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12 มิถนุายน 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ คร่ึงหลังปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยูร่ะหวา่งการขายในชว่งคร่ึงหลงัปี 2561 ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่  และจงัหวดัเชียงราย โดยนบั
เฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยู่อาศัยอยู่
ระหว่างการขายจ านวน 257 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการรวมทัง้สิน้ 32,075 หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 
117,859 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจดัสรร 203 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 23,470 หน่วย 
มีมลูคา่โครงการรวม 87,143 ล้านบาท โครงการอาคารชดุ 50 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 8,539 หน่วย 
มีมูลค่าโครงการรวม 28,840 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 4 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 66 หน่วย มี
มลูคา่โครงการรวม 1,875 ล้านบาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 ในพืน้ท่ีส ารวจจงัหวดัเชียงใหม ่
และเชียงราย มีหน่วยเหลือขายจ านวน 10,762 หน่วย หรือร้อยละ 33.6 ของหน่วยในผังโครงการทัง้หมด 
โดยโครงการบ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 8,221 หน่วย หรือร้อยละ 35.0 ของหน่วยในผงัโครงการ
บ้านจดัสรรทัง้หมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจ านวน 2,524 หน่วย หรือร้อยละ 29.6 ของหน่วย
ในผงัโครงการอาคารชุดทัง้หมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจ านวน 17 หน่วย หรือร้อยละ 25.8 
ของหนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 222  โครงการ มีหน่วย

ในผงัของทุกโครงการรวมกัน 28,552 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 106,882 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอุปทานในตลาด 9,459 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 36,528 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จดัสรร จ านวน 169 โครงการ มีจ านวนหน่วย 20,295 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 76,776 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 6,981 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 27,406 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ จ านวน 49 โครงการ มีจ านวนหน่วย 8,191 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 28,231 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด  2,461 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 8,665 ล้านบาท และมี
โครงการวิลล่า จ านวน 4 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 66 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,875 ล้านบาท 
หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 17 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 458 ล้านบาท  
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ทัง้นี ้หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุ จ านวน 28,486 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมากท่ีสดุ 

ร้อยละ 43.9 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5  ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชดุ ร้อยละ 28.8 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 14.1 สว่นใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท บ้านแฝด 
ร้อยละ 6.4 สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นท่ีดนิเปลา่และอาคารพาณิชย์ ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจัดสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยดูจากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหางดงตอนบน ขายได้ร้อยละ 82.1 มลูคา่ขายได้ 4,489 ล้านบาท  
2) ท าเลท่ารัว้-ดอยสะเก็ด ขายได้ร้อยละ 81.6  มลูคา่ท่ีขายได้ 2,697 ล้านบาท 3) ท าเลในเมือง ขายได้ร้อย
ละ 78.3  มูลค่าท่ีขายได้ 2,338 ล้านบาท 4) ท าเลแม่ริม ขายได้ร้อยละ 74.4 มูลค่าท่ีขายได้ 2,793 ล้าน
บาท  5) ท าเลสารภี ขายได้ร้อยละ 72.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 6,226 ล้านบาท  

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัเชียงใหมท่ี่ขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 85.8 มูลค่าท่ีขายได้ 8,429 ล้านบาท        
2) ท าเล ม.พายัพ ขายได้ร้อยละ 81.7 มูลค่าท่ีขายได้ 4,351 ล้านบาท  3) ท าเลสันทราย ขายได้ร้อยละ 
71.1 มูลค่าท่ีขายได้ 2,100 ล้านบาท 4) ท าเลแม่ริม ขายได้ร้อยละ 61.3 มูลค่าท่ีขายได้ 334 ล้านบาท 5) 
ท าเลหางดงตอนบน ขายได้ร้อยละ 57.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 4,239 ล้านบาท 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงราย มีจ านวน 35 โครงการ มีหนว่ยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 3,523 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 10,976 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 1,303 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 4,596 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 34 โครงการ มีจ านวนหน่วย 3,175 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 10,367 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,240 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,476 ล้านบาท และโครงการอาคาร
ชดุ จ านวน 1 โครงการ มีจ านวนหนว่ย  348 หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 609 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอปุทานในตลาด 63 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 120  ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 3,523 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมากท่ีสุด 
ร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 17.1 ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัราคา  1 – 1.5 ล้านบาท  เป็นอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 16.3  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5 
ล้านบาท เป็นท่ีดินเปล่า ร้อยละ 11.0 สว่นใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท  เป็นอาคารชดุ ร้อยละ 9.9  
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 1.5 – 2 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นบ้านแฝด ตามล าดบั 
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ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัเชียงรายท่ีขายดี โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่หน่วยทัง้หมดในโครงการ 

และเรียงล าดบัจากสดัส่วนท่ีขายได้มากท่ีสดุ ได้แก่ 1) ท าเลแม่สาย ขายได้ร้อยละ 86.4 มลูค่าขายได้ 221 
ล้านบาท  2) ท าเลเชียงแสน ขายได้ร้อยละ 74.1 มลูค่าท่ีขายได้ 240 ล้านบาท 3) ท าเลสนามบิน-ม.แม่ฟ้า
หลวง ขายได้ร้อยละ 72.3 มูลค่าท่ีขายได้ 2,174 ล้านบาท 4) ท าเลในเมืองเชียงราย ขายได้ร้อยละ 51.5   
มูลค่าท่ีขายได้ 3,255 ล้านบาท  ตามล าดับ ส่วนท าเลอาคารชุดท าเลสนามบิน-ม.แม่ฟ้าหลวง ขายได้    
ร้อยละ 81.9  มลูคา่ท่ีขายได้ 489 ล้านบาท 

 

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


