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                                         22 กรกฎาคม 2565 
 

ดัชนีราคาทีอ่ยู่อาศัยใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2565 
ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

 
ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  หรือ REIC  ไดจ้ัดท าดัชนีราคาในหมวดที่อยู่อาศัย 2 

รายการ ประกอบดว้ย 1.ดชันีราคาบา้นจัดสรรใหม่ 2.ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงไตรมาส 2/2565 
โดย REIC พบความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือ  ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล มค่ีาดชันีมีค่าเท่ากบั 127.3 ลดลงรอ้ยละ -0.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลง
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่  6 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 ขณะที่  ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-
ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 151.8 จุด ลดลงรอ้ยละ -0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) โดยดชันีราคาหอ้งชดุใหม่ยงัคงลดลงต่อเนื่องกนัเป็นไตรมาสที่ 7  
 
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ (บ้านเดี่ยวและทาวนเ์ฮ้าส)์ 

 ดัชนีราคาบา้นจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565  ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 
127.3 ลดลงรอ้ยละ -0.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ตัง้แต่ไตรมาส 1 
ปี 2564 แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) พบว่า ดชันีราคาบา้นจดัลดลงรอ้ยละ -0.01  

ดร.วิชยั วิรตักพนัธ ์รกัษาการผูอ้  านวยการศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เปิดเผยว่า ดชันี
ราคาบา้นจดัสรรใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการเปิดขายมาก่อนหนา้ไตรมาสนี ้โดยผูป้ระกอบการมีการ
ปรบัลดราคาใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการซือ้ของผูซ้ือ้ในกลุ่ม Real Demand ที่ลดลงจาก ภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ภาวะอตัราดอกเบีย้และเงินเฟ้อที่อยู่ในทิศทางขาขึน้  

ส าหรบัราคาบา้นจดัสรรใหม่ในบางพืน้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องมาจากการปรบัเพิ่มขึน้ตามตน้ทุนค่าก่อสรา้งใหม่ที่ปรบัตวัสงูขึน้
ตามราคาวสัดกุ่อสรา้งที่เพิ่มขึน้มาก ดงันัน้โครงการใหม่ที่ก าลงัก่อสรา้งเพื่อมาทดแทนบา้นจดัสรรที่ถกูดดูซบัจากตลาดไปแลว้จะมี
การปรบัราคาขายสงูขึน้ตามตน้ทนุที่สงูขึน้ 

เมื่อจ าแนกดชันีราคาบา้นจดัสรรตามพืน้ที่ พบว่า 
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดชันีเท่ากบั 125.5 ลดลงรอ้ยละ -0.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกบั

ไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ลดลงรอ้ยละ -0.6 
▪ 3 จงัหวดัปรมิณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 129.2 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเมื่อ

เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6  
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      ตารางที ่1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 =100.0) 
 

 

          ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 
 

1) ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว 
ดชันีราคาบา้นเด่ียว ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดชันีเท่ากบั 125.9 ลดลงรอ้ยละ -0.1 เมื่อ

เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.8 ลดลงรอ้ยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อ

เทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ลดลงรอ้ยละ -0.3 
▪ 3 จงัหวัดปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 126.3 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) 

และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3  
 
      ตารางที ่2 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
          ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
2) ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส ์

ดชันีราคาทาวนเ์ฮา้ส ์ในกรุงเทพฯ – ปรมิณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดชันีเท่ากบั 128.9 ลดลงรอ้ยละ -0.6 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ลดลงรอ้ยละ -0.1  

▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.1 ลดลงรอ้ยละ -1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ)  ลดลงรอ้ยละ -0.8 

ดัชนีราคาบา้นจัดสรรใหม่ Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565 Q2/2565

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 128.2 127.8 127.2 126.8 127.3 127.3

