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                                                        18 กรกฎาคม 2565  
   

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2565 
 

ดัชนีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 131.2 ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.6 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยปัจจัยที่
ส่งผลใหด้ชันีราคาเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสรา้งและ
งานระบบที่เพิ่มขึน้ทุกรายการ โดยเพิ่มขึน้มากที่สุดในหมวดงานวิศวกรรมโครงสรา้งรอ้ยละ 12.4  เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน 

ดร.วิชยั วิรตักพนัธ ์รกัษาการผูอ้  านวยการศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เปิดเผยว่า หมวด
ราคาวัสดุก่อสรา้งที่เพิ่มขึน้มี 5 รายการ ไดแ้ก่ เหล็กและผลิตภัณฑเ์หล็ก สุขภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์อนกรีต อุปกรณไ์ฟฟ้าและ
ประปา ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กยงัคงเพิ่มขึน้มากถึงประมาณรอ้ยละ 27.5 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และยงัคงเพิ่มขึน้มากที่สดุในกลุ่มวสัดกุ่อสรา้งรอ้ยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 
เป็นผลมาจากราคาน า้มนัที่ปรบัสงูขึน้ต่อเนื่อง สง่ผลกระทบต่อภาคการผลิต และภาคการขนสง่สินคา้โดยตรงท าใหต้น้ทุนการ
ผลิตและการขนส่งสินคา้ทุกประเภทสูงขึน้จึงเป็นสาเหตุท าให้ราคาวัสดุก่อสรา้งในรายการต่าง ๆ ยังคงปรบัตัวสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง สง่ผลใหร้าคาที่อยู่อาศยัที่ก่อสรา้งใหม่ในช่วงเวลานีม้ีการปรบัตวัสงูขึน้อย่างแน่นอนเนื่องจากตน้ทุนต่างๆ ที่กล่าวมา
สงูขึน้ 

สว่นหมวดแรงงานยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (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 มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

(YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 29.7 ของหมวดงาน
ออกแบบและงานระบบ 

▪ งานสถาปัตยกรรม มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่
ลดลงรอ้ยละ - 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัส่วนรอ้ยละ 63.7 ของหมวดงานออกแบบ
และงานระบบ 

▪ งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
และเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของหมวดงาน
ออกแบบและงานระบบ 

▪ งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน (YoY) และอตัราค่าตอบแทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัส่วน
รอ้ยละ 3.7 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ (ดตูารางที่ 1) 
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          ตารางที ่1 องคป์ระกอบของดัชนีฯ  แยกตามหมวดงาน 

 
                ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

2. หมวดวัสดุก่อสร้าง  
▪ ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 0.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) 
▪ ผลิตภณัฑค์อนกรีต ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) 
▪ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 (QoQ) 
▪ กระเบื ้อง ราคาลดลงร้อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และราคาไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) 
▪ สขุภณัฑ ์ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 เมื่อ

เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) 
▪ อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) 

▪ วสัดกุ่อสรา้งอ่ืนๆ ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

2.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) (ดตูารางที่ 2) 

 

 

 

 

หมวด  QoQ  YoY

งานวิศวกรรมโครงสรา้ง 4.0% 12.4%

งานสถาปัตยกรรม -0.2% 2.3%

งานระบบสขุาภบิาล 0.9% 1.7%

งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร 0.0% 5.4%
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          ตารางที ่2 องคป์ระกอบของดัชนีฯ แยกตามประเภทวัสดุก่อสร้าง 

 
                 ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

3. หมวดแรงงาน ค่าแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 

…………………………………………….. 

วิธีการจัดท าข้อมูล 

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ร่วมกับสมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น จัดท าดัชนีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน เป็น
ประจ าทกุไตรมาส โดยใชร้าคาปี 2553 เป็นปีฐาน 

ในการจดัท าดชันีนี ้จะใชแ้บบบา้น “ครอบครวัไทยเป็นสขุ 5” ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็นตวัแบบในการค านวณราคาค่าก่อสรา้ง ซึ่ง
แบบบา้นดงักล่าว เป็นบา้น 2 ชัน้ พืน้ท่ีใชส้อย 169 ตารางเมตร โดยใชส้มมติฐานระยะเวลาการก่อสรา้งบา้นไวป้ระมาณ 180 วนั ราคาค่าก่อสรา้งบา้น 
จะนับรวม ค่าด าเนินการ และภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้แต่ไม่นับรวมราคาท่ีดินและค่าใชจ้่ายในการพฒันาท่ีดิน เช่น ค่าใชจ้่ายในการถมดิน และปรบัหนา้
ดิน 

หมวดงานออกแบบก่อสรา้งและงานระบบท่ีน ามาใชค้  านวณดชันี ไดแ้ก่ งานวิศวกรรมโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสขุาภิบาลงาน
ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารและงานอื่น ๆ  

ส่วนหมวดวสัดุก่อสรา้ง จะใชข้อ้มลูราคาขายส่งวสัดกุ่อสรา้งในกรุงเทพฯ ของกระทรวงพาณิชย ์และหมวดแรงงาน จะใชข้อ้มลูค่าแรงขัน้ต ่า
ของกระทรวงแรงงานในการจดัท าดชันี 
 
ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูล 

ดชันีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน จัดท าขึน้เพื่อใชว้ดัความเปลี่ยนแปลงของราคาค่าก่อสรา้งบา้นท่ีประชาชนจา้งผูร้บัเหมาเป็นผูก้่อสร้าง
คราวละ 1 หลัง แต่ไม่สามารถใชว้ัดความเปลี่ยนแปลงของราคาค่าก่อสรา้งบา้นจัดสรรท่ีสรา้งโดยผูป้ระกอบการซึ่งจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งคราว ละ
หลายๆ หลงัได ้

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

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันีศ้นูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือไดห้รือจากการประมวลผลที่เชื่อถือไดศ้นูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดต้รวจสอบจน

มั่นใจในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจริงและไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มลูผูน้  าขอ้มลู

ไปใชพึ้งใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

หมวด  QoQ  YoY

ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้ 0.3% 8.1%

ผลิตภณัฑค์อนกรีต 0.1% 6.3%

เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก 7.0% 27.5%

กระเบือ้ง 0.0% -3.2%

สขุภณัฑ์ 0.2% 12.9%

อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา 0.5% 4.9%

วัสดกุ่อสรา้งอ่ืน ๆ 2.1% 8.7%


