
ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างเดือนกันยายน 2563 เทากับ 104.6

ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ
เดือนกันยายน และไตรมาสท่ี 3 ป) 2563 5 ตุลาคม 2563

Construction Materials Price Index (CMI)

องค=ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของดัชนีราคาวัสดุกอสร�าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การค�า
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2563

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ดัชนี

YoY = -1.2

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

หมวดไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบื �อง หมวดสขุภณัฑ์ หมวดซีเมนต์

หมวดวัสดุก่อสร้างอื%น ๆ หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก

YoY

Highlights

 ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างเดือนกันยายน 2563 เทากับ 104.6 เทียบกับเดือนกันยายน 2562 
ลดลงร�อยละ 1.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนท่ีหดตัวร�อยละ 2.2 โดยเป
นการลดลง
ของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ�เหล็ก หมวดผลิตภัณฑ�คอนกรีต และหมวดซีเมนต� ท่ีปรับลดลง
ร%อยละ 5.5 2.8 และ 0.3 ตามลําดับ โดยป-จจัยสําคัญยังคงมาจากปริมาณผลผลิตท่ียังมากกว1า
ความต%องการ และผู%ประกอบการหลายรายปรับราคาลงเพ่ือเร1งระบายสินค%าท่ีมีการผลิตไว%
ล1วงหน%าก1อนสถานการณ�การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19

� หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม� ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดซีเมนต= ลดลงร�อยละ 0.3 จากการลดลงของปูนซีเมนต�ผสม ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� และ
ปูนฉาบสําเร็จรูป เนื่องจากการแข1งขันที่ยังสูงอยู1และยังมีความต%องการระบายสินค%าในตลาด
� หมวดผลิตภัณฑ=คอนกรีต ลดลงร�อยละ 2.8 จากการลดลงของชีทไพล�คอนกรีต ถังซีเมนต�สําเร็จรูป 
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสําเร็จรูป ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 
และคอนกรีตบล็อกก1อผนังมวลเบา ยังคงลดลงจากป=ที่ผ1านมาเนื่องจากภาวะสินค%าล%นตลาด ส1งผล
ให%มีการแข1งขันสูง
� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก ลดลงร�อยละ 5.5 เปWนการลดลงตอเน่ืองเปWนเดือนที่ 22 
จากการลดลงของเหล็กเส%นกลมผิวเรียบ-ผิวข%ออ%อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กรางน้ํา 
ลวดเหล็ก ท1อเหล็กเคลือบสังกะสี ท1อเหล็กดํา ท1อสแตนเลส เหล็กแผ1นเรียบดํา ชีทไพล�เหล็ก 
ตะปู และเมทัลชีท เนื่องจากความต%องการใช%เหล็กในประเทศลดลง เมื่อเทียบกับป=ที่ผ1านมา
� หมวดกระเบ้ือง สูงข้ึนร�อยละ 1.7 จากการสูงข้ึนของกระเบื้องแกรนิต ซ่ึงปรับราคาสูงข้ึนตามต%นทุน
� หมวดวัสดุฉาบผิว สูงข้ึนร�อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของสีเคลือบน้ํามัน สีรองพื้นโลหะ 
และซิลิโคน
� หมวดสุขภัณฑ= สูงข้ึนร�อยละ 0.1 จากการสูงข้ึนของโถส%วมชักโครก ที่ป-สสาวะเซรามิก 
กระจกเงา และที่ใส1สบู1
� หมวดอุปกรณ=ไฟฟ\าและประปา สูงข้ึนร�อยละ 0.4 จากการสูงข้ึนของท1อร%อยสายไฟและ
สายโทรศัพท�พีวีซี ถังเก็บน้ําสแตนเลส ถังเก็บน้ําไฟเบอร�กลาส ซ่ึงราคาสูงข้ึนตามต%นทุน 
� หมวดวัสดุกอสร�างอ่ืน ๆ สูงข้ึนร�อยละ 1.2 จากการสูงข้ึนของยางมะตอย ยังคงเป
นผลจาก
สถานการณ�การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส1งผลให%โรงกลั่นน้ํามันในสิงคโปร�มีการหยุดการ
ผลิต (Shut down) ทําให%ปริมาณผลผลิตยางมะตอยลดลง ขณะที่ความต%องการยางมะตอย
เพ่ือใช%ก1อสร%างและซ1อมบํารุงทางของโครงการภาครัฐเพ่ิมสูงข้ึน[VALUE]
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หมวดวัสดุกอสร�างอ่ืน ๆ

หมวดอุปกรณ=ไฟฟ\าและประปา

หมวดสุขภัณฑ=

หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบ้ือง

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก

หมวดผลิตภัณฑ=คอนกรีต

หมวดซีเมนต=

หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม�

รวมทุกหมวด

ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างเดือนสิงหาคม 2563 เทากับ 104.6 เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1. เดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลง -1.2

