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31 กรกฎาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 

คร่ึงหลังปี 2561  
 

ศนูย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ได้จดัท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               
ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 
6 หน่วย จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยู่อาศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 76 โครงการ มีหน่วยในผงั
โครงการรวมทัง้สิน้ 10,009 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 28,201 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้าน
จดัสรร 67 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 6,030 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 20,561 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ 9 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 3,979 หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 7,640 ล้านบาท  

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจ านวน 3,400
หน่วย หรือร้อยละ 34.0 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด โดยโครงการบ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 
2,729 หน่วย หรือร้อยละ 45.3 ของหน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรทัง้หมด โครงการอาคารชดุมีหน่วยเหลือ
ขายจ านวน 671 หน่วย หรือร้อยละ 16.9 ของหน่วยในผงัโครงการอาคารชดุทัง้หมด   

 
โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี มีจ านวน 39 โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 5,831 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 17,227 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 1,696 หน่วย คิดเป็นมลูค่าหน่วยเหลือขาย 6,360 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 34 โครงการ มีจ านวนหน่วยในผงั 2,967 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 11,343 ล้านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 1,484 หน่วย คิดเป็นมลูค่าหน่วยเหลือขาย 5,918 ล้านบาท โครงการอาคาร
ชุด จ านวน 5 โครงการ มีจ านวนหน่วยในผัง 2,864 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,884 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 212 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 443 ล้านบาท  

ทัง้นี ้หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุด จ านวน 1,696 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 53.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5 ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 15.3 ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท เป็นอาคารชดุร้อยละ 12.5 สว่นใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 ล้านบาท 
เป็นบ้านแฝดร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 ล้านบาท เป็นอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 4.5 ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 5 – 7.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นท่ีดินเปลา่ ตามล าดบั 
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ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวดัอุดรธานีท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดูจากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ

หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลบ้านจั่น ขายได้ร้อยละ 68.2 มูลค่าขายได้ 1,010 ล้านบาท 
2) ท าเลสนามบิน-ประชาสนัติ ขายได้ร้อยละ 60.8 มลูคา่ท่ีขายได้ 124 ล้านบาท 3) ท าเลบ้านเลื่อม ขายได้
ร้อยละ 53.9 มูลค่าท่ีขายได้ 843 ล้านบาท 4) ท าเลทางออกหนองคาย ขายได้ร้อยละ 52.2 มูลค่าท่ีขายได้ 
1,508 ล้านบาท  และ 5) ท าเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 51.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 993 ล้านบาท  

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัอดุรธานี ได้แก่ ท าเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 92.6 มลูคา่ขายได้ 5,441 
ล้านบาท   

 
โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวน 37 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกนั 4,178 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 10,974 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,704 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,531 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจดัสรร จ านวน 33 โครงการ มีจ านวนหน่วยในผงั 3,063 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 9,218 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 1,245 หน่วย คิดเป็นมลูค่าหน่วยเหลือขาย 3,811 ล้านบาท และ
โครงการอาคารชดุ จ านวน 4 โครงการ มีจ านวนหน่วยในผงั 1,115 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 1,756 ล้านบาท 
มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 459 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 720 ล้านบาท  

ทัง้นี ้หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุด จ านวน 1,704 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมาก
ที่สุด ร้อยละ 35.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด ร้อยละ 26.9 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 – 2 ล้านบาท เป็นบ้านแฝด ร้อยละ 12.9 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 
ล้านบาท เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 ล้านบาท เป็นท่ีดินเปล่า ร้อยละ 8.2 
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัราคา ต ่ากวา่ 1 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัอบุลราชธานีท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้
ต่อหน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลห้วยวังนอง ขายได้ร้อยละ 71.7 มูลค่าขายได้ 421 ล้านบาท      
2) ท าเลอบุลสแควร์ ขายได้ร้อยละ 67.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 273 ล้านบาท 3) ท าเลเซน็ทรัลอบุลราชธานี ขายได้
ร้อยละ 64.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 607 ล้านบาท 4) ท าเลนาเมือง ขายได้ร้อยละ 60.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 866 ล้านบาท  
และ 5) ท าเลเข่ือนสริินธร ขายได้ร้อยละ 58.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 145 ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวดัอุบลราชธานีท่ีขายดี ได้แก่ ท าเลอุบลสแควร์ ขายได้ร้อยละ 65.3 
มลูค่าขายได้ 519 ล้านบาท และท าเลเซ็นทรัลอุบลราชธานี ขายได้ร้อยละ 52.1 มลูค่าท่ีขายได้ 517 ล้านบาท  
ตามล าดบั  

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

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


