ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนมกราคม 2560
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี รวมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมกราคม 2560 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณทั้งหมดมีจํานวน 422 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีรายการ
สินคาที่ใชคํานวณทั้งหมดจํานวน 271 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน
การตรวจรั ก ษาและบริ การส ว นบุ คคล ยานพาหนะการขนสง และการสื่ อ สาร การบั น เทิ ง การอ า นและ
การศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณคาดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนมกราคม 2560 ไดผล
ดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2560 (ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
ของประเทศ เทากับ 100) มีคาเทากับ 100.75 (เดือนธันวาคม 2559 เทากับ 100.59) คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 (MoM)
สูงขึ้นรอยละ 0.16
1.2 เทียบกับเดือนมกราคม 2559 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 1.55
2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมกราคม 2560
ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เทากับ 100 และเดือนมกราคม 2560 เทากับ 101.0
สําหรับเดือนธันวาคม 2559 เทากับ 100.9
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมกราคม 2560 คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 (MoM)
สูงขึ้นรอยละ 0.1
3.2 เทียบกับเดือนมกราคม 2559 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 2.2

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมกราคม 2560 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559
ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.1 (เดือนธันวาคม 2559 ดัชนีราคาไมมีการเปลี่ยนแปลง (รอยละ 0.0) ตามการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.1 และดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใช
อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 0.1
/4.1 ดัชนีหมวด..

-24.1 ดั ช นี ห มวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไม มี แ อลกอฮอล ดั ช นี ร าคาสู ง ขึ้ น ร อ ยละ 0.1
(เดือนธันวาคม 2559 ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.9) รายการสินคาสําคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น ไดแก
ผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 2.7 ไดแก ผลไมสด สูงขึ้นรอยละ 5.9 (สมเขียวหวาน
ลําไย แกวมังกร ฝรั่ง กลวยน้ําวา องุน) สําหรับผัก ลดลงรอยละ 1.9 (ผักชี ตมหอม ผักกาดขาว แตงกวา
มะนาว ขึ้นฉาย หนอไมฝรั่ง หัวหอมแดง)
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.1 ไดแก น้ําผลไม น้ําหวาน
อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 0.1 ไดแก ขาวผัด ปลากระปอง
4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.1
(เดือนธันวาคม 2559 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.5) หมวดดัชนีราคาสินคาสําคัญที่ปรับขึ้น ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 1.1 ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง
สูงขึ้นรอยละ 2.7 (น้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซล แกสโซฮอล 91 95 กาซยานพาหนะ (LPG)
แกสโซฮอล E 85
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.2
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันป/ป (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 2.2 จากการสูงขึ้นของ
ดั ชนี หมวดอาหารและเครื่ องดื่ มไม มีแอลกอฮอล สูงขึ้น รอยละ 2.4 ซึ่งเปน ผลจากการสูงขึ้น ของดัช นี
ผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 7.3 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ 5.6 อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้น
รอยละ 4.3 เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 3.4 อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 1.2
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.4
สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 2.0 จากการสูงขึ้นของดัชนี
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้น รอยละ 14.8 หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร
สูงขึ้นรอยละ 6.9 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 1.2 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวน
บุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.9
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ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนกุมภาพันธ 2560
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี รวมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณทั้งหมดมีจํานวน 422 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีรายการ
สินคาที่ใชคํานวณทั้งหมดจํานวน 271 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน
การตรวจรั ก ษาและบริ การส ว นบุ คคล ยานพาหนะการขนสง และการสื่ อ สาร การบั น เทิ ง การอ า นและ
การศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณคาดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนกุมภาพันธ 2560
ไดผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ 2560 (ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภค
ทั่วไปของประเทศ เทากับ 100) มีคาเทากับ 100.79 (เดือนมกราคม 2560 เทากับ 100.75) คาดัชนีมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 (MoM)
สูงขึ้นรอยละ 0.04
1.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2559 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 1.44
1.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ) 2560 เทียบกับระยะเดียวกันของป 2559
สูงขึ้นรอยละ 1.49
2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ 2560
ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เทากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ 2560 เทากับ 101.1
สําหรับเดือนมกราคม 2560 เทากับ 101.0
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ 2560 คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 (MoM)
สูงขึ้นรอยละ 0.1
3.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2559 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 1.6
3.2 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ) 2560 เทียบกับระยะเดียวกันของป 2559
สูงขึ้นรอยละ 1.9

