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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

ตามแนวถนนพหลโยธนิ (อ.คลองหลวง) 
และถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธานี  

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 
*********************** 

            
                                                                                                            12  กันยายน 2557 

 

อําเภอคลองหลวง เปนพื้นที่ซึ่งเริ่มมีแนวโนมการเติบโตของท่ีอยูอาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธิน
และถนนคลองหลวง(ทางหลวง 3214) ชวงคลอง 1-4 ซึ่งแยกออกจากถนนพหลโยธิน มีที่อยูอาศัยบริเวณนี้หลาย
โครงการ เน่ืองจากสามารถเดินทางไดสะดวก โดยมีถนนกาญจนาภิเษก (ชวงคลอง 4) ที่สามารถเชื่อมตอไปยังพื้นที่อื่นๆ 
อีกทั้งยังมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง เชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถานพยาบาลขนาดใหญ 
เชน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งยังมีตลาดไทซ่ึงเปนตลาดขายสงขนาดใหญที่สําคัญ  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวา ถนนพหลโยธิน ต้ังแตตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) นอกจากจะมีหอพักจํานวนมากรองรับนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูใกลเคียงและหอพักสําหรับแรงงานและผูประกอบการในยานตลาดไท โรงพยาบาล และนิคม
อุตสาหกรรมแลว ยังมีโครงการท่ีอยูอาศัยประเภทอาคารชุดและโครงการบานจัดสรร  ไดแก บานเด่ียว บานแฝด 
ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม และอาคารพาณิชย ที่อยูระหวางการขายท้ังส้ิน 34 โครงการ รวมหนวยในผังประมาณ 11,300 
หนวย เปนโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ 9 โครงการ รวมหนวยในผังประมาณ 2,900 หนวย เปนโครงการที่อยูระหวางการ
กอสราง 23 โครงการ รวมหนวยในผังประมาณ 6,900 หนวย ที่เหลือเปนโครงการที่ยังไมไดเร่ิมกอสราง 2 โครงการ รวม
หนวยในผังประมาณ 1,500 หนวย โดยคาดวาจะสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2559 

โครงการบานเด่ียวและบานแฝด มีทั้งส้ิน 8 โครงการ สวนใหญเปนโครงการซ่ึงเปดขายมาแลวประมาณ 4-5 ป
และมีการเปดเฟสใหมเพิ่มเติม มีหนวยในผังรวมท้ังหมดประมาณ 1,200 หนวย เฉล่ียประมาณ 150 หนวยตอโครงการ มี
ยอดจองหรือขายแลวรอยละ 90 ของหนวยในผังทั้งหมด ราคาต้ังแต 2.6-5 ลานบาท สวนใหญจะเปนของผูประกอบการ
ในพื้นที่ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 95 ของหนวยในผังทั้งหมด 

 

โครงการทาวนเฮาส/ทาวนโฮม มีทั้งส้ิน 10 โครงการ สวนใหญเปนโครงการซ่ึงเปดขายมาแลวประมาณ 4-5 ป
และมีการเปดเฟสใหมเพิ่มเติม มีหนวยในผังรวมท้ังหมดประมาณ 5,800 หนวย เฉล่ียประมาณ 580 หนวยตอโครงการ 
และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 72 ของหนวยในผังทั้งหมด ราคาเฉล่ียประมาณ 1-2 ลานบาท  ผูประกอบการในพื้นที่
ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน มีสวนแบงตลาดรอยละ 70 ของหนวยในผังทั้งหมด 
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โครงการอาคารพาณิชยและโฮมออฟฟศ มีทั้งส้ิน 6 โครงการ สวนใหญเปนโครงการใหม มีหนวยในผังรวม
ทั้งหมดประมาณ 400 หนวย เฉล่ียประมาณ 70 หนวยตอโครงการ และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 54 ของหนวยใน
ผังรวมท้ังหมด ราคาเฉล่ียประมาณ 4-11 ลานบาท โดยผูประกอบการในพื้นที่ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียนมีสวนแบงตลาด
รอยละ 88 ของหนวยในผังทั้งหมด 