QoQ 0.3% -0.3% -0.5% -0.3% 0.4% -0.01%

YoY -0.2% -0.4% -0.7% -0.8% -0.7% -0.4%

▪ กรุงเทพฯ 127.1 126.7 126.2 125.8 126.2 125.5

QoQ 0.3% -0.3% -0.4% -0.3% 0.3% -0.6%

YoY -0.2% -0.5% -0.7% -0.7% -0.7% -0.1%

▪ ปริมณฑล 129.0 128.7 128.1 127.6 128.4 129.2

QoQ 0.2% -0.2% -0.5% -0.4% 0.6% 0.6%

YoY -0.2% -0.3% -0.7% -0.9% -0.5% 0.4%

ดัชนีราคาบา้นเดี่ยว Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565 Q2/2565

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 126.4 126.0 125.5 124.9 125.8 125.9

QoQ 0.3% -0.3% -0.4% -0.5% 0.7% 0.1%

YoY -0.2% -0.5% -0.7% -0.9% -0.5% -0.1%

▪ กรุงเทพฯ 125.7 125.4 125.0 124.3 125.2 124.8

QoQ 0.3% -0.2% -0.3% -0.6% 0.7% -0.3%

YoY -0.5% -0.5% -0.6% -0.8% -0.4% -0.5%

▪ปริมณฑล 126.5 126.1 125.6 125.1 125.9 126.3

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

YoY -0.2% -0.4% -0.8% -0.9% -0.5% 0.2%
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▪ 3 จ ัง หว ัดปร ิมณฑล  มี ค่าดัชนี เท่ากับ 132.9 เพิ่มขึ ้นร้อยละ 0.8 เมื่ อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.0  

 
      ตารางที ่3 ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส ์ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
          ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
ส าหรบัรายการส่งเสริมการขายบา้นจดัสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี ้พบว่า ส่วนใหญ่รอ้ยละ 39.1 

เป็นการใหส้่วนลดเงินสด ลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ  45.7  รองลงมา รอ้ยละ 31.1 ใหฟ้รีค่าใชจ้่าย ณ วนั
โอน เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 28.8  และรอ้ยละ 29.7 เป็นการใหข้องแถม เช่น เฟอรน์ิเจอรค์รบ 
ฟรีแอร ์มิเตอรน์ า้ มิเตอรไ์ฟและม่าน เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อนซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 28.6 (ดแูผนภูมิที่ 4) 
 

แผนภูมิที่ 4 รายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขาย 
ในไตรมาส 1 ปี 2565 - ไตรมาส 2 ปี 2565 

 

 
  ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

 

ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส์ Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565 Q2/2565
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 130.1 129.7 129.1 128.8 129.0 128.9
QoQ 0.3% -0.3% -0.5% -0.2% 0.2% -0.1%
YoY -0.2% -0.4% -0.7% -0.7% -0.8% -0.6%
▪ กรุงเทพฯ 128.2 127.8 127.3 127.1 127.1 126.1
QoQ 0.2% -0.3% -0.4% -0.2% 0.02% -0.8%
YoY -0.2% -0.5% -0.7% -0.6% -0.9% -1.3%
▪ ปริมณฑล 132.1 131.9 131.2 130.8 131.6 132.9
QoQ 0.2% -0.2% -0.5% -0.3% 0.6% 1.0%
YoY -0.1% -0.2% -0.6% -0.8% -0.4% 0.8%
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ส าหรบั ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดชันี
เท่ากับ 151.8 จุด ลดลงรอ้ยละ -0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ดัชนีราคาหอ้งชุดใหม่ยังคงลดลง
ต่อเนื่องกนัเป็นไตรมาสที่ 7 แลว้ ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2563 แต่หากเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 นอกจากนีย้งัมีขอ้สงัเกตว่า ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ในพืน้ที่กรุงเทพฯ มีทิศทางปรบัตวัขึน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ว่า ราคาหอ้งชดุใหม่มีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามตน้ทนุค่าก่อสรา้งใหม่ที่ปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาวสัดกุ่อสรา้งที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรบัภาพรวมราคาหอ้งชุดใหม่ที่ยังคงปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหดหายไปของก าลงัซือ้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ยงัไม่เปิดใหเ้ดินทางออกนอกประเทศ 
รวมทัง้การหดหายไปของก าลงัซือ้ในกลุ่มนักลงทุนและนักเก็งก าไรที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการ
แพรร่ะบาดของ COVID-19  

