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                              12 ตลุาคม 2565 
         

 

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 2565 
ปรับเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองต้นทุนทีเ่พ่ิมถูกถ่ายโอนสู่ราคาของทีอ่ยู่อาศัย 

 

 

ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์รายงานดัชนีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 2565 
พบว่าราคาเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 132.2 ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) และเพิ่มขึน้ 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยปัจจัยที่ส่งผลใหด้ัชนีราคาเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (YoY) มาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสรา้งและงานระบบที่เพิ่มขึน้ทุกรายการ โดยเพิ่มขึน้
มากที่สดุในหมวดงานวิศวกรรมโครงสรา้งรอ้ยละ 8.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ์รักษาการผู้อ านวยการศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เปิดเผยว่า 
ภาพรวมของราคาค่าก่อสรา้งบา้นในปี 2565 ยงัคงมีการขึน้ต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 โดยดชันีราคาค่าก่อสรา้ง
บา้นมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 2565 ปรบัตัวขึน้มาอยู่ที่ 132.2 จุด  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 6.2% เป็นอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มันซึ่งเป็นทั้งตน้ทุนการผลิตและ
ตน้ทนุในการขนสง่ แต่มีแนวโนม้ที่ราคาค่าก่อสรา้งบา้นจะปรบัขึน้แบบชะลอตวัลงแลว้ เนื่องจากพบว่าอตัราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ 0.8% ในไตรมาส 3 จาก รอ้ยละ 3.9% และ 1.1% ในไตร
มาส 1 และ 2 ที่ผ่านมา (รายละเอียดดแูผนภมูิที่ 1 - 2) 

หากวิเคราะหถ์ึงองคป์ระกอบที่ส  าคญัของการปรบัเพิ่มของดชันีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐานในไตรมาส 3 ปี 2565 
พบว่า มีการปรบัราคาค่าก่อสรา้งในเกือบทกุหมวดเมื่อเทียบกบัปีก่อน (YoY) โดยในหมวดงานออกแบบก่อสรา้งและงานระบบ 
มีการปรบัเพิ่มในงานวิศวกรรมโครงสรา้งจากปีก่อนสูงถึง 8.0% ส่วนหมวดวัสดุก่อสรา้งมีการปรบัเพิ่มจากปีก่อนมากสุดใน
หมวดย่อยสขุภณัฑ ์13.2% เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก 11.5% และไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้9.5% นอกจากนี ้ยงัมีการปรบัขึน้ค่า
ก่อสรา้งบา้นในหมวดแรงงานจากปีก่อนอีก 5.6% ทัง้นีพ้บว่า มีเฉพาะราคาของกระเบือ้งที่มีการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนเล็กนอ้ยที่ 3.2%(รายละเอียดดตูารางที่ 1 - 2) 

จากการวิเคราะหถ์ึงองคป์ระกอบที่ท าใหร้าคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐานเพิ่มขึน้ ยงัคงมีปัจจยัส าคญัจากการที่ราคา
วสัดกุ่อสรา้งส่วนใหญ่ยังคงปรบัตัวเพิ่มขึน้ แต่ก็มีทิศทางคงที่หรือปรบัลดลงเล็กนอ้ย เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) 
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ปี 2565 ยงัคงมีความเสี่ยงจากราคาน า้มนัที่อาจปรบัตัวสงูขึน้จากสงคราม และอตัราดอกเบีย้ขา
ขึน้ ที่จะสง่ผลต่อตน้ทนุการด าเนินการของผูผ้ลิตและผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
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ข้อมูลประกอบการรายงานดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 2565 
 

แผนภูมิที ่1 ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในกรุงเทพฯ (ปี 2553= 100.0) 

 
               ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

แผนภูมิที ่2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน 

 
               ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตน้ทนุของงานก่อสรา้งในแต่ละหมวด พบว่า 
 

1. หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ 
▪ งานวิศวกรรมโครงสรา้ง มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) 

แต่ลดลงร้อยละ -2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.8 ของหมวดงาน
ออกแบบและงานระบบ 

▪ งานสถาปัตยกรรม มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 64.7 ของหมวดงานออกแบบ
และงานระบบ 
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▪ งานระบบสขุาภิบาล มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่
ลดลงรอ้ยละ -1.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 2.8 ของหมวดงานออกแบบ
และงานระบบ 

▪ งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน (YoY) แต่ลดลงรอ้ยละ -0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัส่วนรอ้ยละ 3.6 ของหมวด
งานออกแบบและงานระบบ (ดตูารางที่ 1) 

 

                ตารางที ่1 องคป์ระกอบของดัชนีฯ  แยกตามหมวดงาน 

 
                         ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

 

2. หมวดวัสดุก่อสร้าง  
▪ ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 1.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 16.3 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ ผลิตภณัฑค์อนกรีต ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 0.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 4.4 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง

รอ้ยละ -12.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 6.1 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ กระเบื ้อง ราคาลดลงร้อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และราคาไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 3.1 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และราคาไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 2.0 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 
▪ อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง

รอ้ยละ -0.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 3.8 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง 

▪ วสัดกุ่อสรา้งอื่นๆ ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงรอ้ยละ  

-2.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสดัสว่น รอ้ยละ 24.6 ของหมวดวสัดกุ่อสรา้ง (ดตูารางที่ 2) 

 

หมวด  QoQ  YoY

งานวิศวกรรมโครงสรา้ง -2.4% 8.0%

งานสถาปัตยกรรม 2.4% 5.7%

งานระบบสขุาภบิาล -1.5% 1.1%

งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร -0.1% 5.0%
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               ตารางที ่2 องคป์ระกอบของดัชนีฯ แยกตามประเภทวัสดุก่อสร้าง 

 
                         ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

3. หมวดแรงงาน พบว่า ค่าแรงงานเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.8 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ)  

…………………………………………….. 
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 จะนับรวม ค่าด 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 ้

…………………………………………….. 
 

 

 

หมวด  QoQ  YoY

ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้ 1.3% 9.5%

ผลิตภณัฑค์อนกรีต 0.3% 4.7%

เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก -12.2% 11.5%

กระเบือ้ง 0.0% -3.2%

สขุภณัฑ์ 0.0% 13.2%

อปุกรณไ์ฟฟ้าและประปา -0.9% 4.2%

วัสดกุ่อสรา้งอ่ืน ๆ -2.7% 4.8%


