
ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างเดือนมิถุนายน 2563 เทากับ 104.1

ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ
เดือนมิถุนายน และไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563 3 กรกฎาคม 2563

Construction Materials Price Index (CMI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1. เดือนมิถุนายน 2562 (YoY) ลดลง -2.9

2. เดือนพฤษภาคม 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.6

3. เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย.) ป+ 2563
เทียบกับชวงเดียวกันของป+กอน (AoA)  

ลดลง -2.9

4. ไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป+กอน (YoY)  

ลดลง -3.6

5. ไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563
เทียบกับไตรมาสกอนหน�า (QoQ)  

ลดลง -1.3

1. เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 (YoY) ลดลงร�อยละ 2.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ของ
ราคาสินค�า ดังน้ี

องคNประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของดัชนีราคาวัสดุกอสร�าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรNการค�า
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2563

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ดัชนี

YoY = -2.9
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หมวดไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบื )อง หมวดสขุภณัฑ์ หมวดซีเมนต์

หมวดวัสดุก่อสร้างอื/น ๆ หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก

YoY

Highlights
ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างเดือนมิถุนายน 2563 เทากับ 104.1 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562
ลดลงร�อยละ 2.9 (YoY) ลดลงตอเน่ืองเปYนเดือนที่ 13 โดยมีป�จจัยสําคัญจากการลดลงของ
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็กท่ีลดลงร�อยละ 11.5 ตามความต�องการและต�นทุนท่ีลดลง รวมท้ัง
หมวดผลิตภัณฑ'คอนกรีต และหมวดซีเมนต' ที ่ปรับลดลงร�อยละ 2.5 และ 1.3 ตามลําดับ 
สอดคล�องกับดัชนีการจําหน1ายวัสดุก1อสร�างภายในประเทศ และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
   สรุปสถานการณ'ดัชนีราคาวัสดุก1อสร�างไตรมาส 2 ป6 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป6ก1อน 
ลดลงร�อยละ 3.6 โดยมีสาเหตุสําคัญจากการลดลงของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก ท่ีลดลง
อย1างต1อเ น่ือง สอดคล�องกับการบริโภคและการผลิตผลิตภัณฑ'เหล็กสําเร็จรูปของไทย
จากสถานการณ'การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส1งผลให�เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย
เป?นวงกว�าง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ คือ เศษเหล็กท่ีปรับลดลงอย1างต1อเน่ือง

�หมวดไม�และผลิตภัณฑNไม� ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
�หมวดซีเมนตN ลดลงร�อยละ 1.3 จากการลดลงของปูนซีเมนต'ผสม ปูนซีเมนต'ปอร'ตแลนด' และ
ปูนฉาบสําเร็จรูป ปริมาณการจําหน1ายปูนซีเมนต'ภายในประเทศ ท่ีหดตัวร�อยละ 3.1
�หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต ลดลงร�อยละ 2.5 ได�แก1 พื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีต
สําเร็จรูป คอนกรีตบล็อกก1อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต'สําเร็จรูป
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป และชีทไพล'คอนกรีต เน่ืองจากภาวะการค�าชะลอตัว และการแข1งขันเพิ่มสูงขึ้น  
�หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก ลดลงร�อยละ 11.5 เปYนการลดลงตอเนื่องเปYนเดือนท่ี 19 
จากการลดลงของเหล็กเส�นกลมผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย เหล็กโครงสร�างรูปพรรณ ลวดเหล็ก ท1อเหล็ก
เหล็กแผ1นเรียบดํา ชีทไพล'เหล็ก ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป และเมทัลชีท สอดคล�องกับความต�องการบริโภค
ผลิตภัณฑ'เหล็กภายในประเทศ ท่ีหดตัวร�อยละ 37.2
�หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร�อยละ 1.7 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต ปรับราคาสูงขึ้นตามต�นทุน
�หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.5 ได�แก1 สีเคลือบนํ้ามัน สีรองพื้นโลหะ และซิลิโคน
�หมวดสุขภัณฑN สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได�แก1 โถส�วมชักโครก อ1างล�างหน�าเซรามิก ท่ีใส1สบู1
ท่ีป�สสาวะเซรามิก และกระจกเงา 
�หมวดอุปกรณNไฟฟaาและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได�แก1 ถังเก็บนํ้าสแตนเลส และท1อร�อยสายไฟ
และสายโทรศัพท'พีวีซี ราคาสูงขึ้นตามต�นทุนวัตถุดิบ คือ สแตนเลสและลวดทองแดง ท่ีปรับราคาสูงขึ้น
�หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
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หมวดอุปกรณNไฟฟaาและประปา

