ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนกุมภาพันธ 2558
สํ า นั กงานพาณิ ช ย จั ง หวั ดเพชรบุรี รว มกับ สํานั กดัช นีเศรษฐกิจ การคา สํานั กงานปลัด กระทรวง
พาณิชย ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ 2558 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสิ น ค า และบริ การที่ คํา นวณทั้ งหมดมี จํานวน 450 รายการ สําหรับ จังหวัดเพชรบุรี. .
มีรายการสินคาที่ใชคํานวณทั้งหมด จํานวน 266 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล ยานพาหนะการขนสงและการสื่อสาร การบันเทิงการอานและ
การศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณคาดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2558
ไดผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ 2558
ป 2554 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เทากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ 2558
เทากับ 106.15 ( เดือนมกราคม 2558 เทากับ 106.02 ) เมื่อเทียบกับ
1.1 เดือนมกราคม 2558
สูงขึ้นรอยละ 0.12
1.2 เดือนกุมภาพันธ 2557
ลดลงรอยละ 0.52
1.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน ( มกราคม - กุมภาพันธ ) 2558 กับระยะเดียวกันของป 2557
ลดลงรอยละ 0.47
2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ 2558
ป 2554 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เทากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ 2558
เทากับ 105.0 สําหรับเดือนมกราคม 2558 เทากับ 104.7
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ 2558 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนมกราคม 2558
สูงขึ้นรอยละ 0.3
3.2 เดือนกุมภาพันธ 2557
ลดลงรอยละ 1.1
4. ดั ช นี ร าคาผู บริ โ ภคของจั งหวั ด เพชรบุรี เดือนกุม ภาพัน ธ 2558 เที ยบกับ เดือนมกราคม
2558 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.3 โดยดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ดัชนีราคาสูงขึ้น
รอยละ 0.2 สําหรับหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.4
4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.2
หมวดสินคาสําคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 0.2 (เนื้อสุกร
ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลากะพง ปลาทู ปูมา กบ ปลาทูนึ่ง ปลารา) หมวดผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ
1.7 จากการสูงขึ้นของผลไมสด สูงขึ้นรอยละ 5.2 (สมเขียวหวาน มะละกอสุก แตงโม องุน แอปเปล
ฝรั่ง) สวนหมวดที่มีการปรับราคาลดลง ไดแก หมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง ลดลงรอยละ 0.6
(ขาวสารเจา เตาหู) หมวดไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ 0.3 (ไขไก นมสด นมขนหวาน นมถั่วเหลือง)
4.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.4
จากการสูงขึ้นของหมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 0.1 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นรอยละ 0.2
หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 0.6 (น้ํามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 1.9)
/5. การพิจารณา...

-25. การพิจารณาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2557 ดัชนีราคาลดลงรอยละ 1.1 จากการลดลง
ของดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 2.6 โดยดัชนีหมวดพาหนะ การขนสง และ
การสื่อสาร ลดลงรอยละ 9.6 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ 21.8) ขณะที่ดัชนีหมวดเครื่องนุงหมและ
รองเทา สูงขึ้นรอยละ 1.1 ดัชนีหมวดเคหสถาน สูงขึ้นรอยละ 1.6 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวน
บุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.5 ดัชนีหมวดการบันเทิงการอานการศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นรอยละ 2.6 ดัชนี
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.2 สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 1.2 โดยดัชนีหมวดเนื้อสัตว เปดไกและสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 1.7 ดัชนีหมวด
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ 9.9 ดัชนีหมวดอาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 2.5 ดัชนีหมวด
อาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 0.2
5. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ) ของป 2558 เทียบกับระยะเดียวกัน
ของป 2557 ลดลงรอยละ 1.2 จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
รอยละ 2.7 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 9.9 ขณะที่ดัชนี
หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 1.2 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นรอยละ 1.5 หมวดการตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.5 หมวดการบันเทิงการอาน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นรอยละ
2.7 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล รอยละ 0.2 สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 1.0 ตามการสูงขึ้นของหมวดเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 1.7
หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ 9.9 หมวดอาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 2.5 หมวด
อาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 0.2 ขณะที่ดัชนีหมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง ลดลงรอยละ
0.3 หมวดไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ 2.7 หมวดผักและผลไม ลดลงรอยละ 3.7 หมวดเครื่องดื่มไม
มีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 0.4
***********************************************************
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
5 มีนาคม 2558

