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25 มิถนุายน 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ คร่ึงหลังปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 ได้แก่ จังหวดัพิษณุโลก  และจังหวัดตาก โดยนับ
เฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยู่อาศัยอยู่
ระหว่างการขายจ านวน 92 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการรวมทัง้สิน้ 6,857 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 
19,125 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจดัสรร 79 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 4,674 หน่วย มี
มลูคา่โครงการรวม 15,579 ล้านบาท โครงการอาคารชดุ 13 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 2,183 หน่วย มี
มลูคา่โครงการรวม 3,546 ล้านบาท  

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจ านวน 2,459
หน่วย หรือร้อยละ 35.9 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด โดยโครงการบ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 
1,886 หน่วย หรือร้อยละ 40.4 ของหนว่ยในผงัโครงการบ้านจดัสรรทัง้หมด โครงการอาคารชดุมีหน่วยเหลือ
ขายจ านวน 573 หนว่ย หรือร้อยละ 26.2 ของหนว่ยในผงัโครงการอาคารชดุทัง้หมด   

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน 70  โครงการ มีหน่วย

ในผงัของทกุโครงการรวมกนั 5,504 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 15,798 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 2,049 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 5,936 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 63 โครงการ มีจ านวนหน่วย 4,109 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 13,598 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,624 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,306 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 7 โครงการ มีจ านวนหน่วย 1,395 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 2,200 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอปุทานในตลาด 425 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 631 ล้านบาท  

ทัง้นี ้หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุ จ านวน 5,504 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมากท่ีสุด 
ร้อยละ 52.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5  ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชดุ ร้อยละ 25.3 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัราคา 1.5 - 2 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 9.6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 - 5  ล้านบาท 
ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 8.4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท ท่ีเหลือบ้านแฝดและเป็นท่ีดินเปล่า 
ตามล าดบั 
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ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดูจากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ

หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลแม่น า้นา่นฝ่ังตะวนัออก (มิตรภาพ) ขายได้ร้อยละ 76.6 มลูคา่ขาย
ได้ 1,916 ล้านบาท  2) ท าเลบึงพระ ขายได้ร้อยละ 66.0  มูลค่าท่ีขายได้ 68 ล้านบาท 3) ท าเลวัดจันทร์ 
ขายได้ร้อยละ 64.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 960 ล้านบาท 4) ท าเลแม่น า้น่านฝ่ังตะวนัตก (ทะเลแก้ว) ขายได้ร้อยละ 
62.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,442 ล้านบาท  5) ท าเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 61.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 501 ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวัดพิษณุโลกท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ได้แก่ 1) ท าเล ม.นเรศวร ขายได้ร้อยละ 76.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 267 ล้านบาท  2) ท าเลในเมือง ขาย
ได้ร้อยละ 73.7 มลูค่าท่ีขายได้ 1,262 ล้านบาท  3) ท าเลแม่น า้น่านฝ่ังตะวนัตก (ทะเลแก้ว) ขายได้ร้อยละ 
32.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 40 ล้านบาท  ล้านบาท 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดตาก มีจ านวน 22 โครงการ มีหน่วยในผงั

ของทุกโครงการรวมกัน  1,353 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 3,328 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อุปทานในตลาด 410 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 1,183 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 
จ านวน 16 โครงการ มีจ านวนหน่วย 565 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 1,981 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอุปทานในตลาด 262 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 932 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 
จ านวน 6 โครงการ มีจ านวนหน่วย  788 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 1,347 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอปุทานในตลาด 148 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 250  ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 1,353 หน่วย เป็นอาคารชุดมากท่ีสุด 
ร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 – 2   ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเด่ียว ร้อยละ 31.4 ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัราคา  2 – 3  ล้านบาท  เป็นอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 6.9  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 5 – 7.5 
ล้านบาท เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 3.5 สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัตากท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ตอ่หนว่ยทัง้หมดในโครงการ และ
เรียงล าดบัจากสัดส่วนท่ีขายได้มากท่ีสุด ได้แก่ ท าเลแม่สอด ขายได้ร้อยละ 54.0 มูลค่าขายได้ 908 ล้าน
บาท  ท าเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 51.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 141 ล้านบาท  ตามล าดบั ส่วนท าเลอาคารชดุท าเล
แมส่อด ขายได้    ร้อยละ 81.2  มลูคา่ท่ีขายได้ 1,096 ล้านบาท 

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

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


