
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 98.3

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนเมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลง -4.3

2. เดือนมีนาคม 2563 (MoM) ลดลง -1.7

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) 

ลดลง -1.4

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนเมษายน 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 98.3 เทียบกับเดือนเมษายน 2562  
ลดลงร้อยละ 4.3 (YoY) จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 4.2 สินค้าส าคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ยาง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.6 
จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่ โดยสินค้าเชื้อเพลิงและสินค้า      
ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันปรับลดลงตามตลาดโลกและต้นทุนวัตถุดิบ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลงร้อยละ 1.7 จากสินค้าส าคัญ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวมันส าปะหลัง ยางพารา พืชผัก     
สุกรมีชีวิต กุ้งแวนนาไม และปลาหมึกสด เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับภาวะการค้าชะลอตัว

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
หมวดสินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้าทุน หดตัวร้อยละ 2.0 9.5 และ
4.1 ตามล าดับ โดยมีสินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับลดลงตามวัตถุดิบ ได้แก่           
น้ ายางข้น/ยางแผ่นดิบ –ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  มันส าปะหลัง –แป้งมันส าปะหลัง/ มันเส้น   
จากผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นประกอบกับภาวะการค้าชะลอตัว ส าหรับสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือก-ข้าวสาร ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง และปาล์มสด –น้ ามันปาล์มดิบ-
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศและผลผลิตที่ลดลง  

1. เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 4.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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ดัชนี  

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY = -4.3

หมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม ลดลงร้อยละ 4.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ประกอบกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกเพ่ิมแรงกดดัน ท าให้ราคา
สินค้าส าคัญลดลงต่อเนื่องตามตลาดโลกและราคาวัตถุดิบ ได้แก่ กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิงและ
สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 ,95 น้ ามันเตา น้ ามันเครื่องบิน 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG))  กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก) กลุ่มสิ่งทอ ( เส้นใยสัง เคราะห์ 
ด้ายใยสัง เคราะห์ผสมฝ้าย ด้ายใยสัง เคราะห์อะคริลิค ) กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์
กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก) กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ (สายไฟ      
สายเคเบิล แบตเตอร่ี) ส าหรับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคาลดลงเพ่ือ
ระบายสินค้ารุ่นเดิม
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.6 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโลก
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.7 จากสินค้าส าคัญ กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวมันส าปะหลัง ยางพารา และพืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ กะหล่ าปลี 
ผักคะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ าดอก แตงร้าน) กลุ่ม ัตว์มีชีวิต ได้แก่ 
สุกรมีชีวิต กลุ่มปลาและ ัตว์น้้า ได้แก่ กุ้งแวนนาไม และปลาหมึกสด เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะการค้าชะลอตัว  ้าหรับ ินค้า ้าคัญที่ราคา ูงขึ้น 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว มะพร้าวผล อ้อย และผลไม้ (กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า 
กล้วยไข่ สับปะรดโรงงาน) จากภาวะภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการ
ของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ปาล์มสด เป็นผลจากมาตรการดูดซับอุปทานส่วนเกินน้ ามันปาล์มดิบ
ผ่านกลไกการสนับสนุนการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B10 ในประเทศ ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ ตามความต้องการ
บริโภคที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 
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ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ้านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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 ินค้า ้าเร็จรูป  ินค้ากึ่ง ้าเร็จรูป  (แปรรูป)

 ินค้าวัตถุดิบ

%YoY



กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ้านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มผลผลิตการเกษตร
ได้แก่ มันส าปะหลังสด ผลปาล์มสด มะพร้าวผล และยางพารา (น้ ายางข้น เศษยาง) เนื่องจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะการค้าชะลอตัวจากปัญหาไวรัสโควิด -19 ผลไม้ 
(องุ่น สับปะรดโรงงาน มะม่วง ส้มเขียวหวาน ชมพู่) กลุ่ม ัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุกรมีชีวิต จากความต้องการบริโภค
ที่ชะลอตัว กลุ่มปลาและ ัตว์น้้า ได้แก่ กุ้งแวนนาไม และปลาหมึก ปริมาณผลผลิตเร่ิมออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น 
ขณะที่ความต้องการชะลอตัวจากปัญหาไวรัสโควิด-19  ้าหรับ ินค้าที่ราคา ูงขึ้น ข้าวเปลือกเจ้า 
จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
หมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม ลดลงร้อยละ 1.4 จากราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง 
(น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเครื่องบิน น้ ามันเตา) ตามราคาตลาดโลกซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากความต้องการใช้น้ ามันที ่ลดลงเนื ่องจากมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อลด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับปริมาณน้ ามันดิบในตลาดโลกที่
ยังมีอยู่มาก นอกจากนี้ ราคาน้ ามันที่ลดลงยังส่งผลให้ราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องและต้นทุนการผลิต
ลดลง โดยสินค้าส าคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก (โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน โพลีสไตรีน) ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ขวดพลาสติก) และก๊าซที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม (ออกซิเจน ไนโตรเจน)
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อย 9.1 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ตามราคาตลาดโลก

