
REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

1 

ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 7 กรกฎาคม 2553 

โทร. 02-202-1518 

 

ดัชนีราคาหองชุด 

(Condominium Price Index) 

ประจํางวดครึ่งปแรก ป 2553 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมกับสมาคมอาคารชุดไทย จัดทํา “ดัชนี

ราคาหองชุด” รายคร่ึงปเปนคร้ังแรก โดยเร่ิมจากงวดคร่ึงปแรกป 2553 ใชราคาในคร่ึงหลังป 2552 เปนป

ฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวช้ีวัดความเคล่ือนไหวของราคาหองชุดเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยวา ดัชนีราคาหองชุดรวมทกุ

ระดับราคา สําหรับคร่ึงแรกของป 2553 มีคาดัชนีเทากบั 101.43 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.43 ในรอบคร่ึงป 

จากงวดคร่ึงหลังของป 2552 โดยเมื่อแยกพิจารณาในแตละชวงระดับราคา พบวา 

• หองชุดที่มีระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนเีทากับ 101.47 หรือปรับ

เพิ่มข้ึนรอยละ 1.47 ในรอบคร่ึงป จากคร่ึงหลังของป 2552  

• หองชุดที่มีระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากบั 103.42 หรือปรับ

เพิ่มข้ึนรอยละ 3.42 ในรอบคร่ึงป จากคร่ึงหลังของป 2552  

• หองชุดที่มีระดับราคาต้ังแต 80,000 บาท/ตารางเมตรข้ึนไป มีคาดัชนเีทากับ 99.71 หรือปรับ

ลดลงรอยละ 0.29 ในรอบคร่ึงป จากคร่ึงหลังของป 2552  

โดยภาพรวม ราคาหองชดุคอนโดมิเนยีมขยับเพิ่มข้ึนข้ึนเพียงเล็กนอยเมื่อเทยีบกบัคร่ึงหลังของป 

2552 โดยแมจะมีมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานอง แตเนือ่งจากเกิดสถานการณ

ชุมนุมทางการเมือง สงผลกระทบตอราคาซื้อขายหองชุด  

หองชุดในโครงการระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาทตอตารางเมตร เปนตลาดระดับลางที่ผูซือ้มี

ความออนไหวตอราคาสูงกวากลุมอ่ืนๆ และมีการแขงขันสูง ทําใหผูประกอบการไมสามารถปรับราคาขาย

ข้ึนไดมากนัก  

หองชุดในโครงการระดับราคาปานกลาง ระหวาง 50,000 บาท – 79,999 บาทตอตารางเมตร มี

การปรับราคาสูงข้ึนมากที่สุด สวนใหญเปนโครงการจากผูประกอบการรายใหญ และอยูในพืน้ทีท่ี่การ

แขงขันไมสูงมากนกั เปนตลาดที่มีสัดสวนผูซื้อเพื่อการอยูอาศัยจริงมากกวาเพื่อลงทนุใหเชา  



REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

2 

 

หองชุดในโครงการระดับบน ราคาไมตํ่ากวา 80,000 บาทตอตารางเมตร มีคาดัชนีลดลง เพราะ

เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวของตลาดที่อยูอาศัยใหเชาสําหรับชาวตางชาติ 

โดยเฉพาะในบริเวณใกลเคียงพืน้ที่ทีม่ีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับมโีครงการใหมเกิดข้ึน

คอนขางมาก ทาํใหบางโครงการตองปรับลดราคาขายลง โดยใชวิธีการใหสวนลดเงินสด หรือแถม

เฟอรนิเจอร เพื่อกระตุนยอดขาย  

  

ดัชนีราคาหองชุดแยกตามระดับราคา 

ดัชนี ครึ่งปหลัง 2552 (H2/2009) ครึ่งปแรก 2553 (H1/2010) 

< 50,000 บาท/ตารางเมตร 100.00 101.47 

50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร 100.00 103.42 

≥ 80,000 บาท/ตารางเมตร 100.00 99.71 

ดัชนีรวมทกุระดับราคา 100.00 101.43 
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ขอบเขตและวิธีการจัดทําดัชนี 

คัดเลือกตัวอยางโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ ที่อยูระหวางการขาย มาจัดทําดัชนี โดยสุมตัวอยางดวยวิธี

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ทั้งหมด 100 ตัวอยาง จาก 3 ชวงระดับราคา ตามสัดสวนของโครงการ

ทั้งหมดท่ีมีจริงในตลาด  

โดยแบงระดับราคาไดดังนี้ 

• ระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร 

• ระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร 

• ระดับราคาต้ังแต 80,000 บาท/ตารางเมตร  

หากมีโครงการอาคารชุดท่ีปดการขายไปในชวงที่ทําการสํารวจใหม หรือเหลือหนวยการขายไมเกิน 6 หนวย ก็จะ

นําโครงการใหมที่เปดขายอยู ณ ชวงเวลานั้น ซึ่งเปนระดับราคาเดียวกัน ทําเลใกลเคียงกัน เขามาทดแทน 

1. ราคาขายนี้เปนราคาที่ไมรวมเฟอรนิเจอรลอยตัว 

2. ใชราคาขายที่โครงการประกาศ ณ เดือนที่ 3 และ 4 ของชวงระยะเวลาที่จัดทําขอมูลมาคํานวณเปนดัชนี 

3. หาราคาเฉล่ียของแตละโครงการโดยการนําราคาของหองชุดตัวอยางชั้นลางสุด ชั้นบนสุด และช้ันกลาง มา

คํานวณหาราคาเฉล่ีย (ไมรวมพื้นที่เชาเพื่อการคาในโครงการ) 

4. ในกรณีที่หาราคาในขอ 4 ตามที่โครงการประกาศไมได จะใชราคาขายมือสองที่มีในทองตลาดมาทดแทน 

5. หาราคาเฉล่ียของทุกโครงการ โดยนําราคาเฉล่ียของแตละโครงการที่ไดในขอ 4 มาถวงน้ําหนักดวยพื้นที่ขายของ

โครงการนั้นๆ  

6. จัดทําดัชนีโดยใหคาเฉล่ียคร่ึงหลังป 2552 เปนปฐาน มีคาเทากับ 100 

7. การปรับกลุมตัวอยางจะดําเนินการทุกปเพื่อใหมีสัดสวนตัวอยางของโครงการตามภาพรวมของตลาดท่ีแทจริง 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนย

ขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 


