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เงินเฟ้อ เงินเฟ้อฟ้ืนฐาน ดัชนี

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2562 

ดัชนีราคาผู้บรโิภคเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 102.37 เม่ือเทียบกับ

1 เมษายน 2562
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

 (2558=100) (%) YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โทร. 02 507 5850 - 55
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อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 

ระดับราคาสินค้า เดือนมีนาคม 2562 (MoM) 

  ประเทศอาเซียน

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

1. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.41
2. เดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 1.24
3. ไตรมาสแรกปี 2562 เทียบกับ                    
ไตรมาสแรกปี 2561 (AoA)  สูงขึ้น 0.74

Highlights
    ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.24 (YoY) สูงต่อเนื่องจากเดือนท่ีผ่านมา (เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 สูงข้ึนร้อยละ 0.73) ท้ังสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงข้ึนร้อยละ 3.75 
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจากช่วงท่ีผ่านมา ตามการสูงข้ึนของผักสด ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภาวะอากาศท่ีร้อนจัด ทําให้พืชผักเสียหาย ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย ส่วนสินค้า
กลุ่มพลังงานกลับมาเป็นบวกคร้ังแรกในรอบ 4 เดือน  โดยสูงข้ึนร้อยละ 2.07 ตามราคา
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง เม่ือหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัว
ร้อยละ 0.58 (YoY) 

เม่ือพิจารณาเงินเฟ้อไตรมาสแรกของปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.74 ตามการสูงข้ึนของสินค้ากลุ่มอาหารสดร้อยละ 2.50 
ขณะที่กลุ่มพลังงานลดลงร้อยะ -0.79 และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 ชะลอตัว
เล็กน้อย  (ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 สูงข้ึนร้อยละ 0.80)

ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2) 

1.24 0.58

1. ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงข้ึนร้อยละ 0.41 
(MoM) (กุมภาพันธ์ 2562 สูงข้ึนร้อยละ 0.24) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังน้ี  
 หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 0.20 จากการสูงข้ึนของ
กลุ่มอาหารสด ร้อยละ 0.44 โดยเฉพาะผักสด สูงข้ึนร้อยละ 6.56 ได้แก่ มะนาว ผักคะน้า 
ผักชี ส่งผลให้ผักและผลไม้ สูงข้ึนร้อยละ 1.94 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 0.29    
ตามการสูงข้ึนของข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว และขนมปังปอนด์ เครื่องประกอบอาหาร สูงข้ึน
ร้อยละ 0.33 ตามการสูงข้ึนของ นํ้ามันพืช ซีอิ๊ว กะทิสําเร็จรูป และเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 0.11 อาทิ นํ้าอัดลม กาแฟผงสําเร็จรูป เครื่องดื่มรสชอกโกแลต 
อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 0.01 (อาหารตามสั่ง) ขณะท่ีไข่และผลิตภัณฑ์
นม ลดลงร้อยละ -1.45 จากการลดลงของ ไข่ไก่ นมผง นมสด โดยเฉพาะไข่ไก่เป็นช่วงปิด    
ภาคเรียนความต้องการน้อยลง ผลไม้สด ลดลงร้อยละ -1.08 ได้แก่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง 
เป็นช่วงฤดูกาล ผลผลิตเข้าสู่ตลาดปริมาณมาก เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์นํ้า ลดลงร้อยละ 
-0.03 ตามการลดลงของ ไก่สด  ปลาทู กุ้งขาว  และอาหารบริโภค-ในบ้าน ลดลงร้อยละ -0.04
หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม สูงข้ึนร้อยละ 0.52 ตามการสูงข้ึนของกลุ่ม
พลังงาน ร้อยละ 2.85 จากการสูงข้ึนของนํ้ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ 4.35 โดยราคา    
ขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศสูงข้ึนเกือบทุกประเภท ยกเว้นก๊าซยานพาหนะ (LPG) 
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ค่าโดยสารสาธารณะ ปรับสูงข้ึนร้อยละ 0.02 (ค่าโดยสาร
เครื่องบิน) ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงข้ึนร้อยละ 1.38 นอกจากน้ี 
หมวดเคหสถาน สูงข้ึนร้อยละ 0.03 (ค่าเช่าบ้าน ผงซักซอก นํ้ายาล้างจาน) หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบุคคล  สูงข้ึนร้อยละ 0.03 อาทิ โฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ป้องกัน    
และบํารุงผิว  ผ้าอนามัย  ขณะท่ีหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ -0.05 ตามการ
ลดลงของเสื้อยกทรง กางเกงและเสื้อยืดบุรุษ สําหรับหมวดการบันเทิง การอ่านและ
การศึกษา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
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รวมทุกรายการ

อาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

      - อาหารสด

อ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม

เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล

พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการ… 

ยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์

      - พลังงาน

ร้อยละ(MoM)



