ใบรายการสินค้ าและบริ การ
(Products & Services Price List)
รายงานการสารวจโครงการบ้ านจัดสรร - อาคารชุด (เล่ มรายงาน+ CD ข้ อมูล)
ปี 2561
กรุงเทพฯ–ปริมณฑล
ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุบลราชธานี
-อุดรธานี-มหาสารคาม
เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์-สงขลา-ภูเก็ต
ปี 2560
กรุงเทพฯ–ปริมณฑล
ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุบลราชธานี
-อุดรธานี-มหาสารคาม
เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์-สงขลา-ภูเก็ต
ปี 2559
กรุงเทพฯ–ปริมณฑล
ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุบลราชธานี
-อุดรธานี-มหาสารคาม
เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์-สงขลา-ภูเก็ต
ปี 2558
กรุงเทพฯ–ปริมณฑล
ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุบลราชธานี
-อุดรธานี-มหาสารคาม
เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์-สงขลา-ภูเก็ต
ปี 2557
กรุงเทพฯ–ปริมณฑล
ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุบลราชธานี
-อุดรธานี-มหาสารคาม
เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก
-กาแพงเพชร-นครสวรรค์
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์-สงขลา-ภูเก็ต
ปี 2556
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
เชียงใหม่
ชลบุรี – ระยอง
ภูเก็ต
นครราชสีมา – ขอนแก่น
ปี 2555
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล-อยุธยา
เชียงใหม่
นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุบลราชธานี
ชลบุรี-ระยอง-หัวหิน-ชะอา-ปราณบุรี
ภูเก็ต-หาดใหญ่-สงขลา
ปี 2554
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
เชียงใหม่
นครราชสีมา-ขอนแก่น
ชลบุรี-ระยอง
ภูเก็ต
ปี 2553
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล-รายจังหวัด
กรุงเทพฯ-รายเขต
ปทุมธานี-รายอาเภอ
นนทบุรี-รายอาเภอ
นครปฐม-รายอาเภอ
สมุทรปราการ-รายอาเภอ
สมุทรสาคร-รายอาเภอ
เชียงใหม่-รายอาเภอ
นครราชสีมา-รายอาเภอ
ขอนแก่น-รายอาเภอ
ชลบุรี-รายอาเภอ
ระยอง-รายอาเภอ
ภูเก็ต-รายอาเภอ

ครึ่ งปี แรก
5,000

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี หลัง
5,000

DVD งานสัมมนา พร้ อมเล่ มรายงาน
ไตรมาส 3 ปี 2561
3,000
1,500
1,500
1,500

ครึ่ งปี แรก
5,000

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี หลัง
5,000

ไตรมาส 3 ปี 2560
3,000
1,500
1,500
1,500

ครึ่ งปี แรก
5,000

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี หลัง
5,000

ไตรมาส 3 ปี 2559
3,000
1,500
1,500
1,500

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี แรก
ครึ่ งปี หลัง
5,000
5,000

ไตรมาส 3 ปี 2558
3,000
1,500
1,500
1,500

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี แรก
ครึ่ งปี หลัง
5,000
5,000

ไตรมาส 3 ปี 2557
3,000
1,500
1,500
3,000

ครึ่ งปี แรก
5,000

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี หลัง
5,000

ไตรมาส 3 ปี 2556
1,500
3,000
3,000
1,500

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี แรก
ครึ่ งปี หลัง
5,000
5,000

ไตรมาส 3 ปี 2555
1,500
1,500
4,000
4,000

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด (เล่ มสัมมนา)
ครึ่ งปี แรก
ครึ่ งปี หลัง
5,000
5,000

