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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 16-22 มีนาคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดสัมมนาวิเคราะหสถานการณตลาดที่อยู

อาศัย ในจังหวัดชลบุรี–ระยอง ในสัปดาหนี้ โดยขอมูลไดมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย และเปนขอมูลจากโครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่า

กวา 6 หนวย 

สําหรับในจังหวัดชลบุรี มหีนวยขายในผังโครงการทัง้ส้ินประมาณ 56,100 หนวย แบงเปนหนวย

บานจัดสรรประมาณ 24,100 หนวย อาคารชุดประมาณ 21,150 หนวย บานพกัตากอากาศประมาณ 260 

หนวย บานเอ้ืออาทรประมาณ 2,250 หนวย และอาคารชุดเอ้ืออาทรประมาณ 8,350 หนวย 

ในประเภทบานจัดสรร หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 24,100 หนวย มาจากประมาณ 

270 โครงการ มีมูลคาโครงการการรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 64,500 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 12,150 

หนวย มูลคาที่ขายไดประมาณ 30,000 ลานบาท เหลือขายประมาณ 11,950 หนวย มูลคาเหลือขายรวม

ประมาณ 34,500 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวประมาณ 12,150 หนวยนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์แลว

ประมาณ 9,250 หนวย หรือประมาณรอยละ 76 ของหนวยที่ขายได 

จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอบางละมุงประมาณ 7,900 หนวย ในอําเภอศรีราชาประมาณ 

7,000 หนวย อําเภอเมืองประมาณ 5,150 หนวย อําเภอสัตหีบประมาณ 3,050 หนวย และอําเภอพานทอง

ประมาณ 950 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทัง้หมด เปนบานเด่ียวประมาณ 13,750 หนวย เปนทาวน

เฮาสประมาณ 6,450 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 1,900 หนวย และบานแฝดประมาณ 1,700 หนวย 

นอกนั้นเปนทีดิ่นเปลา 
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สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ังไมกอสรางประมาณ 7,950 หนวย อยูระหวาง

กอสรางประมาณ 3,800 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 12,350 หนวย โดยจากหนวยที่กอสราง

แลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) ประมาณ 2,200 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 21,150 หนวย มาจากประมาณ 90 

โครงการ มีมลูคาโครงการรวมกนัทัง้ส้ินประมาณ 88,850 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 11,950 หนวย 

มูลคาที่ขายไดประมาณ 48,150 ลานบาท เหลือขายประมาณ 9,200 หนวย มูลคาเหลือขายรวมประมาณ 

40,700 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายแลวประมาณ 11,950 หนวยนี้  มีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 

4,350 หนวย หรือประมาณรอยละ 36 ของหนวยที่ขายได 

จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอบางละมุงประมาณ 14,600 หนวย ในอําเภอเมืองชลบุรี

ประมาณ 2,800 หนวย ในอําเภอสัตหีบประมาณ 2,450 หนวย และในอําเภอศรีราชาประมาณ 1,300 

หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทัง้หมด เปนหองแบบสตูดิโอประมาณ 10,050 หนวย แบบ 1 หองนอน

ประมาณ 7,400 หนวย แบบ 2 หองนอนประมาณ 2,850 หนวย และแบบ 3 หองนอนข้ึนไปประมาณ 850 

หนวย  

สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ังไมกอสรางประมาณ 6,100 หนวย อยูระหวาง

กอสรางประมาณ 6,550 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 8,500 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลว

เสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนหองวาง) ประมาณ 2,250 หนวย 

ในประเภทบานพักตากอากาศ หรือวลิลา นับเฉพาะโครงการทีม่ีหนวยเหลือขายอยางนอย 1 

หนวย มีจาํนวน 7 โครงการ รวมประมาณ 260 หนวย อยูในอําเภอบางละมงุประมาณ 230 หนวย และใน

อําเภอสัตหีบประมาณ 30 หนวย จากจํานวนหนวยทัง้หมดนี ้ขายไดแลวประมาณ 100 หนวย เหลือขายอีก

ประมาณ 160 หนวย เปนหนวยที่ยงัไมกอสรางประมาณ 120 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 30 

หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 110 หนวย สรางเสร็จเหลือขายประมาณ 10 หนวย จากหนวยที่ขาย

ไดนั้นมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 90 หนวย 

ในประเภทบานเอ้ืออาทร ซึ่งพัฒนาโดยการเคหะแหงชาติ ณ ส้ินเดือนกมุภาพันธ 2554 มี

โครงการแนวราบที่อยูระหวางการขาย 3 โครงการ รวมประมาณ 2,260 หนวย อยูในอําเภอบางละมุง 1 

โครงการ ประมาณ 1,280 หนวย ในอําเภอศรีราชา 1 โครงการ ประมาณ 890 หนวย และในอําเภอสัตหีบ
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อีก 1 โครงการ ประมาณ 90 หนวย ขายไดแลวประมาณ 1,970 หนวย และมีเหลือขายประมาณ 290 

หนวย สําหรับโครงการอาคารชุดเอ้ืออาทรที่ยงัอยูระหวางการขาย มีจํานวน 6 โครงการ รวมประมาณ 

