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ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐาน ณ ไตรมาส 1 ป 2561 

REIC Home Construction Cost Index (HCCI) In Quarter 1st of 2018 
 

 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมกับ สมาคมธุรกิจรับสรางบาน 
จัดทําดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานในเขตกรุงเทพฯ เปนประจําทุกไตรมาส โดยใชราคาป 2553 เปนป
ฐาน 

 ในการจัดทําดัชนีนี้ จะใชแบบบาน “ครอบครัวไทยเปนสุข 5” ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เปนตัวแบบในการคํานวณราคาคากอสราง ซึ่งแบบบานดังกลาว เปนบาน 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 169 ตาราง
เมตร โดยใชสมมติฐานระยะเวลาการกอสรางบานไวประมาณ 180 วัน ราคาคากอสรางบาน จะนับรวมคา
ดําเนินการ และภาษีมูลคาเพิ่มแลว แตไมนับรวมราคาที่ดินและคาใชจายในการพัฒนาที่ดิน เชน คาใชจาย
ในการถมดิน และปรับหนาดิน  

 หมวดงานออกแบบกอสรางและงานระบบที่นํามาใชคํานวณดัชนีมี 5 หมวด ไดแก  หมวด
งานวิศวกรรมโครงสราง หมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาล หมวดงานระบบไฟฟาและ
ระบบส่ือสาร และ หมวดงานอ่ืนๆ  เพื่อใหครบถวนตามรูปแบบและรายการ สวนหมวดวัสดุกอสราง จะใช
ขอมูลราคาขายสงวัสดุกอสราง ของกระทรวงพาณิชย และหมวดแรงงาน จะใชขอมูลคาแรงข้ันตํ่า ของ
กระทรวงแรงงานในการจัดทําดัชนี 

 ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานในเขตกรุงเทพฯ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชวัดความ
เปลี่ยนแปลงของราคาคากอสรางบานในเขตกรุงเทพฯ ที่ประชาชนจางผูรับเหมาเปนผูกอสราง
คราวละ 1 หลัง ไมสามารถใชวัดความเปลี่ยนแปลงของราคาคากอสรางบานจัดสรรที่สรางโดย
ผูประกอบการซ่ึงจางผูรับเหมากอสรางคราวละหลาย ๆ หลังได 

 ในไตรมาส 1 ป 2561 ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐาน มีคาเทากับ 118.2 จุด เพิ่มข้ึน
รอยละ 0.6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ไตรมาส 4 ป 2560 เมื่อจําแนกตนทุนของงานที่สําคัญในการกอสรางในแตละหมวด พบวา 

 
1. หมวดงานออกแบบกอสรางและงานระบบ  
 งานวิศวกรรมโครงสราง มีอัตราคาตอบแทนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.4 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป

กอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560 โดยงานนี้มีสัดสวนรอยละ 27.9 ของ
หมวดงานออกแบบและงานระบบ 

 งานสถาปตยกรรม มีอัตราคาตอบแทนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.8 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
และเพิ่มข้ึนรอยละ 0.2 เม่ือเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560 โดยงานนี้มีสัดสวนรอยละ 65.2 ของหมวด
งานออกแบบและงานระบบ 
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 งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราคาตอบแทนลดลงรอยละ 0.8 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
แตทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยงานนี้มีสัดสวนรอยละ 3.1 ของหมวดงาน
ออกแบบและงานระบบ 

 งานระบบไฟฟาและระบบส่ือสาร มีอัตราคาตอบแทนลดลงรอยละ 0.4 เม่ือเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน แตทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยงานนี้มีสัดสวนรอยละ 3.8 
ของหมวดงานงานออกแบบและงานระบบ 

2. หมวดวัสดุกอสราง  
 ไมและผลิตภัณฑไม ราคาเพิ่มข้ึนรอยละ 1.5 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเพิ่มข้ึน

รอยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560 เนื่องจากราคาไมนําเขาราคาสูงข้ึนตอเนื่อง 
 ผลิตภัณฑคอนกรีต ราคาเพิ่มข้ึนรอยละ 0.4 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเพิ่มข้ึน 