 

สําหรับโครงการอาคารชุด มีทั้งส้ิน 10 โครงการ สวนใหญเปนโครงการที่เปดตัวในชวง 2-3 ปที่ผานมา และเนน
ตลาดนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีหนวยในผังรวมท้ังหมดประมาณ 3,900 หนวย 
เฉล่ียประมาณ 390 หนวยตอโครงการ และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 76 ของหนวยในผังทั้งหมด โดยราคาขายอยู
ระหวาง 22,000-60,000 บาทตอตารางเมตร โดยโครงการที่ขายดีสวนใหญเปนของผูประกอบการที่เปนบริษัทจด
ทะเบียน มีสวนแบงตลาดรอยละ 83 ของหนวยในผังทั้งหมด 

 

ราคาท่ีดินประเมินราชการตามแนวถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง อยูที่ประมาณ 50,000-75,000 บาทตอ
ตารางวา และราคาประกาศขายอยูที่ 65,000-90,000 บาทตอตารางวา และชวงถนนคลองหลวง ราคาประเมินราชการ
อยูที่ 15,000-40,000 บาทตอตารางวา และราคาประกาศขายอยูที่ 16,000-50,000 บาทตอตารางวา บริเวณถนนไอยรา 
ใกลวัดพระธรรมกาย ราคาประเมินราชการอยูที่ 6,500-8,000 บาทตอตารางวา ราคาประกาศขายอยูที่ 10,000-20,000 
บาทตอตารางวา  

 

โดยตลาดที่อยูอาศัยบริเวณต้ังแตตําบลคลองหนึ่ง (รวมถนนพหลโยธิน) อําเภอคลองหลวง ไปจนถึงถนนคลอง
หลวง (คลอง 1-4) มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง พื้นที่นี้ยังสามารถรองรับการเติบโตของท่ีอยูอาศัยไดอีกมาก และหาก
การกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีแดง บางซ่ือ-รังสิต แลวเสร็จ จะทําใหการเดินทางคมนาคมสะดวก และจะเกิด
โครงการอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยตามแนวถนนพหลโยธินไดอีก 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ
ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตอง
หรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม 
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สรุปโครงการทีอ่ยูอาศัย 
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแตตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธาน ี
 

ประเภทบาน 
หนวยทั้งหมดในผัง 

 (โดยประมาณ) 
รวมทุกประเภท 11,300 
บานเด่ียวและบานแฝด   1,200 
ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม   5,800 
อาคารพาณิชยและโฮมออฟฟศ      400 
อาคารชุด   3,900 

 
 

สรุปโครงการอาคารชุด 
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแตตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธานี 
 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดทั้งหมดในผงัโครงการ 3,900 

จํานวนหนวยจากผูประกอบการซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียน 3,200 
จํานวนหนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย   700 
จํานวนหนวยหองชุดที่กอสรางแลวเสร็จ 1,500 

ยอดจองและขายแลว 3,000 
 

ตัวอยางโครงการอาคารชุด  
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแตตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธานี 
 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
คอนโดใกลตะวัน คลองหลวง เฟส 2 (อาคาร B) บจ. พี เอ็น พร็อพเพอรต้ี ถ.คลอง 3-รังสิต 
ดิ ไอยรา คอนโดเทล บจ. ศิรีรินทร ซิกเนอรเจอร ถ.สีขาว 
ดีคอนโด รังสิต-ธรรมศาสตร บมจ. แสนสิริ ถ.คลองหลวง-บางขันธ 
ดีคอนโด แคมปส รีสอรท รังสิต บมจ. แสนสิริ ถ.เชียงราก 
เดอะ คิทท คลองหลวง บมจ. เสนา ดีเวลลอปเมนท ถ.คลองหลวง 
บานรวมทางฝน 3 คอนโด บมจ. เสนา ดีเวลลอปเมนท ถ.คลองหลวง 
บี คอนโด พหลโยธิน บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอรต้ี ถ.พหลโยธิน 
ฟาโดม@ธรรมศาสตร-รังสิต บจ. โชคพลัส ถ.เชียงราก 
เอ็ม ที เรสซิเดนท บจ. ฐานธุรกิจมั่นคง ถ.คลองหลวง 
พลัม คอนโด พารค รังสิต บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ.พหลโยธิน 
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ตัวอยางโครงการบานเดี่ยวและบานแฝด 
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแตตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธาน ี

