
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 104.6

ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2563 5 ตุลาคม 2563

Construction Materials Price Index (CMI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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2563

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ดัชนี

YoY = -1.2
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หมวดไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้ หมวดอุปกรณไ์ฟฟ้าและประปา หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบือ้ง หมวดสขุภณัฑ์ หมวดซีเมนต์

หมวดวัสดุก่อสรา้งอ่ืน ๆ หมวดผลิตภณัฑค์อนกรตี หมวดเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก

YoY

Highlights
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 104.6 เทียบกับเดือนกันยายน 2562 
ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.2 โดยเป็นการลดลง
ของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหมวดซีเมนต์ ท่ีปรับลดลง
ร้อยละ 5.5 2.8 และ 0.3 ตามล าดับ โดยปัจจัยส าคัญยังคงมาจากปริมาณผลผลิตท่ียังมากกว่า
ความต้องการ และผู้ประกอบการหลายรายปรับราคาลงเพื่อเร่งระบายสินค้าท่ีมีการผลิตไว้
ล่วงหน้าก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาไม่เปล่ียนแปลง
 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ
ปูนฉาบส าเร็จรูป เนื่องจากการแข่งขันที่ยังสูงอยู่และยังมีความต้องการระบายสินค้าในตลาด
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 2.8 จากการลดลงของชีทไพล์คอนกรีต ถังซีเมนต์
ส าเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตส าเร็จรูป ผนัง
คอนกรีตส าเร็จรูป และคอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ยังคงลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะ
สินค้าล้นตลาด ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 5.5 เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 
จากการลดลงของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กรางน้ า 
ลวดเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด า ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบด า ชีทไพล์เหล็ก 
ตะปู และเมทัลชีท เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต ซึ่งปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุน
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของสเีคลือบน้ ามัน สีรองพื้นโลหะ 
และซิลิโคน
 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากการสูงขึ้นของโถส้วมชักโครก ที่ปัสสาวะเซรามิก
กระจกเงา และที่ใส่สบู่
 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของท่อร้อยสายไฟและ
สายโทรศัพท์พีวีซี ถังเก็บน้ าสแตนเลส ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ซึ่งราคาสูงขึ้นตามต้นทุน 
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย ยังคงเป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงกลั่นน้ ามันในสิงคโปร์มีการหยุดการ
ผลิต (Shut down) ท าให้ปริมาณผลผลิตยางมะตอยลดลง ขณะที่ความต้องการยางมะตอย
เพ่ือใช้ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงทางของโครงการภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้น1.2

0.4

0.1

0.6

1.7

-5.5

-2.8

-0.3

0.0

-1.2

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

หมวดสุขภัณฑ์
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รวมทุกหมวด

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 104.6 เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลง -1.2

2. เดือนสิงหาคม 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.2

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) 

ลดลง -2.4

4. ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2562 (YoY) 

ลดลง -1.7

5. ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ) 

สูงขึ้น 0.9

1. เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีการเปล่ียนแปลงของราคา
สินค้า ดังน้ี



ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2563
2. เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค้า ดังนี้

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ 2.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 หมวดซีเมนต์ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่ ชีทไพล์คอนกรีต เน่ืองจาก
มีการแข่งขันสูง ประกอบกับผู้ประกอบการต้องการระบายสินค้าในสต็อก จึงท าให้ราคา
มีการปรับลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 1.8 จากการสูงขึ้นของเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ตามการสูงขึ้นของ
ราคาเศษเหล็กในตลาดโลก
 หมวดกระเบื้อง ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 หมวดวัสดุฉาบผิว ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 หมวดสุขภัณฑ์ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาไมเ่ปลี่ยนแปลง
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของราคายางมะตอย 
เน่ืองจากความต้องการในตลาดโลกลดลง

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว 
ไม้แบบ วงกบประต-ูหน้าต่าง และบานประตู
 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม
และปูนฉาบส าเร็จรูป จากการแข่งขันที่สูงอันเกิดจากการเร่งระบายสินค้าของ
ผู้ประกอบการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย
การก่อสร้างภาครัฐมีการเร่งด าเนินการเพื่อให้งานเสร็จตามสัญญา
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.9 ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตส าเร็จรูป คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ถังซีเมนต์ส าเร็จรูป 
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป และชีทไพล์คอนกรีต เน่ืองจากการแข่งขันสูง จากการก่อสร้างภาครัฐ
ท่ีเร่งด าเนินงานให้เสร็จตามสัญญา
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 10.8 ได้แก่ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-
ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด า
ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบด า ชีทไพล์ เหล็ก ตะปู  และเมทัลชีท เ น่ืองจาก
ความต้องการใช้เหล็กในประเทศลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา
 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ กระเบื้องแกรนิต ซ่ึงราคาปรับสูงขึ้นตามต้นทุน
การผลิต
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ สีเคลือบน้ ามัน สีรองพ้ืนปูน-โลหะ และ
ซิลิโคน
 หมวดสุขภัณฑ์ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟและ
สายโทรศัพท์พีวีซี และถังเก็บน้ าสแตนเลส
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ยางมะตอย ซ่ึงเป็นผลจาก
โรงกลั่นน้ ามันในประเทศสิงคโปร์หยุดการผลิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

4. ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ 1.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค้า ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

5. ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สูงขึ้นร้อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม และ
ปูนฉาบส าเร็จรูป 
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 2.2 ได้แก่  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
พื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คานคอนกรีตส าเร็จรูป
ถังซีเมนต์ส าเร็จรูป ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป และชีทไพล์คอนกรีต
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 8.1 ได้แก่ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-
ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรูป I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ า ลวดเหล็กเสริม
คอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด า ท่อสแตนเลส เหล็ก
แผ่นเรียบด า ชีทไพล์เหล็ก ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ตะปู และเมทัลชีท โดยลดลงต่อเน่ือง
จากความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา
 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต 
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ได้แก่ สีเคลือบน้ ามัน สีรองพื้นโลหะ และ
ซิลิโคน
 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ โถส้วมชักโครก ท่ีปัสสาวะเซรามิก 
กระจกเงา และท่ีใส่สบู่
 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟและ
สายโทรศัพท์พีวีซี ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ าสแตนเลสปรับราคาสูงขึ้นตาม
ราคาวัตถุดิบ คือ สแตนเลส ลวดทองแดงสแตนเลส และทองแดง
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย

 หมวดไม้และผลิตภัณฑไ์ม้ ดัชนีราคาไมเ่ปลี่ยนแปลง

 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม และ 
ปูนซีเมนต์ขาว

 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
หยาบ

 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-
ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว H เหล็กรางน้ า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง
ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อสแตนเลส ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป และตะปู ซึ่งสูงขึ้น
ตามการสูงขึ้นของราคาเศษเหล็กในตลาดโลก

 หมวดกระเบื้อง ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

 หมวดวัสดุฉาบผิว ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

 หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของฝักบัวอาบน้ า

 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย1.6
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนกันยายน 2563

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญคือโครงการก่อสร้างของ
ภาครัฐหลายโครงการที่เร่งด าเนินงาน ในขณะที่การก่อสร้างใหม่ของภาคเอกชนยังคงซบเซา ส่งผลให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง และราคา
วัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนไม่มากนัก ประกอบกับปริมาณผลผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างยังมากกว่าความต้องการ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และความกังวลต่อการแพร่ระบาดระลอกสอง 
ส่งผลกระทบให้ธุรกิจด้านการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการของสถาบันการเงินที่คุมเข้มขึ้น 
และความไม่แน่นอนทางการเมือง เป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ และเน้นการระบายสต็อก 
ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคและนักลงทุนก็ยังคงชะลอการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถเรียก
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติให้กลับมาได้ ประกอบกับแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และมาตรการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่ออกมาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ น่าจะเป็นปัจจัยที่สามารถส่งเสริมความต้องการในภาคก่อสร้างภายในประเทศ
ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ท้ังนี้ ยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

6. แนวโน้มดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างไตรมาสที่ 4 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาวัสดุกอ่สร้างของประเทศ เดือนกันยายน 2563

รายการ
สัดส่วน
น้ าหนัก
ก.ย.63

เดือนกันยายน 2563 เดือนสิงหาคม 2563

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี
ส.ค.63

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ก.ย.63 ก.ย.62 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 104.6 105.9 0.2 -1.2 -2.4 104.4 -0.3 -2.2 -2.7

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.27 129.8 129.8 0.0 0.0 0.5 129.8 0.0 0.0 0.6

หมวดซีเมนต์ 12.86 104.8 105.1 0.0 -0.3 -0.4 104.8 -1.0 -0.3 -0.5

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.24 130.6 134.3 -0.8 -2.8 -1.9 131.7 0.0 -1.9 -1.9

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 19.95 84.9 89.8 1.8 -5.5 -10.8 83.4 -1.3 -10.2 -11.3

หมวดกระเบื้อง 7.06 105.1 103.3 0.0 1.7 1.5 105.1 0.0 1.7 1.5

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.65 108.7 108.1 0.0 0.6 0.4 108.7 0.0 0.6 0.4

หมวดสุขภัณฑ์ 2.11 106.3 106.2 0.0 0.1 0.0 106.3 0.0 0.1 0.1

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.84 92.5 92.1 0.0 0.4 0.4 92.5 0.0 0.4 0.4

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 18.02 115.0 113.6 -0.3 1.2 0.1 115.3 0.7 1.3 -0.1

Concept ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวสัดุก่อสร้างที่ซ้ือขายใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 
ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา และนครศรีธรรมราช ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณไ์ฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง (ปี 2553=100)

ดัชนีราคาวัสดุกอ่สร้างของประเทศ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

Concept ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวสัดุก่อสร้างที่ซ้ือขายใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 
ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา และนครศรีธรรมราช ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑไ์ม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณไ์ฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

รายการ
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q3/63 Q2/63 Q3/62 Q/Q Y/Y

ดัชนี 104.6 103.7 106.4 0.9 -1.7

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 129.8 129.8 129.8 0.0 0.0

หมวดซีเมนต์ 105.2 104.2 105.1 1.0 0.1

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 131.3 131.1 134.3 0.2 -2.2

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 84.3 82.8 91.7 1.8 -8.1

หมวดกระเบื้อง 105.1 105.1 103.3 0.0 1.7

หมวดวัสดุฉาบผิว 108.7 108.7 108.1 0.0 0.6

หมวดสุขภัณฑ์ 106.3 106.4 106.2 -0.1 0.1

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 92.5 92.5 92.1 0.0 0.4

หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 114.9 113.1 113.7 1.6 1.1


