
1 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ป ี2562 
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ปี 2562 
 

 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ด้านอุปสงค์เพ่ิมขึ้น โดย
เป็นการเพ่ิมขึ้นของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ส่วนด้านอุปทานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินลดลง แต่การ
ออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมถึงพ้ืนที่จังหวัด EEC ในจังหวัดชลบุรี และระยอง  
  

1.สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย 
1.1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในจังหวัดภูมิภาค 
ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 จังหวัดภูมิภาค 71 จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ – ปริมณฑล) มีโครงการ  

ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดินจ านวน 65 โครงการ 5,724 หน่วย ลดลงทั้งจ านวนโครงการ
และจ านวนหน่วย เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยลดลงร้อยละ 23.5 และร้อยละ 30.1 ตามล าดับ (ดู
แผนภูมิที่ 1)  

เมื่อจ าแนกในแต่ละภูมิภาค พบว่าการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออก 
มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.9 ของจ านวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน 33 โครงการ 
มีจ านวนหน่วย 3,487 หน่วย ลดลงทั้งจ านวนโครงการ และจ านวนหน่วย ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 30.5 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ ตามล าดับ (ดูตารางที่ 1 และดูแผนภูมิที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในจังหวัด   
          ภูมภิาค ไตรมาส 1 ปี 2562 

                             

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ : P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น  

 

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนจ านวนหนว่ยการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินเพื่อที่อยู่อาศัย    
            ในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ปี 2562 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

                      

 



2 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ป ี2562 
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ตารางท่ี 1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อท่ีอยู่อาศัยเรียงล าดับตามภาค ไตรมาส 1 ปี 2562 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ :  เป็นข้อมูลเบื้องต้น 

 
  เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 74.9 ของจ านวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อย
ละ 43.2 (พบมากในอ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง) อันดับ 2 จังหวัดเชียงราย คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 (อยู่ในอ าเภอเมืองเชียงรายทั้งหมด) อันดับ 3 จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 8.5 (พบมากในอ าเภอ
ปลวกแดง อ าเภอนิคมพัฒนา และอ าเภอเมืองระยอง) อันดับ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 7.2 
(อยู่ในอ าเภอบางปะอินทั้งหมด) และอันดับ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 5.2 (อยู่ในอ าเภอเมืองฉะเชิงทรา
ทั้งหมด)  (ดูตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อท่ีอยู่อาศัยมากที่สุด 5 อันดับแรก ไตรมาส 1 ปี 2562 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ :  เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
 
 1.2 การออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค 

2 เดือนแรกของปี 2562 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคทั้งที่เป็น 
บ้านที่ประชาชนสร้างเอง และบ้านในโครงการจัดสรร มีจ านวนประมาณ 32,117 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบจ านวนประมาณ 

อันดับ ท่ี ภาค
จ านวน

โครงการ

จ านวน

หน่วย

%สัดส่วน

จ านวนหน่วย
ท่ีดินจั ดสรร บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์

1 ภาคตะวันออก 33 3,487 60.9% 23 1,203 806 1,397 58

2 ภาคเหนอื 9 834 14.6% 29 284 46 459 16

3 ภาคกลาง 5 547 9.6% 3 64 100 248 132

4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10 611 10.7% 125 147 264 69 6

5 ภาคตะวันตก 6 143 2.5% 24 95 - 8 16

6 ภาคใต้ 2 102 1.8% 48 - - - 54

65 5,724 100.0% 252 1,793 1,216 2,181 282รวม

อันดับท่ี จั งห วัด
จ านวน

โครงการ

จ านวน

หน่วย

%สัดส่วน

จ านวนหน่วย
ท่ีดินจั ดสรร บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์

1 ชลบุรี 18 2,475 43.2% - 487 716 1,253 19

2 เชยีงราย 2 619 10.8% - 266 - 353 -

3 ระยอง 10 489 8.5% 2 323 70 94 -

4 พระนครศรีอยุธยา 3 412 7.2% 1 - 100 211 100

5 ฉะเชงิเทรา 1 295 5.2% 2 293 - - -



3 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ป ี2562 
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

28,661 หน่วย และอาคารชุด จ านวนประมาณ 3,456 หน่วย ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.3 และ
อาคารชุดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (ดูตารางท่ี 1) 
 เมื่อจ ำแนกในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภาคตะวันออก มีกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยมำกที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงทั้งหมด ซึ่งมีจ ำนวน 7,913 หน่วย เพ่ิมขึ้นมำกถึงร้อย
ละ 44.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 รองลงมำคือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวันตก และภำค
กลำง ตำมล ำดับ (ดตูำรำงที่ 3) 
 

