรุงเทพฯ มมีูลคาโครงการการรวมกันทัง้ส้ิน
ประมาณ 157,500 ลานบาท เหลือขายประมาณ 21,600 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 62,700 ลานบาท  

แบงตามพืน้ที ่พบวารอยละ 34 ของหนวยบานจัดสรรอยูในอําเภอศรีราชา รอยละ 21 อยูในอําเภอบางละ
มุง รอยละ 16 อยูในอําเภอเมืองชลบุรี รอยละ 13 อยูในอําเภอพานทอง รอยละ 8 อยูในอําเภอบานบึง รอยละ 7 
อยูในอําเภอสัตหีบ และอยูในอําเภอพนัสนิคมเล็กนอย  

แบงตามประเภท รอยละ 39 ของหนวยบานจัดสรรเปนทาวนเฮาส รอยละ 35 เปนบานเด่ียว รอยละ 17 
เปนบานแฝด และรอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพกัอาศัย ทัง้นี้ มีบานเด่ียวชั้นเดียวมากถึงรอยละ 53 ของหนวย
บานเด่ียวทั้งหมด  

ในอําเภอบางละมุงและอําเภอสัตหีบมีสัดสวนบานเด่ียวสูงกวาทาวนเฮาสมาก แตในอําเภอเมอืงชลบุรี 
อําเภอศรีราชา และอําเภอพานทอง มทีาวนเฮาสมากกวาบานเด่ียว  

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้หมด พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 44 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณรอยละ 46 และเปนหนวยยังไมเร่ิมกอสราง
ประมาณรอยละ 10 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีหนวยเหลือขายหรือเปนบานวาง ประมาณ 2,000 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด มโีครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 260 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันมากถึง 
85,900 หนวย จํานวนหนวยมากเปนที่สองรองจากกรุงเทพฯ (เทยีบกับกรุงเทพฯ มี 297 โครงการ หนวยในผัง
โครงการรวมประมาณ 144,400 หนวย) มูลคาโครงการรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 243,800 ลานบาท เหลือขายประมาณ 
23,200 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 66,300 ลานบาท  
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แบงตามพืน้ที ่ พบวาจากหนวยในผังโครงการอาคารชดุทั้งหมด อยูในอําเภอบางละมุงมากถึงรอยละ 70  
อีกรอยละ 18 อยูในอําเภอเมืองชลบุรี สวนที่อยูในอําเภอสัตหีบมีรอยละ 6 และในอําเภอศรีราชารอยละ 6 โดยมี
หนวยหองชุดเปดขายมากข้ึนในอําเภอบางละมุงและอําเภอศรีราชา  

จากโครงการอาคารชุดทัง้หมด 260 โครงการ ประกอบดวยอาคารรวม 1,795 อาคาร โดยมีโครงการที่สูง
ไมเกิน 8 ชั้น 197 โครงการ รวม 1,346 อาคาร สวนโครงการที่สูงมากต้ังแต 30 ชัน้ข้ึนไปมี 32 โครงการ รวม 238 
อาคาร 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยหองชุดในผังโครงการทัง้หมด พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 29 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณรอยละ 57 และเปนหนวยยังไมเร่ิมกอสราง
ประมาณรอยละ 14 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีหนวยเหลือขายหรือเปนหองวาง ประมาณ 3,600 หนวย 

ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวลิลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มหีนวยใน
ผังโครงการเกินกวาคร่ึงอยูในระดับราคา 15 ลานบาทข้ึนไป โครงการที่มหีนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มี
จํานวนทั้งส้ิน 14 โครงการ รวมประมาณ 450 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 200 หนวย อยูในอําเภอบางละ
มุง 9 โครงการ และในอําเภอสัตหีบ 5 โครงการ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 76 เปนประเภทบานเด่ียว และที่
เหลือเปนทาวนเฮาส 

 

จังหวัดระยอง มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทัง้ส้ิน
ประมาณ 23,700 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 17,200 หนวย อาคารชุดประมาณ 6,400 หนวย 
และบานพักตากอากาศเพียงประมาณ 80 หนวย 

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูระหวางการขาย 168 โครงการ มีหนวยในผังรวมกนั
ประมาณ 17,200 หนวย มมีูลคาโครงการการรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 44,300 ลานบาท เหลือขายประมาณ 7,600 
หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 19,200 ลานบาท  

หนวยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมดแบงตามพืน้ที่ พบวารอยละ 35 อยูในอําเภอปลวกแดง รอยละ 32 อยู
ในอําเภอเมืองระยอง รอยละ 18 อยูในอําเภอบานฉาง รอยละ 11 อยูในอําเภอนคิมพัฒนา ที่เหลืออยูในอําเภอ
บานคายและอําเภอแกลง 
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แบงตามประเภท พบวาสวนใหญหรือรอยละ 53 ของหนวยบานจัดสรรเปนบานเด่ียว รอยละ 26 เปน
ทาวนเฮาส รอยละ 11 เปนบานแฝด และรอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย  

ทั้งนี้ มีบานเด่ียวชัน้เดียวมากถึงรอยละ 70 ของหนวยบานเด่ียวทั้งหมด นอกจากนี้ยงัมีทาวนเฮาสชั้นเดียว
มากถงึรอยละ 37 ของทาวนเฮาสทัง้หมด 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้หมด พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 40 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณรอยละ 53 และเปนหนวยยังไมเร่ิมกอสราง
ประมาณรอยละ 7 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มหีนวยเหลือขายหรือเปนบานวาง ประมาณ 450 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด มีหองชุดซึ่งอยูระหวางการขายทั้งส้ิน 42 โครงการ รวมประมาณ 6,400 หนวย มี
มูลคาโครงการการรวมทัง้ส้ินประมาณ 13,300 ลานบาท เหลือขายประมาณ 2,300 หนวย มูลคาเหลือขายรวมกัน
ประมาณ 5,100 ลานบาท  

จากหนวยหองชุดทัง้หมด 6,400 หนวย สวนใหญหรือรอยละ 73 อยูในอําเภอเมืองระยอง รอยละ 17 อยู
ในอําเภอปลวกแดง อีกรอยละ 9 อยูในอําเภอปลวกแดง และที่เหลืออยูในอําเภอบานฉาง 

จากโครงการอาคารชุดทัง้หมด 42 โครงการ ประกอบดวยอาคารรวม 244 อาคาร โดยเกือบทัง้หมดเปน
โครงการที่สูงไมเกิน 8 ชัน้ ม ี39 โครงการ รวม 229 อาคาร  

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยหองชุดในผังโครงการทัง้หมด พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 22 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางมากถงึประมาณรอยละ 70 และเปนหนวยยงัไมเร่ิม
กอสรางประมาณรอยละ 8 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มหีนวยเหลือขายหรือเปนหองวาง ประมาณ 180 
หนวย 

ในประเภทบานพกัตากอากาศหรือวลิลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มหีนวยใน
ผังโครงการเกินกวาคร่ึงอยูในระดับราคา 15 ลานบาทข้ึนไป โครงการที่มหีนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มี
จํานวนทั้งส้ิน 4 โครงการ รวม 77 หนวย มหีนวยเหลือขายประมาณ 22 หนวย อยูในอําเภอเมืองระยอง 2 โครงการ 
รวม 44 หนวย และในอําเภอแกลง 2 โครงการ รวม 33 หนวย  

 

............................................ 



        REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2645-9675-6 

 ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย   

 


