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ฝ่ ายวิ จยั ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 02-202-1518

ดัชนีราคาห้ องชุด
ในกรุ งเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
ประจํางวดไตรมาส 3 ปี 2559
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทําดัชนีราคาห้ องชุดอย่างเป็ นทางการ
ครัง# แรก ในช่วงครึ( งปี แรก ปี 2553 โดยใช้ ราคาปี 2552 เป็ นปี ฐาน และใช้ ฐานข้ อมูลการสํารวจเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว
ต่อมาในครึ( ง ปี หลัง ปี 2556 ศูนย์ ข้ อมูล ฯ ได้ ปรั บปี ฐานเป็ นปี 2555 และขยายพื น# ที( สํ ารวจให้
ครอบคลุมทัง# กรุ งเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ(งเป็ นบริ เวณที(มีโครงการที(อยู่อาศัยประเภทห้ องชุด
คอนโดมิเนียมหนาแน่น
ในปี 2558 เป็ นต้ นมา ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ ปรับการจัดทําดัชนีจากรายครึ( งปี เป็ นรายไตรมาส ตังแต่
# งวด
ไตรมาส 1 ปี 2558 เป็ นต้ นมา โดยใช้ ราคาปี 2555 เป็ นปี ฐาน
ศูนย์ข้อมูลฯ ปรับปรุงและพัฒนาโดยการขยายพื #นที(และเพิ(มความถี(ในการจัดทําดัชนีราคาห้ องชุด
เพื(อให้ ดชั นี ราคาห้ องชุดเป็ นตัวชี #วัดความเคลื( อนไหวของราคาห้ องชุดที(อยู่ระหว่างการขาย และสะท้ อน
ความเป็ นจริ งได้ ใกล้ เคียงกับราคาห้ องชุดในตลาดปั จจุบนั มากที(สดุ
สําหรับไตรมาส 3 ปี 2559 ดัชนีราคาห้ องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุ งเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ รวมกัน มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 121.6 ปรั บเพิ&มขึน) ร้ อยละ 5.2 เมื&อเทียบกับช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ก่ อนหน้ า
เมื(อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ พบว่า
• ห้ องชุดที(มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนี เท่ากับ 118.3 ปรับเพิ(มขึน#
ร้ อยละ 2.7 เมื(อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
• ห้ องชุดที(มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตารางเมตร มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 124.9 ปรับเพิ(มขึ #น
ร้ อยละ 3.9 เมื(อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
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• ห้ องชุดที(มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 125.9 ปรับเพิ(มขึ #น
ร้ อยละ 5.9 เมื(อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
• ห้ องชุดที(มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 117.9 ปรับเพิ(มขึ #น
ร้ อยละ 5.3 เมื(อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
พื #นที(ซึ(งราคาห้ องชุดปรับเพิ(มขึ #นมาก 5 ลําดับแรก ได้ แก่ พื #นที(สุขมุ วิทตอนต้ น พื #นที(พญาไท-ราช
เทวี พื #นที(สขุ มุ วิทตอนกลาง พื #นที(นนทบุรี และพื #นที(สีลม-สาทร-บางรัก
ดัชนีราคาห้ องชุดในกรุ งเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
เปรี ยบเทียบความเปลี&ยนแปลงปี ต่ อปี (∆YoY)
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ข้ อความจํากัดความรั บผิดชอบ
ข้อมูลสถิ ติ ข้อเขี ยนใด ๆ ทีป( รากฏในรายงานฉบับนี . ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้รบั มาจากแหล่งข้อมูลทีเ( ชื (อถื อได้หรื อจากการประมวลผลทีเ( ชื (อถื อได้ ศูนย์
ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมัน( ใจในระดับหนึ(งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถยื นยันความถูกต้องหรื อความเป็ นจริ ง และไม่อาจ
รับผิ ดชอบต่อความเสียหายทีเ( กิ ดขึ.นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูล ผูน้ ําข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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ดัชนีราคาห้ องชุดในกรุ งเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
ราคา(บาท)/ตารางเมตร
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
ราคาไม่เกิน 50,000
ราคา 50,001-80,000
ราคา 80,001-120,000
ราคามากกว่า 120,000

Q1/2015
Index ∆ YoY
112.5 4.7%
113.5 3.7%
118.2 5.0%
115.4 6.1%
108.6 3.6%

Q2/2015
Index ∆ YoY
114.2 5.2%
114.9 2.2%
119.2 3.1%
117.6 7.7%
110.3 4.6%

Q3/2015
Index ∆ YoY
115.6 4.8%
115.2 3.1%
120.2 4.0%
118.9 5.9%
112.0 4.7%

Q4/2015
Index ∆ YoY
117.6 5.1%
114.6 3.3%
120.7 4.4%
122.2 6.0%
113.8 4.9%

Q1/2016
Index ∆ YoY
118.0 4.9%
116.8 2.9%
123.3 4.3%
121.9 5.6%
113.8 4.8%

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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Q2/2016
Index ∆ YoY
119.9 5.0%
118.2 2.9%
124.2 4.2%
124.6 5.9%
115.5 4.7%

Q3/2016
Index ∆ YoY
121.6 5.2%
118.3 2.7%
124.9 3.9%
125.9 5.9%
117.9 5.3%

