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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 20 – 26 เมษายน 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดสัมมนาวิเคราะหสถานการณตลาดที่อยู

อาศัยของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแกนในสัปดาหนี้ ขอมูลที่ไดนั้นมาจากการสํารวจภาคสนาม 

โดยเปนขอมูลจากโครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการท่ีมีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย 

สําหรับในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสํารวจเฉพาะโครงการที่อยูอาศัยในอําเภอหลัก คือ อําเภอ

เมือง อําเภอปากชอง และอําเภอโชคชัย พบวามหีนวยขายในผังโครงการทัง้ส้ินประมาณ 14,250 หนวย 

แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 11,100 หนวย อาคารชุดมีนอยมากเพียงประมาณ 160 หนวย บาน

เอ้ืออาทรประมาณ 2,700 หนวย และอาคารชุดเอ้ืออาทรประมาณ 300 หนวย 

ในประเภทบานจัดสรร มีหนวยที่อยูระหวางการขายประมาณ 11,100 หนวยจาก 64 โครงการ 

มูลคาโครงการการรวมกันประมาณ 29,700 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 5,900 หนวย มูลคาที่ขายได

ประมาณ 16,400 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวนี้ มกีารโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 4,500 หนวย 

หรือประมาณรอยละ 75 ของหนวยที่ขายได โครงการเหลานี้อยูในอําเภอเมืองมากที่สุดประมาณ 9,050 

หนวย ในอําเภอปากชองประมาณ 1,650 หนวย และอําเภอโชคชัยประมาณ 400 หนวย และจากจํานวน

ทั้งหมด เปนบานเด่ียวประมาณ 8,550 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 500 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 

300 หนวย และบานแฝดประมาณ 250 หนวย นอกนัน้เปนที่ดินเปลา สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา 

เปนหนวยที่ยังไมกอสรางประมาณ 5,650 หนวย อยูระหวางกอสรางประมาณ 850 หนวย และกอสรางแลว

เสร็จประมาณ 4,600 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขายประมาณ 300 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายมีเพียงประมาณ 160 หนวย จากเพยีง 3 โครงการ 

มูลคาโครงการรวมกันประมาณ 650 ลานบาท นับวานอยมาก ขายไดแลวประมาณ 90 หนวย มูลคาที่ขาย

ไดประมาณ 350 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวนี ้ มีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 50 หนวย หรือ

ประมาณรอยละ 55 ของหนวยที่ขายได โครงการทั้งหมดอยูในอําเภอปากชอง และจากจํานวนหนวยในผัง

ทั้งหมด เปนหองแบบ 1 หองนอนประมาณ 90 หนวย ที่เหลือเปนแบบ 2 หองนอน โดยหนวยเหลานี้อยูใน
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ระหวางกอสรางประมาณ 40 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 120 หนวย โดยจากหนวยที่กอสราง

แลวเสร็จ มีเหลือขายประมาณ 40 หนวย 

ในประเภทบานเอ้ืออาทร ซึง่พัฒนาโดยการเคหะแหงชาติ ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ 2554 มีโครงการ

แนวราบที่อยูระหวางการขาย 4 โครงการ รวมประมาณ 2,700 หนวย อยูในอําเภอเมือง 2 โครงการ 

ประมาณ 1,600 หนวย ในอําเภอโชคชยั 1 โครงการ ประมาณ 700 หนวย และในอําเภอปากชอง 1 

โครงการ ประมาณ 400 หนวย ขายไดแลวประมาณ 2,150 หนวย สําหรับประเภทโครงการอาคารชุดเอ้ือ

อาทรที่อยูระหวางการขาย มีเพียง 1 โครงการ รวมประมาณ 300 หนวย อยูในอําเภอเมืองทัง้หมด และยัง

อยูในระหวางการกอสราง จงึยังเปนหนวยเหลือขาย 

สําหรับในจังหวัดขอนแกน สํารวจเฉพาะอาํเภอเมอืง เนื่องจากโครงการที่อยูอาศัยนอกอําเภอ

เมืองมนีอยมาก มีหนวยขายในผังโครงการทัง้ส้ินประมาณ 8,760 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรร

ประมาณ 4,700 หนวย อาคารชุดประมาณ 60 หนวย และบานเอ้ืออาทรประมาณ 4,000 หนวย 

ในประเภทบานจัดสรร มีหนวยที่อยูระหวางการขายประมาณ 4,700 หนวย มาจาก 36 โครงการ 

มูลคาโครงการการรวมทัง้ส้ินประมาณ 13,300 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 2,600 หนวย มูลคาที่ขายได

ประมาณ 6,900 ลานบาท โดยจากหนวยที่ขายไดแลวนี ้ มีการโอนกรรมสิทธิ์แลวประมาณ 2,000 หนวย 

หรือประมาณรอยละ 77 ของหนวยที่ขายได จากจํานวนหนวยทัง้หมด เปนบานเด่ียวประมาณ 4,150 

หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 130 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 110 หนวย และบานแฝดประมาณ 40 

หนวย นอกนั้นเปนที่ดินเปลา สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยที่ยงัไมกอสรางประมาณ 

2,200 หนวย อยูระหวางกอสรางประมาณ 600 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 1,900 หนวย โดย

จากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขายประมาณ 130 หนวย 

ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 60 หนวย จากโครงการเดียวซ่ึงอยูใน

ระหวางการกอสราง มทีั้งหองสตูดิโอ 1 หองนอน และ 2 หองนอน มูลคาโครงการประมาณ 190 ลานบาท 

ขายไดแลวประมาณรอยละ 65 

ในประเภทบานเอ้ืออาทร ซึง่พัฒนาโดยการเคหะแหงชาติ ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ 2554 มีโครงการ

แนวราบที่อยูระหวางการขาย 5 โครงการ รวมประมาณ 4,000 หนวย อยูในอําเภอเมืองทัง้หมด สรางเสร็จ

และขายไดแลวเกือบทั้งหมด  