ไตรมาส 3 ปี 2554
1,500
1,500
1,500
3,000

ครึ่ งปี แรก
4,000
3,500
2,000
2,500
1,500
2,000
1,500

บ้ านจัดสรรและอาคารชุด
ครึ่ งปี หลัง
4,000
3,500
2,000
2,500
1,500
2,000
1,500

ไตรมาส 3 ปี 2553

2,000
2,000
2,000
3,500
2,000
3,500

วันที่จัดงาน ชื่องานสัมมนา
ราคา
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2561
31 พ.ค. 61 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริ มณฑล
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
25 เม.ย. 61 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคตะวันออก
3,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
28 มี.ค. 61 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคใต้
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
13 มี.ค. 61 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
20 ก.พ. 61 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคเหนือ
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2560
29 พ.ย. 60 สัมมนาผลสารวจโครงการทีอ่ ยู่อาศัยครึ่งปี แรก ในกรุงเทพฯ – ปริ มณฑล ประจาปี 2560
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
31 พ.ค. 60 การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใต้ กรอบ พ.ร.บ.ภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ าง
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
23 พ.ค. 60 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคใต้
3,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
4 พ.ค. 60 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคตะวันออก
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
31 มี.ค. 60 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคเหนือ
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
21 มี.ค. 60 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2559
27 ต.ค. 59 เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจาปี 2559 เรื่อง อสังหาริ มทรัพย ไทย และCLMV
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
29 เม.ย. 59 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัย ภาคใต้ ปี 2559 (ภูเก็ต สงขลา เพชรบุรี ประจวบฯ สุราฎร์ ธานี
3,000
นครศรี ธรรมราช) (จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
28 เม.ย. 59 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัย ภาคตะวันออก ปี 2559 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
3,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
30 มี.ค. 59 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคเหนือ ปี 2559 (เชียงใหม่ เชียงราย-พิษณุโลก- ตาก-กาแพงเพชร- 1,500
นครสวรรค์) (จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
24 ก.พ. 59 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัย ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคอีสาน ปี 2559 (นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลฯ อุด1,500
รฯ
มหาสารคาม) (จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2558
24 พ.ย. 58 สัมมนาประจาปี 2558 เรื่อง อสังหาริ มทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
27 ต.ค. 58 ทิศทางตลาดทีอ่ ยู่อาศัย กรุงเทพฯ – ปริ มณฑล ครึ่งแรกปี 2558
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
3 ก.ค. 58 ผลสารวจโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเมืองชายทะเล
3,000
(อ.หัวหิน-อ.ชะอา-อ.ปราณบุรี จ.ภูเก็ต และจ.สงขลา)
24 มิ.ย. 58 ผลสารวจโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเมืองตะวันออก
3,000
(จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา)
5 มิ.ย. 58 สัมมนาผลสารวจโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเมืองภาคอีสาน
1,500
(จ.นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุบลราชธานี-จ.มหาสารคาม -จ.อุดรธานี)
19 พ.ค. 58 สัมมนาผลสารวจโครงการทีอ่ ยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริ มณฑล ปี 2557
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
20 มี.ค. 58 สัมมนาผลสารวจโครงการทีอ่ ยู่อาศัยภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก)
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2557
26 พ.ย. 57 Real Estate Megatrends แนวโน้ มอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
26 พ.ย. 57 Real Estate Megatrends แนวโน้ มอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
26 พ.ย. 57 Real Estate Megatrends แนวโน้ มอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
30 พ.ค. 57 สัมมนาสถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัย กรุงเทพฯ – ปริ มณฑล ปี 2557
5,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
15 พ.ค. 57 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
29 เม.ย. 57 สัมมนาสถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคใต้ ปี 2557
3,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
22 เม.ย. 57 สัมมนาสถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคเหนือ ปี 2557
1,500
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
25 มี.ค. 57 สัมมนาสถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคตะวันออก ปี 2557
3,000
(จัดทาเฉพาะเล่มรายงาน)
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2556
22 ต.ค. 56 นโยบายการคลังและการลงทุนภาครัฐ ผลต่อการพัฒนาตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
4,000
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2555
19 ก.ย. 55 AEC และตลาดอสังหาฯ ในอาเซียน
5,000
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2554
15 ธ.ค. 54 อสังหาฝ่ าวิกฤตน ้าท่วม
4,000
14 ก.ย. 54 อสังหาริ มทรัพย์หลังเปลี่ยนรัฐบาล
3,000
12 ก.ค. 54 ดัชนีราคาทีอ่ ยู่อาศัย ชี ้ทิศทางตลาด ปี 2554
1,000
สัมมนาวิชาการ ประจาปี 2553
15 ก.ย. 53 อสังหาริ มทรัพย์ไทย...ไร้ พรมแดน
3,000
16 ก.พ. 53 สถานการณ์อาคารสร้ างค้ างในกรุงเทพฯ
4,000

