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                                        29 ตุลาคม 2564 

          
สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 2 ปี 2564 และคร่ึงแรกปี 2564 

 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัด EEC กลุ่มจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีการควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 ซึ่งมีผลต่อก าลังซื้อและความมั่นใจในการซื้ อที่อยู่
อาศัยของจังหวัดในกลุ่มพ้ืนที่ EEC เป็นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดท ารายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย
ใน EEC ไตรมาส 2 ปี 2564 และครึ่งแรกปี 2564   

 
โดยพบว่าในไตรมาส 2 ปี 2564 มีการชะลอตัวของทางด้านอุปทาน โดยการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่

ลดลงร้อยละ -1.3 แต่ด้านการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินมีการปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน แต่เป็นการเพ่ิมขึน้จากฐานทีต่ ่ามากในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นระยะแรกของการเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
ของ COVID-19  (ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการณ์แพร่
ระบาดของ COVID-19 ถึงร้อยละ -52.8 หรือที่เคยอยู่ที่เฉล่ียประมาณ 5,700 หน่วยต่อไตรมาส) ส่วนด้านอุปสงค์การโอน
กรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยที่สะท้อนก าลังซื้อที่อยู่อาศัยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยจ านวนหน่วยลดลงร้อยละ -10.4 และ
มูลค่าลดลงร้อยละ -8.0  

ด้านภาพรวมสถานการณ์ในช่วงครึ่งแรกปี 2564 เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงสองระลอก ส่งผลให้ทั้งอุปทานและอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลง โดย
อุปทานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินลดลงทั้งจ านวนโครงการและจ านวนหน่วย ร้อยละ -22.8 และร้อยละ -15.7 
ตามล าดับ แต่ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพ่ิมขึน้จากฐานที่
ต ่ามากในช่วงที่ไม่ปกติ ส่วนด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยลดลงทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า โดยจ านวนหน่วย
ลดลงร้อยละ -21.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ -18.1 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดินจ านวน  71 โครงการ 
7,090 หน่วย ลดลงทั้งจ านวนโครงการและจ านวนหน่วย โดยลดลงร้อยละ -22.8  และ ร้อยละ -15.7 ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี  92  โครงการ  8,409 หน่วย ในจ านวน 7,090 หน่วย โดยส่วนใหญ่ใบอนุญาต
จัดสรรที่ดินเป็นทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด จ านวน  3,682 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.9 ของจ านวนการออกใบอนุญาต
จัดสรรที่ดินทั้งหมด รองลงมาเป็นบ้านแฝดจ านวน  1,676 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.6 และบ้านเด่ียวจ านวน  
1,667 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.5 ส่วนที่เหลือเป็น อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร ตามล าดับ  
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  เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพ้ืนที่  EEC ในครึ่งแรกปี 2564 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 
เรียงล าดับได้ดังนี้ 
 อันดับ 1 จังหวัดชลบุรี มีจ านวน 3,704 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.2 ของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ทั้งหมด และมีการออกใบอนุญาตจัดสรรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.2  
 อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีจ านวน 2,782 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.2 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลง
ร้อยละ -7.3  
 อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวน 604 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.5 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลง
มากถึงร้อยละ -70.0   

ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้าง พบว่าครึ่งแรกปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด 
EEC ทั้งที่เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจ านวนประมาณ  17,049 หน่วย เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แบ่งออกเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนว ราบ
จ านวนประมาณ  13,895  หน่วย และอาคารชุด จ านวนประมาณ 3,154  หน่วย  ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออก
ใบอนุญาตลดลงร้อยละ -1.8 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพ่ิมขึน้มากถึงร้อยละ 78.9 เมื่อเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563   
 เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพ้ืนที่ EEC ในครึ่งแรกปี 2564  จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
มากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ 
 อันดับ 1 จังหวัดชลบุรี มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ 10,389 หน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 60.9 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด  
 อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ 3,722 หน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 21.8 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด  
 อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ 2,938 หน่วยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17.2 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด  
   
 ด้านการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัย ในช่วงคร่ึงแรกปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC 
จ านวน 16,045 หน่วย  มีมูลค่า 37,855 ล้านบาท จ านวนหน่วยและมูลค่าลดลง ร้อยละ -21.9 และร้อยละ -18.1 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีจ านวน 20,550 หน่วย และมูลค่า 46,209 ล้านบาท  
 เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยเรียงตามมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิ
เรียงล าดับได้ดังนี้ 
 อันดับ 1 จังหวัดชลบุรี มีจ านวน 12,489 หน่วย ลดลงร้อยละ -5.3 และมีมูลค่า 30,436 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ -3.6  
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 อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีจ านวน 2,794 หน่วย ลดลงร้อยละ -47.5 และมีมูลค่า 5,874 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ -43.8  
 อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวน 762 หน่วย ลดลงร้อยละ -62.6  และมีมูลค่า 1,545  ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ -63.1  
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประเมินสถานการณ์ภาพรวมปี 2564 โดยประมาณการในด้านอุปทานการขอ
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในปี 2564 จะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -17.5 ถึง 0.8 การขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
จะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -9.2 ถึง 11.0 ส่วนด้านอุปสงค์ในปี 2564 คาดการณ์ว่า หน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่
อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -37.8 ถึง -24.0 แต่จ านวนมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยคาดว่า จะมี
อัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 9.5 ถึง 33.8 เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2563 
 
 
*** ทั้งนี้ ติดตาม E-Book สถานการณ์ตลาดทีอ่ยู่อาศยัใน EEC ไตรมาส 2 ปี 2564 และคร่ึงแรก ปี 2564 เบนเว็บไซต ์www.reic.or.th   

 

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

ค าสงวนลิขสิทธ์ิ 
การน าข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ีไปใช้งาน หรือเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือท้ังหมด  

กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” เป็นแหล่งท่ีมาของข้อมูลด้วย 
ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได้ ศูนย์ข้ อมูล
อสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้น าข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม  

 

 
                                                    
  