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ 2560 เทียบกับเดือนมกราคม 2560
ดัชนี ร าคาสูงขึ้ น ร อยละ 0.1 (เดื อนมกราคม 2560 ดัช นีร าคาสู งขึ้ น รอยละ 0.1) ตามการสูงขึ้น ของ
ดัชนีหมวดอื่ นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สู งขึ้นร อยละ 0.2 สํา หรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม มี
แอลกอฮอล ลดลงรอยละ 0.1

-24.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.2
(เดือนมกราคม 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.1) หมวดดัชนีราคาสินคาสําคัญที่ปรับขึ้น ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนส ง และการสื่ อ สาร สู ง ขึ้ น ร อ ยละ 0.5 ได แ ก น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 1.2 (น้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซล แกสโซฮอล 91 95 กาซยานพาหนะ (LPG)
แกสโซฮอล E85
4.2 ดั ช นี ห มวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไม มี แ อลกอฮอล ดั ช นี ร าคาลดลงร อ ยละ 0.1
(เดือนมกราคม 2560 ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.1) รายการสินคาสําคัญที่มีการปรับราคาลดลง ไดแก
ไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ 1.0 ไดแก ไขไก
ผั ก และผลไม ลดลงร อ ยละ 1.0 ได แ ก ผั ก สด ลดลงร อ ยละ 2.4 (หอมแดง
ถั่วฝกยาว ผักชี ผักบุง ฝกทอง) ผลไมสด ลดลงรอยละ 0.3 (แกวมังกร กลวยน้ําวา องุน แตงโม)
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 0.6 ไดแก น้ําดื่มบริสุทธิ์ กาแฟผงสําเร็จรูป
สําหรับเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 0.7 อาทิ หมูยอ เนื้อโค ไกสด
หอยลาย ปลาหมึกกลวย กบ) ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ 0.6 ไดแก ขนมปงปอนด
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันป/ป (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2559 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 2.0 เปนผลจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดพาหนะ
การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 8.3 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 2.0
หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 1.0 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ
0.8 สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.8 ซึ่งเปนผลจากการสูงขึ้น
ของอาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 4.3 ผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 2.8 เนื้อสัตว เปดไกและสัตวน้ํา
สูงขึ้นรอยละ 1.6 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ 1.4 และอาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 0.1
6. การพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 2 เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2560 เทียบกับเดือนมกราคมกุมภาพัน ธ 2559) ดัชนีร าคาสู งขึ้น รอยละ 1.9 จากการสูงขึ้น ของดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 2.0 ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ
8.0 หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 7.6 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้น
รอยละ 1.1 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.8 สําหรับดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 1.6 ตามการสูงขึ้นของผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 5.1 อาหาร
บริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 4.3 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ 3.4 เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา
สูงขึ้นรอยละ 2.5 อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 0.6
****************************************************************
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ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนมีนาคม 2560
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี รวมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนมีนาคม 2560 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ มีจํานวนรายการสินคาปฐาน 2558 ทั้งหมด 422 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีรายการสินคา
ที่ใชคํานวณทั้งหมดจํานวน 271 รายการ ครอบคลุ มหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน
การตรวจรั ก ษาและบริ การส ว นบุ คคล ยานพาหนะการขนสง และการสื่ อ สาร การบั น เทิ ง การอ า นและ
การศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณคาดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนมีนาคม 2560 ไดผล
ดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2560 (ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
ของประเทศ เทากับ 100) มีคาเทากับ 100.33 (เดือนกุมภาพันธ 2560 เทากับ 100.79) คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2560 (MoM)
ลดลงรอยละ 0.46
1.2 เทียบกับเดือนมีนาคม 2559 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 0.76
1.3 เทียบเฉลี่ย 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม) 2560 เทียบกับระยะเดียวกันของป 2559
สูงขึ้นรอยละ 1.25
2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2560
ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เทากับ 100 และเดือนมีนาคม 2560 เทากับ 101.2
สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2560 เทากับ 101.1
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2560 คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2560 (MoM)
สูงขึ้นรอยละ 0.1
3.2 เทียบกับเดือนมีนาคม 2559 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 1.3
3.3 เทียบเฉลี่ย 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม) 2560 เทียบกับระยะเดียวกันของป 2559
สูงขึ้นรอยละ 1.7

