ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนกรกฎาคม 2558
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 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
กรกฎาคม 2558 ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกรกฎาคม 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนกรกฎาคม 2558 เท่ากับ
106.57 (เดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ 106.64 ) เมื่อเทียบกับ
1.1 เดือนมิถุนายน 2558
ลดลงร้อยละ 0.07
1.2 เดือนกรกฎาคม 2557
ลดลงร้อยละ 1.05
1.3 เทียบเฉลีย่ 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.85
2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรเี ดือนกรกฎาคม 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเท่ากับ100 และเดือนกรกฎาคม 2558 เท่ากับ
105.4 สําหรับเดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ 105.6
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกรกฎาคม 2558 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนมิถนุ ายน 2558
ลดลงร้อยละ 0.2
3.2 เดือนกรกฎาคม 2557
ลดลงร้อยละ 1.8
3.3 เทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 1.5

การเปรียบเทียบ เดือน/เดือน (MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2558 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2558
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 (เดือนมิถุนายน 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.2) ตามการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.5
4.1 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2.....
หมวดดัชนีราคาสินค้าที่สําคัญมีการเคลื่อนไหว ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ
1.4 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 3.9)
/4.2 ดัชนีราคาหมวด...

-24.2 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.5
โดยมีสินค้าสําคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น และมีความเคลื่อนไหว ดังนี้
หมวดสินค้าสําคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่
หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ ข้าวสารเจ้า วุ้นเส้น เต้าหู้
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ได้แก่ เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู ไก่สด
ไก่ย่าง ปลากะพง ปลาทู กุ้งขาว ปลาหมึกกล้วย หอยแครง หอยแมลงภู่
หมวดผั ก และผลไม้ สู ง ขึ้น ร้อ ยละ 0.7 ได้แ ก่ กะหล่ําปลี ผักคะน้า ผั กชี มะเขือเทศ
หัวผักกาดขาว หัวหอมแดง กระเทียม
หมวดสินค้าที่ปรับราคาลดลง ได้แก่
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ ไข่เค็ม นมสด ครีมเทียน

การเปรียบเทียบระยะเดียวกัน ปี/ปี (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.8 จากการลดลงของ
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.2 ตามการลดลงของดัชนีหมวด
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 10.2 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 23.3) หมวดการ
บันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา ลดลงร้อยละ 0.2 ขณะที่ดัชนีหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น
ร้อยละ 0.5 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 สําหรับ ดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ตามการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ
4.9 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน ร้อยละ 2.5 ขณะที่หมวด
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 0.7 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 1.6
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 3.8 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.1
6. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม- กรกฎาคม) ของปี 2558 เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 1.5 จากการลดลงของสําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ
9.7 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 22.0) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.8 หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.5 หมวดการ
บันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 1.4 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.9 สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ตามการสูงขึ้นของ
หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.6 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.5 หมวด
อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ
0.8 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 0.9 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 2.7
หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 1.0
***********************************************************
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
4 สิงหาคม 2558