ตารางท่ี 3 การออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเรียงล าดับตามภาค ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 เมื่อพิจำรณำจังหวัดที่มีกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงสูงสุด 5 อันดับแรก ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 37.6 ของจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงทั้งหมด อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.4 (พบมากในอ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอพานทอง) อันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.7 (พบมากในอ าเภอหางดง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอสันทราย) อันดับ 3 จังหวัดระยอง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 (พบมากในอ าเภอปลวกแดง อ าเภอแกลง และอ าเภอนิคมพัฒนา) อันดับ 4 จังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 (พบมากในอ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง และอ าเภอโนนสูง) 
และอันดับ 5 จังหวัดขอนแก่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.6 (พบมากในอ าเภอชุมแพ  อ าเภอพล และอ าเภอเมือง
ขอนแก่น) (ดูตำรำงท่ี 4) 
ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากที่สุด 5 อันดับแรก ใน 2 เดือนแรกของปี 
2562 
 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

อันดับท่ี ภาค แนวราบ อาคารชุด รวม %สัดส่วน

1 ภาคตะวันออก 6,936 977 7,913 24.6%

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6,884 - 6,884 21.4%

3 ภาคเหนอื 5,734 331 6,065 18.9%

4 ภาคใต้ 5,000 688 5,688 17.7%

5 ภาคตะวันตก 2,552 785 3,337 10.4%

6 ภาคกลาง 1,555 675 2,230 6.9%

28,661 3,456 32,117 100.0%รวม

อันดับท่ี จังหวัด แนวราบ อาคารชุด รวม %สัดส่วน

1 ชลบุรี 3,257 741 3,998 12.4%

2 เชียงใหม่ 2,134 331 2,465 7.7%

3 ระยอง 2,037 77 2,114 6.6%

4 นครราชสีมา 2,042 - 2,042 6.4%

5 ขอนแก่น 1,469 - 1,469 4.6%



4 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ป ี2562 
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าจะมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคทั้งที่
เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง และบ้านในโครงการจัดสรร มีจ านวนประมาณ 42,076 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบจ านวนประมาณ 
38,222 หน่วย ทั้งนี้แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 30,456 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.4 ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ  
4,240 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.1 อาคารพาณิชย์ประมาณ 2,706 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 บ้าน
แฝดประมาณ 820 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9  และอาคารชุด จ านวนประมาณ 3,854 หน่วย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.2 ซ่ึงที่อยู่อาศัยแนวราบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 และอาคารชุดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (ดูแผนภูมทิี่ 3 และ 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย 
 2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค  
 2 เดือนแรกของปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค มีจ านวน 24,140 หน่วย มี

มูลค่า 38,344 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 และร้อยละ 7.2 ตามล าดับ เมื่อ
เทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 22,993 หน่วย และมูลค่า 5,764 8 ล้านบาท  

 ทั้งนี้ ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวมากที่สุด จ านวน 
11,396 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.2 ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเป็นประเภททาวน์เฮ้าส์
จ านวน 5,367 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.2 อาคารชุด มีจ านวน 4,138 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.1 
อาคารพาณิชย์ มีจ านวน 2,557 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6 และบ้านแฝดจ านวน 682 หน่วย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.8 ตามล าดับ (ดูแผนภูมิที่ 5) 

 การโอนกรรมสิทธิ์บ้านใหม่ (หรือบ้านที่โอนจากนิติบุคคล) มีจ านวน 8,410 หน่วย และโอนกรรมสิทธิ์
บ้านมือสอง (บ้านที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจ านวน 15,730 หน่วย ท าให้สัดส่วนจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้าน

แผนภูมิที่ 3 การออกใบอนุญาตกอ่สร้างที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมภิาค  
                         ไตรมาส 1 ป ี2562  

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ : E หมายถึง ตัวเลขประมาณการ ,F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์ 

แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนจ านวนหนว่ยการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
           ในจังหวัดภูมภิาค ไตรมาส 1 ป ี2562     

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลพยากรณ์ 

                     



5 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ป ี2562 
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

