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25 ตลุาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ช่วงคร่ึงแรกปี 2562 

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 ในพืน้ท่ีภาคเหนือ ได้แก่จังหวดัเชียงใหม่  เชียงราย
ตาก และพิษณุโลก โดยนับเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ 
ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า 
จากการส ารวจในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 มีจ านวนโครงการท่ียงัอยู่ระหว่างขาย 360 โครงการ มีหน่วยเหลือ
ขายจ านวน 14,019 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 49,997 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2561 ร้อยละ 4.3  ร้อยละ 11.1 และร้อยละ 10.1 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 345 โครงการ มีจ านวน
หนว่ยเหลือขาย12,616 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 45,402 ล้านบาท)  

โดยแบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรรมีจ านวนโครงการ 298 โครงการ มีหนว่ยเหลือขายจ านวน 11,306 
หน่วย คิดเป็นมลูคา่เหลือขาย 41,366 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 7.2 ร้อย
ละ 17.1 และร้อยละ 15.8 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 278 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 9,654 
หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 35,724 ล้านบาท) และโครงการอาคารชดุมีจ านวน 59 โครงการ มีหน่วยเหลือขาย 
จ านวน 2,695 หน่วย คดิเป็นมลูคา่เหลือขาย 8,259 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อย
ละ 7.8 ร้อยละ  8.1 และร้อยละ 9.0 ตามล าดบั (คร่ึงแรกปี 2561 มี 64 โครงการ มีจ านวนหน่วยเหลือขาย 
2,931 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 9,073 ล้านบาท) 

 ส าหรับโครงการวิลล่า มีจ านวนโครงการ 3 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจ านวน 18 หน่วย คิดเป็น
มลูคา่เหลือขาย 373 ล้านบาท  มีจ านวนโครงการทรงตวัจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 แตจ่ านวนหนว่ย
และจ านวนมูลค่าเหลือขายลดลง ร้อยละ 41.9 และ ร้อยละ 38.4 ตามล าดับ (คร่ึงแรกปี 2561 มี 3 
โครงการ มีจ านวนหนว่ยเหลือขาย 31 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 605 ล้านบาท)   

 
โครงการบ้านจัดสรรท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงใหม่ ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 

7,139 หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 
4,499 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 63.0 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขาย
จ านวน 1,550 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 21.7 และหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างสร้างจ านวน 1,090 หน่วย คิด
เป็นร้อยละ 15.3 โดยหนว่ยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ใน
ตลาดมีจ านวน 2,640 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 37.0 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 
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ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ 

1) ท าเลสนัก าแพง มีจ านวน 1,466 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 4,881 ล้านบาท  2) ท าเลหางดงตอนล่าง มี
จ านวน 1,048 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 5,256 ล้านบาท  3) ท าเลแม่โจ้ มีจ านวน 1,034 หน่วย มีมูลค่า
เหลือขาย 2,617 ล้านบาท 4) ท าเลม.พายพั มีจ านวน 796 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 3,204 ล้านบาท และ 
5) ท าเลสันทราย มีจ านวน 690 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 3,367 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่แล้วเกือบทัง้ 5 
ท าเลนีเ้หลือขายในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด ยกเว้นท าเล
หางดงตอนล่าง ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีท าเล มหาวิทยาลยัพายพั ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 
3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) 
ท าเลสนัก าแพง มีจ านวน 319 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 771 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสุด  2) ท าเลแม่โจ้ มีจ านวน 248 หน่วย มี
มลูคา่ขายได้ใหม่ 465 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 1.01 – 
1.50 ล้านบาทมากท่ีสุด 3)ท าเลสารภี มีจ านวน  218 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 849  ล้านบาท ส่วนใหญ่
ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 4) ท าเลหางดง
ตอนล่าง มีจ านวน 145 หน่วย มีมลูค่าขายได้ใหม่ 609 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว 
และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ และ 5)ท าเลสนัทราย  มีจ านวน 141 หน่วย มีมูลค่า
ขายได้ใหม่ 340 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 
ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 
โครงการอาคารชุดท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงใหม่ ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,093 

หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 
964 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 46.1 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 695
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 33.2 และหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างสร้างจ านวน 434 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.7 
โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจ านวน 
1,398 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 66.8 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลอาคารชุดท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่              
1) ท าเลหางดงตอนบน มีจ านวน 806 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 3,049 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย         
ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลหางดงตอนล่าง       
มีจ านวน 325 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 1,153 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่
ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลสันทราย มีจ านวน 304 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 
696 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมาก
ท่ีสุด  4) ท าในเมืองเชียงใหม่ มีจ านวน 240 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1,057 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย         
ในประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ และ 5) ท าเลสารภี มีจ านวน  
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164 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 711 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย  ในประเภท 2 ห้องนอน และอยู่ในระดบั
ราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 ท าเลอาคารชดุท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเลหาง
ดงตอนบน จ านวน 385 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 1,158 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 
ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลในเมืองเชียงใหม่มีจ านวน 179 
หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 517 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหมใ่นประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 
2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 3)ท าเลสนัทราย มีจ านวน  41 หน่วย มีมลูค่าขายได้ใหม่ 94ล้านบาท ส่วน
ใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 4) ท าเลสารภี 
มีจ านวน 26 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 94 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 2 ห้องนอน และอยูใ่น
ระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด และ 5) ท าเลมหาวิทยาลยัพายพั มีจ านวน 13 หน่วย มีมลูค่า
ขายได้ใหม่ 37 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทสตูดิโอ และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้าน
บาทมากท่ีสดุ 