8,340 หนวย อยูในอําเภอศรีราชา 3 โครงการ ประมาณ 2,690 หนวย ในอําเภอสัตหีบ 2 โครงการ 

ประมาณ 4,600 หนวย และอําเภอบางละมุง 1 โครงการ ประมาณ 1,050 หนวย จากจํานวนหนวยทัง้หมด

นี้ ขายไดแลวประมาณ 7,780 หนวย และมีเหลือขายประมาณ 560 หนวย เปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ

ประมาณ 6,230 หนวย และมีโครงการทีน่าจอมเทยีน เฟส 2 ที่ยังอยูระหวางการกอสรางประมาณ 2,110 

หนวย 

สําหรบัในจังหวัดระยอง มีหนวยขายในผังโครงการทั้งส้ินประมาณ 9,290 หนวย แบงเปนหนวย

บานจัดสรรประมาณ 5,000 หนวย อาคารชุดประมาณ 1,450 หนวย บานพักตากอากาศประมาณ 140 

หนวย บานเอ้ืออาทรประมาณ 2,700 หนวย 

ในประเภทบานจัดสรร หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 5,000 หนวย มาจากประมาณ 50 

โครงการ มีมูลคาโครงการการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 10,550 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 1,750 หนวย 

มูลคาที่ขายไดประมาณ 4,000 ลานบาท เหลือขายประมาณ 3,250 หนวย มูลคาเหลือขายรวมประมาณ 

6,550 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวประมาณ 1,750 หนวยนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 

1,040 หนวย หรือประมาณรอยละ 59 ของหนวยที่ขายได 

จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอเมอืงระยองประมาณ 2,150 หนวย ในอําเภอปลวกแดง

ประมาณ 1,700 หนวย อําเภอบานฉางประมาณ 800 หนวย อําเภอนิคมพฒันาประมาณ 250 หนวย และ

อําเภอแกลงประมาณ 100 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทัง้หมด เปนบานเด่ียวประมาณ 2,650 

หนวย เปนทาวนเฮาสประมาณ 950 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 350 หนวย และบานแฝดประมาณ 

850 หนวย นอกนัน้เปนที่ดินเปลา 

สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ังไมกอสรางประมาณ 2,800 หนวย อยูระหวาง

กอสรางประมาณ 700 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 1,500 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลว

เสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) ประมาณ 400 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 1,450 หนวย มาจาก 11 โครงการ 

มีมูลคาโครงการรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 4,100 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 920 หนวย มูลคาที่ขายได
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ประมาณ 2,200 ลานบาท เหลือขายประมาณ 530 หนวย มูลคาเหลือขายรวมประมาณ 1,900 ลานบาท 

โดยจากหนวยที่ขายแลวประมาณ 920 หนวยนี้  มกีารโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 540 หนวย หรือ

ประมาณรอยละ 59 ของหนวยที่ขายได 

จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองระยองประมาณ 1,210 หนวย และในอําเภอแกลงประมาณ 

240 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทั้งหมด เปนหองแบบสตูดิโอประมาณ 780 หนวย แบบ 1 หองนอน

ประมาณ 380 หนวย แบบ 2 หองนอนประมาณ 230 หนวย และแบบ 3 หองนอนข้ึนไปประมาณ 60 หนวย  

สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ังไมกอสรางประมาณ 400 หนวย อยูระหวาง

กอสรางประมาณ 280 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 770 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ 

มีเหลือขาย (หรือเปนหองวาง) ประมาณ 100 หนวย 

ในประเภทบานพักตากอากาศ หรือวลิลา นับเฉพาะโครงการทีม่ีหนวยเหลือขายอยางนอย 1 

หนวย มีจาํนวน 6 โครงการ รวมประมาณ 140 หนวย อยูในอําเภอเมอืงระยองประมาณ 100 หนวย และใน

อําเภอแกลงประมาณ 40 หนวย จากจํานวนหนวยทั้งหมดนี้ ขายไดแลวประมาณ 55 หนวย เหลือขายอีก

ประมาณ 85 หนวย เปนหนวยที่ยงัไมกอสรางประมาณ 55 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 10 

หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 75 หนวย สรางเสร็จเหลือขายประมาณ 30 หนวย จากหนวยที่ขาย

ไดนั้นมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 40 หนวย 

ในประเภทบานเอ้ืออาทร ซึ่งพัฒนาโดยการเคหะแหงชาติ ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2554 มี

โครงการแนวราบที่อยูระหวางการขาย 7 โครงการ รวมประมาณ 2,680 หนวย อยูในอําเภอแกลง 3 

โครงการ ประมาณ 970 หนวย ในอําเภอเมืองระยอง 2 โครงการ ประมาณ 550 หนวย ในอําเภอบานฉาง 1 

โครงการ ประมาณ 670 หนวย และในอําเภอนิคมพัฒนาอีก 1 โครงการ ประมาณ 490 หนวย ขายไดแลว

ประมาณ 2,170 หนวย และมีเหลือขายประมาณ 510 หนวย 

 

 

 

 


