
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 100.9

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนตุลาคม 2561 (YoY) ลดลง -2.5

2. เดือนกันยายน 2562 (MoM) ลดลง -0.4
3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2562

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA)  
ลดลง -1.0

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by

Activity) เดือนตุลาคม 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 100.9 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 
ลดลงร้อยละ 2.5 (YoY) จากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 3.3 
และผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 8.6 โดยเฉพาะ น้้ามันดิบ น้้ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เยื่อกระดาษ โลหะขั้นมูลฐาน และยางพารา โดยมีเหตุผลส้าคัญ 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลต่อความต้องการซื้อ และราคาสินค้าในตลาดโลก 
ถึงแม้ว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาสูงขึ้นที่ร้อยละ 5.8 แต่มีแนวโน้มลดลงจากเดือนที่ผ่านมา

หากดูความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) 
พบว่า ดัชนีราคาของทั้งสามข้ันตอนการผลิตลดลง ดังนี้ สินค้าวัตถุดิบลดลงร้อยละ 2.0 สินค้า
กึ่งส้าเร็จรูปลดลงร้อยละ 6.5 และ สินค้าส้าเร็จรูปลดลงร้อยละ 0.7 ซึ่งท้าให้เห็นความ
เชื่อมโยงของราคาสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยสินค้าที่มีบทบาทส้าคัญ อาทิ  อ้อย -
น้้าตาลทรายดิบ-กากน้้าตาลทราย-น้้าตาลทรายขาว ข้าวสารเหนียว-ข้าวเหนียว น้้ามันดิบ-
ก๊าซปิโตรเลียม-น้้ามันเชื้อเพลิง น้้ายางพาราดิบ-ผลิตภัณฑ์ยาง และ หัวมันส้าปะหลังสด-
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง การลดลงของดัชนีราคาผู้ผลิตโดยรวมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ลดลงของราคาวัตถุดิบ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่
สูงขึ้นในสินค้าบางรายการ เช่น โลหะข้ันมูลฐาน เป็นต้น

1. เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 2.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

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

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต 
(SOP) 
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ดัชนี  

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =

 หมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.3 จากสินค้าส้าคัญในกลุ่มน้้ามัน
เชื้อเพลิง ตามความต้องการใช้น้้ามันที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง 
ประกอบกับผลกระทบสงครามการค้า กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) ตามราคาน้้ามันที่เป็น
วัตถุดิบในการผลิต ประกอบกับความต้องการใช้ชะลอตัว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กากถั่วเหลือง 
น้้าตาลทราย ซึ่งราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลกและผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลังลดลงตามราคาวัตถุดิบ กลุ่ม ่ิงทอ 
ราคาวัตถุดิบลดลงและปรับราคาเพ่ือกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ตามราคาตลาดโลกและ
ค้าสั่งซื้อที่ชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ตามราคาตลาดโลก
และความต้องการของตลาดที่ลดลง ประกอบกับการแข่งขันกับสินค้าเหล็กที่น้าเข้าจาก
ต่างประเทศสูงขึ้น กลุ่มคอมพิวเตอร์และ ่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคาลงเพ่ือระบายสินค้ารุ่นเดิม
 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 8.6 จากกลุ่มสินค้าน้้ามันปิโตรเลียมดบิ 
และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก
 หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคา ูงขึ้นร้อยละ 5.8 จากสินค้าส้าคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น 
กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ผลปาล์มสด จากมาตรการภาครัฐต่าง ๆ เพ่ือช่วยลดปริมาณสต๊อก
น้้ามันปาล์มให้ลดลง ท้าให้ราคาปรับตัวดีขึ้น เช่น น้าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 
และการสนับสนุนให้ใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 บี 10 และบี 20 เป็นมาตรฐานทางเลือก 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าวผล พืชผัก ผลผลิตลดลงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา
ปริมาณน้้าในพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เพียงพอขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ผลไม้ จากความต้องการ
บริโภคที่เพ่ิมขึ้น กลุ่ม ัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตลดลง กลุ่มปลาและ ัตว์น้้า ได้แก่ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปูม้า หอยนางรม 
หอยลาย และหอยแครง จากสภาพอากาศแปรปรวนท้าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง  ้าหรับ ินค้าที่
ราคาลดลง ได้แก่ หัวมันส้าปะหลัง อ้อย ยางพาราและกุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตที่มีอยู่มาก 
ประกอบกับความต้องการของตลาดลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
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ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ้านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า

 หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.0 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว จากความต้องการที่ลดลงและค่าเงินผันผวน
ประกอบกับชะลอการรับซื้อเพ่ือรอผลผลิตฤดูกาลใหม่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับสภาพอากาศที่ความชื้นสูงส่งผลให้คุณภาพลดลง ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน
ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวส่งผลให้ความต้องการใช้ยางลดลง พืชผัก เนื่องจากมีฝนตกชุก
ในหลายพ้ืนที่เพาะปลูกท้าให้มีผลผลิตออกมาก กลุ่ม ัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต 
ความต้องการบริโภคลดลงเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลกินเจ ไข่ไก่
และไข่เป็ด ปรับลดลงไม่มากนักจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงพอกับความต้องการบริโภค 
กลุ่มปลาและ ัตว์น้้า โดยเฉพาะกุ้งแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นขณะทีก่ารบริโภคลดลงจาก
เทศกาลกินเจ ประกอบกับเงินบาทยังแข็งค่ากดดันให้การส่งออกลดลง  ้าหรับ ินค้าที่ราคา ูงขึ้น 
ได้แก่ ผลปาล์มสด จากมาตรการเร่งรัดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดซื้อไปใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือลดปริมาณสต๊อก มันส้าปะหลัง มะพร้าวผล และผลไม้ ผลผลิตออกไม่มากนัก
ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง 
 หมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง 
ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ข้าวนึ่ง ร้าข้าวขาว ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ตามราคาวัตถุดิบ
ที่เป็นสินค้าเกษตร น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ตามราคาน้้ามันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตที่ปรับลดลงในเดือนก่อน 
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง เนื่องจากค้าสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัว นมถั่วเหลือง ปรับราคาลงเพ่ือ
กระตุ้นยอดขาย กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง (น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา น้้ามันก๊าด) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ตามราคาตลาดโลกเนื่องจากความต้องการใช้น้้ามันโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับผลกระทบจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน กลุ่มเม็ดพลาสติก จากอุปสงค์ในประเทศและภาวะเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานตามราคาตลาดโลกประกอบกับราคาวัตถุดิบลดลง กลุ่มคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ตามค่าเงนิบาทที่แข็งค่า โซดาไฟและทองคา้ ตามราคาตลาดโลก 
 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ 
น้้ามันปิโตรเลียมดิบ ปรับตามภาวะตลาดโลก

3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ
 หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคา ูงขึ้นร้อยละ 5.4 สาเหตุจากการสูงขึ้นของราคา
สินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้้า
 หมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.7 สาเหตุจากการลดลงของราคา
สินค้ากลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ
และสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์
โลหะ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์
 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 สาเหตุจากการลดลงของราคา
สินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

2. เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการดังนี้

ก้าหนดการแถลงข่าว “ ถานการณ์ด้านราคา ินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 2  ันวาคม 2562



ตาราง แ ดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ้านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  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 จากการส้ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ้าหน่ายทั่วประเทศ มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

ตค.62 ตค.62 ตค.61 M/M Y/Y A/A กย.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 100.9 103.5 -0.4 -2.5 -1.0 101.3 0.0 -1.9 -0.8

ผลผลิตเกษตรกรรม 12.01 104.1 98.4 -1.0 5.8 5.4 105.2 0.0 6.9 5.4

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.80 101.1 94.6 -0.8 6.9 5.9 101.9 0.7 8.5 5.8

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 1.85 118.5 113.9 -1.4 4.0 7.0 120.2 -0.6 4.8 7.3

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 1.31 129.8 127.1 -2.3 2.1 0.4 132.9 -3.6 0.1 0.2

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 3.27 113.0 123.7 -0.3 -8.6 -0.2 113.3 0.4 -7.1 0.9