 
โครงการบ้านจัดสรรท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดพิษณุโลก ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 

2,073 หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ียงัไม่ก่อสร้างจ านวน 
1,369 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 66.0 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขาย
จ านวน 466 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 22.5 และหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างสร้างจ านวน 238 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 โดยหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ใน
ตลาดมีจ านวน 704 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 34.0 ของหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมด 

ท าเลบ้านจดัสรรท่ีเหลือขายมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ 
1) ท าเลหวัรอ  มีจ านวน 633 หน่วย มีมลูค่าเหลือขาย 1,819 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้าน
เดี่ยว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ  2) ท าเลบงึพระ มีจ านวน 450 หน่วย มีมูลค่า
เหลือขาย 620 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านแฝด และอยู่ในระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้าน
บาทมากท่ีสุด 3) ท าเลมหาวิทยาลยันเรศวร มีจ านวน 275 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1,065 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 4) ท าเลแม่น า้
นา่นฝ่ังตะวนัตก (ทะเลแก้ว) มีจ านวน 207 หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 873 ล้านบาท บาท สว่นใหญ่เหลือขาย
ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด  และ 5) ท าเลวัดจันทร์ มี
จ านวน 189 หน่วย มีมลูคา่เหลือขาย 525 ล้านบาท  บาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่
ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 
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ท าเลบ้านจดัสรรท่ีขายได้ใหม่มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) 

ท าเลหวัรอ มีจ านวน 58 หน่วย มีมลูค่าขายได้ใหม่ 168 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทอาคาร
พาณิชย์ และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลในเมืองพิษณุโลก มีจ านวน 18 
หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 76 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 
5.01 – 7.50  ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลมหาวิทยาลยันเรศวร มีจ านวน  14 หน่วย มีมูลคา่ขายได้ใหม่ 41  
ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเด่ียว และอยู่ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 
4) ท าเลบงึพระ มีจ านวน 14 หน่วย มีมลูคา่ขายได้ใหม่ 19 ล้านบาท สว่นใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์
เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคาต ่ากว่า 1 ล้านบาทมากท่ีสุด และขายได้ใหม่ในประเภทบ้านแฝดส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากท่ีสุด และ5) ท าเลแม่น า้น่านฝ่ังตะวนัตก (ทะเลแก้ว) มีจ านวน 14
หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 65 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดบัราคา 
3.01 – 5.00 ล้านบาทมากท่ีสดุ 

 
โครงการอาคารชุดท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดพิษณุโลก ในจ านวนหน่วยเหลือขาย 395 

หน่วย พบว่าเม่ือแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยท่ีสร้างเสร็จเหลือขายจ านวน 
318 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 80.5 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด รองลงมาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างสร้าง
จ านวน 77 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 19.5 โดยหนว่ยท่ีเหลือขายทัง้หมดเป็น Inventory ในตลาด 

 ท าเลอาคารชดุท่ีเหลือขายโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย และดจูากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ 
1) ท าเลในเมืองพิษณุโลก มีจ านวน 248 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 442 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย         
ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลแม่น า้น่านฝ่ัง
ตะวนัตก (ทะเลแก้ว) มีจ านวน 102 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท
สตูดิโอ และอยู่ในระดับราคาต ่ากว่า 1 ล้านบาทมากท่ีสุด 3) ท าเลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีจ านวน 45  
หนว่ย มีมลูคา่เหลือขาย 60 ล้านบาท สว่นใหญ่เหลือขายในประเภท 2 ห้องนอน และอยูใ่นระดบัราคา 1.01 
– 1.50 ล้านบาทมากท่ีสดุ    

ท าเลอาคารชดุท่ีขายได้ใหม่โดยเรียงจากมากไปหาน้อย และดจูากหนว่ยขายได้ใหม่ ได้แก่ 1) ท าเล
ในเมืองพิษณุโลก จ านวน 8 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 13 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 
ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากท่ีสุด 2) ท าเลม.นเรศวร มีจ านวน 3 หน่วย มี
มูลค่าขายได้ใหม่ 3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดบัราคาต ่ากว่า 1 
ล้านบาทมากท่ีสดุ 3)ท าเลแม่น า้นา่นฝ่ังตะวนัตก (ทะเลแก้ว)  มีจ านวน  2 หนว่ย มีมลูคา่ขายได้ใหม ่2 ล้าน
บาท ทัง้หมดขายได้ใหมใ่นประเภทสตดูโิอ และอยูใ่นระดบัราคาต ่ากวา่ 1 ล้านบาท 

-------------------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


