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                                          11 ตุลาคม 2564 

 
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

ไตรมาส 3 ปี 2564 
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2564  พบว่า ค่าดัชนีเท่ากับ 127.2 ลดลงร้อยละ -0.7 โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงของบ้านจัดสรรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามแล้ว และเมื่อติดตามการเปล่ียนแปลง
ของดัชนีราคาฯ เทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ที่
ร้อยละ -0.5  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลการ
เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงข้างต้น แสดงให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ระลอกที่ 4 ที่มีความรุนแรงมากขึน้ในไตรมาสนี้ เห็นได้ชัดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉล่ียรายวันอยู่ที่ประมาณ 15,000 คนต่อวัน 
เพ่ิมขึน้จากเดิมในไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2,500 คนต่อวัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้มีการฟ้ืนตัวช้า มี
การล๊อคดาวน์ในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่ เป็นพ้ืนที่ตลาดที่อยู่อาศัยหลักขอ ง
ประเทศ  และเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก  โดย พบว่า ผู้ประกอบการ
ยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการลดราคาเพ่ือกระตุ้นการขายบ้านจัดสรร ควบคู่กับการเริ่มมีโปรโมชั่นการให้เข้าอยูฟ่รี 
1 – 2 ปีแรก หรือ การปรับเป็นส่วนลดเงินสดในวันโอนกรรมสิทธ์ิ เพ่ือเป็นการเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อ ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
สาเหตุท าให้ราคาบ้านจัดสรรใหม่ลดลง โดยเฉพาะในโซน ล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ และโซนคลองสามวา-
มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง ที่ยังคงมีหน่วยเหลือขายอยู่มากจากรอบการส ารวจที่อยู่อาศัยในครึ่งแรกของปี 2564 ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงใช้กลยุทธ์การลดราคาเพ่ือกระตุ้นการขายบ้านจัดสรร และระบายสินค้าใน 2 โซนดังกล่าว 

เป็นการเสนอโปรโมชั่นในลักษณะของแถมและคาดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศจากการระบาดจะมีมาก
สุดในช่วงไตรมาส 3 ก่อนจะเร่ิมฟ้ืนตัวได้ในช่วงต้นไตรมาส 4 จากแนวโน้มการฉีดวัคซีนครบโดสของประชากรที่จะเพ่ิมขึน้
อย่างชัดเจน เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นและการกลับมาด าเนินการของกิจกรรมเศรษฐกิจ  

เมื่อจ าแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพ้ืนที่ พบว่า 
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.2 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.4 
▪ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.1 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.5 (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมทิี่ 1 - 3) 
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ตารางที่ 1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 =100.0) 

 
          ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

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

 
                        ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

แผนภูมิที่ 2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่น (YoY) 

 
                        ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 

ดัชนีราคาบ้านจดัสรรใหม่ Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 128.4 128.3 128.1 127.8 128.2 127.8 127.2

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.2% 0.3% -0.3% -0.5%

YoY 2.6% 1.9% 0.9% 0.2% -0.2% -0.4% -0.7%

▪ กรุงเทพฯ 127.4 127.3 127.1 126.7 127.1 126.7 126.2

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.3% 0.3% -0.3% -0.4%

YoY 2.4% 1.8% 0.8% 0.1% -0.2% -0.5% -0.7%

▪ ปริมณฑล 129.2 129.1 129.0 128.7 129.0 128.7 128.1

QoQ 0.7% -0.1% -0.1% -0.2% 0.2% -0.2% -0.5%

YoY 2.8% 2.1% 1.2% 0.3% -0.2% -0.3% -0.7%
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บา้นจดัสรร  Detached-House&Townhouse) บา้นเดี่ยว  Detached-House) ทาวนเ์ ้าส ์ Townhouse)
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แผนภูมิที่ 3 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 

 
                          ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

1) ดัชนีราคาบ้านเด่ียว 
ดัชนีราคาบ้านเด่ียว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.5 ลดลงร้อยละ -0.7 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.4 
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.0 ลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อ

เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.3 
▪ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.6 ลดลงร้อยละ -0.8 เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.4 (ดูตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1 - 3) 
 

