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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

วันที่ 23 มนีาคม 2554 

*********************** 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมกับสมาคมอสังหาริมทรัพยจังหวัด

นครราชสีมา กําหนดจัดสัมมนาวิเคราะหสถานการณตลาดที่อยูอาศัย ป 2555 จังหวัดนครราชสีมา – 

ขอนแกน ณ โรงแรมสีมาธานี โดยนําเสนอขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจภาคสนามซ่ึงเปนขอมูลจาก

โครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย 

สําหรับในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสํารวจเฉพาะโครงการที่อยูอาศัยในอําเภอหลัก คือ อําเภอ

เมือง อําเภอปากชอง และอําเภอโชคชัย พบวามหีนวยขายในผังโครงการทัง้ส้ินประมาณ 9,870 หนวย 

แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 9,220 หนวย อาคารชุดมีนอยมากเพียงประมาณ 650 หนวย  

ในประเภทบานจัดสรร มหีนวยที่อยูระหวางการขายประมาณ 9,220 หนวย มาจากประมาณ 81

โครงการ มีมลูคาโครงการรวมกนัทัง้ส้ินประมาณ 30,000 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 4,660 หนวย 

มูลคาที่ขายไดประมาณ 16,100 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 

3,760 หนวย จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองมากที่สุดประมาณ 6,870 หนวย ในอําเภอปากชอง

ประมาณ 2,260 หนวย และอําเภอโชคชยัประมาณ 90 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทัง้หมด เปน

บานเด่ียวประมาณ 6,620 หนวย เปนทาวนเฮาสประมาณ 420 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 400 

หนวย บานแฝดประมาณ 120 หนวย และที่ดินเปลาประมาณ 1,650 หนวย โครงการสวนใหญมีจํานวน

หนวยในผังโครงการเฉลี่ยไมเกิน 100 หนวย และหนวยสวนใหญอยูในระดับราคา 1-5 ลานบาท ทัง้นี้ มี 7 

โครงการที่เปดขายมากอนป 2549  

สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ังไมกอสรางประมาณ 3,800 หนวย อยูระหวาง

กอสรางประมาณ 1,570 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 3,850 หนวย โดยจากหนวยทีก่อสราง

แลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) ประมาณ 370 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายเพยีงประมาณ 650 หนวย จาก 9 โครงการ มี

มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 2,560 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 310 หนวย มูลคาที่ขายได

ประมาณ 1,340 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวนี ้มีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 110 หนวย  
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จากหนวยทั้งหมด เปนโครงการที่อยูในอําเภอปากชอง จํานวน 410 หนวย และในอําเภอเมือง 240 

หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนหองวาง) ประมาณ 50 หนวย 

อนึ่ง ในป 2555 ผูประกอบการรายใหญจากสวนกลางอยางนอย 6 บริษัท ไดประกาศหรอื

วางแผนจะเปดโครงการบานจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งโดยตรงหรือผานบริษทัในเครือ 

เปนบานเด่ียวรวมกันประมาณ 6 โครงการ และเปนอาคารชุด 1 โครงการ  

สําหรับในจังหวัดขอนแกน สํารวจเฉพาะอําเภอเมอืง เนื่องจากโครงการที่อยูอาศัยนอกอําเภอ

เมืองมนีอยมาก โดยพบวามีหนวยขายในผังโครงการทั้งส้ินประมาณ 4,020 หนวย แบงเปนหนวยบาน

จัดสรรประมาณ 3,450 หนวย อาคารชุดประมาณ 570 หนวย  

ในประเภทบานจัดสรร มหีนวยที่อยูระหวางการขายประมาณ 3,450 หนวย มาจากประมาณ 34 

โครงการ มมีลูคาโครงการการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 10,800 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 1,930 

หนวย มูลคาที่ขายไดประมาณ 5,960 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวนี้ มกีารโอนกรรมสิทธิ์แลว

ประมาณ 870 หนวย 

จากจํานวนหนวยในผังทัง้หมด เปนบานเด่ียวประมาณ 2,680 หนวย เปนทาวนเฮาสประมาณ 

270 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 220 หนวย บานแฝดประมาณ 50 หนวย และที่ดินเปลาประมาณ 

230 หนวย หนวยสวนใหญอยูในระดับราคา 2-5 ลานบาท ทัง้นี ้มี 4 โครงการที่เปดขายมากอนป 2549 

สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ังไมกอสรางประมาณ 1,240 หนวย อยูระหวาง

กอสรางประมาณ 1,510 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 700 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลว

เสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) ประมาณ 60 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 570 หนวย จาก 3 โครงการ ทัง้นี้

จากโครงการที่เปดขายทั้งหมด ขายไดแลวประมาณ 220 หนวย โดยไมมีหนวยที่โอนกรรมสิทธิ์ในชวงที่

ทําการสํารวจ เนื่องจากโครงการทัง้หมดยังกอสรางไมแลวเสร็จ  

อนึ่ง ในป 2555 ผูประกอบการรายใหญจากสวนกลางอยางนอย 3 บริษัท ไดประกาศหรอื

วางแผนจะเปดโครงการบานจัดสรรในจังหวัดขอนแกน ทั้งโดยตรงหรือผานบริษัทในเครือ 

รวมกนัประมาณ 4 โครงการ โดยเปนโครงการบานเด่ียวท้ังสิ้น 


