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24 กรกฎาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม  

คร่ึงหลังปี 2561  
 

ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               
ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหวา่งการขายในชว่งคร่ึงหลงัปี 2561 โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหนว่ยเหลือขายไมต่ ่ากว่า 
6 หน่วย  จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยู่อาศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 88 โครงการ มีหน่วยในผงั
โครงการรวมทัง้สิน้ 9,713 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 33,589 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้าน
จดัสรร 73 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 7,440 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 28,152 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ 15 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 2,273 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 5,437 ล้านบาท  

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจ านวน 3,854
หน่วย หรือร้อยละ 39.7 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด โดยโครงการบ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 
3,158 หน่วย หรือร้อยละ 42.4 ของหนว่ยในผงัโครงการบ้านจดัสรรทัง้หมด โครงการอาคารชดุมีหน่วยเหลือ
ขายจ านวน 696 หนว่ย หรือร้อยละ 30.6 ของหนว่ยในผงัโครงการอาคารชดุทัง้หมด   

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดขอนแก่น มีจ านวน 65  โครงการ มีหน่วย

ในผงัของทกุโครงการรวมกนั 7,531 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 27,216 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 2,921 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 10,767 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 54 โครงการ มีจ านวนหน่วย 5,491 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 22,077 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 2,379 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 9,298 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 11 โครงการ มีจ านวนหน่วย 2,040 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,139 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 542 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 1,470 ล้านบาท  

ทัง้นี ้หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุด จ านวน 2,921 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 - 5  ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุดร้อยละ 18.6 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5 - 2 ล้านบาท เป็นบ้านแฝดร้อยละ 17.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 – 5      
ล้านบาท เป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 10.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 – 3 ล้านบาท เป็นอาคารพาณิชย์     
ร้อยละ 4.5 สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 3 - 5  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นท่ีดนิเปลา่ ตามล าดบั 
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ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัขอนแก่นท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ

หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลท่าพระ ขายได้ร้อยละ 94.2 มูลคา่ขายได้ 737 ล้านบาท  2) ท าเล 
ม.ขอนแก่น ร้อยละ 70.5  มูลค่าท่ีขายได้ 3,042 ล้านบาท 3) ท าเลกสิกร-ทุ่งสร้าง ขายได้ร้อยละ 67.1      
มูลค่าท่ีขายได้ 593 ล้านบาท 4) ท าเลบึงหนองโคตร ขายได้ร้อยละ 65.7 มูลค่าท่ีขายได้ 1,201 ล้านบาท  
และ 5) ท าเลบงึแก่นนคร ขายได้ร้อยละ 64.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,060 ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่นท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ และเรียงล าดับจากสัดส่วนท่ีขายได้มากท่ีสุด ได้แก่ ท าเลกสิกร-ทุ่งสร้าง ขายได้ร้อยละ 78.2 
มลูคา่ขายได้ 84 ล้านบาท  ท าเล ม.ขอนแก่น ขายได้ร้อยละ 76.4  มลูคา่ท่ีขายได้ 1,703 ล้านบาท ท าเลบึง
แก่นนคร ขายได้ร้อยละ 70.9 มูลคา่ท่ีขายได้ 1,627 ล้านบาท และท าเลบึงหนองโคตร ขายได้ร้อยละ 59.1 
มลูคา่ท่ีขายได้ 256 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดมหาสารคาม มีจ านวน 23 โครงการ มี

หนว่ยในผงัของทกุโครงการรวมกนั 2,182 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 6,373 ล้านบาท มีหนว่ยเหลือขายหรือ
เป็นอุปทานในตลาด 933 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย  2,551 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จัดสรร จ านวน 19 โครงการ มีจ านวนหน่วย 1,949 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 6,074 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 779 หน่วย คิดเป็นมูลคา่หน่วยเหลือขาย 2,334 ล้านบาท และโครงการ
อาคารชุด จ านวน 4 โครงการ มีจ านวนหน่วย  233 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 299 ล้านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 154 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 217  ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุด จ านวน 933 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมาก
ท่ีสดุ ร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5   ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์  ร้อยละ 38.2 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคาต ่ากว่า 1  ล้านบาท  เป็นอาคารชุด ร้อยละ 16.5  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1 – 1.5 
ล้านบาท เป็นอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 3.6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 5 – 7.5  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็น        
ท่ีดนิเปลา่ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดมหาสารคามท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ และเรียงล าดบัจากสดัส่วนท่ีขายได้มากท่ีสุด ได้แก่ ท าเลเมืองมหาสารคาม ขายได้ร้อยละ 65.5 
มูลค่าขายได้ 2,865 ล้านบาท  และท าเลกันทรวิชัย ขายได้ร้อยละ 51.5 มูลค่าท่ีขายได้ 876 ล้านบาท  
ตามล าดบั  

ส่วนท าเลอาคารชุดได้แก่ ท าเลเมืองมหาสารคาม ขายได้ร้อยละ 39.6 มูลค่าขายได้ 61 ล้านบาท  
และท าเลกนัทรวิชยั ขายได้ร้อยละ 22.8 มลูคา่ท่ีขายได้ 20 ล้านบาท  ตามล าดบั  

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

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