-1.4 

-9.1 

-1.1 

-1.7 

ผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ

2. เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 1.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.4 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

-1.8 

-6.8 

3.3 

-1.4 

ผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ
หมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม ลดลงร้อยละ 1.8 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ 
กลุ ่มผล ิตภ ัณฑ ์ป ิโตรเล ียม  ได ้แก ่ น้ าม ันด ีเซล  น้ าม ันแก ๊ส โซ ฮอล ์ 91 ,95 น้ ามันเตา 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก โซดาไฟและปุ๋ยเคมีผสม กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กแท่ง เหล็กเส้น เหล็กฉาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์ กระดาษ 
ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา และไม้อัด
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 6.8 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ 
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม  ูงขึ้นร้อยละ 3.3 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่  ผลปาล์มสด ข้าวเปลือกเหนียว สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพร้าวผล กล้วยน้ าว้ า 
ส้มเขียวหวาน ชมพู่ และกลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต ไข่ไก่

4. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤษภาคม 2563

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน ปี 2563

ก้าหนดการแถลงข่าว “ ถานการณ์ด้านราคา ินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการปรับตัวลงของราคาน้ ามัน ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้ผลิต ดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม: คาดว่าจะยังคงหดตัว ตามความต้องการที่ลดลง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เป็นผลจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ผลิตภัณฑ์เหล็ก และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (อาทิ สิ่งทอ และ
เคร่ืองประดับ) ขณะที่ราคาน้ ามันดิบคาดว่าจะปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่น่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ าตามอุปสงค์โลกที่ยังมีจ ากัด ส่งผลให้ราคาสินค้า ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ า (โดยเฉพาะ 
เคร่ืองปรับอากาศ) และอาหารแปรรูป สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคและการท างานในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นกว่าปกติ 
ผลผลิตเกษตรกรรม: คาดว่าน่าจะยังสามารถขยายตัวได้ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นช่วงที่ผลผลิตไม้ผลจะออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะเงาะ 
มะพร้าว ทุเรียน ลิ้นจี่ และมังคุด ในขณะที่ความต้องการบริโภคผลไม้ไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการฟ้ืนตัวของจีน ประกอบกับภัยแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเชิงบวกให้ราคาผลไม้เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาพืชบางชนิดยังมีแนวโน้มที่ลดลงตามราคาตลาดโลก โด ยเฉพาะ
มันส าปะหลัง และยางพารา ส าหรับสัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์ คาดว่าราคายังทรงตัว ตามแนวโน้มการส่งออกอาหารแปรรูปที่ยังขยายตัวได้ต่อเ นื่อง 
แม้ความต้องการในประเทศจะลดลงตามจ านวนนักท่องเที่ยวบ้างก็ตาม



ตารางแ ดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ้านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทร าร 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

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดชันี

เมย.63 เมย.63 เมย.62 M/M Y/Y A/A มีค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีรวม 100.00 98.3 102.7 -1.7 -4.3 -1.4 100.0 -1.2 -2.0 -0.4

ผลผลติเกษตรกรรม 12.28 103.6 105.4 -1.1 -1.7 3.3 104.8 -0.8 2.8 5.1

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.91 99.6 101.8 -1.0 -2.2 4.1 100.6 -0.6 3.5 6.4

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภณัฑ์ 1.96 122.3 119.0 0.4 2.8 3.9 121.8 -1.2 3.0 4.3

    ผลิตภณัฑ์จำกปำ่ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 1.35 130.8 138.0 -4.0 -5.2 -2.6 136.3 -1.9 -2.2 -1.7

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 2.99 100.6 119.2 -9.1 -15.6 -6.8 110.7 -1.1 -6.7 -3.7

