ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนพฤศจิกายน 2558
สํ านักงานพาณิช ย์จั งหวัดเพชรบุ รี ร่วมกับกองสารสนเทศและดั ชนีเ ศรษฐกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิช ย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
รายการสินค้าและบริการที่คํานวณทั้งหมดมีจํานวน 450รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีรายการสินค้าที่ใช้คํานวณ
ทั้งหมดจํานวน 266 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่านและการศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณ
ค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 106.15
(เดือนตุลาคม 2558 เท่ากับ 106.49) ค่าดัชนีมกี ารเปลีย่ นแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนตุลาคม 2558
ลดลงร้อยละ 0.32
1.2 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ลดลงร้อยละ 0.97
1.3 เทียบเฉลีย่ 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.90
2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรเี ดือนพฤศจิกายน 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 104.5
สําหรับเดือนตุลาคม 2558 เท่ากับ 105.4
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2558 ค่าดัชนีมีการ
เปลีย่ นแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนตุลาคม 2558
ลดลงร้อยละ 0.9
3.2 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ลดลงร้อยละ 1.8
3.3 เทียบเฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม–พฤศจิกายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 1.7

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2558 เที ยบกับเดือนตุลาคม 2558
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.9 (เดือนตุลาคม 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.3) ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.7 และดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
ร้อยละ 0.2
/ 4.1 ดัชนี...

-24.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.7 โดยมีสินค้าสําคัญ
ที่ปรับราคาลดลง ดังนี้
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.5 ได้แก่ เนื้อสุกร กระดูกซี่โครง
หมูเครื่องในหมู กุงเชียง ไก่ย่าง ปลาทู หอยแครง หอยลาย ปูม้า ปลาทูนึ่ง
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.1 ได้แก่ ไข่ไก่ นมสด นมข้นหวาน นมถั่วเหลือง
หมวดผักและผลไม้ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 7.0 ได้แก่ กะหล่ําปลี ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี มะเขือ
มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ฟักเขียว ฟักทอง ต้นหอม หัวผักกาดขาว หัวหอมแดง ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก มะม่วง
หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
สําหรับรายการสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ปรับราคาสูงขึ้น มีดังนี้
หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ขนมอบ
หมวดเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น้ําปลา
หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ เครื่องดื่มรสชอกโกแลต
กาแฟผงสําเร็จรูป น้ําดื่มบริสุทธิ์
4.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีสินค้าและ
บริการสําคัญๆ ที่มีราคาลดลง ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนส่ ง และการสื่ อ สาร ดั ช นี ร าคาลดลงร้ อ ยละ0.7 ได้ แ ก่ หมวดน้ํ า มั น
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 2.3 (น้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95)
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ การบันเทิง
และการอ่าน ลดลงร้อยละ 0.6 ค่าอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่น ลดลงร้อยละ 1.2 หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โอกาสพิเศษและท่องเที่ยว ลดลงร้อยละ 0.2 (ค่าทัศนาจรต่างประเทศ)
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สุรา ลดลง
ร้อยละ 3.7 (สุรา)
สําหรับรายการสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ราคาสูงขึ้น
มีดังนี้
หมวดเครื่ องนุ่ งห่มและรองเท้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แ ก่ เสื้อสตรี กางเกงสตรีและ
กระโปรงสตรี
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ หมวดค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (น้ําหอม กระดาษชําระ ผ้าอนามัย)

การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.8 จากการลดลงของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดเนื้อสัตว์
เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลงลดร้อยละ 1.8 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 2.1 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน
ลดลงร้อยละ 0.6 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.1 หมวดผักและผลไม้
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2
และหมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.8
ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 9.0 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 21.6) ขณะที่ดัชนีราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.9 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ0.7
หมวดการตรวจรั ก ษาและบริก ารส่ ว นบุ ค คล สูง ขึ้ นร้ อ ยละ 1.3 และหมวดยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม มี แ อลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.8
/6. พิจารณา...

-36. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม- พฤศจิกายน) ของปี 2558 เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 1.7 จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.9
ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 9.7 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ
22.6) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ
0.9 หมวดยาสู บและเครื่ องดื่ ม มี แอลกอฮอล์ สู งขึ้ นร้ อยละ1.0 สํ าหรับดัช นีห มวดอาหารและเครื่ องดื่มไม่ มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ตามการสูงขึ้นของหมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.6 หมวดอาหาร
บริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ขณะที่หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 0.7 หมวดเนื้อสัตว์
เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 1.0 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 2.7 และอาหารบริโภค-นอกบ้าน
ลดลงร้อยละ 0.1
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