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2560
ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.1 (เดือนกุมภาพันธ 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.1) ตามการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดอื่ นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สู งขึ้นร อยละ 0.3 สํา หรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม มี
แอลกอฮอล ลดลงรอยละ 0.2

-24.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.3
(เดือนกุมภาพันธ 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.2) หมวดดัชนีราคาสินคาสําคัญที่ปรับขึ้น ดังนี้
หมวดการบันเทิงการอาน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นรอยละ 10.9 ไดแก
เครื่องถวายพระ
หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.9 ไดแก คาใชจายสวน
บุคคล (แชมพู ครีมนวดผม) คาบริการสวนบุคคลเพื่อความสวยงาน (คาแตงผมชาย)
หมวดยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม มี แ อลกอฮอล สู ง ขึ้ น ร อ ยละ 0.1 ได แ ก เครื่ อ งดื่ ม
มีแอลกอฮอล (เบียร)
4.2 ดั ช นี ห มวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไม มี แ อลกอฮอล ดั ช นี ร าคาลดลงร อ ยละ 0.2
(เดือนกุมภาพันธ 2560 ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.1) รายการสินคาสําคัญที่มีการปรับราคาลดลง ไดแก
ผั ก และผลไม ลดลงร อยละ 5.0 ได แก ผั กสด ลดลงร อยละ 11.6 (หอมแดง
ถั่วฝกยาว ผักชี มะเขือ กะหล่ําปลี ผักคะนา ผักบุง ฟกเขียว) ผลไมสด ลดลงรอยละ 2.3 (มะมวง แตงโม
สับปะรด ฝรั่ง ชมพู)
ข า ว แป ง และผลิ ตภั ณ ฑจ ากแปง ลดลงรอ ยละ 0.1 ได แ ก ผลิ ต ภัณ ฑ จ ากแป ง
(ขนมจีน วุนเสน)
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันป/ป (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 1.7 เปนผลจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดการ
บันเทิงการอาน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นรอยละ 6.7 ดัชนีหมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร
สูงขึ้นรอยละ 4.9 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 1.8 หมวดเครื่องนุงหมและ
รองเทา สูงขึ้นรอยละ 1.0 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.3
สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.5 ซึ่งเปนผลจากการสูงขึ้น
ของอาหารบริ โ ภค-นอกบ า น สู งขึ้ น ร อยละ 4.3 เนื้อ สัตว เป ดไกและสัตวน้ํา สูงขึ้น รอ ยละ 1.9 เครื่ อ ง
ประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ 1.2 และอาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 0.8
6. การพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เทียบกับเดือนมกราคมมีนาคม 2559) ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 1.7 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นรอยละ 1.9 ตามการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 6.8 ดัชนี
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 5.3 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล
สูงขึ้นรอยละ 1.2 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 1.1
สําหรั บดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้ นรอยละ 1.3 ตามการสูงขึ้ นของ
อาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 4.3 ผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 2.7 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้น
รอยละ 2.7 เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 2.2 อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 0.7
****************************************************************
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