
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

5 มีนาคม 2563
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 102.70

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (YoY) สูงขึ้น 0.74

2.  เดือนมกราคม 2563 (MoM) ลดลง -0.08
3. เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.- ก.พ.) ปี 2563

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA)  
สูงขึ้น 0.89

Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.74 (YoY) ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.05 
โดยมีปัจจัยจัยส าคัญจาก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะอาหารสด (ผักสด ผลไม้สด เนื้อสุกร และข้าวสาร) ที่เป็นผล
จากสถานการณ์ภัยแล้ง อาหารส าเร็จรูป และเครื่องประกอบอาหารท่ีหมดระยะเวลา
การจัดโปรโมช่ันของห้างโมเดิร์นเทรด รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ก็
ปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกหมวด (ยกเว้นพลังงานและการสื่อสาร) โดยเฉพาะ ค่าโดยสาร
สาธารณะ และหมวดเคหสถาน ส าหรับ หมวดพลังงานกลับมาหดตัวอีกครั้ง ตามราคา
ขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงในประเทศที่ลดลงร้อยละ -3.15 เป็นผลจากสถานการณ์โลก 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและการระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน
ออกแล้ว เงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.58 (เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว
ร้อยละ 0.47) และเฉลี่ย 2 เดือน เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.89 (AoA) และเงิน
เฟ้อพ้ืนฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.53 (AoA) 

1. เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.74 (YoY)
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
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อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
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ประเทศอาเซียน
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ร้อยละ (YoY)
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อาหารและเครื่องดื่มไมม่ี…

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
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ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.04 จากทุกหมวดสินค้า 
ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 7.77 จากการสูงขึ้นของราคา
ข้าวสารเหนียวอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณข้าวคงเหลือน้อยลง เน้ือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์
น้ า (เนื้อสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ปลานิล) สูงขึ้นร้อยละ 2.44 จากความต้องการส่งออกท่ี
เพิ่มขึ้น ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.00 จากภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ ามีน้อย ส่งผลให้
ปริมาณและคุณภาพของผักสดและผลไม้สด โดยผักสด (ผักคะน้า กระเทียม ผักบุ้ง ขิง 
หัวหอมแดง) สู งขึ้นร้อยละ 3.46 และผลไม้สด (ฝรั่ ง  กล้วยน้ าว้า สับปะรด 
ส้มเขียวหวาน) สูงขึ้นร้อยละ 1.32 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมเปรี้ยว) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.95 เครื่องประกอบอาหาร (น้ ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น้ าปลา 
ซอสหอยนางรม) สูงขึ้นร้อยละ 2.56 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ าอัดลม น้ าหวาน 
เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) สูงขึ้นร้อยละ 2.31 อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้น
ร้อยละ 0.80 และ 0.49 ตามล าดับ จาก กับข้าวส าเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวแกง/ข้าว
กล่อง ข้าวราดแกง อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) ก๋วยเตี๋ยว และข้าวผัด 

 หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.01 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ -0.48 โดยราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิง (น้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ยกเว้นก๊าซยานพาหนะ (LPG)) ลดลงร้อยละ 
3.15 หมวดการสื่อสาร (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) ลดลงร้อยละ -0.05 และหมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (เสื้อยืดบุรุษ รองเท้าหุ้มส้นหนังสตรี เสื้อยกทรงสตรี) ลดลง
ร้อยละ -0.01 ขณะท่ีสินค้าและบริการท่ีปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเคหสถาน (ค่าเช่า
บ้าน น้ ายารีดผ้า ผงซักฟอก) สูงขึ้นร้อยละ 0.22 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว น้ ายาระงับกลิ่นกาย โฟมล้างหน้า ) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.38 เป็นผลจากความต้องการท่ีสูงขึ้นในการป้องกันการระบาดของไวรัส 
COVID-19 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท าบุญ 
ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นร้อยละ 0.52 และค่าโดยสารสาธารณะ 
(ค่าโดยสารรถประจ าทาง ค่าโดยสารรถสองแถว ค่าโดยสารรถตู้) สูงขึ้นร้อยละ 5.79 
ขณะท่ี หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง



ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

2. เทียบกับเดือนมกราคม 2563  ลดลงร้อยละ -0.08 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ  ดังนี้
ร้อยละ (MoM)

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 7 เมษายน 2563

3. เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.89 (AoA) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ร้อยละ (AoA)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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4. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในระยะสั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงเป็นปัจจัยลบด้านอุปสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
และไทยโดยรวม ในขณะท่ีสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลชัดเจนขึ้น ดังนั้นคาดว่า ในช่วง 2 ไตรมาสแรก เงินเฟ้อท่ัวไปอาจขยายตัวได้ต่ ากว่าท่ีคาดการณ์
(ต่ ากว่า 0.8) ซ่ึงหากสถานการณ์ COVID-19 ปรับตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปี ผนวกกับสถานการณ์ภัยแล้งยังคงมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างมาก
ในปีน้ี จะท าให้เงินเฟ้อในครึ่งหลังของปี มีโอกาสกลับเข้าสู่กรอบคาดการณ์ได้
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.4 – 1.2 (ค่ากลางอยู่ที่ 0.8) ซ่ึงอาจมีการทบทวนกรอบ
การคาดการณ์เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในระยะต่อไป

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.36 ตามการสูงขึ้นของ 
เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า (เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ปลาทู ปลาหมึกกล้วย) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.30 ผักสด (ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว มะเขือ ผักชี ) สูงขึ้นร้อยละ 5.80
เครื่องประกอบอาหาร (น้ ามันพืช ซอสหอยนางรม น้ าปลา กะทิส าเร็จรูป มะพร้าว 
(ผลแห้ง/ขูด)) สูงขึ้นร้อยละ 1.31 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ าอัดลม กาแฟผงส าเร็จรูป 
น้ าดื่มบริสุทธิ์) สูงขึ้นร้อยละ 0.24 หมวดอาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน (กับข้าว
ส าเร็จรูป อาหารเช้า อาหารกลางวัน(ข้าวราดแกง) ข้าวผัด บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป) สูงขึ้นร้อยละ 
0.13 และ 0.25 ตามล าดับ ขณะท่ี ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลงร้อยละ -0.34 
จากการแข่งขันของห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดจ าหน่าย
ข้าวสารเจ้า ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมผง นมถั่วเหลือง) ลดลงร้อยละ -0.42 จากการระบาย
ไข่ท่ีส่งออกไปตลาดต่างประเทศไม่ได้ (ฮ่องกง) จึงมีสินค้าเข้าสู่ตลาดภายในประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง มะละกอสุก มะม่วง) ลดลงร้อยละ -0.82

 หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.33 ตามการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ -0.92 จากการปรับลดราคาของน้ ามัน
เชื้อเพลิงทุกชนิด ร้อยละ -2.95 ค่าโดยสารสาธารณะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน) ลดลงร้อยละ 
-0.06 การสื่อสาร (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) ลดลงร้อยละ -0.01 และ หมวดการบันเทิง 
การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าทัศนาจรภายในประเทศ-ต่างประเทศ อาหารสัตว์เลี้ยง) ลดลง
ร้อยละ -0.24 ขณะท่ีสินค้าและบริการท่ีปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่  หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
(เสื้อเชิ้ตสตรี เสื้อยืดเด็ก) สูงขึ้นร้อยละ 0.03 หมวดเคหสถาน (ค่าเช่าบ้าน น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม น้ ายารีดผ้า) สูงขึ้น 0.07 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์
ป้องกันและบ ารุงผิว น้ ายาระงับกลิ่นกาย สบู่ถูตัว) สูงขึ้นร้อยละ 0.03 และหมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์) สูงขึ้นร้อยละ 0.02