สนใจติดต่ อ คุณอภิญญา โทร. 02645-9677 หรือ สั่งซือ้ สินค้ าและบริการทางเว็บไซต์ REIC Shop
http://www.reic.or.th/shop/home/index.asp
ปรั บปรุ งรายการสินค้ าและบริการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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ใบรายการสินค้ าและบริ การ
(Products & Services Price List)
อัตราค่ าสมาชิกดูข้อมูลในเว็บไซท์ www.reic.or.th
ประเภท
สมาชิกพิเศษพร้ อมข้ อมูลรายพืน้ ที่

ค่ าสมาชิกรายปี
10,000

สิทธิในการเข้ าดูข้อมูล
Download ข้ อมูลรูปแบบไฟล์ Excel (ข้ อมูลรายพืน้ ที)่

ข้ อมูลสารวจโครงการบ้ านจัดสรร - อาคารชุด รายโครงการ
ประเภท
มีจดุ พิกดั GIS

ราคา / โครงการ
700

ข้ อมูลที่ได้ รับ
+ แผนทีก่ ระดาษ 4 สี

อัตราค่ าสมาชิกรายงานข้ อมูลโครงการอาคารชุดเปิ ดตัวใหม่ รายเดือน
ประเภท
รายปี

ราคา / โครงการ
17,000

ข้ อมูลที่ได้ รับ
รายงานสารวจโครงการอาคารชุดเปิ ดตัวใหม่ 4 สี

อัตราค่ าโฆษณาในเว็บไซต์ REIC
ตาแหน่ ง
R-Upper Middle
R-Lower Middle
R-Left
R-Bottom

ขนาด
(pixels)
234x60
234x60
125x125
468x60

ราคา/เดือน

3 เดือน
(ลด 5%)

6 เดือน
(ลด 10%)

12 เดือน
(ลด 20%)

3,000
2,500
1,500
2,000

8,550
7,125
4,275
5,700

16,200
13,500
8,100
10,800

28,800
24,000
14,400
19,200

ราคา/เดือน

3 เดือน
(ลด 5%)

6 เดือน
(ลด 10%)

12 เดือน
(ลด 20%)

5,000
4,000
2,500
1,500
1,500

14,250
11,400
7,125
4,275
4,275

27,000
21,600
13,500
8,100
8,100

48,000
38,400
24,000
14,400
14,400

อัตราค่ าโฆษณาในเว็บไซต์ ClickThaiHome
ตาแหน่ ง
C-Upper
C-Upper Middle
C- Lower Middle
C-Left
C-Bottom

ขนาด
(pixels)
468x60
468x60
468x60
125x125
120x60

บริการสารวจตลาดที่อยู่อาศัยรายทาเล (อัตราค่ าใช้ จ่ายเป็ นไปตามขอบเขตงาน)
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ บริ การสารวจและวิเคราะห์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยรายทาเล ตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ ข้อมูลเพื่อศึกษาการลงทุนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในทาเลนันๆ
้ เช่น
1) สารวจอุปสงค์ อุปทาน ของตลาดทีอ่ ยู่อาศัย
2) สารวจเชิงภูมิศาสตร์ ประชากร และครัวเรื อน ของตลาดทีอ่ ยู่อาศัย
3) วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ข้อมูล
4) ลงตาแหน่งทีต่ ั ้งโครงการ แสดงผลบนแผนที่ GIS
เงื่อนไขการให้ บริการ
- ค่าสนับสนุนขั ้นตา่ 1,500 บาท ต่อหนึง่ โครงการทีอ่ ยู่อาศัย (ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริ มณฑล)
- ค่าสนับสนุนขั ้นตา่ 2,500 บาท ต่อหนึง่ โครงการทีอ่ ยู่อาศัย (ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอื่นๆ)
ติดต่ อ : ฝ่ ายวิจัยตลาดอสังหาริ มทรั พย์ โทร. 0-2202-1518

สนใจติดต่ อ คุณอภิญญา โทร. 02645-9677 หรื อ สั่งซือสิ
้ นค้ าและบริการทางเว็บไซต์ REIC Shop
http://www.reic.or.th/shop/home/index.asp
ปรั บปรุ งรายการสินค้ าและบริ การ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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