ตารางที่ 2 ดัชนีราคาบ้านเด่ียว ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
   ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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บา้นจดัสรร  Detached-House&Townhouse) บา้นเดี่ยว  Detached-House) ทาวนเ์ ้าส ์ Townhouse)

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 126.7 126.6 126.4 126.0 126.0 126.4 126.0 125.5

QoQ 0.7% -0.1% -0.2% -0.3% -0.3% 0.3% -0.3% -0.4%
YoY 2.9% 2.3% 1.0% 0.2% 0.2% -0.2% -0.5% -0.7%

▪ กรุงเทพฯ 126.3 126.0 125.8 125.3 125.3 125.7 125.4 125.0
QoQ 0.9% -0.2% -0.2% -0.4% -0.4% 0.3% -0.2% -0.3%
YoY 2.9% 2.4% 1.0% 0.1% 0.1% -0.5% -0.5% -0.6%

▪ปริมณฑล 126.8 126.7 126.6 126.2 126.2 126.5 126.1 125.6
QoQ 0.6% -0.1% -0.1% -0.3% -0.3% 0.2% -0.3% -0.4%
YoY 3.0% 2.3% 1.0% 0.2% 0.2% -0.2% -0.4% -0.8%
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2) ดัชนีราคาทาวน์เ ้าส์ 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.1 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.5   

▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.3 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  ลดลงร้อยละ -0.4 

▪ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 131.2 ลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.5 (ดูตารางที่ 3 และแผนภูมทิี่ 1 - 3) 

 
ตารางที่ 3 ดัชนีราคาทาวน์เ ้าส์ ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
   ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ส าหรับรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 
เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน ้า แท้งก์น ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 35.9 เป็นส่วนลดเงินสด 
และร้อยละ 26.4 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธ์ิและ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง (รายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 
2 ปี 2564 การลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธ์ิและ/หรือฟรีค่าส่วนกลางมากสุดร้อยละ 40.8  รองลงมาคือ การให้ของ
แถมร้อยละ 32.4 และการให้เป็นส่วนลดเงินสดร้อยละ 26.8) (ดูแผนภูมิที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาทาวนเ์ฮา้ส์ Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 130.3 130.2 130.0 129.7 130.1 129.7 129.1

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.2% 0.3% -0.3% -0.5%
YoY 2.3% 1.5% 0.9% 0.2% -0.2% -0.4% -0.7%
▪ กรุงเทพฯ 128.5 128.4 128.2 127.9 128.2 127.8 127.3

QoQ 0.5% -0.1% -0.2% -0.2% 0.2% -0.3% -0.4%
YoY 2.1% 1.3% 0.7% 0.1% -0.2% -0.5% -0.7%

▪ ปริมณฑล 132.2 132.1 132.0 131.8 132.1 131.9 131.2
QoQ 0.8% -0.1% -0.1% -0.2% 0.2% -0.2% -0.5%
YoY 2.6% 1.8% 1.2% 0.5% -0.1% -0.2% -0.6%
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แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขาย 
ในไตรมาส 2 – 3 ปี 2564 

 
  ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

 
ส าหรับ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2564 พบว่า       

ค่าดัชนีเท่ากับ 151.7 จุด ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกัน
เป็นไตรมาสที่ 4 ส าหรับการเปล่ียนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ในไตรมาสนี้ลดลงต่อเนื่อง
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ที่ร้อยละ -0.2  

จากดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ได้แสดงให้เห็นว่า ราคาห้องชุดใหม่ยังมีทิศทางที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดในระลอกที่ 4 ของไวรัส COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึน้ในไตรมาส 3 ปี 2564 เห็นได้ชัดจากตัวเลขผู้ติด
เชื้อเฉล่ียรายวันอยู่ที่ประมาณ 15,000 คนต่อวัน เพ่ิมขึน้จากเดิมในไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2,500 คนต่อวัน 
ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงาน มีการล๊อคดาวน์ในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่เป็นพ้ืนที่ หลักส าหรับตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศ ท าให้ก าลังซื้อที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนลดลง และยังมีข้อจ ากัดในการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นก าลังซื้อที่ส าคัญของตลาดห้อง
ชุดในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ที่ต้องหดตัวลงในภาวะสถานการณ์ที่ไม่ปกติในปัจจุบันนี ้