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.74 109.1 121.4 -0.3 -10.1 -0.4 109.4 0.6 -8.4 0.6

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 0.53 124.9 124.5 0.1 0.3 1.3 124.8 -0.2 0.6 1.4

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.72 100.7 104.1 -0.3 -3.3 -1.7 101.0 0.0 -2.8 -1.6

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 15.15 107.6 107.9 -0.1 -0.3 0.6 107.7 -0.2 -0.2 0.7

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 5.00 107.2 107.8 0.0 -0.6 -0.4 107.2 -0.1 -0.5 -0.3

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 0.59 104.7 104.8 0.0 -0.1 0.0 104.7 0.0 -0.1 0.0

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.71 104.1 103.5 0.0 0.6 -0.1 104.1 -0.1 0.5 -0.2

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 1.66 105.2 106.1 0.0 -0.8 -1.7 105.2 0.0 -0.8 -1.7

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 7.82 93.9 118.0 -1.3 -20.4 -11.3 95.1 2.0 -17.7 -10.2

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.56 97.0 103.1 -0.7 -5.9 -4.7 97.7 -0.3 -5.5 -4.6

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.57 78.6 80.1 -1.1 -1.9 0.4 79.5 -0.4 -0.9 0.6

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.50 102.4 101.9 0.4 0.5 0.3 102.0 0.6 0.2 0.3

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.24 97.1 99.8 -0.3 -2.7 -1.3 97.4 -0.9 -2.6 -1.0

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.76 107.3 107.3 0.0 0.0 0.7 107.3 0.0 0.0 0.8

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 20.82 91.1 94.1 -0.1 -3.2 -1.8 91.2 -0.5 -3.3 -1.7

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.12 105.3 105.4 0.3 -0.1 -0.1 105.0 -0.3 -0.3 -0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.21 115.7 110.2 -0.7 5.0 1.4 116.5 0.5 6.0 1.1

หมวด

เดือนตุลำคม  2562 เดือนกันยำยน  2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


ตาราง แ ดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ้านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  โทร าร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส้าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ ซ่ึง
จากการส้ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ้าหน่ายทั่วประเทศ มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

ตค.62 ตค.62 ตค.61 M/M Y/Y A/A กย.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.7 103.4 -0.4 -0.7 -0.1 103.1 -0.2 -0.4 0.1

   สินค้ำอุปโภคบริโภค 69.16 106.0 105.6 -0.7 0.4 0.9 106.7 0.0 1.0 0.9

     - สินค้ำบริโภค 23.51 109.0 105.3 -0.6 3.5 4.2 109.7 -0.7 4.1 4.4

     - สินค้ำอุปโภค 45.66 105.0 106.2 -0.7 -1.1 -0.8 105.7 0.4 -0.5 -0.8

   สินค้ำทุน 30.84 94.6 97.9 0.0 -3.4 -1.8 94.6 -0.5 -3.6 -1.7

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 97.9 104.7 -0.1 -6.5 -3.5 98.0 0.0 -5.7 -3.2

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปส้ำหรับอุตสำหกรรม 77.52 97.1 105.4 -0.1 -7.9 -4.3 97.2 0.1 -6.9 -3.9

     - สินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ 12.36 109.5 110.3 0.8 -0.7 -1.0 108.6 -0.1 -0.8 -1.1

     - สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปท่ีไม่ใช่อำหำร 65.16 95.0 104.6 -0.3 -9.2 -5.0 95.3 0.1 -8.0 -4.4

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปก่อสร้ำง 22.48 99.9 101.0 0.0 -1.1 -0.5 99.9 -0.3 -1.3 -0.5

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 97.9 99.9 -0.8 -2.0 0.9 98.7 1.2 -0.7 1.3

   สินค้ำวัตถุดิบส้ำหรับอำหำร 58.56 117.0 113.4 -0.5 3.2 1.6 117.6 2.6 4.1 1.4

   สินค้ำวัตถุดิบท่ีไม่ใช่อำหำร 41.44 75.9 83.1 -1.3 -8.7 0.1 76.9 -0.8 -6.8 1.1

หมวด
เดือนตุลำคม 2562 เดือนกันยำยน 2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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

