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วิสัยทัศน์ VISION 
“องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดท า 
และให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า” 

พันธกิจ MISSION 
      1.บริหารจัดการ การจัดท าข้อมูลราคาและดัชนีเศรษฐกิจการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
      2.จัดท าข้อมูลราคาและดัชนีเศรษฐกิจการค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
       ข้อมูล และยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ 
      3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรในกระทรวงพาณิชย์  
        รู้จัก ตระหนักถึงความส าคัญของดัชนีเศรษฐกิจการค้า และน าไปใช้อย่างแพร่หลาย 

เคล็ดลับสู่ความส าเร็จในการท าธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน ์หรือยุคไร้พรมแดน 
ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น  “รู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” 
ดั่งในหนังสือต าราพิชัยสงคราม 13 บทของ ซูนว ูเราต้องรู้จักเราให้ดีที่สุด 
โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ หรือแนวโน้ม และทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 

ก้าวตอ่ไปใสใ่จข้อมลูธุรกิจ 

คิดถึงดชันีเศรษฐกิจการค้า  

พาธุรกิจก้าวหน้า สูย่คุ Thailand 4.0 



ดัชนีราคา 

ดัชนีเศรษฐกิจ 

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
 

• ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก 
 

• ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ 
 

• ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ 
     ส่งออก 

วัดทัศนคติเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั่วไป  
การหางานท า รายได้และการใช้จ่ายของผู้บริโภค                                             

วัดทัศนคติภาวการณ์ส่งออกและความสามารถ 
ในการแข่งขันธุรกิจของผู้ส่งออก                          

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ประกอบด้วย 

วัดภาวการณ์ส่งออกในอนาคต 3 เดือน
ข้างหน้า รวมทั้งปัญหาข้อคิดเห็น 

วัดทัศนคติภาวการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกี่ยวกับ ภาวะธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 



 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Consumer Price Index : CPI) 
       ใชว้ัดค่าครองชีพของประชาชน และภาวะเงินเฟ้อของประเทศ 
• ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index : C-CPI) 
       ใชเ้ป็นข้อมูลประกอบ การก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
• ดัชนีราคาผู้บริโภครายไดน้้อย (Low Income Consumer Price Index : LPI) 
       ใชว้ัดค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง 
• ดัชนีราคาผู้บริโภคชนบท (Rural Consumer Price Index : RPI) 
       ใชว้ัดค่าครองชีพเกษตรกร และจัดท าเส้นความยกจน (Poverty line) 
• ดัชนีราคาผู้บริโภครายจังหวัด (Consumer Price Index of Provincial : CPIP) 
       ใชว้ัดค่าครองชีพของประชาชน ภาวะเงินเฟ้อของจังหวัด ปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าจังหวัด 
 



 

 
 
 
 
การเผยแพร่ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เผยแพร่ทุกวันท าการแรกของเดือนถัดไป 
ผ่านการประเมินโครงการประเมินการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance   
of Standard and Codes : ROSC)  ด้าน Data Dissemination      ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ด้านความครอบคลุม และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจตามมาตรฐาน 
SDDS (Special Data Dissemination Standard) ตั้งแต่ปี 2543  

 
 
 



 



 

 
 
 
การเผยแพร่ 
  ดัชนีราคาผู้ราคาผู้ผลิต เผยแพร่ทุกวันท าการแรกของเดือนถัดไป 
ผ่านการประเมินโครงการประเมินการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance 
of Standard and Codes : ROSC)   ด้าน Data Dissemination   ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ด้านความครอบคลุม และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจตามมาตรฐาน 
SDDS (Special Data Dissemination Standard) ตั้งแต่ปี 2543  

 
 
 



 

ประโยชน์ 
• เป็นเคร่ืองมือประกอบการวเิคราะห์

และประเมินงบประมาณก่อสร้าง 
• ใช้ศึกษาภาวการณ์ก่อสร้างและ

แนวโน้มของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
• ใช้วเิคราะห์ความเจริญเตบิโตในภาค

การก่อสร้าง 

 เผยแพร่ เป็นรายเดือน ทุกวันท าการแรกของเดือนถัดไป 



 

การเผยแพร่ ค่า K  เผยแพร่เป็นรายเดือน ทุกวันท าการที่ 2 ของเดือนถัดไป 

โครงสร้าง         ประโยชน์ 
 สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ว่าจ้างและ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในกรณีเกิดความ

ผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

 ใช้ส าหรับค านวณหาจ านวนเงินที่

ผู้รับเหมาสามารถขอเงินชดเชยจาก

ภาครัฐได้เม่ือค่า K เดือนที่ส่งมอบงาน

มีค่ามากกว่าค่า K เดือนที่เปิดซอง

ราคา (ค่าKมากกว่า 0.04) หรือจะต้อง

จ่ า ย เ งิ น คื น ใ ห้ กั บภ าค รั ฐ  ( ค่ าK       

น้อยกว่า 0.04 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 22 สิงหาคม 2532 