2. เดือนสิงหาคม 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.2

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ป) 2563 
 เทียบกับชวงเดียวกันของป) 2562 (AoA) 

ลดลง -2.4

4. ไตรมาสที่ 3 ป) 2563 เทียบกับไตรมาส
 เดียวกันของป) 2562 (YoY) 

ลดลง -1.7

5. ไตรมาสที่ 3 ป) 2563 เทียบกับไตรมาส
 กอนหน�า (QoQ) 

สูงขึ้น 0.9

1. เทียบกับเดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลงร�อยละ 1.2 โดยมีการเปล่ียนแปลงของราคา
สินค%า ดังน้ี



 ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป) 2563 
2. เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 (MoM) สูงขึ้นร�อยละ 0.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค%า ดังน้ี

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ป) 2563 เทียบกับชวงเดียวกันของป)กอน (AoA) ลดลงร�อยละ 2.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค%า ดังน้ี

� หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม� ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดซีเมนต= ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดผลิตภัณฑ=คอนกรีต ลดลงร�อยละ 0.8 ได%แก1 ชีทไพล�คอนกรีต เน่ืองจาก
มีการแข1งขันสูง ประกอบกับผู%ประกอบการต%องการระบายสินค%าในสต็อก จึงทําให%ราคา
มีการปรับลดลงจากเดือนท่ีผ1านมา
� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก สูงขึ้นร�อยละ 1.8 จากการสูงขึ้นของเหล็กเส%นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข%ออ%อย เหล็กโครงสร%างรูปพรรณ ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ตามการสูงขึ้นของ
ราคาเศษเหล็กในตลาดโลก
� หมวดกระเบ้ือง ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดวัสดุฉาบผิว ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดสุขภัณฑ= ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดอุปกรณ=ไฟฟ\าและประปา ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
�หมวดวัสดุกอสร�างอื่นๆ ลดลงร�อยละ 0.3 จากการลดลงของราคายางมะตอย เน่ืองจาก
ความต%องการในตลาดโลกลดลง

� หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม� สูงขึ้นร�อยละ 0.5 ได%แก1 ไม%พ้ืน ไม%ฝา ไม%คาน ไม%โครงคร1าว ไม%
แบบ วงกบประตู-หน%าต1าง และบานประตู
� หมวดซีเมนต= ลดลงร�อยละ 0.4 ได%แก1 ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� ปูนซีเมนต�ผสม
และปูนฉาบสําเร็จรูป จากการแข1งขันท่ีสูงอันเกิดจากการเร1งระบายสินค%าของ
ผู%ประกอบการ เน่ืองจากสถานการณ�การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคล่ีคลาย
การก1อสร%างภาครัฐมีการเร1งดําเนินการเพ่ือให%งานเสร็จตามสัญญา
� หมวดผลิตภัณฑ=คอนกรีต ลดลงร�อยละ 1.9 ได%แก1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสําเร็จรูป คอนกรีตบล็อกก1อผนังมวลเบา ถังซีเมนต�สําเร็จรูป 
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป และชีทไพล�คอนกรีต เน่ืองจากการแข1งขันสูง จากการก1อสร%างภาครัฐ
ท่ีเร1งดําเนินงานให%เสร็จตามสัญญา
� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก ลดลงร�อยละ 10.8 ได%แก1 เหล็กเส%นกลมผิวเรียบ-ผิว
ข%ออ%อย เหล็กโครงสร%างรูปพรรณ ลวดเหล็ก ท1อเหล็กเคลือบสังกะสี ท1อเหล็กดํา
ท1อสแตนเลส เหล็กแผ1นเรียบดํา ชีทไพล� เหล็ก ตะปู และเมทัลชีท เ น่ืองจาก
ความต%องการใช%เหล็กในประเทศลดลง เม่ือเทียบกับป=ท่ีผ1านมา
� หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร�อยละ 1.5 ได%แก1 กระเบ้ืองแกรนิต ซ่ึงราคาปรับสูงขึ้นตามต%นทุน
การผลิต
� หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได%แก1 สีเคลือบนํ้ามัน สีรองพ้ืนปูน-โลหะ และ
ซิลิโคน
� หมวดสุขภัณฑ= ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดอุปกรณ=ไฟฟ\าและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได%แก1 ท1อร%อยสายไฟและสายโทรศัพท�
พีวีซี และถังเก็บนํ้าสแตนเลส
� หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ สูงขึ้นร�อยละ 0.1 ได%แก1 ยางมะตอย ซ่ึงเป
นผลจาก
โรงกล่ันนํ้ามันในประเทศสิงคโปร�หยุดการผลิตในช1วงสถานการณ�การแพร1ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
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รวมทุกหมวด

