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                                                             23 เมษายน 2564 
 

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2564 
ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

 

 ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดชันีราคาบ้านจดัสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2564  มีค่าดชันีเท่ากับ 128.2 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563   
(YoY) แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เร่ิมเห็นการปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.3 หลงัจาก
ที่ลดต ่าลงต่อเนื่องติดต่อกนัมา 3 ไตรมาสในช่วงไตรมาส 2 ถึง 4 ปี 2563 ซึง่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที่ยงัมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องไปในบางพืน้ที่  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากภาพรวมดัชนีได้สะท้อนว่า 
ในช่วงไตรมาส 2 ถึง 4 ปี 2563 เป็นช่วงที่ราคาบ้านจดัสรรใหม่ปรับลดต่อเนื่องจากโปรโมชัน่ต่างๆ ของสต๊อกที่มีอยู่เดิมเป็น
ส าคญั แต่สงัเกตได้ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส 1 ปี 2564 ก็กลบัมีการปรับขึน้สงูกว่าไตรมาส 4 ปี 2563 ประมาณ  0.3% ซึง่น่าจะ
เป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรใหม่ๆ ในช่วงที่ผ่านมาที่มีต้นทุนราคาที่ดินสูงขึน้ และเป็นสินค้าที่มีความ
ต้องการในตลาดสูง แต่ราคาบ้านจัดสรรใน ไตรมาส 1 ปี 2564 ค่อนข้างชัดเจนว่าบ้านจัดสรรยังคงถูกกว่าต้นปี 2563 
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงรุนแรง ก็อาจท าให้ดัชนีราคาบ้าน
จดัสรรกลบัมาปรับตวัลดลงเล็กน้อย หรือ ทรงตวัในไตรมาส 2 ปี 2564 ได้ 

ส าหรับการที่ รัฐบาลมีมาตรการในการขยายระยะเวลามาตรการการกระตุ้ นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยลด
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิและการจดจ านองส าหรับบ้านใหม่ ไปจนถึงสิน้ปี 2564 น่าจะมีผลต่อการกระตุ้นตลาดบ้าน
ประเภททาวน์เฮ้าส์ เนื่องจากยงัคงมีหน่วยขายระดบัราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทในพืน้ที่กรุงเทพฯและปริมณฑลพอสมควร แต่
ส าหรับบ้านเด่ียวน่าจะได้รับประโยชน์น้อย นอกจากนี ้มาตรการการเลื่อนประกาศอตัราภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้างไปเป็น
ปี 2565 และลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเหลือร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ส าคัญในการช่วยลดต้นทุนให้
ผู้ประกอบการที่จะพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเสนอขายบ้านจดัสรรในราคาต ่าลงได้ 
 

 ทัง้นี ้เมื่อจ าแนกดชันีราคาบ้านจดัสรรตามพืน้ที่ พบว่า 
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 
▪ ปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 129.0 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบ

กบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2 (ดตูารางที่ 3 และแผนภมูิที่ 1 - 3) 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 =100.0) 

 
                  ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
แผนภูมิท่ี 1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 

 
                             ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

 
                   ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 128.4 128.3 128.1 127.8 128.2

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.2% 0.3%

YoY 2.6% 1.9% 0.9% 0.2% -0.2%

▪ กรุงเทพฯ 127.4 127.3 127.1 126.7 127.1

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.3% 0.3%

YoY 2.4% 1.8% 0.8% 0.1% -0.2%

▪ ปริมณฑล 129.2 129.1 129.0 128.7 129.0

QoQ 0.7% -0.1% -0.1% -0.2% 0.2%

YoY 2.8% 2.1% 1.2% 0.3% -0.2%
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แผนภูมิท่ี 3 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 

 
                      ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว 

ดชันีราคาบ้านเด่ียว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2564 มีค่าดชันีเท่ากบั 126.4 ลดลงร้อยละ -0.2 
เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 

▪ กรุงเทพฯ มีค่าดชันีเท่ากบั 125.7 ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 

▪ ปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 126.5 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน(YoY) แต่เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ 0.2 (ดตูารางที่ 2 และแผนภมูิที่ 1 - 3) 

ตารางท่ี 2 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
               ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ 

ดชันีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2564 มีค่าดชันีเท่ากบั 130.1 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3    

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q4/2563 Q1/2564

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 126.7 126.6 126.4 126.0 126.0 126.4

QoQ 0.7% -0.1% -0.2% -0.3% -0.3% 0.3%

YoY 2.9% 2.3% 1.0% 0.2% 0.2% -0.2%

▪ กรุงเทพฯ 126.3 126.0 125.8 125.3 125.3 125.7

QoQ 0.9% -0.2% -0.2% -0.4% -0.4% 0.3%

YoY 2.9% 2.4% 1.0% 0.1% 0.1% -0.5%

▪ปริมณฑล 126.8 126.7 126.6 126.2 126.2 126.5

QoQ 0.6% -0.1% -0.1% -0.3% -0.3% 0.2%

YoY 3.0% 2.3% 1.0% 0.2% 0.2% -0.2%
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▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.2 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2 

▪ ปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 132.1 ลดลงร้อยละ -0.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2 (ดตูารางที่ 3 และแผนภมูิที่ 1 - 3) 

ตารางท่ี 3 ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
              ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ส าหร ับรายการส ่งเสริมการขายบ้านจดัสรรใหม ่ที ่อยู ่ระหว ่างการขายในไตรมาสนี  ้พบว ่า ส ่วนใหญ่  
ร้อยละ 46.6 เป็นส ่วนลดค่าใช้จ ่ายในวนัโอนกรรมส ิทธิ ์ และ/หรือ ฟรีค ่าส ่วนกลาง รองลงมาร้อยละ 32.8  
เป็นของแถม เช ่น เครื่องปร ับอากาศ เฟอร์น ิเจอร์ ผ้าม ่าน ปั๊มน า้  แท้งก์น า้  ฯลฯ และร้อยละ 20.5 เป็นส ่วน 
ลดเงินสด  

 
  ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ข้อมลูสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมัน่ใจในระดบัหน่ึงแล้ว 

แต่ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยนัความถกูต้องหรือความเป็นจริงและไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมลูผู้น าข้อมลูไปใช้พึงใช้วจิารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 

 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 130.3 130.2 130.0 129.7 130.1
QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.2% 0.3%
YoY 2.3% 1.5% 0.9% 0.2% -0.2%
▪ กรุงเทพฯ 128.5 128.4 128.2 127.9 128.2
QoQ 0.5% -0.1% -0.2% -0.2% 0.2%
YoY 2.1% 1.3% 0.7% 0.1% -0.2%

▪ ปริมณฑล 132.2 132.1 132.0 131.8 132.1
QoQ 0.8% -0.1% -0.1% -0.2% 0.2%
YoY 2.6% 1.8% 1.2% 0.5% -0.1%


