REIC Research Report
ดัชนีราคาหองชุด ไตรมาส 2 ป 2560
ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดทําดัชนีราคาหองชุดรายไตรมาส โดยทําการ
สํารวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสรางใหมที่ยังอยูระหวางการขาย (มีหนวยเหลือขายตั้งแต 6 หนวย
ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ไดแก นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไมนับรวมบานมือสอง
โดยใชราคาป 2555 เปนปฐานในการเปรียบเทียบ
การสุมตัวอยางเพื่อการจัดทําดัชนีราคานี้ จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) จํานวน 150 ตัวอยาง โดยราคาขายที่นํามาจัดทําเปนดัชนีราคานี้ เปนราคาขายที่แทจริง ซึ่งไดหักลบ
มูลคารายการสงเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแลว โดยรูปแบบรายการสงเสริมการขายในไตรมาสนี้
สวนใหญประมาณรอยละ 63 มีขอเสนอเปนของแถม เชน เฟอรนิเจอร เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ รองลงมาประมาณ
รอยละ 22 เสนอเปนสวนลดเงินสด และอีกประมาณรอยละ 13 เสนอเปนการออกคาใชจายคาธรรมเนียมใน
การโอนให และอื่นๆ อีกรอยละ 2
สําหรับในไตรมาส 2 ป 2560 ภาพรวมดัชนีราคาหองชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีคาดัชนีเทากับ
126.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.9 จุด หรือ รอยละ 5.8 และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก
124.9 จุด หรือ รอยละ 1.5 เมื่อจําแนกตามพื้นที่แลว พบวา
 พื้นที่กรุงเทพฯ มีคาดัชนีเทากับ 126.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.8 จุด หรือรอยละ 5.9 เมื่อเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 125.0
จุด หรือ รอยละ 1.5 เทานั้น
 พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีคาดัชนีเทากับ 126.2 จุด โดยเพิ่มขึ้น
จาก 121.4 จุด หรือรอยละ 4.0 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และปรับเพิ่มขึ้นจาก
ชวงไตรมาส 1 ป 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือ รอยละ 3.5
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จากการสํารวจยังพบวา พื้นที่ซึ่งราคาหองชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลําดับแรกในไตรมาสที่ 2 ป 2560 ไดแก
1) พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระ
โขนง) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 11.3 – 13.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนาพบวามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 6.0 – 8.0
2) พื้นที่สุขุมวิทตอนตน (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย
เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 8.6 – 10.6 เมื่อเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนาพบวามีการปรับราคาสูงขึ้น
ประมาณรอยละ 0.1 – 1.9
3) พื้นที่สุขุมวิทตอนปลาย (เขตพระโขนง เขตบางนา) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 8.1 –
10.1 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนาพบวามีการปรับ
ราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 2.1 – 4.1
4) พื้นที่เขตพญาไทและเขตราชเทวี มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 8.0 – 10.0 เมื่อเทียบกับ
ช ว งเวลาเดี ย วกั น ของป ก อ น และเมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสก อ นหน า พบว า มี ก ารปรั บ ราคาสู ง ขึ้ น
ประมาณรอยละ 0.1 – 1.8
5) พื้ น ที่เ ขตบางซื่ อ และเขตดุ สิต มี ก ารปรั บ ราคาสูง ขึ้น ประมาณร อยละ 7.7 – 9.7 เมื่ อเที ย บกั บ
ช ว งเวลาเดี ย วกัน ของป ก อ น และเมื่ อ เทีย บกั บไตรมาสก อ นหนา พบว า มี ก ารปรั บ ราคาเพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณรอยละ 7.7 - 9.7
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แผนภูมิที่ 1 ดัชนีราคาหองชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปฐาน = ป 2555)

แผนภูมิที่ 2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาหองชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
เปรียบเทียบชวงเดียวกันของปนี้กับปกอนหนา (YoY)
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ตารางที่ 1 ดัชนีราคาหองชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 2 ป 2560

หองชุด
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
▪ กรุงเทพฯ
▪ นนทบุรี และสมุทรปราการ
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หมายเหตุ : ปฐาน = ป 2555
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชือ่ ถือไดหรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือไดศนู ยขอมูล
อสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริงและไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึน้ ไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูลผูน ําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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