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24 มิถุนายน 2558 

ขอมูลโครงการท่ีอยูอาศัย ชลบุร-ีระยอง  

 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดสัมมนา “วิเคราะหสถานการณตลาดที่
อยูอาศัย ภาคตะวันออก” ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ชลบุรี ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยนายสัมมา คีตสิน 
ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยนําเสนอขอมูลผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยลาสุดในพ้ืนที่ดังกลาว  
 ขอมูลที่นาํเสนอมาจากการสํารวจภาคสนาม โดยเปนขอมูลของโครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะ
โครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย 
 จังหวัดชลบุร ี มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายท้ังส้ิน
ประมาณ 139,650 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 53,300 หนวย อาคารชุดประมาณ 85,900 หนวย 
และบานพักตากอากาศประมาณ 450 หนวย  

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูระหวางการขาย 392 โครงการ มีหนวยในผังรวมกนั
ประมาณ 53,300 หนวย จํานวนหนวยมากเปนที่สองรองจากกรุงเทพฯ (เทียบกับกรุงเทพฯ มี 447 โครงการ หนวย
ในผังโครงการรวมประมาณ 77,200 หนวย) มีมูลคาโครงการการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 157,500 ลานบาท เหลือ
ขายประมาณ 21,600 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 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 ทั้งนี้ในชวงปที่ผานมา มคีวามเติบโตของ
ตลาดทาวนเฮาสมากจนจํานวนหนวยในผังโครงการเร่ิมมีมากกวาจํานวนหนวยบานเด่ียว  

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

อัตราการดูดซับของบานจัดสรรในชลบุรีอยูที่ประมาณรอยละ 4.7 โดยหากไมมีการเปดขายหนวยใหม 
ตลาดจะสามารถดูดซับ(ขายไดหมด)ภายในระยะเวลาประมาณ 18 เดือน 
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อยางไรก็ตาม จากผังโครงการบานจัดสรร 392 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคม-

พฤษภาคม 2558 ที่ผานมา มีประมาณ 59 โครงการทีไ่ดขายหมดไป ทาํใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 2,700 
หนวย แตมีการเปดขายใหมอีกประมาณ 34 โครงการ รวมจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 3,900 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  

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 

หนวยหองชุดที่มีขนาดไมเกนิ 30 ตารางเมตรมีรอยละ 42 ของหนวยทั้งหมดในผังโครงการ เพิม่ข้ึนจาก
รอยละ 38 ในปกอนหนา 

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหองชุดแบบหน่ึงหองนอนมากถงึรอยละ 65 เปนหองชุดแบบ
สตูดิโอรอยละ 26 เปนแบบสองหองนอนรอยละ 9 และที่เหลือเปนแบบสามหองนอนข้ึนไป 

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

อัตราการดูดซับของหองชุดในชลบุรีอยูที่ประมาณรอยละ 5.1 โดยหากไมมีการเปดขายหนวยหองชุดใหม 
ตลาดจะสามารถดูดซับ(ขายไดหมด)ภายในระยะเวลาประมาณ 17 เดือน 

อยางไรก็ตาม จากผังโครงการอาคารชดุ 260 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคม-
พฤษภาคม 2558 ที่ผานมา มีประมาณ 12 โครงการทีไ่ดขายหมดไป ทาํใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 1,300 
หนวย แตมีการเปดขายใหมอีกประมาณ 16 โครงการ รวมจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 6,300 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 
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จังหวัดระยอง มหีนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทัง้ส้ิน

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 

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 

อัตราการดูดซับของบานจัดสรรในระยองอยูที่ประมาณรอยละ 4.1 โดยหากไมมีการเปดขายหนวยใหม 
ตลาดจะสามารถดูดซับ(ขายไดหมด)ภายในระยะเวลาประมาณ 21 เดือน 

อยางไรก็ตาม จากผังโครงการบานจัดสรร 168 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคม-
พฤษภาคม 2558 ที่ผานมา มีประมาณ 49 โครงการทีไ่ดขายหมดไป ทาํใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 1,600 
หนวย แตมีการเปดขายใหมอีกประมาณ 21 โครงการ รวมจาํนวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 1,600 หนวย 
เชนกนั 

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  

หนวยหองชุดที่มีขนาดไมเกนิ 30 ตารางเมตรมรีอยละ 41 ของหนวยทั้งหมดในผังโครงการ เพิม่ข้ึนจาก
รอยละ 40 ในปกอนหนา 
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สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยหองชุดในผังโครงการทัง้หมด พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ

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

อัตราการดูดซับของหองชุดในระยองคอนขางตํ่า อยูที่ประมาณรอยละ 3.9 โดยหากไมมีการเปดขาย
หนวยหองชุดใหมเลย ตลาดจะขายไดหมดภายในระยะเวลาประมาณ 23 เดือน 

อยางไรก็ตาม จากผังโครงการอาคารชุด 42 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคม-พฤษภาคม 
2558 ที่ผานมา มีประมาณ 2 โครงการที่ไดขายหมดไป ทําใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 150 หนวย แตมีการ
เปดขายใหมอีกประมาณ 2 โครงการ รวมจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 140 หนวย 

ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวลิลา 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  
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