 
 ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมื่อพิจารณาแยกตามพืน้ที่ พบว่า 

▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.6 จุด เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) 

▪ 2 จงัหวดัปรมิณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 143.4 จดุ ลดลงรอ้ยละ -0.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
(YoY) และลดลงรอ้ยละ -0.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ)  

 
ตารางที ่1 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
             ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

ส าหรบัรายการสง่เสรมิการขายหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนีพ้บว่า สว่นใหญ่รอ้ยละ 46.9 เป็น
ส่วนลดเงินสด ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ที่มีสดัสว่นรอ้ยละ 53.5 ส  าหรบัรูปแบบการสง่เสรมิการขายรองลงมาเป็นการ
ใหข้องแถม มีสดัสว่น รอ้ยละ 31.0 เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 24.3 และการใหส้ว่นลดฟรีค่าใชจ้่าย
ในวนัโอนกรรมสิทธิ์  มีสดัส่วน รอ้ยละ 22.2 ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 22.3 (ดแูผนภูมิที่ 3) 

 

ดัชนีราคาห้องชุด Q2/2564 Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565 Q2/2565

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 152.0 151.7 151.2 151.7 151.8

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

YoY -0.8% -0.9% -0.5% -0.3% -0.1%

  ▪ กรุงเทพฯ 153.5 153.3 152.9 153.2 153.6

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

YoY -0.9% -0.9% -0.3% -0.2% 0.1%

▪ ปริมณฑล 144.6 144.0 143.1 144.1 143.4

QoQ -0.5% -0.4% -0.6% 0.7% -0.5%

YoY -0.3% -0.8% -1.2% -0.8% -0.8%
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แผนภูมิที ่3 เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย 
ในไตรมาส  1 ปี 2565 - ไตรมาส 2 ปี 2565  

 

 
ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

วิธีการจัดท าข้อมูล 
ดชันีราคาบา้นจดัสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบดว้ย  ดชันีราคาบา้นเดีย่ว และดชันีราคาทาวนเ์ฮา้สใ์นโครงการบา้น

จดัสรรสรา้งใหม่ที่ยงัอยู่ระหวา่งการขาย ซึ่งโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขาย หมายถึง โครงการท่ีมีมลูค่าราคาขายนอ้ยที่สดุ โดยในการจดัท า
ดชันีราคานีจ้ะไม่นบัรวมบา้นมือสอง  

พืน้ที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมทุรปราการ เพียง 4 จงัหวดั   

การสุ่มตวัอย่างเพื่อการจดัท าดชันีราคานี ้จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 245 ตวัอย่าง โดย
ราคาขายที่น ามาจดัท าดชันีราคานี ้เป็นราคาขายที่แทจ้ริง ซึ่งไดห้กัมลูค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแลว้ โดยใช้
ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน 

ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย หมายถึง ราคาหอ้งชุดในโครงการอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายตัง้แต่ 6 หน่วยขึน้ไป 
โดยในการจดัท าดชันีราคานีจ้ะไม่นบัรวมหอ้งชดุมือสอง  

พืน้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มลูรวบรวมขอ้มลู กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร นนทบรุี และสมทุรปราการ เพียง 
3 จงัหวดั   

การสุ่มตวัอย่างเพื่อการจดัท าดชันีราคานี ้จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 150 ตวัอย่าง 
ราคาขายที่น ามาจดัท าเป็นดชันีนี ้เป็นราคาขายที่แทจ้รงิ ซึ่งไดห้กัลบมลูค่ารายการส่งเสรมิการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแลว้ โดยใช้
ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน 

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

ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได ้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดต้รวจสอบจน

มั่นใจในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจริงและไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มลูผูน้  าขอ้มลู

ไปใชพึ้งใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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