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การค�า
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หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก
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หมวดซีเมนต=

หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม�

รวมทุกหมวด



 ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป) 2563 

4. ไตรมาสท่ี 3 ป) 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป)กอน (YoY) ลดลงร�อยละ 1.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค%า ดังน้ี

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การค�า

5. ไตรมาสท่ี 3 ป) 2563 เทียบกับไตรมาสกอนหน�า (QoQ) สูงขึ้นร�อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�า ดังนี้

� หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม� ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง
� หมวดซีเมนต= สูงขึ้นร�อยละ 0.1 ได%แก1 ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� ปูนซีเมนต�ผสม และปูน
ฉาบสําเร็จรูป 
� หมวดผลิตภัณฑ=คอนกรีต ลดลงร�อยละ 2.2 ได%แก1  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก1อผนังมวลเบา คานคอนกรีตสําเร็จรูป
ถังซีเมนต�สําเร็จรูป ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป และชีทไพล�คอนกรีต
� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก ลดลงร�อยละ 8.1 ได%แก1 เหล็กเส%นกลมผิวเรียบ-
ผิวข%ออ%อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรูป I เหล็กตัว H เหล็กรางนํ้า ลวดเหล็กเสริม
คอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท1อเหล็กเคลือบสังกะสี ท1อเหล็กดํา ท1อสแตนเลส เหล็ก
แผ1นเรียบดํา ชีทไพล�เหล็ก ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ตะปู และเมทัลชีท โดยลดลงต1อเน่ือง
จากความต%องการใช%เหล็กภายในประเทศลดลง เม่ือเทียบกับป=ท่ีผ1านมา
� หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร�อยละ 1.7 จากการสูงขึ้นของกระเบ้ืองแกรนิต 
� หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.6 ได%แก1 สีเคลือบนํ้ามัน สีรองพ้ืนโลหะ และ
ซิลิโคน
� หมวดสุขภัณฑ= สูงขึ ้นร�อยละ 0.1 ได%แก1 โถส%วมชักโครก ท่ีป-สสาวะเซรามิก 
กระจกเงา และท่ีใส1สบู1
� หมวดอุปกรณ=ไฟฟ\าและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได%แก1 ท1อร%อยสายไฟและ
สายโทรศัพท�พีวีซี ถังเก็บนํ้าไฟเบอร�กลาส ถังเก็บนํ้าสแตนเลสปรับราคาสูงขึ้นตาม
ราคาวัตถุดิบ คือ สแตนเลส ลวดทองแดงสแตนเลส และทองแดง 
� หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ สูงขึ้นร�อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย

� หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม� ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง

� หมวดซีเมนต= สูงขึ้นร�อยละ 1.0 ได%แก1 ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� ปูนซีเมนต�ผสม และ 
ปูนซีเมนต�ขาว

� หมวดผลิตภัณฑ=คอนกรีต สูงขึ้นร�อยละ 0.2 ได%แก1 คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
หยาบ

� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก สูงขึ้นร�อยละ 1.8 ได%แก1 เหล็กเส%นกลมผิวเรียบ-
ผิวข%ออ%อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว H เหล็กรางนํ้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง
ท1อเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ท1อสแตนเลส ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป และตะปู ซ่ึงสูงขึ้น
ตามการสูงขึ้นของราคาเศษเหล็กในตลาดโลก

� หมวดกระเบ้ือง ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง

� หมวดวัสดุฉาบผิว ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง

� หมวดสุขภัณฑ= ลดลงร�อยละ 0.1 จากการลดลงของฝ-กบัวอาบนํ้า

� หมวดอุปกรณ=ไฟฟ\าและประปา ดัชนีราคาไมเปล่ียนแปลง

� หมวดวัสดุกอสร�างอื่นๆ สูงขึ้นร�อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย1.6
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ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนกันยายน 2563 

กําหนดการแถลงขาว “สถานการณ=ด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังตอไป ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563