ประโยชน์ 
* เป็นข้อมูลในการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
การเผยแพร่ เป็นรายเดือน 
* ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง ทุกวันท าการที่ 2 ของเดือนถัดไป 
* ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาครายจังหวัด ทุกวันท าการที่ 5 ของเดือนถัดไป 

73 





 เผยแพร่ เป็นรายเดือน ทุกวันท าการที่ 20 ของเดือนถัดไป 





เผยแพร่เป็นรายไตรมาส ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนถัดไป 

1. ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก (Export Expectation Index : XEI) 
ประกอบด้วย 



1. ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ (Business Confidence Index : BCI) 

3. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) 

เผยแพร่เป็นรายเดือน ทุกวันท าการแรกของเดือนถัดไป 

การพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นแบบภาคีพันธมิตร 
วิธีการพัฒนาปรับปรุงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยการขอความร่วมมือภาคีพันธมิตรในการเก็บข้อมูลจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการส ารวจข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบ  
ซ่ึงแนวทางนี้จะท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น มีความรวดเร็วขึ้นและร่วมสะท้อนและ
ผลักดันประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อม ๆ กัน  
วิธีการภาคีพันธมิตร ด าเนินการโดยวิธีผสมระหว่าง 1) การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยพนักงานเก็บ
ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ (ส าหรับกลุ่มรับจ้างอิสระและพนักงานของรัฐ) และ 2) การสร้างการ
มีส่วนร่วมของพันธมิตร โดยขอความร่วมมือจากพันธมิตรด าเนินการเก็บข้อมูลให้ ดังนี้ 
สถาบันการศึกษา (กลุ่มนักศึกษา) หอการค้าจังหวัด (กลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานเอกชน) 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (กลุ่มเกษตรกร) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่ม
เกษตรกรและพนักงานเอกชน) และส านักงานจัดหางานจังหวัด (กลุ่มผู้ว่างงาน) ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้การเก็บข้อมูลโดยพนักงานของกระทรวงพาณิชย์มีประสิทธิภาพและได้
จ านวนตัวอย่างในกลุ่มรับจ้างอิสระและพนักงานของรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 100-300 และการเก็บ
ข้อมูลโดยความร่วมมือจากพันธมิตร ในกลุ่มนักศึกษา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 300) กลุ่มผู้ประกอบการ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 100-200) กลุ่มพนักงานเอกชน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 150-200) และกลุ่มผู้ว่างงาน 
(เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25) ซึ่งจะท าให้จ านวนตัวอย่างทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 130-170 จ า
โดยข้อมูลมีมากว่า 10,000 ข้อมูล สามารถสะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากข้ึน. 

2. ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก (Export Business Index : XBI) 

เผยแพร่เป็นรายเดือน ทุกวันท าการแรกของเดือนถัดไป 
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0 2507 5793    0 2507 5855  โทรสาร  0 2507 5825   0 2507 5851 

http://www.price.moc.go.th 

 ดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นปรอทวดัอุณหภูมิเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ ในช่วงเวลา 
นัน้ ๆ ซึ่งมีอยู่หลายประเภท  แต่ละประเภทมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั  หากคณุต้องการจะรู้
ว่าภาวะเงินเฟ้อจะเกิดหรือไม่อย่างไร  ดัชนีราคาผู้บริโภค  ให้ค าตอบในเร่ืองนีไ้ด้  ต้องการรู้
ราคาสินค้าผู้ผลิต ในประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด  ดัชนีราคาผู้ผลิต  จะบอกได้
อย่างชัดเจน  มูลค่าการก่อสร้างเพิ่มขึน้หรือลดลงดูได้จาก  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง           
กรณีต้องการรู้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศตรวจได้จาก        
ดัชนีราคาส่งออก และดัชนีราคาน าเข้า  หากต้องการรู้เร่ืองเก่ียวกับต้นทุนการขนส่ง       
ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน  ช่วยคณุได้  ต้องการตรวจสอบภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นเช่นไรท่ีสะท้อนผ่านทัศนคติของประชาชนในดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค  รวมทัง้       
ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจ มีค่าเหนือเส้น 50 มีค าตอบกรณีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เป็นบวกเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึน้  แต่เม่ือใดเป็นลบเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลง   
 ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (Trade and Economic Indices)              
มีความหมายหลากหลาย   และครอบคลมุเศรษฐกิจของประเทศในทกุด้าน  สามารถน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือท าธุรกิจในยคุโลกาภิวตัน์ได้ดี  โดยใช้ประกอบการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  และ
พิจารณาก าหนดนโยบาย น าพาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 สามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่เติมได้ท่ี 
 


