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                                             19 เมษายน 2565 

REIC รายงานดัชนีด้านที่อยู่อาศัย ประจ าไตรมาส 1/2565 
 
 

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  หรือ REIC  ไดจ้ัดท าดัชนีราคาในหมวดที่อยู่อาศัย 2 
รายการ ประกอบดว้ย 1.ดชันีราคาบา้นจัดสรรใหม่ 2.ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงไตรมาส 1/2565 
โดย REIC พบความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจดงันี ้ 
 

• ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลง
ร้อยละ -0.7 
จากรายงานดชันีราคาบา้นจดัสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส  1 ปี 2565 พบว่า

ค่าดชันีมีค่าเท่ากบั 127.3 ลดลงรอ้ยละ -0.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 5 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบา้นจัดสรรเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 0.4  

ดร.วิชยั วิรตักพนัธ ์รกัษาการผูอ้  านวยการศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เปิดเผยว่า การท่ี
ดชันีราคาบา้นจดัสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายยงัคงมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนัน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการยงัคง
ประเมินว่าผูซ้ือ้ในกลุ่ม real demand ยังมีก าลังซือ้ที่จ  ากัดจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี และยังถูกซ า้เติมด้วยปัจจัยลบจากสถานการณ์การสู้รบ
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลท าให้เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ประสบกับภาวะเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ โดยอาจจะท าใหภ้าพรวมการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีการปรบัตวัลดลงจากการคาดการณเ์ดิม
ที่ระดับ 3.5 – 4.5% และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซือ้ที่อยู่อาศัยของกลุ่ม real demand ซึ่งเป็นก าลงัซือ้
หลกัในตลาดบา้นจดัสรรสรา้งใหม่ลดลงไดใ้นอนาคต 

 

ทัง้นี ้เมื่อจ าแนกดชันีราคาบา้นจดัสรรตามพืน้ที่ พบว่า   
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.2 ลดลงรอ้ยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 
▪ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากับ 128.4 ลดลงรอ้ยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 (ดตูารางที่ 1 และแผนภมูิที่ 1 – 3) 
จากตวัเลขการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาบา้นจดัสรรขา้งตน้ ไดช้ีใ้หเ้ห็นว่า ดชันีราคาบา้นจดัสรรในไตรมาสนีไ้ดเ้ริ่ม

ขยบัตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้เล็กนอ้ย ทัง้นีอ้าจเป็นการส่งสญัญาณทิศทางการเพิ่มของราคาบา้นจัดสรรที่เกิดจากแรง
ผลกัดา้นตน้ทุน (Cost-push Effect) จากราคาวสัดกุ่อสรา้ง ค่าจา้งแรงงาน และราคาที่ดินที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ในปัจจบุนั  
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          ตารางที ่1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 =100.0) 
 

 

                     ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 
 

แผนภูมิที ่1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
           ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 128.2 127.8 127.2 126.8 127.3

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

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

▪ กรุงเทพฯ 127.1 126.7 126.2 125.8 126.2

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

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

▪ ปริมณฑล 129.0 128.7 128.1 127.6 128.4

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

YoY -0.2% -0.3% -0.7% -0.9% -0.5%
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แผนภูมิที ่2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
เปรียบเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

 
      ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

 
 

แผนภูมิที ่3 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
เปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 

 
      ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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อย่างไรก็ตาม หากท าการติดตามดชันีตามประเภทบา้นจดัสรร พบว่า 
1) ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว 

ดชันีราคาบา้นเด่ียว ในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีค่าดชันีเท่ากบั 125.8 ลดลงรอ้ยละ -0.5 
เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.7 

▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.2 ลดลงรอ้ยละ -0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.7 

▪ 3 จงัหวัดปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 125.9 ลดลงรอ้ยละ -0.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) 
และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 (ดูตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1 - 3) 
 

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

 
                 ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

2) ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส ์
ดชันีราคาทาวนเ์ฮา้ส ์ในกรุงเทพฯ – ปรมิณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีค่าดชันีเท่ากบั 129.0 ลดลงรอ้ยละ -0.9 

เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2  
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 ลดลงรอ้ยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อ

เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ)  เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเพียงรอ้ยละ 0.02 
▪ 3 จงัหวัดปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 131.6 ลดลงรอ้ยละ -0.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) 

และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 (ดตูารางที่ 3 และแผนภมูิที่ 1 - 3) 
 
 
 
 
 

 

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

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 126.4 126.0 125.5 124.9 125.8

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

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

▪ กรุงเทพฯ 125.7 125.4 125.0 124.3 125.2

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

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

▪ปริมณฑล 126.5 126.1 125.6 125.1 125.9

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

YoY -0.2% -0.4% -0.8% -0.9% -0.5%
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     ตารางที ่3 ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส ์ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
         ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

ส าหรบัรายการส ่งเสร ิมการขายบา้นจดัสรรใหม ่ที ่อยู ่ระหว ่างการขายในไตรมาสนี  ้พบว ่า ส ่วนใหญ่  
รอ้ยละ 45.7 เป็นรูปแบบการใหส้่วนลดเงินสด ซึ่งมีสดัส่วนที่เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนท่ีมีสดัส่วนรอ้ยละ 28.8  รองลงมา 
รอ้ยละ 28.6 เป็นการใหข้องแถม ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ที่มีสดัส่วนรอ้ยละ 44.4 และเป็นการใหส้่วนลดค่าใชจ้่าย
ในวนัโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.8 ซึ่งลดลงเล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อนที่มีสดัส่วนรอ้ย
ละ 26.7 (ดแูผนภูมิที่ 4) 
 

แผนภูมิที่ 4 รายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขาย 
ในไตรมาส 4 ปี 2564 - ไตรมาส 1 ปี 2565 

 

 
 

 
 
 

ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส์ Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 130.1 129.7 129.1 128.8 129.0
QoQ 0.3% -0.3% -0.5% -0.2% 0.2%
YoY -0.2% -0.4% -0.7% -0.7% -0.9%
▪ กรุงเทพฯ 128.2 127.8 127.3 127.1 127.1
QoQ 0.2% -0.3% -0.4% -0.2% 0.02%
YoY -0.2% -0.5% -0.7% -0.6% -0.9%
▪ ปริมณฑล 132.1 131.9 131.2 130.8 131.6
QoQ 0.2% -0.2% -0.5% -0.3% 0.6%
YoY -0.1% -0.2% -0.6% -0.8% -0.4%
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• ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลงร้อยละ -0.3 
   

ส าหรบั ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2565 มีค่าดชันี
เท่ากับ 151.7 จุด ลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลง
ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 6 ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดัชนีราคาหอ้งชุดใหม่
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 แสดงใหเ้ห็นว่า ราคาหอ้งชุดใหม่มีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามภาวะเงินเฟ้อและตน้ทุนค่าก่อสรา้ง
ใหม่ หลงัจากที่หอ้งชุดใหม่สรา้งเสร็จเหลือขายในสต๊อกของผูป้ระกอบการในราคาตน้ทุนค่าก่อสรา้งเดิมไดถู้กดูดซับจาก
ตลาดไปมากพอสมควรแลว้ 

การที่ราคาหอ้งชุดใหม่ยงัมีการลดลงต่อเนื่องเป็นผลกระทบภาวะอปุทานที่ยงัคงเหลืออยู่จากการหดหายไปของ
ก าลงัซือ้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ยงัไม่เปิดประเทศใหเ้ดินทางมายงัประเทศไทย รวมทัง้การหดหายไปของก าลงัซือ้
ในกลุ่มนกัลงทุนและนักเก็งก าไรที่ไดร้บัผลกระทบจากการประกาศมาตรการ LTV ของ ธปท. ในช่วงที่ผ่านมา และแมว้่า 
ธปท.จะไดผ้่อนคลายมาตรการ LTV แลว้ แต่ก าลงัซือ้ส่วนใหญ่ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีการระบาดรุนแรงหลายระลอกและยาวนานกว่า 2 ปี ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัชา้ ประกอบ
กบัเหตกุารณก์ารสูร้บระหว่างรสัเซียและยูเครน ยิ่งส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจขยายตวัลดลงจากที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม จาก
ปัญหายอดขายหอ้งชุดที่หดตัวลง ท าใหผู้ป้ระกอบการชะลอการเปิดขายโครงการอาคารชุดใหม่ในช่วง  2 ปีที่ผ่านมา (ปี 
2563 – 2564) ส่งผลดีท าให้เกิดการลดอุปทานส่วนเกินในตลาดอาคารชุดสรา้งใหม่อย่างต่อเนื่อง   
 ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อพิจารณาแยกตามพืน้ที่ พบว่า 

▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.2 จุด ลดลดรอ้ยละ -0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) 

▪ 2 จงัหวดัปรมิณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 144.1 จดุ ลดลงรอ้ยละ -0.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
(YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) (ดตูารางที่ 1 และ แผนภมูิที่ 1 - 2) 
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ตารางที ่1 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
                ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 
 

 

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

 
                        ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 
 
 

 
 
 
 
 

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

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 152.2 152.0 151.7 151.2 151.7

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

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

  ▪ กรุงเทพฯ 153.6 153.5 153.3 152.9 153.2

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

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

▪ ปริมณฑล 145.3 144.6 144.0 143.1 144.1

QoQ 0.3% -0.5% -0.4% -0.6% 0.7%

YoY -0.2% -0.3% -0.8% -1.2% -0.8%
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แผนภูมิที ่2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ –ปริมณฑล เปรียบเทยีบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

 
                  ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
ส าหรบัรายการสง่เสรมิการขายหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนีพ้บว่า สว่นใหญ่รอ้ยละ 53.5 เป็น

รูปแบบการใหส้่วนลดเงินสดหรืออยู่ฟรี 1 – 2 ปี ซึ่งเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ที่มีสดัสว่นเพียงรอ้ยละ 28.3 รองลงมา
รอ้ยละ 24.3 เป็นการของแถม มีสดัสว่นลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 45.0 และ เป็นการใหส้ว่นลดฟรี
ค่าใชจ้่ายในวนัโอนกรรมสิทธิ์ มีสดัสว่นรอ้ยละ 22.3 มีสดัสว่นลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 26.7 (ดู
แผนภูมิที่ 3) 
 

แผนภูมิที ่3 เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย 
ในไตรมาส  4 ปี 2564 - ไตรมาส 1 ปี 2565  

 

 
                                      ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

…………………………………………….. 



 

Press Release 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์
ช้ัน 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251  www.reic.or.th  
9 

 

 

วิธีการจัดท าข้อมูล 
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ อยู่ ระหว่างการขาย ประกอบด้วย  ดัชนีราคาบ้านเ ด่ียว และดัชนีราคา  

ทาวนเ์ฮา้สใ์นโครงการบา้นจดัสรรสรา้งใหม่ที่ยงัอยู่ระหว่างการขาย ซึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย หมายถึง โครงการที่มี
มลูค่าราคาขายนอ้ยที่สดุ โดยในการจดัท าดชันีราคานีจ้ะไม่นบัรวมบา้นมือสอง  

พืน้ที่ในการจดัเก็บขอ้มลูรวบรวมขอ้มลู กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร นนทบรุี ปทมุธานี 
และสมทุรปราการ เพียง 4 จงัหวดั   

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดท าดัชนีราคานี ้จะใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
245 ตวัอย่าง โดยราคาขายที่น ามาจัดท าดชันีราคานี ้เป็นราคาขายที่แทจ้ริง ซึ่งไดห้กัมลูค่ารายการส่งเสริมการขายออก
จากราคาที่ประกาศขายแลว้ โดยใชร้าคาปี 2555 เป็นปีฐาน 

ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย หมายถึง ราคาหอ้งชุดในโครงการอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายตัง้แต่ 
6 หน่วยขึน้ไป โดยในการจดัท าดชันีราคานีจ้ะไม่นบัรวมหอ้งชดุมือสอง  

พืน้ที่ในการจัดเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูล กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมทุรปราการ เพียง 3 จงัหวดั   

การสุม่ตวัอย่างเพื่อการจดัท าดชันีราคานี ้จะใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 
150 ตวัอย่าง ราคาขายที่น ามาจดัท าเป็นดชันีนี ้เป็นราคาขายที่แทจ้รงิ ซึ่งไดห้กัลบมลูค่ารายการสง่เสรมิการขายออกจาก
ราคาที่ประกาศขายแลว้ โดยใชร้าคาปี 2555 เป็นปีฐาน 

 
 

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

ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได ้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ด้ตรวจสอบจน

มั่นใจในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจริงและไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มลูผูน้  าขอ้มลู

ไปใชพึ้งใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ 

ช้ัน 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 

 

   