ดัชนีราคาวัสดุก1อสร%างในไตรมาสท่ี 4 ป= 2563 มีแนวโน%มปรับตัวดีข้ึนอย1างช%าๆ โดยมีป-จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญคือโครงการก1อสร%างของ
ภาครัฐหลายโครงการท่ีเร1งดําเนินงาน ในขณะท่ีการก1อสร%างใหม1ของภาคเอกชนยังคงซบเซา ส1งผลให%ความต%องการใช%วัสดุก1อสร%าง และราคา
วัสดุก1อสร%างมีแนวโน%มปรับตัวสูงข้ึนไม1มากนัก ประกอบกับปริมาณผลผลิตสินค%าวัสดุก1อสร%างยังมากกว1าความต%องการ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจท้ังในและต1างประเทศจากการแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความกังวลต1อการแพร1ระบาดระลอกสอง 
ส1งผลกระทบให%ธุรกิจด%านการก1อสร%าง และอสังหาริมทรัพย�ยังคงซบเซาอย1างต1อเน่ือง ประกอบกับมาตรการของสถาบันการเงินท่ีคุมเข%มข้ึน 
และความไม1แน1นอนทางการเมือง เป
นแรงกดดันให%ผู%ประกอบการอสังหาริมทรัพย�ชะลอการลงทุนในโครงการใหม1 และเน%นการระบายสต็อก 
ขณะเดียวกัน ผู%บริโภคและนักลงทุนก็ยังคงชะลอการตัดสินใจ

อย1างไรก็ตาม สถานการณ�การแพร1ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยท่ีมีแนวโน%มดีข้ึนอย1างต1อเน่ือง คาดว1าจะสามารถเรียก
ความเช่ือมั่นของนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� โดยเฉพาะในกลุ1มชาวต1างชาติให%กลับมาได% ประกอบกับแผนฟUVนฟูเศรษฐกิจ และมาตรการ
ต1าง ๆ ของภาครัฐ ท่ีออกมาช1วยกระตุ%นการใช%จ1ายในประเทศ น1าจะเป
นป-จจัยท่ีสามารถส1งเสริมความต%องการในภาคก1อสร%างภายในประเทศ
ให%ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในระยะต1อไป ท้ังน้ี ยังคงต%องติดตามและประเมินสถานการณ�อย1างต1อเน่ือง

6. แนวโน�มดัชนรีาคาวัสดุกอสร�างไตรมาสท่ี 4 ป) 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การค�า



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุกอสร�างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
(ป) 2553=100)

 ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนกันยายน 2563 

รายการ
สัดสวน
นํ้าหนัก
ก.ย.63

เดือนกันยายน 2563 เดือนสิงหาคม 2563

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนี
ส.ค.63

อัตราการเปล่ียนแปลง

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

หมวดไม�และผลิตภัณฑ=ไม� 7.27 129.8 129.8 0.0 0.0 0.5 129.8 0.0 0.0 0.6

หมวดซีเมนต= 12.86 104.8 105.1 0.0 -0.3 -0.4 104.8 -1.0 -0.3 -0.5

หมวดผลิตภัณฑ=คอนกรีต 16.24 130.6 134.3 -0.8 -2.8 -1.9 131.7 0.0 -1.9 -1.9

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ=เหล็ก 19.95 84.9 89.8 1.8 -5.5 -10.8 83.4 -1.3 -10.2 -11.3

หมวดกระเบ้ือง 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

หมวดสุขภัณฑ= 2.11 106.3 106.2 0.0 0.1 0.0 106.3 0.0 0.1 0.1

หมวดอุปกรณ=ไฟฟ\าและประปา 12.84 92.5 92.1 0.0 0.4 0.4 92.5 0.0 0.4 0.4

หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ 18.02 115.0 113.6 -0.3 1.2 0.1 115.3 0.7 1.3 -0.1

Concept ดัชนีราคาวัสดุก1อสร%างแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินค%าวสัดุก1อสร%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�ไฟฟXาและประปา และวัสดุก1อสร%างอื่น ๆ มีจํานวนรายการสินค%าท้ังหมด 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การค�า



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุกอสร�างและอัตราการเปลี่ยนแปลง  (ป) 2553=100)

 ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ ไตรมาสที่ 3 ป) 2563 

Concept ดัชนีราคาวัสดุก1อสร%างแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินค%าวสัดุก1อสร%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�ไฟฟXาและประปา และวัสดุก1อสร%างอื่น ๆ มีจํานวนรายการสินค%าท้ังหมด 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การค�า

รายการ
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

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

ดัชนี 104.6 103.7 106.4 0.9 -1.7

หมวดไม%และผลิตภัณฑ�ไม% 129.8 129.8 129.8 0.0 0.0

หมวดซีเมนต� 105.2 104.2 105.1 1.0 0.1

หมวดผลิตภัณฑ�คอนกรีต 131.3 131.1 134.3 0.2 -2.2

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ�เหล็ก 84.3 82.8 91.7 1.8 -8.1

หมวดกระเบ้ือง 105.1 105.1 103.3 0.0 1.7

หมวดวัสดุฉาบผิว 108.7 108.7 108.1 0.0 0.6

หมวดสุขภัณฑ� 106.3 106.4 106.2 -0.1 0.1

หมวดอุปกรณ�ไฟฟXาและประปา 92.5 92.5 92.1 0.0 0.4

หมวดวัสดุก1อสร%างอ่ืน ๆ 114.9 113.1 113.7 1.6 1.1


