
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 101.2

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (YoY) สูงขึ้น 0.1

2. เดือนมกราคม 2563 (MoM) ลดลง -0.4

3. เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) สูงขึ้น 0.4
Highlights

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of 
Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 101.2 เทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 (YoY) โดยมีสาเหตุส าคัญจากหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.3 จากสินค้าส าคัญที่ราคาเพ่ิมขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย 
ปาล์ม สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่มีปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้ง
และอีกส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ ในขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ยังคง
หดตัวต่อเนื่อง ร้อยละ 4.0 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและแร่ และหมวดผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ยาง

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า 
สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าวัตถุดิบ ยังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.3 และ 1.2 ตามล าดับ ขณะที่
สินค้ากึ่งส าเร็จรูป หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.8 จากสินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ ามันดีเซล เหล็ก 
เม็ดพลาสติก ตามราคาตลาดโลก และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง จากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัว 
อย่างไรก็ดี ยังมีสินค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามวัตถุดิบ ได้แก่ ผลปาล์มสด-
น้ ามันปาล์มดิบ-น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ จากมาตรการของภาครัฐโดยเพ่ิมความต้องการใช้ในประเทศ
เพ่ือลดสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ สับปะรดโรงงาน-สับปะรดกระป๋อง/น้ าสับปะรด และ ข้าวเปลือกเหนียว-
ข้าวสารเหนียว-แป้งข้าวเหนียว จากวัตถุดิบการเกษตรที่ใช้ผลิตมีปริมาณน้อย
1. เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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YoY = 0.1

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.3 สินค้าส าคัญท่ีราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย ผักสด (ข้าวโพดฝักอ่อน ผักคะน้า ผักกาดหอม 
ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ผักชี ผักกวางตุ้ง บวบ) ผลไม้ (องุ่น กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า สับปะรดโรงงาน 
มะพร้าวอ่อน ฝรั่ง ชมพู)่ จากปริมาณผลผลิตท่ีลดลงเน่ืองจากหลายพื้นท่ีเพาะปลูกประสบภาวะ
ภัยแล้ง ขณะท่ีความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเน่ือง ปาล์มสด จากภาครัฐมีนโยบายเพื่อ
ดูดซับอุปทานส่วนเกิน เช่น สนับสนุนการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B10 ในประเทศ ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวดีขึ้น กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ ตามความต้องการ
บริโภคท่ีมีอย่างต่อเน่ืองประกอบกับการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว ส าหรับสินค้าท่ีราคา
ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลังสด กลุ่มปลาและสัตว์น้ า 
ได้แก่ กุ้งแวนนาไม และปลาหมึกกล้วย จากความต้องการของตลาดชะลอตัว
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 จากสินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง ได้แก่ 
กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันก๊าด) ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก กลุ่มเครื่อง
ไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคา
ลดลงเพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิม สายไฟ สายเคเบิล และแบตเตอรี่ จากราคาวัตถุดิบลดลง 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก จากความต้องการในตลาดโลกท่ีชะลอตัว โซดาไฟ ราคาลดลง
ตามตลาดโลก กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก 
ตามราคาตลาดโลกประกอบกับการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ กลุ่มสิ่งทอ 
ตามราคาวัตถุดิบท่ีลดลงและปรับราคาเพ่ือกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ตามราคาตลาดโลก
ประกอบกับค าสั่งซ้ือลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ตามราคาวัตถุดิบท่ีลดลง
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 4.0 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะตลาดโลก
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ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง 
กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง
เนื่องจากมีวัตถุดิบอื่น ๆ ทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์ มันส าปะหลังสด เป็นช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ผลปาล์มสด และยางพารา (ยางแผ่นดิบ เศษยาง) จากความต้องการ
ของตลาดท่ีชะลอตัว ผลไม้ (องุ่น กล้วยน้ าว้า มะม่วง มะพร้าวอ่อน ส้มเขียวหวาน ล าไย 
มะละกอ) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล กุ้งแวนนาไม ปลาหมึกกล้วย 
และหอยแครง ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นประกอบกับความต้องการของตลาดท่ีชะลอตัว 
ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า เนื่องจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวท าให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย สุกร/ไก่มีชีวิต ตามความต้องการของตลาดท่ีเพิ่มขึ้นประกอบกับ
การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของราคา
กลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา 
น้ ามันก๊าด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามราคาตลาดโลก กระดาษและบรรจุภัณฑ์
กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน กล่องกระดาษ) เหล็กเส้นและลวดแรงดึงสูง ตามการลดลง
ของราคาวัตถุดิบ ขณะท่ีสินค้าส าคัญท่ีราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ าตาลทราย และทองค า 
ตามราคาตลาดโลก เม็ดพลาสติก จากความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้น
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.8 สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง 
ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก) ตามราคาตลาดโลก
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2. เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

3. เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้
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หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 6.2 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
กลุ่มผลผลิตการเกษตร และสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 จากการลดลงของราคาสินค้า
กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ และกลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.2 จากการลดลงของราคาสินค้า
กลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

4. แนวโน้มดัชนรีาคาผู้ผลิตเดือนมีนาคม 2563

แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมีนาคม 2563 มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และสถานการณ์โลก ซึ่งส่งผลทั้งทางบวกและลบต่อดัชนีราคาผู้ผลิต ดังนี้
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างมากจากทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ราคาน้ ามันที่ยังมีแนวโน้มทรงตัวระดับต่ า 