หมวดสุขภัณฑN

หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบ้ือง

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก

หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต

หมวดซีเมนตN

หมวดไม�และผลิตภัณฑNไม�

รวมทุกหมวด
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 ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 

2. เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 (MoM) สูงขึ้นร�อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�า ดังน้ี

3. เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ป+ 2563 เทียบกับชวงเดียวกันของป+กอน (AoA) ลดลงร�อยละ 2.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�า ดังน้ี

�หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต สูงขึ้นร�อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของชีทไพล'คอนกรีต
จากความต�องการใช�ในการก1อสร�างภาครัฐท่ีเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังต�นทุนการผลิตท่ีปรับสูงขึ้น

�หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก สูงขึ้นร�อยละ 2.1 จากการสูงขึ้นของเหล็กเส�นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย เหล็กตัวซี และเหล็กรางนํ้า เน่ืองจากความต�องการใช�ในการก1อสร�าง
โครงการภาครัฐท่ีเพ่ิมมากขึ้น หลังจากสถานการณ'การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 คล่ีคลาย 
รวมถึงราคาวัตถุดิบ คือ เศษเหล็ก โดยเดือนน้ีเริ่มปรับราคาสูงขึ้นร�อยละ 12.5 (MoM)  

�หมวดวัสด ุก อสร �างอื ่น  ๆ ส ูงขึ ้นร �อยละ 0.6  จากการสูงขึ้นของยางมะตอย  
เน่ืองจากมีความต�องการยางมะตอยเพ่ือใช�ในการก1อสร�างโครงการภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น  
ขณะท่ีปริมาณยางมะตอยลดลง จากโรงกล่ันลดกําลังการผลิต

�หมวดไม�และผลิตภัณฑNไม� สูงขึ้นร�อยละ 0.8 ได�แก1 ไม�พ้ืน ไม�ฝา ไม�คาน ไม�โครงคร1าว ไม�
แบบ วงกบประตู-หน�าต1าง และบานประตู เน่ืองจากราคาไม�นําเข�าปรับราคาสูงขึ้น ต้ังแต1ป6 
2562 และราคาทรงตัวถึงเดือนมิถุนายน 2563
�หมวดซี เมนตN  ลดลงร�อยละ 0.7 ได�แก1  ปูนซี เมนต'ปอร'ตแลนด'  ปูนซี เมนต'ผสม
และปูนฉาบสําเร็จรูป จากสถานการณ'การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผลสืบเน่ือง
จากเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตัว ส1งผลให�โครงการก1อสร�างของภาครัฐและเอกชน
ต�องชะลอและเล่ือนออกไป ทําให�ความต�องการการใช�ปูนซีเมนต'ลดลง
�หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต ลดลงร�อยละ 1.9 ได�แก1 คอนกรีตบล็อกก1อผนังมวลเบา   
พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสําเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ    
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ชีทไฟล'คอนกรีต และถังซีเมนต'สําเร็จรูป เน่ืองจากสถานการณ'
การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส1งผลให�ภาวะการค�าชะลอตัว ตลาดมีการแข1งขันสูง 
ประกอบกับราคาวัตถุดิบในการผลิตปรับราคาลดลง
�หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก ลดลงร�อยละ 11.9 ได�แก1 เหล็กเส�นกลมผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย 
เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I  เหล็กตัว H เหล็กรางนํ้า ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเสริม-
คอนกรีตอัดแรง ท1อเหล็กเหล็กแผ1นเรียบดํา ชีทไพล'เหล็ก ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ตะปู 
และเมทัลชีท เน่ืองจากวัตถุดิบ คือ เศษเหล็กปรับราคาลดลงอย1างต1อเน่ือง การนําเข�า
ผลิตภัณฑ'เหล็กราคาถูกจากต1างประเทศจํานวนมาก และตลาดภายในประเทศมีการแข1งขันสูง
�หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร�อยละ 1.5 จากการสูงขึ้นของกระเบ้ืองแกรนิต ปรับราคาสูงขึ้น
ตามต�นทุนท่ีสูงขึ้น
� หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.3 ได�แก1 สีเคลือบนํ้ามัน สีรองพ้ืนปูน และ สี
รองพ้ืนโลหะ ปรับราคาตามต�นทุน
� หมวดสุขภัณฑN ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดอุปกรณNไฟฟaาและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได�แก1 ถังเก็บนํ้าสแตนเลส และ   
ท1อร�อยสายไฟและสายโทรศัพท'พีวีซี ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ คือ สแตนเลส 
ลวดทองแดง
� หมวดวัสดุกอสร�างอื่นๆ ลดลงร�อยละ 0.4 ได�แก1 อลูมิเนียมแผ1นเรียบ ทรายหยาบ  
และยางมะตอย ปรับราคาลดลงตามวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิต 
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรNการค�า



 ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 

4. ไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป+กอน (YoY) ลดลงร�อยละ 3.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค�า ดังน้ี

5. ไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563 เทียบกับไตรมาสกอนหน�า (QoQ) ลดลงร�อยละ  1.3  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�า ดังน้ี

�หมวดไม�และผลิตภัณฑNไม� ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
�หมวดซีเมนตN ลดลงร�อยละ 1.0 ได�แก1 ปูนซีเมนต'ปอร'ตแลนด' ปูนซีเมนต'ผสม และ
ปูนฉาบสําเร็จรูป เน่ืองจากสถานการณ'การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให�โครงการ
ภาครัฐขนาดใหญ1ชะลอออกไป ส1งผลให�ความต�องการใช�ปูนซีเมนต'ลดลง 
�หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต ลดลงร�อยละ 2.6 ได�แก1 พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง คอนกรีต
บล็อกก1อผนังมวลเบา คานคอนกรีตสําเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ    ถัง
ซีเมนต'สําเร็จรูป ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป และชีทไพล'คอนกรีต ปรับราคาลดลง ตาม
ต�นทุนการผลิต และการแข1งขันของผู�ประกอบการท่ีสูงขึ้น
�หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก ลดลงร�อยละ 14.0 ได�แก1 เหล็กเส�นกลมผิวเรยีบ-ผิวข�ออ�อย 
เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางนํ้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 
ลวดผูกเหล็ก ท1อเหล็กเคลือบสังกะสี ท1อเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ท1อเหล็กดํา ท1อสแตนเลส 
เหล็กแผ1นเรียบดํา ชีทไพล'เหล็ก ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ตะปู และเมทัลชีท มีป�จจัยสําคัญ
จากเศษเหล็กท่ีปรับราคาลดลง
�หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร�อยละ 1.7 จากการสูงขึ้นของกระเบ้ืองแกรนิต 
�หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.3  ได�แก1 สีเคลือบนํ้ามัน สีรองพ้ืนปูน-พ้ืนโลหะ
�หมวดสุขภัณฑN สูงขึ ้นร �อยละ 0.1 ได�แก1 โถส�วมชักโครก อ1างล�างหน�าเซรามิก
ท่ีป�สสาวะเซรามิก กระจกเงา และท่ีใส1สบู1
�หมวดอุปกรณNไฟฟaาและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได�แก1 ถังเก็บนํ้าสแตนเลส และ   
ท1อร�อยสายไฟและสายโทรศัพท'พีวีซี ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ คือ สแตนเลส 
ลวดทองแดงสแตนเลส และทองแดง 
�หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ ลดลงร�อยละ 0.5 ได�แก1 ทรายหยาบ อิฐมอญ ยางมะตอย 
และอลูมิเนียมแผ1นเรียบ 

� หมวดไม�และผลิตภัณฑNไม� ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดซีเมนตN ลดลงร�อยละ 0.8 ได�แก1 ปูนซีเมนต'ปอร'ตแลนด' ปูนซีเมนต'ผสม
และป ูนฉาบสํา เร ็จร ูป เนื ่องจากสถานการณ'การแพร1ระบาดของไวร ัส โคว ิด -19
ส1งผลกระทบทุกภาคส1วนอย1างทั่วหน�า โดยเฉพาะภาคการก1อสร�างและอสังหาริมทรัพย'
ที่รุนแรง ทําให�ความต�องการใช�ปูนซีเมนต'ลดลง 
�หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต ลดลงร�อยละ 1.3 ได�แก1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ ถังซีเมนต'สําเร็จรูป ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 
ชีทไพล'คอนกรีต และขอบคันคอนกรีต เนื่องจากภาวะการค�าชะลอตัวและวัตถุดิบ
ที่ใช�ในการผลิตปรับราคาลดลง 
� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก ลดลงร�อยละ 4.6 ได�แก1 เหล็กเส�นกลมผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย 
เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กรางน้ํา ลวดเหล็ก ท1อเหล็ก เหล็กแผ1นเรียบดํา ตะปู
และเมทัลชีท เนื่องจากราคาวัตถุดิบ คือ เศษเหล็ก ที่ปรับราคาลดลง
� หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร�อยละ 0.6 จากการสูงข้ึนของกระเบื้องแกรนิต ปรับราคาสูงข้ึน   
ตามต�นทุน
� หมวดวัสดุฉาบผิว ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดสุขภัณฑN ลดลงร�อยละ 0.3 ได�แก1 ที่ป�สสาวะเซรามิก ฉากกันห�องน้ําสําเร็จรูป 
กระจกเงา ฝ�กบัวอาบน้ํา สายฉีดชําระ และราวแขวนผ�าติดผนัง 
� หมวดอุปกรณNไฟฟaาและประปา ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลงสแตนเลส และทองแดง
� หมวดวัสดุกอสร�างอื่นๆ ลดลงร�อยละ 0.2 ได�แก1 ทรายหยาบ อิฐมอญ อลูมิเนียมแผ1นเรียบ 
และยางมะตอย ปรับราคาลดลงตามวัตถุดิบที่ใช�ในการผลิต 
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรNการค�า



  ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 

กําหนดการแถลงขาว “สถานการณNด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังตอไป ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

ดัชนีราคาวัสดุก1อสร�างในไตรมาสท่ี 3 ป6 2563 มีแนวโน�มฟKLนตัวจากไตรมาสท่ี 2 เป?นผลมาจากมาตรการปลดล็อกดาวน' และสถานการณ'การแพร1ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน�มท่ีดีขึ้น อย1างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยท่ีชะลอตัวจากการแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงส1งผลให�
การลงทุนและความต�องการใช�ในประเทศไม1เพ่ิมขึ้นมากนัก ขณะท่ีราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะเศษเหล็ก แม�จะเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก1อนหน�า
แต1เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันป6ก1อนก็ยังคงลดลงอย1างต1อเน่ือง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี

• หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก มีแนวโน�มเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโครงการขนาดใหญ1ของภาครัฐเริ่มมีการขับเคล่ือนอย1างเต็มท่ี ทําให�ความต�องการใช�
เหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็กสูงขึ้น เป?นผลจากสถานการณ'การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยท่ีดีขึ้นอย1างต1อเน่ือง

• หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต มีแนวโน�มเพ่ิมขึ้น ตามความต�องการใช�ในโครงการก1อสร�างภาครัฐ และต�นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น

แม�ช1วงท่ีผ1านมาจะมีการคลายล็อกดาวน'ให�หลายธุรกิจสามารถกลับมาดําเนินกิจการได� แต1ธุรกิจด�านก1อสร�างและอสังหาริมทรัพย'ยังคงฟKLนตัวได�
แบบค1อยเป?นค1อยไป เน่ืองจากได�รับแรงกดดันจากการดําเนินธุรกิจแบบวิถีใหม1 (New Normal) ซ่ึงมีข�อจํากัดหลายอย1าง รวมท้ังความต�องการของผู�บริโภค
ท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ ความต�องการท่ีอยู1อาศัยแนวสูงมีแนวโน�มลดลงอย1างมาก เน่ืองจากมาตรการรักษาระยะห1างทําให�การใช�พ้ืนท่ีส1วนกลางน้ันยากขึ้น 
ขณะท่ีความต�องการท่ีอยู1อาศัยแนวราบมีแนวโน�มเพ่ิมขึ้น ทําให�ผู�ประกอบการชะลอการพัฒนาโครงการใหม1 ๆ และเร1งระบายสต็อกท่ีมีอยู1ให�ได�มากท่ีสุด

อย1างไรก็ตาม มาตรการปลดล็อกดาวน' และสถานการณ'การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยท่ีมีแนวโน�มดีขึ้นอย1างต1อเน่ือง ส1งผลให�
ความต�องการซ้ืออสังหาริมทรัพย'จากกลุ1มลูกค�าชาวต1างชาติมีโอกาสฟKLนตัว ประกอบกับมาตรการต1าง ๆ ของภาครัฐ ท่ีช1วยลดภาระของผู�ซ้ือท่ีอยู1อาศัย 
และกระตุ�นความต�องการซ้ือ อาทิ การขยายเวลาการลดค1าธรรมเนียมการโอนและจํานองอสังหาริมทรัพย' การให�สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าสําหรับท่ีอยู1อาศัย
การผ1อนคลายมาตรการควบคุมสินเช่ือท่ีอยู1อาศัย (Loan to Value: LTV) การผ1อนปรนมาตรการลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�าง การพักชําระเงินต�นของลูกหน้ี
สินเช่ือบ�าน รวมถึงแผนฟKLนฟูเศรษฐกิจภายใต�วงเงิน 4 แสนล�านบาท น1าจะสามารถช1วยกระตุ�นเศรษฐกิจในภาพรวม และเป?นป�จจัยท่ีสามารถส1งเสริม
ความต�องการในภาคก1อสร�างภายในประเทศให�ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในระยะต1อไป ท้ังน้ี ยังคงต�องติดตามและประเมินสถานการณ'อย1างต1อเน่ือง

6. แนวโน�มดัชนรีาคาวัสดุกอสร�างไตรมาสท่ี 3 ป+ 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรNการค�า



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุกอสร�างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
(ป+ 2553=100)

    ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนมิถุนายน 2563 

รายการ
สัดสวน
นํ้าหนัก
มิ.ย.63

เดือนมิถุนายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนี
พ.ค.63

อัตราการเปล่ียนแปลง

มิ.ย.63 มิ.ย.62 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 104.1 107.2 0.6 -2.9 -2.9 103.5 -0.1 -3.8 -2.9

หมวดไม�และผลิตภัณฑNไม� 7.30 129.8 129.8 0.0 0.0 0.8 129.8 0.0 0.0 0.9

หมวดซีเมนตN 12.82 104.0 105.4 0.0 -1.3 -0.7 104.0 -0.5 -1.2 -0.6

หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต 16.41 131.3 134.6 0.2 -2.5 -1.9 131.0 -0.1 -2.7 -1.8

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก 19.78 83.8 94.7 2.1 -11.5 -11.9 82.1 -0.6 -14.9 -12.0

หมวดกระเบ้ือง 7.10 105.1 103.3 0.0 1.7 1.5 105.1 0.0 1.7 1.4

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.67 108.7 108.2 0.0 0.5 0.3 108.7 0.0 0.2 0.3

หมวดสุขภัณฑN 2.12 106.3 105.9 0.0 0.4 0.0 106.3 -0.2 0.1 0.0

หมวดอุปกรณNไฟฟaาและประปา 12.90 92.5 92.1 0.0 0.4 0.4 92.5 0.0 0.4 0.4

หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ 17.90 113.7 113.7 0.6 0.0 -0.4 113.0 0.4 -0.4 -0.4

Concept  ดัชนีราคาวัสดุก1อสร�างแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินค�าวัสดุก1อสร�างท่ีซ้ือขายใน 12 จังหวัด ได�แก1 กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
สมุทรปราการ  ปทุมธานี  ชลบุรี  ระยอง  เชียงใหม1  พิษณุโลก  ขอนแก1น  นครราชสีมา  สงขลา  และนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมหมวดไม�และผลิตภัณฑ'ไม�  ซีเมนต'  
ผลิตภัณฑ'คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ'  อุปกรณ'ไฟฟaาและประปา และวัสดุก1อสร�างอื่น ๆ มีจํานวนรายการสินค�าท้ังหมด 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรNการค�า



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุกอสร�างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
(ป+ 2553=100)

  ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ ไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 

Concept  ดัชนีราคาวัสดุก1อสร�างแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินค�าวัสดุก1อสร�างท่ีซ้ือขายใน 12 จังหวัด ได�แก1 กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
สมุทรปราการ  ปทุมธานี  ชลบุรี  ระยอง  เชียงใหม1  พิษณุโลก  ขอนแก1น  นครราชสีมา  สงขลา  และนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมหมวดไม�และผลิตภัณฑ'ไม�  ซีเมนต'  
ผลิตภัณฑ'คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ'  อุปกรณ'ไฟฟaาและประปา และวัสดุก1อสร�างอื่น ๆ มีจํานวนรายการสินค�าท้ังหมด 134 รายการ 

รายการ
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q2/63 Q1/63 Q2/62 Q/Q Y/Y

ดัชนี 103.7 105.1 107.6 -1.3 -3.6

หมวดไม�และผลิตภัณฑNไม� 129.8 129.8 129.8 0.0 0.0

หมวดซีเมนตN 104.2 105.0 105.3 -0.8 -1.0

หมวดผลิตภัณฑNคอนกรีต 131.1 132.8 134.6 -1.3 -2.6

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑNเหล็ก 82.8 86.8 96.3 -4.6 -14.0

หมวดกระเบ้ือง 105.1 104.5 103.3 0.6 1.7

หมวดวัสดุฉาบผิว 108.7 108.7 108.4 0.0 0.3

หมวดสุขภัณฑN 106.4 106.7 106.3 -0.3 0.1

หมวดอุปกรณNไฟฟaาและประปา 92.5 92.5 92.1 0.0 0.4

หมวดวัสดุกอสร�างอ่ืน ๆ 113.1 113.3 113.7 -0.2 -0.5
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