    ลิกไนต์ ปโิตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.45 95.0 116.4 -10.9 -18.4 -7.9 106.6 -1.3 -7.8 -4.3

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 0.54 123.9 124.2 0.1 -0.2 0.0 123.8 -0.2 -0.2 0.1

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.74 98.1 102.4 -1.4 -4.2 -1.8 99.5 -1.4 -2.5 -1.0

    ผลิตภณัฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ 15.89 109.9 108.2 0.6 1.6 1.2 109.2 0.2 1.1 1.1

    สิ่งทอและผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 5.14 107.4 107.8 0.1 -0.4 -0.4 107.3 0.1 -0.4 -0.5

    หนังฟอก ผลิตภณัฑ์หนังและรองเทำ้ 0.61 104.8 104.8 0.0 0.0 0.0 104.8 0.1 0.0 -0.1

    ไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้ 0.72 103.8 104.6 0.1 -0.8 -0.6 103.7 -0.1 -0.9 -0.6

    เยือ่กระดำษ ผลิตภณัฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 1.68 104.1 105.6 0.0 -1.4 -1.3 104.1 0.1 -1.3 -1.3

    ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม 5.03 58.8 103.3 -23.4 -43.1 -16.0 76.8 -17.3 -23.7 -6.3

    เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เคมี 4.62 95.7 99.7 -0.8 -4.0 -4.1 96.5 0.4 -2.9 -4.1

    ผลิตภณัฑ์ยำงและพลำสติก 3.68 78.8 81.8 -1.3 -3.7 -1.6 79.8 -0.1 -2.1 -0.9

    ผลิตภณัฑ์อโลหะ 2.57 102.3 102.1 0.0 0.2 0.2 102.3 0.0 0.2 0.2

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภณัฑ์โลหะ 3.31 96.7 99.0 0.0 -2.3 -2.2 96.7 0.0 -2.4 -2.1

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.89 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 21.40 91.2 93.0 0.3 -1.9 -2.5 90.9 0.6 -2.2 -2.6

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.35 105.5 105.3 0.0 0.2 0.1 105.5 0.0 0.1 0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.84 124.2 111.5 2.6 11.4 8.0 121.0 0.9 8.2 6.9

หมวด

เดอืนเมษำยน  2563 เดอืนมีนำคม  2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


ตารางแ ดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ้านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทร าร 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

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดชันี

เมย.63 เมย.63 เมย.62 M/M Y/Y A/A มีค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 101.8 103.9 -0.4 -2.0 -0.6 102.2 -0.6 -1.0 -0.1

   สนิค้ำอุปโภคบริโภค 68.83 104.7 106.9 -0.8 -2.1 0.4 105.5 -1.0 -0.3 1.1

     - สนิค้ำบริโภค 23.72 109.1 110.3 -0.4 -1.1 1.7 109.5 -0.3 1.5 2.6

     - สนิค้ำอุปโภค 45.10 102.9 105.7 -1.0 -2.6 -0.4 103.9 -1.5 -1.3 0.4

   สนิค้ำทนุ 31.17 94.9 96.6 0.4 -1.8 -2.5 94.5 0.5 -2.1 -2.7

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 91.1 100.7 -4.3 -9.5 -3.6 95.2 -3.1 -5.0 -1.7

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปสำ้หรับอุตสำหกรรม 75.94 88.4 100.4 -5.7 -12.0 -4.5 93.7 -3.9 -6.1 -1.9

     - สนิค้ำอำหำรและอำหำรสตัว์ 13.59 112.0 108.6 -0.1 3.1 2.9 112.1 -0.2 3.4 2.9

     - สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปทีไ่ม่ใช่อำหำร 62.35 84.6 99.0 -6.6 -14.5 -5.7 90.6 -4.6 -7.8 -2.8

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปก่อสร้ำง 24.06 99.5 100.8 0.0 -1.3 -1.1 99.5 -0.1 -1.4 -1.0

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 96.1 100.2 -2.7 -4.1 0.1 98.8 -0.6 -0.3 1.5

   สนิค้ำวัตถุดบิสำ้หรับอำหำร 62.05 121.7 113.8 2.0 6.9 6.3 119.3 -0.3 5.6 6.0

   สนิค้ำวัตถุดบิทีไ่ม่ใช่อำหำร 37.95 68.2 83.3 -9.8 -18.1 -7.9 75.6 -0.9 -7.7 -4.3

หมวด
เดอืนเมษำยน 2563 เดอืนมีนำคม 2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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