 

ตัวอยางโครงการทาวนเฮาส/ทาวนโฮม 
                                   ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแตตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธานี 
 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
กนกพร (ซอยไทยสมบูรณ-รังสิตคลอง 3) บจ. ไทยสมบูรณ พร็อพเพอรต้ี ถ.เลียบคลอง 3 
เดอะ พาลาซเซตโต คลองหลวง บมจ. วังทองกรุป ถ.เลียบคลอง 3 
ธนนันท วิลเลจ รังสิตคลอง 3 (เฟส 1-2) บจ. แพลทินั่ม แอสเซ็ท ถ.เลียบคลอง 3 
บานพฤกษา 64/1 (รังสิต-คลอง 3) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ.เลียบคลอง 3 
บานพฤกษา 64/2 (รังสิต-คลอง 3) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ.เลียบคลอง 3 
บานพฤกษา 65/1  รังสิต-คลอง 2 (เฟส 1) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ.เลียบคลอง 2 
บานพฤกษา 65/2  รังสิต-คลอง 2 (เฟส 2) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ.เลียบคลอง 2 
พระปน 7 ถนนพหลโยธิน-ถนนเลียบคลองแอน  บจ. พระปนนคร ถ.ถนนไอยรา 
พฤกษาวิลล 46/2 รังสิต-คลอง 3 (เฟส 2) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ.รังสิต-คลอง 3 
พลพัฒน ซอยไทยสมบูรณ 3-รังสิตคลอง 3 บจ. พลพัฒน เรียลเอสเตท ถ.เลียบคลอง 3 

 
ตัวอยางโครงการอาคารพาณิชยและโฮมออฟฟศ 

ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแตตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธาน ี

 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
S Ville คลองหลวง  บมจ. เสนา ดีเวลลอปเมนท ถ.คลองหลวง 
บานฐานม่ันคง รังสิต-คลอง 2 (เฟส 3) บจ. คลองหลวง กูดวิลล  ถ.เลียบคลอง 2 
บานภูมิสิริ รังสิต-คลอง 4 บจ. ภูมิสิริ  ถ.เลียบคลอง 4 
บุณฑรีย รังสิต-คลองสอง เฟส 2 บจ. ชยางพัทธ พร็อพเพอรต้ี  ถ.เลียบคลอง 2 
เลอ มาน (คลองหลวง) บจ.วังทองกรุป ถ.คลองหลวง-บางขันธ 
เลอมิวเลีย บจ.วังทองกรุป ถ.คลองหลวง 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
กุลรดา ตลาดไท บจ. กุลรดา กรุป ถ.เลียบคลอง 1 
โครงการไท ไอยรา 2 บจ. พี เอส เมนแลนด ถ.คลองหลวง 
ดี แลนด โฮมออฟฟศ คลองหลวง เมืองใหม บจ.ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท ถ.คลองหลวง 
ดิ ไอยรา แชร คลองหลวง - ตลาดไท บจ.ศิรีรินทร ซิกเนเจอร ถ.เลียบคลอง 1 
บานรวมทางฝน 3 บมจ.เสนา ดีเวลลอปเมนท      ถ.เลียบคลอง 1 
เอ็ม.ที.ซิต้ี คลองหลวง บจ.ที.เอ็ม. ดีเวลลอปเมนท แอนเซล ถ.คลองหลวง 