0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560 เนื่องจากตนทุนเช้ือเพลิงสูงข้ึน 
 เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ราคาเพิ่มข้ึนรอยละ 6.8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และ

เพิ่มข้ึนรอยละ 9.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560 เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกขยายตัว
ตอเนื่องต้ังแตปที่ผานมาจากวัตถุดิบที่สูงข้ึน 

 กระเบ้ือง ราคาเพิ่มข้ึนรอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 3.2 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560  

 สุขภัณฑ ราคาปรับลดลงรอยละ 0.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และลดลงรอยละ 0.1 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560 

 อุปกรณไฟฟาและประปา ราคาลดลงรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน แต
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560  

 วัสดุกอสรางอ่ืนๆ ราคาปรับลดลงรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน แตเพิ่มข้ึน
รอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2560  
 

3. หมวดแรงงาน ไมมีการเปลี่ยนแปลง  
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แผนภูมิที่ 1 ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานในกรุงเทพฯ (ปฐาน = ป 2553) 

 
 

ตารางที่ 1 ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานในกรุงเทพฯ (ปฐาน = ป 2553)         

ไตรมาส 
ดัชนีราคาคากอสรางบาน
มาตรฐานในกรุงเทพฯ ∆QoQ ∆YoY 

Q4-56 117.8 0.4% 0.9% 
Q1-57 117.7 -0.1% 0.0% 
Q2-57 117.7 0.0% 1.0% 
Q3-57 117.5 -0.2% 0.1% 
Q4-57 117.3 -0.2% -0.4% 
Q1-58 117.4 0.1% -0.2% 
Q2-58 117.2 -0.2% -0.4% 
Q3-58 116.8 -0.4% -0.6% 
Q4-58 113.6 -2.7% -3.2% 
Q1-59 113.5 -0.1% -3.3% 
Q2-59 114.7 1.0% -2.1% 
Q3-59 114.1 -0.5% -2.3% 
Q4-59 115.1 0.9% 1.3% 
Q1-60 117.4 2.0% 3.5% 
Q2-60 116.7 -0.6% 1.8% 
Q3-60 117.2 0.4% 2.7% 
Q4-60 117.7 0.4% 2.2% 
Q1-61 118.2 0.4% 0.6% 
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ตารางที่ 2 องคประกอบดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานในกรุงเทพฯ แยกตามหมวดงาน 

             หมวด 
อัตราการเปล่ียนแปลงราคาไตรมาส

ปจจุบันเทียบกับไตรมาสกอน (∆QoQ)
อัตราการเปล่ียนแปลงราคา 

ปปจจุบันเทียบกับปกอน (∆YoY) 
หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง 1.6% 0.4% 
หมวดงานสถาปตยกรรม 0.2% 0.8% 
หมวดงานระบบสุขาภิบาล 0.0% -0.8% 
หมวดงานระบบไฟฟาและระบบส่ือสาร 0.0% -0.4% 

 
 

ตารางที่ 3 องคประกอบดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานในกรุงเทพฯ แยกตามวัสดุกอสราง 

หมวด 
อัตราการเปล่ียนแปลงราคาไตรมาส

ปจจุบันเทียบกับไตรมาสกอน (∆QoQ)
อัตราการเปล่ียนแปลงราคา 

ปปจจุบันเทียบกับปกอน (∆YoY) 
  ไมและผลิตภัณฑไม 0.6% 1.5% 
  ผลิตภัณฑคอนกรีต 0.2% 0.4% 
  เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก 9.9% 6.8% 
  กระเบื้อง 3.2% 3.2% 
  สุขภัณฑ -0.1% -0.3% 
  อุปกรณไฟฟาและประปา 3.7% -0.7% 
  วัสดุกอสรางอื่น ๆ 1.6% -0.2% 
  แรงงาน 0.0% 0.0% 

 
 

 

 

 
 
ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได  
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว แตศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริงและไม 
 อาจรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กดิขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ  จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 

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

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252  

  

    