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2562แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2562
2. เทียบเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.24  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2562
2. เทียบเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.24  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้2. เทียบเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.24  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 2.38 โดยเฉพาะผักสด 
สูงข้ึนร้อยละ 9.54 อาทิ กะหล่ําปลี แตงกวา พริกสด เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากอากาศ
ท่ีร้อนและแห้งแล้งกว่าช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ทําให้พืชผักเสียหายปริมาณผลผลิต   
เข้าสู่ตลาดน้อย ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงข้ึนร้อยละ 4.58 จากการสูงข้ึนของ 
ข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมปังปอนด์ เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์นํ้า สูงข้ึนร้อยละ 4.70 จากการ
สูงข้ึนของ เน้ือสุกร ปลาทู ปลานิล ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงข้ึน ร้อยละ 0.81 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมผง) 
โดยเฉพาะเนื้อสุกร และไข่ไก่ ปีน้ีมีราคาสูงข้ึนจากมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา
ของภาครัฐเป็นสําคัญ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.81 (นํ้าพริกแกง ผงชูรส กะปิ) เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 0.74 (กาแฟ (ร้อน/เย็น) นํ้าอัดลม) อาหารบริโภค-ในบ้าน 
และนอกบ้าน ร้อยละ 0.75 และ 1.85 ตามลําดับ ตามการสูงข้ึนของข้าวราดแกง อาหารเช้า 
กับข้าวสําเร็จรูป ขณะท่ีผลไม้ ลดลงร้อยละ -0.52 (ส้มเขียวหวาน ลองกอง กล้วยนํ้าว้า)
 หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึนร้อยละ 0.58 ตามการสูงข้ึนของหมวด
พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 0.79 โดยน้ํามันเช้ือเพลิงสูงข้ึนร้อยละ 2.27        
ค่าโดยสารสาธารณะ สูงข้ึนร้อยละ 0.29 (ค่ารถรับส่งนักเรียน ค่าโดยสารเคร่ืองบิน) หมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงข้ึนร้อยละ 0.32 (เครื่องแบบนักเรียนหญิง/ชาย) หมวดเคหสถาน 
ร้อยละ 0.61 (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 
0.33  (ค่าแต่งผมชาย/สตรี) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ร้อยละ 0.30 ขณะท่ีหมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.01 และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.04

คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2562 อยู่ระหว่าง  0.7  – 1.7 (YoY)  (ค่ากลาง 1.2)
• อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.5-4.5 % (YoY) (สศช.)

• ราคานํ้ามันดิบดูไบ 70 – 80 เหรียญสหรฐัฯ/บาร์เรล 
• อัตราแลกเปลี่ยน 32.5 -33.5  บาท/เหรียญสหรฐั ฯ

สถานการณ์และปัจจัยสําคัญที่กระทบต่อเงินเฟ้อ

• ราคาพลังงาน ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนในโครงสร้างการผลิตและความต้องการโลก รวมท้ังบริบททางการเมอืงและความมัน่คงในภูมภิาคต่าง ๆ  
โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง

• การลงทุน มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีสัญญาณจากความคืบหน้าการลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ ความต่อเน่ืองของโครงการลงทุนเดิม    
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการต่าง ๆ แต่ยังมีความเส่ียงจากการที่ไม่สามารถทํางานได้ตามแผน

• ราคาสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตรสําคัญยังคงมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี รวมท้ังภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปญัหาที่ชดัเจน

• ราคาสินค้อุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมหลายตัวที่ผลิตในประเทศมสัีญญาณต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึน้ แต่ยังมีแรงกดดันจากการแขง่ขนัทีเ่พ่ิมขึน้ โดยเฉพาะจากการนาํเขา้

• การส่งออก น่าจะขยายตัวได้ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับโอกาสในการย้ายฐานการผลิตเพ่ือส่งออกหลายชนิดมายงัประเทศไทยยังมอียู่สูง 
ซึ่งเป็นปจัจัยบวกต่อกําลังซื้อในประเทศ

• ค่าเงินบาท มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงปริมาณเงนิทนุไหลเขา้ในประเทศ

3. ไตรมาสแรกของปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 (AoA)  สูงขึ้นร้อยละ 0.74 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 1.87 ตามการสูงข้ึนของ
ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 4.92 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า ขนมปังปอนด์ เน้ือสัตว์ 
เป็ดไก่ และสัตว์นํ้า ร้อยละ 4.09 (เน้ือสุกร ปลาทะเล) ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.73 (ไข่
ไก่    ไข่เป็ด นมผง) เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.53 (นํ้าพริกแกง กะปิ) ผักสด ร้อยละ 1.78 
(ข้ึนฉ่าย มะนาว ผักชี) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.75 (กาแฟสําเร็จรูปพร้อมดื่ม) 
ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน สูงข้ึนร้อยละ 0.81 และ 1.91 ตามลําดับ ขณะท่ีผลไม้สด 
ลดลง       ร้อยละ -1.36 (ส้มเขียวหวาน กล้วยนํ้าว้า) ส่งผลให้หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ -1.11
 หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม สูงข้ึนร้อยละ 0.11 จากสูงข้ึนของหมวด
เคหสถาน ร้อยละ 0.68 (ก๊าซหุงต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล สูงข้ึนร้อยละ 0.44 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงข้ึนร้อยละ 0.38 
ค่าโดยสารสาธารณะ สูงข้ึนร้อยละ 0.33 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงข้ึนร้อยละ 
0.29 ขณะท่ีหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.60 จากการลดลงของ
นํ้ามันเช้ือเพลิงร้อยละ -2.04 และการสื่อสารร้อยละ -0.05 ส่วนหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม    
มีแอลกอฮอล์ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
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รวมทุกรายการ
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ยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
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ตาราง แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมีนาคม 2562                                                     
                         (2558=100)