จากการส ารวจราคาห้องชุดใหม่ในไตรมาสนี้ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการ
น าเสนอโปรโมชั่นในรูปแบบของแถมมากถึงร้อยละ 64.1 ของโครงการส ารวจ โดยเป็นการให้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้อ งชุด
แบบพร้อมเข้าอยู่อาศัยให้ผู้ซื้อเพ่ือเป็นการเร่งรัดการตัดสินใจซื้อ หรือ การให้ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือแบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ หรือ การให้ส่วนลดเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ราคาห้องชุดใหม่ลดลง 
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 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ เมือ่พิจารณาแยกตามพ้ืนที ่พบว่า 
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.3 จุด ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่ อน (YoY) 

และลดลงร้อยละ -0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 
▪ 2 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 144.0 จุด ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

(YoY) และลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) (ดูตารางที่ 1 และ แผนภูมิที่ 1 - 2) 
 

 
 

ตารางที่ 1 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
             ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
               ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ดัชนีราคาห้องชุด Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 153.4 153.2 153.1 151.9 152.2 152.0 151.7

QoQ -0.3% -0.1% -0.1% -0.8% 0.2% -0.1% -0.2%

YoY 2.7% 1.8% 0.1% -1.2% -0.8% -0.8% -0.9%

  ▪ กรุงเทพฯ 155.0 154.9 154.7 153.3 153.6 153.5 153.3

QoQ -0.3% -0.1% -0.1% -0.9% 0.2% -0.1% -0.1%

YoY 2.9% 2.0% 0.1% -1.4% -0.9% -0.9% -0.9%

▪ ปริมณฑล 145.6 145.1 145.2 144.8 145.3 144.6 144.0

QoQ -0.2% -0.3% 0.1% -0.3% 0.3% -0.5% -0.4%

YoY 2.0% 1.0% -0.2% -0.8% -0.2% -0.3% -0.8%
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แผนภูมิที่ 2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาห้องชดุใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย  
ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

 
           ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ส าห รั บ รายกา ร ส่ ง เสริ มกา รขายห้ องชุ ดใหม่ ที่อ ยู่ ระห ว่า งการขาย ใน ไตรม าสนี้ พบว่ า  ส่ วนใหญ่  
ร้อยละ 64.1 เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 22.9 เป็นส่วนลดเงินและ/หรือ อยู่ ฟรี
ตามระยะสัญญาของแต่ละโครงการ และร้อยละ 13.0 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธ์ิ (รายการส่งเสริมการ
ขายในไตรมาส 2 ปี 2564 การส่งเสริมการขายแบบ การให้ของแถม มีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือการให้เป็น
ส่วนลดเงินสด ร้อยละ 28.5 และการให้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธ์ิ ร้อยละ 21.5) (ดูแผนภูมิที่ 3) 

 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย  
ในไตรมาส 2 – 3 ปี 2564 

 
ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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วิธีการจัดท าข้อมูล 
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่ างการขาย ประกอบด้วย  ดัชนีราคาบ้านเด่ียว และดัชนีราคา  

ทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย ซึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย หมายถึง โครงการที่มี
หน่วยเหลือขายต้ังแต่ 6 หน่วยขึน้ไป โดยในการจัดท าดัชนีราคานี้จะไม่นับรวมบ้านมอืสอง  

พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมลู กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ เพียง 4 จังหวัด   

การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการจัดท าดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่น ามาจัดท าดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออก
จากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน  

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย หมายถึง ราคาห้องชุดในโครงการอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายต้ังแต่ 
6 หน่วยขึน้ไป โดยในการจัดท าดัชนีราคานี้จะไม่นบัรวมหอ้งชุดมือสอง  

พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ เพียง 3 จังหวัด   

การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการจัดท าดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 
150 ตัวอย่าง ราคาขายที่น ามาจัดท าเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจาก
ราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน 

............................................................. 
 
 
 

ข้อความจ ากัดความรับผดิชอบ 
ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ  ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรพัย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถือได้ หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจน

มั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรพัย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเปน็จรงิและไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นไม่วา่ในกรณใีด ๆ  จากการใช้ข้อมูลผู้น าขอ้มูล

ไปใช้พึงใช้ว ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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