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                                                             21 เมษายน 2564 
 
 

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2564 
ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

 
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ใน
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2564 มีค่าดชันีเท่ากบั 152.2 จดุ ลดลงร้อยละ - 0.8 ลดลงเป็นไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องมาตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2563  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ กล่าวว่าการที่รัฐบาลได้ขยายระยะเวลา
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ และการจดจ านองส าหรับท่ีอยู่อาศัย
สร้างใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ไปจนถึงสิน้ปี 2564 สามารถกระตุ้นการซือ้ขายห้องชุดได้โดยดจูากการโอนกรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดใหม่ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในปี 2563 ทั่วประเทศลดลงเพียงร้อยละ -1.5 จากปี 2562 แต่ภาพรวมการโอน
กรรมสิทธ์ิทกุระดบัราคาทัว่ประเทศลดลงถึงร้อยละ -8.5  

ส าหรับพืน้ที่กรุงเทพฯ– ปริมณฑล มีสัดส่วนเฉลี่ยการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดถึงร้อยละ 80 ของประเทศไทย ซึ่ง
กรุงเทพฯ– ปริมณฑลถือว่าเป็นตลาดหลกัส าหรับอาคารชุดในประเทศไทย โดยในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมามีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ได้สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ และการจดจ านองที่ผ่านมาในปี 2563 สามารถช่วยระบายอุปทานในตลาดให้
ผู้ประกอบการได้ดีพอสมควร และภาวะที่อปุทานห้องชดุในตลาดลดลงได้สง่ผลเร่ิมเห็นทิศทางราคาห้องชุดใหม่เร่ิมปรับตัว
ขึน้ โดยค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ไตรมาส 1 ของปี 2564 เพิ่มขึน้เล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
(QoQ)  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ไตรมาสแรกหลงัจากลดลงต่อเนื่องติดต่อกนัมาถึง 4 ไตรมาส แต่หากเทียบกบัราคาห้องชุดใหม่
ไตรมาส 1 ของปี 2563 พบว่า ค่าดชันีราคาห้องชุดใหม่ยงัคงต ่ากว่าปีก่อนร้อยละ 0.8 ซึ่งหมายความได้ว่า ราคาขายห้อง
ชดุที่เสนอขายอยู่ในตลาด ยงัคงอยู่ในระดบัราคาที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้เกิดความต้องการซือ้ในตลาดต่อเนื่องจากปี 2564 
 

ส าหรับดชันีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 1 ปี 2564 นี ้เมื่อพิจารณาแยกตามพืน้ที่ พบว่า 
▪ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.6 จุด ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 
▪ ปริมณฑล มี ค่าดัชนี เท่ ากับ  145.3 จุด  ลดลง ร้อยละ  -0.2 เมื่ อ เทียบกับช่ วง เวลาเ ดียวกันของ 

ปีก่อน (YoY)  แต่ เพิ่มขึ น้ ร้อยละ 0.3 เมื่ อ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  (ดูตารางที่  1  และ 
ดแูผนภมูิที่ 1 - 2) 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
                ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

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

 

 
       ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ดัชนีราคาห้องชุด Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 153.4 153.2 153.1 151.9 152.2
QoQ -0.3% -0.1% -0.1% -0.8% 0.2%
YoY 2.7% 1.8% 0.1% -1.2% -0.8%

      ▪ กรุงเทพฯ 155.0 154.9 154.7 153.3 153.6
QoQ -0.3% -0.1% -0.1% -0.9% 0.2%
YoY 2.9% 2.0% 0.1% -1.4% -0.9%
▪ ปริมณฑล 145.6 145.1 145.2 144.8 145.3

QoQ -0.2% -0.3% 0.1% -0.3% 0.3%
YoY 2.0% 1.0% -0.2% -0.8% -0.2%
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แผนภูมิท่ี 2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

 
               ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ส าห รับรายการส่ง เส ริมการขายห้องชุดใหม่ที่ อยู่ ระหว่ างการขายในไตรมาสนี  ้ พบว่ า  ส่วนใหญ่  
ร้อยละ 46.1 เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 35.1 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 
18.9 เป็นสว่นลดค่าใช้จ่ายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

 
ที่มา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

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

 

ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ข้อมลูสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจน

มัน่ใจในระดบัหนึ่งแล้ว แต่ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยนัความถกูต้องหรือความเป็นจริงและไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมลูผู้น าข้อมลู

ไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 


