
REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
โทร. 02-202-1518 
 

ดัชนีราคาหองชุด ดัชนีราคาบานเด่ียว และดัชนีราคาทาวนเฮาส 
ประจํางวดครึ่งหลัง ป 2555 

 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยตัวเลขดัชนีราคาหองชุด ดัชนีราคา

บานเดี่ยว และดัชนีราคาทาวนเฮาส ประจํางวดคร่ึงหลัง ป 2555 พบวาที่อยูอาศัยประเภทหองชุดมีคา
ความเปล่ียนแปลงของดัชนีมากที่สุด โดยดัชนีราคาหองชุดเพิ่มข้ึนรอยละ 5.69 เมื่อเทียบกับงวดคร่ึงหลัง ป 
2554 สวนในประเภทบานจัดสรรพบวาดัชนีราคาบานเด่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 3.36 และดัชนีราคาทาวนเฮาส
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.80 

ศูนยขอมูลฯ ไดเร่ิมจัดทําดัชนีราคาหองชุดเปนคร้ังแรกในงวดประจําคร่ึงแรก ป 2553 สวนดัชนี
ราคาบานเด่ียวและดัชนีราคาทาวนเฮาสนั้นไดเร่ิมจัดทําเปนคร้ังแรกในงวดประจําคร่ึงแรก ป 2554 โดยใช
ราคาในคร่ึงหลังป 2552 เปนปฐานสําหรับดัชนีทั้ง 3 ประเภท ทั้งนี้ เปนการสํารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และ 3 จังหวัดปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียด มีดังนี้ 

ดัชนีราคาหองชุดรวมทกุระดับราคา สําหรับคร่ึงหลังของป 2555 มีคาดัชนีเทากับ 118.65 
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.69 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ป 2554 และปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 2.67 เมื่อเทียบกับคร่ึง
แรก ป 2555  เมื่อแยกพิจารณาในแตละชวงระดับราคา พบวา 

 
 หองชุดที่มีระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 126.38 ปรับเพิ่มขึ้นรอย

ละ 6.45  เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ป 2554 และปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 5.50 เม่ือเทียบกับคร่ึงแรก 
ป 2555  

 หองชุดที่มีระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 117.55 ปรับ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.62 เมือ่เทียบกับครึ่งหลัง ป 2554 และปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 2.05  เมื่อ
เทียบกับคร่ึงแรก ป 2555  

 หองชุดที่มีระดับราคาต้ังแต 80,000 บาท/ตารางเมตรข้ึนไป มีคาดัชนีเทากับ 107.45 ปรับ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.78 เมือ่เทียบกับครึ่งหลัง ป 2554 และปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 2.31 เมื่อ
เทียบกับคร่ึงแรก ป 2555  
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โดยสรุป หองชุดในระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาเพิ่มข้ึนมากกวา
หองชุดในระดับราคาอ่ืนๆ โดยหองชุดในระดับราคาตํ่านี้จะพบไดมากในเขตบางนา เขตบางพลัด เขต
บางเขน (ถนนรามอินทรา) เขตวังทองหลาง (รามคําแหง) เขตจตุจักรและเขตหวยขวาง (ในซอยลึกเขาไป
จากถนนรัชดาภิเษก) เนื่องจากเปนที่ตองการของผูบริโภคซ่ึงมีกําลังซื้อจํากัด และอาจมีการซ้ือเพื่อการ
ลงทุนดวยเนื่องจากนักลงทุนสามารถซ้ือไดหลายหนวย 

สวนหองชุดระดับราคา 50,000 - 79,999 บาท/ตารางเมตร สวนมากอยูในเขตหวยขวางและเขต
ลาดพราว ดานใกลถนนใหญ และในเขตราษฎรบูรณะ โดยเปนหองชุดที่มีการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริงมากกวา
การลงทุน  

และสําหรับหองชุดระดับราคาสูงกวา 80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับราคาเพ่ิมข้ึนนอยกวาหองชุด
ในระดับราคาตํ่ากวา เนื่องจากมีราคาสูงจึงออนไหวงายตอเหตุการณตางๆ และเปนตลาดที่มีสัดสวนผูซื้อ
เพื่อการลงทุนใหเชาสูง สวนใหญอยูในยานใจกลางเมือง 

 ดัชนีราคาบานเด่ียว สําหรับคร่ึงหลัง ป 2555 มีคาเทากับ 108.48 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.36 

เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ป 2554 และปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 1.12 เมื่อเทียบกับคร่ึงแรก ป 2555  

ดัชนีราคาทาวนเฮาส  สําหรับคร่ึงหลังของป 2555 มีคาเทากับ 113.43 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 

3.80 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ป 2554 และปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 1.38 เมื่อเทียบกับคร่ึงแรก ป 2555  

 

 
 
 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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ดัชนีราคาหองชุด ดัชนีราคาบานเด่ียว และดัชนีราคาทาวนเฮาส (YoY 
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