สร้างใหม่ต่อบ้านมือสอง เท่ากับ 35 : 65 ขณะที่มูลค่าการโอนโอนกรรมสิทธิ์บ้านใหม่ มีมูลค่า 17,647 ล้านบาท 
และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสอง มีมูลค่า 20,698 ล้านบาท ท าให้มีสัดส่วนเท่ากับ 46 : 54  
 เมื่อจ ำแนกในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภาคตะวันออก มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 35.4 ของจ ำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมด ซึ่งมีจ ำนวน 8,553 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.1 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 รองลงมำคือ ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันตก 
ตำมล ำดับ (ดตูำรำงที่ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 อันดับจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบสูงสุด  ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 39.6 ของจ านวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบทั้งหมด อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี มีจ านวน 3,294 หน่วย และมีมูลค่า 5,792 ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอศรีราชา บางละมุง และเมืองชลบุรี) 
อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีจ านวน 1,532 หน่วย และมีมูลค่า 2,154 ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอปลวกแดง เมือง
ระยอง และนิคมพัฒนา) อันดับ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 1,380 หน่วย และมีมูลค่า 3,053 ล้านบาท (โอน
มากในอ าเภอสันทราย เมืองเชียงใหม่ และสันก าแพง) อันดับ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน  911 หน่วย 
และมีมูลค่า 1,204 ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอบางปะอิน วังน้อย และอุทัย) และอันดับ 5 จังหวัดสงขลา มี
จ านวน 794 หน่วย และมีมูลค่า 1,256 ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลา และสะเดา)   

 ส่วน 5 อันดับจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอาคารชุดสูงสุด ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของจ านวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดทั้งหมด อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี มีจ านวน 2,172 หน่วย และมีมูลค่า 4,886 ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอบางละมุง ศรีราชา และเมืองชลบุรี) 
อันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 600 หน่วย และมีมูลค่า 976 ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ หาง
ดง และสันทราย) อันดับ 3 จังหวัดภูเก็ต มีจ านวน 386 หน่วย และมีมูลค่า 916 ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอเมือง
ภูเก็ต ถลาง และกระทู้) อันดับ 4 จังหวัดระยอง มีจ านวน 133 หน่วย และมีมูลค่า 150 ล้านบาท (โอนมากใน
อ าเภอเมืองระยอง ปลวกแดง และบ้านฉาง) และอันดับ 5 จังหวัดสงขลา มีจ านวน 128 หน่วย และมีมูลค่า 139 
ล้านบาท (โอนมากในอ าเภอเมืองหาดใหญ่ และเมืองสงขลา) (ดูตารางท่ี 6) 

แผนภูมิที่ 5 สัดส่วนจ านวนหนว่ยของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 

2 เดือนแรกของ ปี 2562 แยกตามประเภทที่อยูอ่าศัย 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ตารางที่ 5 จ านวนหนว่ยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค 

2 เดือนแรกของปี 2562  

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

                     



6 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ป ี2562 
จัดท าโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ตารางท่ี 6 จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมากที่สุด 5 อันดับแรก ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคประมาณ 40,679 

หน่วย มีมูลค่า 74,942 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนหน่วย และมูลค่า โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 17.6 
ตามล าดับ เมื่อเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 40,078 หน่วย และมูลค่า 63,727 ล้านบาท (ดู
แผนภูมิที่ 6 และ7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

................................................. 
ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ข้อมูลสถิติ ข้อเขยีนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพยไ์ด้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถอืได้ 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว  แต่ศูนย์ขอ้มลูอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่

อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้น าข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

จ านวนหน่วย มูลค่า (ลบ.) จ านวนหน่วย มูลค่า (ลบ.)

1 ชลบุรี 3,294 5,792 16.5% ชลบุรี 2,172 4,886 52.5%

2 ระยอง 1,532 2,154 7.7% เชียงใหม่ 600 976 14.5%

3 เชียงใหม่ 1,380 3,053 6.9% ภูเก็ต 386 916 9.3%

4 พระนครศรีอยุธยา 911 1,204 4.6% ระยอง 133 150 3.2%

5 สงขลา 794 1,256 4.0% สงขลา 128 139 3.1%

%สัดส่วน

จ านวนหน่วย
จังหวัด

แนวราบ อาคารชุด
อันดับท่ี จังหวัด

%สัดส่วน

จ านวนหน่วย

                แผนภูมิที ่6 จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอ่าศัยในจังหวัด 
                    ภูมภิาค ไตรมาส 1 ป ี2562 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ : F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์ 

แผนภูมิที่ 7 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทีอ่ยู่อาศัยในจังหวัด 
                    ภูมภิาค ไตรมาส 1 ป ี2562 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ : F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์ 

                     


