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              16 มกราคม 2566 
 

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 4 ปี 2565 
 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ รายงานดชันีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน ไตรมาส 4 ปี 
2565 มีค่าดชันีเท่ากบั 131.9 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ -0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.6 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาเพิ่มขึน้นั้นมาจากค่าตอบแทนในหมวดงาน
ออกแบบก่อสรา้งและงานระบบที่เพิ่มขึน้ทุกรายการ โดยเพิ่มขึน้มากที่สุดในหมวดงานวิศวกรรมโครงสรา้งรอ้ยละ 6.1 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ์รักษาการผู้อ านวยการศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เปิดเผย
ว่า หมวดราคาวสัดกุ่อสรา้งที่เพิ่มขึน้มี 6 รายการ ไดแ้ก่ สขุภณัฑ ์ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก วสัดกุ่อสรา้ง
อ่ืนๆ อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา ผลิตภณัฑค์อนกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสุขภัณฑท์ี่เพิ่มขึน้มากถึงประมาณรอ้ยละ 13.2 
เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี (YoY) โดยเป็นผลมาจากราคาน า้มนัยงัอยู่ในระดบัสงู ซึ่งสง่ผลกระทบโดยตรงต่อภาคการ
ผลิตและภาคการขนส่งของวัสดุก่อสรา้ง ท าใหเ้กิดการถ่ายโอนต้นทุนที่เพิ่มไปเป็นราคาของที่อยู่อาศัยที่ก่อสรา้งใหม่ใน
ช่วงเวลานีใ้หม้ีการปรบัตวัสงูขึน้ 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นไดว้่าการเปลี่ยนแปลงดชันีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน เริ่มเขา้สูท่ิศทางการ
ขยายตวัของดชันีราคาที่ชะลอตัวลง ทัง้รายไตรมาส และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ เช่น งานระบบสุขาภิบาลซึ่งมี
อตัราค่าตอบแทนลดลงรอ้ยละ -0.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และลดลงรอ้ยละ -1.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาส 3 ปี 2565  นอกจากนีต้น้ทุนหมวดวสัดกุ่อสรา้งบางรายการมีการปรบัตวัลดลง ประกอบดว้ย กระเบือ้ง ราคาลดลงรอ้ยละ 
-3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่หลายรายการราคาเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑค์อนกรีต ลดลงรอ้ยละ -0.8  เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก ลดลงรอ้ยละ -3.1 อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา 
ลดลงรอ้ยละ -0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) ขณะที่หมวดแรงงานยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ดแูผนภมูิที่ 1 - 2) 

 

           แผนภูมิที ่1 ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในกรุงเทพฯ (ปี 2553 = 100.0) 

 
                 ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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         แผนภูมิที ่2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน 

 
               ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตน้ทนุของงานก่อสรา้งในแต่ละหมวด พบว่า 
 

1. หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ 
▪ งานวิศวกรรมโครงสรา้ง มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) 

แต่ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.6 ของหมวดงาน
ออกแบบและงานระบบ 

▪ งานสถาปัตยกรรม มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 65.0 ของหมวดงานออกแบบ
และงานระบบ 

▪ งานระบบสขุาภิบาล มีอตัราค่าตอบแทนลดลงรอ้ยละ -0.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) 
และลดลงรอ้ยละ -1.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 2.8 ของหมวดงาน
ออกแบบและงานระบบ 

▪ งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 3.6 ของหมวด
งานออกแบบและงานระบบ (ดตูารางที่ 1) 
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                ตารางที ่1 องคป์ระกอบของดัชนีฯ  แยกตามหมวดงาน 

 
                         ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

2. หมวดวัสดุก่อสร้าง  
▪ ไมแ้ละผลิตภัณฑไ์ม ้ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และราคาไม่มี

การเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 16.3 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ ผลิตภณัฑค์อนกรีต ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงรอ้ยละ -0.8 

เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 4.3 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ เหล็กและผลิตภัณฑเ์หล็ก ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง

รอ้ยละ -3.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 5.9 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ กระเบือ้ง ราคาลดลงรอ้ยละ -3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจาก ผูผ้ลิตไดร้าคา

พิเศษจากโรงงาน จึงลดราคาเพื่อตอ้งการรกัษาฐานลกูคา้ไว ้และราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกบัไตร
มาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 3.1 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง  

▪ สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 2.0 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 

▪ อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง

รอ้ยละ -0.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 3.8 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 

▪ วสัดกุ่อสรา้งอ่ืนๆ ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และราคาไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วน รอ้ยละ 24.6 ของหมวดวัสดุก่อสรา้ง       

(ดตูารางที่ 2) 

 

 

 

หมวด  QoQ  YoY

งานวิศวกรรมโครงสรา้ง -0.9% 6.1%

งานสถาปัตยกรรม 0.1% 5.7%

งานระบบสขุาภบิาล -1.5% -0.4%

งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร 0.1% 5.1%
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               ตารางที ่2 องคป์ระกอบของดัชนีฯ แยกตามประเภทวัสดุก่อสร้าง 

 
                         ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

3. หมวดแรงงาน ค่าแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
…………………………………………….. 

วิธีการจัดท าข้อมูล 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์รว่มกบัสมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น จดัท าดชันีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน 
เป็นประจ าทกุไตรมาส โดยใชร้าคาปี 2553 เป็นปีฐาน 

ในการจดัท าดชันีนี ้จะใชแ้บบบา้น “ครอบครวัไทยเป็นสขุ 5” ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็นตวัแบบในการค านวณราคาค่า
ก่อสรา้ง ซึง่แบบบา้นดงักลา่ว เป็นบา้น 2 ชัน้ พืน้ท่ีใชส้อย 169 ตารางเมตร โดยใชส้มมตฐิานระยะเวลาการก่อสรา้งบา้นไวป้ระมาณ 180 วนั 
ราคาค่ากอ่สรา้งบา้น จะนับรวมค่าด าเนินการ และภาษีมลูค่าเพิม่แลว้แต่ไมนั่บรวมราคาที่ดินและค่าใชจ้า่ยในการพฒันาที่ดิน เชน่ 
ค่าใชจ้า่ยในการถมดิน และปรบัหนา้ดิน 

หมวดงานออกแบบก่อสรา้งและงานระบบที่น ามาใชค้  านวณดชัน ีไดแ้ก่ งานวศิวกรรมโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
สขุาภิบาลงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสารและงานอื่น ๆ  

ส่วนหมวดวสัดุก่อสรา้ง จะใชข้อ้มลูราคาขายส่งวสัดุก่อสรา้งในกรุงเทพฯ ของกระทรวงพาณิชย ์และหมวดแรงงาน จะใชข้อ้มลู
ค่าแรงขัน้ต ่าของกระทรวงแรงงานในการจดัท าดชันี 
 

ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูล 
ดชันีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน จดัท าขึน้เพื่อใชว้ดัความเปล่ียนแปลงของราคาค่าก่อสรา้งบา้นท่ีประชาชนจา้งผูร้บัเหมาเป็นผู้

ก่อสร้างคราวละ 1 หลัง แต่ไม่สามารถใช้วัดความเปล่ียนแปลงของราคาค่าก่อสร้างบ้านจัดสรรที่สร้างโดยผู้ประกอบการซึ่งจ้าง
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคราวละหลายๆ หลงัได  ้

…………………………………………….. 
ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันีศ้นูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือไดห้รือจากการประมวลผลที่เชื่อถือไดศ้นูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดต้รวจสอบจน

มั่นใจในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจริงและไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มลูผูน้  าขอ้มลู

ไปใชพึ้งใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

หมวด  QoQ  YoY

ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้ 0.0% 9.5%

ผลิตภณัฑค์อนกรีต -0.8% 2.5%

เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก -3.1% 7.5%

กระเบือ้ง 0.0% -3.4%

สขุภณัฑ์ 0.0% 13.2%

อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา -0.8% 3.4%

วัสดกุ่อสรา้งอ่ืน ๆ 0.0% 3.9%