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลต่อการลดลงของอุปสงค์สินค้าในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ เหล็ก ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและเม็ดพลาสติก และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งรัดการลงทุนของภาครั ฐ
น่าจะช่วยให้อุปสงค์ของสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนบ้าง อีกทั้งราคาทองค ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามสถานการณ์ความเสี่ยง แต่โดยรวมสินค้าก ลุ่มนี้น่าจะมี
ทิศทางราคาลดลงต่อไป

 ผลผลิตเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากสถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ราคามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อาทิ 
ข้าวเปลือก อ้อย ยางพารา และปาล์มน้ ามัน อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบจากอุปสงค์โลกที่ลดลง โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ 
มันส าปะหลัง ผัก ผลไม้ และกุ้ง 

คาดว่าสถานการณ์ไวรัส Covid-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีอิทธิพลต่อสินค้าอุตสาหกรรม และสถานการณ์ภัยแล้งจะยังคงมีอิทธิพลต่อ
สินค้าเกษตร ท าให้โดยรวมดัชนีราคาผู้ผลิตจะขยายตัวในระดับต่ าหรืออาจหดตัวได้ในระยะต่อไป

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 7 เมษายน 2563



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

กพ.63 กพ.63 กพ.62 M/M Y/Y A/A มค.63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 101.2 101.1 -0.4 0.1 0.4 101.6 0.9 0.8 0.8

ผลผลิตเกษตรกรรม 12.15 105.6 100.3 -0.3 5.3 6.2 105.9 3.1 7.2 7.2

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.78 101.2 94.4 -0.3 7.2 7.9 101.5 3.3 8.6 8.6

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 1.92 123.3 118.5 1.1 4.1 4.8 122.0 3.1 5.5 5.5

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 1.39 138.9 144.8 -2.1 -4.1 -1.5 141.9 2.8 1.3 1.3

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 3.23 111.9 116.6 -0.8 -4.0 -2.2 112.8 0.0 -0.4 -0.4

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.70 108.0 113.4 -0.9 -4.8 -2.7 109.0 0.0 -0.5 -0.5

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 0.53 124.0 123.9 -0.1 0.1 0.2 124.1 0.1 0.4 0.4

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.62 100.9 101.3 -0.3 -0.4 -0.2 101.2 0.6 0.0 0.0

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 15.30 109.0 107.7 0.3 1.2 1.1 108.7 0.9 0.9 0.9

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 4.99 107.2 107.6 0.1 -0.4 -0.5 107.1 0.0 -0.6 -0.6

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 0.59 104.7 104.7 0.0 0.0 -0.1 104.7 0.0 -0.1 -0.1

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.70 103.8 104.1 0.1 -0.3 -0.3 103.7 -0.3 -0.4 -0.4

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 1.63 104.0 105.5 -0.5 -1.4 -1.3 104.5 0.0 -1.2 -1.2

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 7.71 92.9 94.8 -6.2 -2.0 3.2 99.0 3.7 8.6 8.6

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.50 96.1 99.6 1.1 -3.5 -4.8 95.1 -0.8 -5.9 -5.9

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.62 79.9 80.2 0.0 -0.4 -0.4 79.9 0.4 -0.4 -0.4

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.50 102.3 102.1 0.0 0.2 0.2 102.3 0.1 0.3 0.3

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.22 96.7 98.6 -0.1 -1.9 -1.9 96.8 0.2 -2.0 -2.0

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.75 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 20.59 90.4 92.8 0.0 -2.6 -2.9 90.4 0.0 -3.2 -3.2

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.11 105.5 105.4 0.0 0.1 0.1 105.5 0.2 0.1 0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.41 119.9 111.8 2.1 7.2 6.3 117.4 2.1 5.2 5.2

หมวด

เดือนกุมภำพันธ์  2563 เดือนมกรำคม  2563

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

http://www.,oc.go.th/


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัด
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้า
วัตถุดิบ ซ่ึงจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

กพ.63 กพ.63 กพ.62 M/M Y/Y A/A มค.63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.8 102.5 0.0 0.3 0.4 102.8 0.6 0.5 0.5

   สินค้ำอุปโภคบริโภค 69.43 106.6 104.9 0.0 1.6 1.8 106.6 0.9 2.1 2.1

     - สินค้ำบริโภค 23.65 109.8 106.6 0.0 3.0 3.2 109.8 1.1 3.4 3.4

     - สินค้ำอุปโภค 45.78 105.5 104.5 0.0 1.0 1.2 105.5 0.8 1.5 1.5

   สินค้ำทุน 30.57 94.0 96.4 0.1 -2.5 -2.9 93.9 0.0 -3.3 -3.3

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 98.2 99.0 -1.1 -0.8 0.0 99.3 0.9 0.7 0.7

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปส้ำหรับอุตสำหกรรม 77.64 97.5 98.2 -1.4 -0.7 0.2 98.9 1.1 1.1 1.1

     - สินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ 12.64 112.3 108.4 1.0 3.6 2.7 111.2 1.6 1.6 1.6

     - สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปท่ีไม่ใช่อำหำร 65.00 95.0 96.5 -2.0 -1.6 -0.2 96.9 1.1 1.1 1.1

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปก่อสร้ำง 22.36 99.6 100.5 -0.1 -0.9 -0.8 99.7 0.1 -0.8 -0.8

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 99.4 98.2 -0.4 1.2 2.5 99.8 3.0 3.7 3.7

   สินค้ำวัตถุดิบส้ำหรับอำหำร 58.99 119.7 113.5 -0.3 5.5 6.2 120.1 5.0 7.0 7.0

   สินค้ำวัตถุดิบท่ีไม่ใช่อำหำร 41.10 76.3 79.7 -0.7 -4.3 -2.4 76.8 0.4 -0.6 -0.6

หมวด
เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เดือนมกรำคม 2563

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

http://www.,oc.go.th/

