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ดัชนีราคาหองชุดใหมในตลาด ณ ไตรมาส 3 ป 2560 

ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) 
 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดทําดัชนีราคาหองชุดใหมในตลาด รายไตรมาส 

โดยทําการสํารวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสรางใหมที่ยังอยูระหวางการขาย (มีหนวยเหลือขายต้ังแต 6 
หนวยข้ึนไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ไดแก นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไมนับรวมหองชุด
มือสอง โดยใชราคาป 2555 เปนปฐานในการเปรียบเทียบ 

การสุมตัวอยางเพื่อการจัดทําดัชนีราคานี้ จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) จํานวน 150 ตัวอยาง ราคาขายที่นํามาจัดทําเปนดัชนีราคานี้ เปนราคาขายท่ีแทจริง ซึ่งไดหักลบ
มูลคารายการสงเสริมการขายออกจากราคาท่ีประกาศขายแลว โดยรูปแบบรายการสงเสริมการขายในไตรมาส3 
ป 2560 สวนใหญรอยละ 65.5 มีขอเสนอเปนของแถม เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชไฟฟา ฯลฯ รองลงมารอยละ 
20.4มีขอเสนอเปนสวนลดเงินสด และอีกรอยละ 14.1 มีขอเสนอออกคาธรรมเนียมในการโอนใหกับลูกคา 

 
สําหรับในไตรมาส 3 ป 2560 ภาพรวมดัชนีราคาหองชุดใหมในตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  มีคา

ดัชนีเทากับ 128.8 จุด โดยเพิ่มข้ึนจาก 121.6 จุด หรือ รอยละ 5.9 และปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาส 2 ป 2560 โดย
เพิ่มข้ึนจาก 126.8 จุด หรือ รอยละ 1.6  เมื่อจําแนกตามพื้นที่แลว พบวา 

 พื้นที่กรุงเทพฯ มีคาดัชนีเทากับ 128.7 จุด โดยเพิ่มข้ึนจาก 121.5 จุด หรือรอยละ 5.9 เมื่อเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และ 126.9 จุด หรือ รอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2  

      ป 2560 
 พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีคาดัชนีเทากับ 128.3 จุด เพิ่มข้ึนจาก 

122.6 จุด หรือรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเพิ่มข้ึนจาก  126.2 จุด 
หรือ รอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป2560 
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ผลจากการสํารวจพบวา การเปล่ียนแปลงราคาหองชุดในกลุมระดับราคาตางๆ มีการปรับเปล่ียนของ
ราคาตอตารางเมตรเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 

1.) กลุมระดับราคาลาง (ราคาไมเกิน 50,000 บาท ตอตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มข้ึนมากที่สุด
ประมาณรอยละ 11.7 – 13.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนและ มีการปรับราคาเพิ่มข้ึนประมาณ 
รอยละ 4.9 – 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

2.) กลุมระดับลักซชัวร่ี (ราคาสูงกวา 200,000 บาท ตอตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มข้ึน ประมาณ
รอยละ 9.7 – 11.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และมีการปรับราคาเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 2.7 – 
4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

3.) กลุมระดับราคาสูง (ราคา 120,001 – 200,000 บาท ตอตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 3.1 –  5.1 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน แตมีการปรับราคาลดลงประมาณรอยละ 
0.4 – 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

4.) กลุมระดับราคาปานกลางคอนขางสูง (ราคา 80,000 – 120,000 บาท ตอตารางเมตร) มีการปรับ
ราคาเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 0.1 – 2.0 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปกอน แตมีการปรับราคาลดลง ประมาณ  
รอยละ 4.1 – 6.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

5.) กลุมระดับกลาง หรือ (ราคา 50,000 – 80,000 บาท ตอตารางเมตร) มีการปรับราคาลดลงรอยละ 
0.7 – 0.9 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และปรับราคาลดลงประมาณรอยละ 0.6 – 0.8 เมื่อเทียบกับ     
ไตรมาส 2 ป 2560 
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             นอกจากนั้นการสํารวจยังพบวา พื้นที่ซึ่งราคาหองชุดปรับเพิ่มข้ึนมากสุด 5 ลําดับแรก ในไตรมาส 3 ป 
2560 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปกอน ไดแก 

1) พื้นที่หวยขวาง-จตุจักร-ดินแดง (เขตหวยขวาง เขตจตุจักร และเขตดินแดง) มีการปรับราคาสูงข้ึน
ประมาณรอยละ 14.4 – 16.4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และพบวามีการปรับราคา
สูงข้ึนประมาณรอยละ 5.9 – 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

2) พื้นที่สุขุมวิทตอนตน (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย 
เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับราคาสูงข้ึนประมาณรอยละ 13.5 – 15.5 เมื่อเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และพบวามีการปรับราคาสูงข้ึนประมาณรอยละ 8.4 – 10.4 เม่ือ
เทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

3) พื้นที่บางซื่อ-ดุสิต (เขตบางซ่ือ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ)  
มีการปรับราคาสูงข้ึนประมาณรอยละ 10.2 – 12.2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน แต
พบวามีการปรับราคาลดลงประมาณรอยละ 0.3 – 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

4) พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระ
โขนง) มีการปรับราคาสูงข้ึนประมาณรอยละ 9.2 – 12.2 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
แตพบวามีการปรับราคาลดลงประมาณรอยละ 0.5 – 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 

5) พื้นที่สมุทรปราการ มีการปรับราคาสูงข้ึนประมาณรอยละ 9.1 – 11.1 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน แตพบวามีการปรับราคาลดลงประมาณรอยละ  0.4 – 1.2 เม่ือเทียบกับไตรมาส 
2 ป 2560 
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แผนภูมิที่ 1 ดัชนีราคาหองชุดใหมในตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปฐาน = ป 2555) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 อัตราขยายตัวของดัชนรีาคาหองชุดใหมในตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
เปรียบเทยีบชวงเดียวกันของปนี้กับปกอนหนา (YoY) 
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ตารางที่ 1 ดัชนีราคาหองชุดใหมในตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 3 ป 2560 
 
 

ดัชนีราคาหองชุดใหม
ในตลาด 

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 

Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY 
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 118.0 4.9% 119.9 5.0% 121.6 5.2% 124.1 5.5% 124.9 5.8% 126.8 5.8% 128.8 5.9% 
▪ กรุงเทพฯ 118.0 4.9% 119.8 4.9% 121.5 5.1% 124.1 5.5% 125.0 5.9% 126.9 5.9% 128.7 5.9% 
▪ นนทบุรี และสมุทรปราการ 117.8 3.9% 121.4 5.3% 122.6 5.7% 122.9 5.2% 121.8 3.4% 126.2 4.0% 128.3 4.6% 
หมายเหตุ : ปฐาน = ป 2555  
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 
 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ
ขอมูลสถิติ ขอเขยีนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชือ่ถือไดหรือจากการประมวลผลที่เชื่อถอืไดศนูยขอมูล
อสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดบัหนึ่งแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยนืยันความถกูตองหรือความเปนจริงและไมอาจรับผดิชอบตอความ
เสียหายที่เกดิขึน้ไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูลผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม


