ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนมิถุนายน 2558
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2558 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของ
ประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คํานวณทั้งหมดมี จํานวน 450 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี..
มี ร ายการสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ คํ า นวณทั้ ง หมด จํ า นวน 266 รายการ ครอบคลุ ม หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง
การอ่านและการศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน 2558 ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมิถนุ ายน 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ
106.64 (เดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 106.53 ) เมื่อเทียบกับ
1.1 เดือนพฤษภาคม 2558
สูงขึ้นร้อยละ 0.10
1.2 เดือนมิถุนายน 2557
ลดลงร้อยละ 1.07
1.3 เทียบเฉลีย่ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.81
2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรเี ดือนมิถุนายน 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเท่ากับ100 และเดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ
105.6 สําหรับเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 105.4
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนพฤษภาคม 2558
สูงขึ้นร้อยละ 0.2
3.2 เดือนมิถนุ ายน 2557
ลดลงร้อยละ 1.8
3.3 เทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถนุ ายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 1.5

การเปรียบเทียบ เดือน/เดือน (MoM)
4. ดั ช นีร าคาผู้บ ริ โ ภคของจัง หวั ด เพชรบุรี เดื อ นมิ ถุน ายน 2558 เทีย บกั บ เดื อ นพฤษภาคม
2558 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (เดือนพฤษภาคม 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.3) ตามการสูงขึ้นของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 สําหรับหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1
4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3
หมวดสินค้าสําคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ
0.2 (ข้าวสารเจ้า) หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6 (เนื้อสุกร ปลาทับทิม
หอยแครง หอยลาย ปลาทูนึ่ง) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.5 (นมสด ครีมเทียม)
หมวดผักและผลไม้ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.0 (ตามการสูงขึ้นของราคาผักสด สูงขึ้นร้อยละ 4.0 ได้แก่
ผักชี แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักบุ้ง มะเขือ ฝักทอง พริกสด หัวหอมแดง ขณะที่หมวดผลไม้สด
ลดลงร้อยละ 1.1 ได้แก่ เงาะ) สําหรับหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 (กาแฟ
ผงสําเร็จรูป)

-24.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1
จากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (น้ํามันเชื้อเพลิง
สูงขึ้นร้อยละ 0.9) หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ค่าเล่า
เรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา)

การเปรียบเทียบระยะเดียวกัน ปี/ปี (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.8 จากการลดลงของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.4 โดยดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ลดลงร้อยละ 1.0 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 2.8 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม
ลดลงร้อยละ 3.2 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน ลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีหมวดผักและผลไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.1 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.5
สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของดัชนี
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 9.1 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 20.5) หมวด
การบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา ลดลงร้อยละ 0.2 ขณะที่ดัชนีหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น
ร้อยละ 0.5 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5
6. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2558 เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 1.5 จากการลดลงของสําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 2.7 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ
9.6 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 21.9) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.9 หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.5 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.5 หมวดการ
บันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 1.7 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7 สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ตามการสูงขึ้นของ
หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 6.5 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.5 หมวดอาหาร
บริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 0.8
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 0.8 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 2.7 หมวดผัก
และผลไม้ ลดลงร้อยละ 2.1 หมวดเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.1
***********************************************************
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
2 กรกฎาคม 2558

