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3 ธนัวาคม  2561 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก คร่ึงแรกปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 ครอบคลุมพืน้ท่ี 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออก ได้แก่ 
จงัหวดัชลบุรี ระยอง และจงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  
จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 952 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการ
รวมทัง้สิน้ 188,126 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 561,191 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจดัสรร 
721 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 102,724 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 286,677 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ 215 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 84,873 หน่วย มีมลูค่าโครงการรวม 260,867 ล้านบาท และ
โครงการวิลลา่ 16 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 529 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 13,648 ล้านบาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กลา่ววา่ จากการส ารวจในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 
มีหน่วยเหลือขายจ านวน 55,327 หน่วย หรือร้อยละ 29.4 ของหน่วยในผังโครงการทัง้หมด โดยโครงการ
บ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 38,451 หน่วย หรือร้อยละ 37.4  ของหน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรร
ทัง้หมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจ านวน 16,745 หน่วย หรือร้อยละ 19.7 ของหน่วยในผัง
โครงการอาคารชุดทัง้หมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจ านวน 131 หน่วย หรือร้อยละ 24.8 ของ
หนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดชลบุรี มีจ านวน 669  โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 142,375 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 444,268 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอปุทานในตลาด 37,915 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 131,168 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้าน
จัดสรร จ านวน 465 โครงการ มีจ านวนหน่วย 61,924 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 178,141 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 22,430 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 66,024 ล้านบาท 
โครงการอาคารชดุ จ านวน 188 โครงการ มีจ านวนหน่วย 79,922 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 252,480 ล้าน
บาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด  15,354 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 61,931 ล้าน
บาท และมีโครงการวิลล่า จ านวน 16 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 529 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 
13,648 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 131 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 3,213 
ล้านบาท  
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ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุจ านวน 141,846 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3
เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 20.6 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา     
1.5 – 2 ล้านบาท  ร้อยละ  11.9 เป็นบ้านเดี่ยว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท ร้อยละ 8.5 เป็นบ้านแฝด 
อยูใ่นระดบัราคา  2 – 3 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปล่า 

 
ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัชลบรีุท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ตอ่หน่วย

ทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหาดบางเสร่ขายได้ร้อยละ 90.1 มูลค่าขายได้ 1,762 ล้านบาท  2) ท าเล
พทัยาขายได้ร้อยละ 80.4  มลูคา่ท่ีขายได้ 645 ล้านบาท 3) ท าเลนิคมฯอมตะนครขายได้ร้อยละ 79.6  มูล
ค่าท่ีขายได้ 5,003 ล้านบาท 4) ท าเลแยกเจ(เล่ียงเมืองสตัหีบ) ขายได้ร้อยละ 78.6 มูลค่าท่ีขายได้ 7,260 
ล้านบาท  5) ท าเลแหลมฉบงัขายได้ร้อยละ 72.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 6,380 ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวดัชลบุรีท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยดจูากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหนองปรือขายได้ร้อยละ 97.1 มลูค่าท่ีขายได้ 2,565 ล้านบาท  2) 
ท าเลบ้านสวน-หนองข้างคอกขายได้ร้อยละ 95.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 4,083 ล้านบาท  3) ท าเลนิคมฯอมตะนคร
ขายได้ร้อยละ 88.9 มูลค่าท่ีขายได้ 2,267 ล้านบาท 4) ท าเลบางแสนขายได้ร้อยละ 87.8 มูลค่าท่ีขายได้ 
10,822 ล้านบาท 5) ท าเลพทัยาขายได้ร้อยละ 83.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 43,969 ล้านบาท 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดระยอง มีจ านวน 224 โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 32,000 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 77,916 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อุปทานในตลาด 11,895 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย  30,210 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จดัสรร จ านวน 200 โครงการ มีจ านวนหน่วย 28,419 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 70,837 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 11,046 หน่วย คดิเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 28,371 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ จ านวน 24 โครงการ มีจ านวนหน่วย  3,581 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 7,079 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 849 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 1,839  ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 32,000 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.6
เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา 1.5 - 2  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 31.6 เป็นบ้านเดี่ยว อยู่ในระดบัราคา    
2 – 3 ล้านบาท  ร้อยละ 16.2  เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 ล้านบาท ร้อยละ 11.2 เป็นอาคารชุด 
อยูใ่นระดบัราคา 1 – 1.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปลา่ 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดระยองท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหาดแม่ร าพึง-บ้านเพขายได้ร้อยละ 73.3 มลูคา่ขายได้ 1,147 ล้าน
บาท  2) ท าเลเมืองระยองขายได้ร้อยละ 65.2 มูลค่าท่ีขายได้ 5,060 ล้านบาท 3) ท าเลนิคมฯอมตะซิตี-้อีส
เทิร์นขายได้ร้อยละ 65.1 มูลค่าท่ีขายได้ 19,442 ล้านบาท 4) ท าเลบ้านฉาง-อู่ตะเภาขายได้ร้อยละ 62.5 
มลูคา่ท่ีขายได้ 5,216 ล้านบาท  5) ท าเลนิคมฯแหมราชขายได้ร้อยละ 54.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 4,558 ล้านบาท  

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัระยองท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ตอ่หนว่ยทัง้หมดในโครงการ 
ท าเลนิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิร์นขายได้ร้อยละ 83.0 มูลค่าท่ีขายได้ 1,025 ล้านบาท ท าเลหนองปรือขายได้
ร้อยละ 97.1 มูลค่าท่ีขายได้ 2,565 ล้านบาท  ท าเลเมืองระยองขายได้ร้อยละ 77.7 มูลค่าท่ีขายได้ 3,515
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ล้านบาท  ท าเลบ้านฉาง-อู่ตะเภาขายได้ร้อยละ 68.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 78.8 ล้านบาท ท าเลแกลงขายได้ร้อย
ละ 65.5  มูลค่าท่ีขายได้ 619 ล้านบาท และท าเลนิคมฯเหมราชได้ร้อยละ 2.6 มูลค่าท่ีขายได้ 2.2ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวน 59 โครงการ มีหนว่ย

ในผังของทุกโครงการรวมกัน 13,751 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 39,008 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอุปทานในตลาด 5,517 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 14,730 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จดัสรร จ านวน 56 โครงการ มีจ านวนหน่วย 12,381 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 31,699 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 4,975  หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 14,199 ล้านบาท โครงการ
อาคารชุด จ านวน 3 โครงการ มีจ านวนหน่วย 1,370 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,308 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 542 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 531 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 13,751 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3
เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 30.1  เป็นบ้านเด่ียวอยู่ในระดับราคา      
3 – 5 ล้านบาท  ร้อยละ 23.3 เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท ร้อยละ 10.0 เป็นอาคารชุด 
อยูใ่นระดบัราคาต ่ากวา่ 1 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์ 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลคลองหลวงแพ่งขายได้ร้อยละ 67.7 มูลค่าขายได้ 6,638 ล้านบาท  ท าเลแปลงยาวขายได้
ร้อยละ 60.6 มลูค่าท่ีขายได้ 564 ล้านบาท  ท าเลบางปะกงขายได้ร้อยละ 59.5 มูลค่าท่ีขายได้ 7,976 ล้าน
บาท  ท าเลในเมืองฉะเชิงเทราขายได้ร้อยละ 55.9 มูลค่าท่ีขายได้ 6,410 ล้านบาท  และท าเลบ้านโพธ์ิขาย
ได้ร้อยละ 51.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,912 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนท าเลอาคารชดุท าเลในเมืองฉะเชิงเทราขาย
ได้ร้อยละ 60.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 777 ล้านบาท 

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

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             
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