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

-------------------------------------------------------------------------

Concept    ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจํานวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554 
มี จํ า น วน  4 5 0  ร า ยก า ร )  ค รอบค ลุ ม สิ นค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร  7  หมวด ท่ี จํ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ค รอ ง ชี พ  ไ ด้ แ ก่  1 )  หม วดอ าห า ร แล ะ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม 
2) หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวด
การบันเทิงการอ่านและการศึกษา ฯลฯ 7) หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ โดยการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปน้ัน จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเร่ิมต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่กําหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งนี้ ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการคํานวณดัชนีปี
ฐาน 2558 ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่สมาชิกจํานวน 1 – 5 คนและมีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

1 43 จังหวัด ที่ใช้ในการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  
ภาคกลาง  5.อยุธยา 6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเหนือ      
16.นครสวรรค์ 17.ตาก 18.แพร่ 19.เชียงใหม่ 20.เชียงราย  21.อุตรดิตถ์ 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณ์  24.น่าน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25.นครราชสีมา     
26.ขอนแก่น 27.สุรินทร์ 28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดาหาร  32.อุดรธานี 33.ร้อยเอ็ด 34.นครพนม  ภาคใต้  35.สุราษฎร์ธานี          
36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

สัดส่วน เดือนมีนาคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายการ นํ้าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

มี.ค. 62 มี.ค. 62 มี.ค. 61 M/M Y/Y A/A ก.พ. 62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป 100.00 102.37 101.12 0.41 1.24 0.74 101.95 0.24 0.73 0.49
 หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.42 103.32 100.92 0.20 2.38 1.87 103.11 0.15 1.89 1.62
   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3.04 102.97 98.46 0.29 4.58 4.92 102.67 0.16 5.15 5.08
   เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ํา 6.68 104.38 99.69 -0.03 4.70 4.09 104.41 1.37 4.50 3.77
   ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.51 98.40 97.61 -1.45 0.81 1.73 99.85 0.14 2.06 2.19
   ผักและผลไม้ 4.42 100.94 98.22 1.94 2.77 -1.11 99.02 -0.75 -1.52 -2.97
     - ผักสด 1.83 103.66 94.63 6.56 9.54 1.78 97.28 -3.28 0.42 -1.86
     - ผลไม้สด 2.25 99.80 100.32 -1.08 -0.52 -1.36 100.89 1.32 -1.25 -1.76
   เครื่องประกอบอาหาร 1.72 103.09 100.27 0.33 2.81 2.53 102.75 -0.43 2.62 2.39
   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.73 103.21 102.45 0.11 0.74 0.75 103.10 -0.12 0.61 0.75
   อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.70 103.64 102.87 -0.04 0.75 0.81 103.68 -0.02 0.75 0.84
   อาหารบริโภค-นอกบ้าน 8.62 104.68 102.78 0.01 1.85 1.91 104.67 0.00 1.84 1.94
 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 63.58 101.84 101.25 0.52 0.58 0.11 101.31 0.30 0.09 -0.14
   หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.83 100.80 100.48 -0.05 0.32 0.38 100.85 0.20 0.58 0.40
   หมวดเคหสถาน 22.87 100.60 99.99 0.03 0.61 0.68 100.57 0.00 0.68 0.72

   หมวดการตรวจรกัษาและบริการส่วนบุคคล 6.17 101.79 101.46 0.03 0.33 0.44 101.76 -0.15 0.34 0.50

   หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 24.00 102.23 101.43 1.38 0.79 -0.60 100.84 0.81 -0.66 -1.29
     - ค่าโดยสารสาธารณะ 2.03 100.71 100.42 0.02 0.29 0.33 100.69 0.04 0.38 0.36
     - น้ํามันเชื้อเพลิง 7.81 106.02 103.67 4.35 2.27 -2.04 101.60 2.58 -2.23 -4.17
     - การสื่อสาร 4.20 99.85 99.89 -0.01 -0.04 -0.05 99.86 -0.01 -0.04 -0.05

   หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.11 101.89 101.59 0.00 0.30 0.29 101.89 -0.01 0.29 0.29

   หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.59 120.29 120.30 0.00 -0.01 0.00 120.29 0.00 0.01 0.01
ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน * 72.57 102.34 101.75 0.02 0.58 0.62 102.32 -0.02 0.60 0.64
   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 27.43 102.41 99.42 1.46 3.01 1.07 100.94 0.94 1.10 0.11
      - อาหารสด 15.65 102.44 98.74 0.44 3.75 2.50 101.99 0.42 2.64 1.88
      - พลังงาน 11.78 101.90 99.83 2.85 2.07 -0.79 99.08 1.67 -0.90 -2.21