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.92  โดยข้าว แป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) สูงขึ้นร้อยละ 8.04 เน้ือสัตว์ เป็ดไก่ 
และสัตว์น้ า (เน้ือสุกร ปลาน้ าจืด สัตว์น้ าทะเล) สูงขึ้นร้อยละ 2.98 ไข่และผลิตภัณฑ์นม
(ไข่ไก่ ไข่เป็ด) สูงขึ้นร้อยละ 1.24 ผลไม้สด (ฝรั่ง กล้วยน้ าว้า ส้มเขียวหวาน แตงโม) สูงขึ้น
ร้อยละ 2.40 เครื่องประกอบอาหาร (น้ ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น้ าปลา น้ าพริก
แกง) สูงขึ้นร้อยละ 1.68 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ าอัดลม น้ าหวาน เครื่องดื่มรส
ช็อกโกแลต กาแฟส าเร็จรูปพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) สูงขึ้นร้อยละ 2.13  อาหาร
บริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.72 และ 0.36 ตามล าดับ ได้แก่ กับข้าว
ส าเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารกลางวัน(ข้าวราดแกง) แฮมเบอร์เกอร์ 
และขณะท่ีผักสด (ผักกาดขาว กะหล่ าปลี ต้นหอม ผักชี มะนาว พริกสด) ลดลงร้อยละ -1.05

 หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.31 ตามการสูงขึ้นของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ0.39 จากค่าโดยสารสาธารณะ(ค่าโดยสาร
รถประจ าทาง ค่าโดยสารรถตู้ ) สูงขึ้นร้อยละ 5.84 หมวดเคหสถาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าบริการ
ขนขยะ) สูงขึ้นร้อยละ 0.19 และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไป
เยี่ยมญาติและท าบุญ ค่าเล่าเรียน -ค่าธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นร้อยละ 0.64
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ค่ายา ค่าท าฟัน) สูงขึ้นร้อยละ 0.29
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (เสื้อสตรี บุรุษ) สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ขณะท่ีหมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์) ลดลงร้อยละ -0.01  น้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
-0.42 และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.05 



ตาราง แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (2558=100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

1
43 จังหวัด ที่ใช้ในการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  ภาคกลาง

5.อยุ ธยา  6 .ลพบุ รี  7 .สิ งห์ บุ รี  8 .ชลบุ รี  9 .ระยอง 10 .จั นทบุ รี  11 .ปราจีนบุ รี  12 .ราชบุ รี  13 .สุพรรณบุ รี  14 . เพชรบุ รี  15 .ประจวบ คีรี ขันธ์ 
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.สุราษฎร์
ธานี 36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554
มีจ านวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค้าและบริการ 7 หมวดที่จ า เป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวดการ
บันเทิงการอ่าน และการศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลา
หนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปีฐาน 2558 
ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจ านวนสมาชิก 1 – 5 คน และมีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สัดส่วน

น ำ้หนัก ดัชนี

ก.พ. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 62 M/M Y/Y A/A ม.ค. 63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไป 100.00 102.70 101.95 -0.08 0.74 0.89 102.78 0.16 1.05 1.05

 หมวดอำหำรและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 36.97 105.21 103.11 0.36 2.04 1.92 104.83 0.41 1.82 1.82

   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3.26 110.65 102.67 -0.34 7.77 8.04 111.03 -0.03 8.31 8.31

   เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้า 6.82 106.96 104.41 0.30 2.44 2.98 106.64 2.41 3.53 3.53

   ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.54 100.80 99.85 -0.42 0.95 1.24 101.23 -0.39 1.52 1.52

   ผักและผลไม้ 4.45 101.99 99.02 1.61 3.00 1.79 100.37 -0.50 0.60 0.60

     - ผักสด 1.77 100.65 97.28 5.80 3.46 -1.05 95.13 -2.43 -5.42 -5.42

     - ผลไม้สด 2.30 102.22 100.89 -0.82 1.32 2.40 103.07 1.28 3.50 3.50

   เคร่ืองประกอบอาหาร 1.75 105.38 102.75 1.31 2.56 1.68 104.02 0.81 0.80 0.80

   เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 1.77 105.48 103.10 0.24 2.31 2.13 105.23 0.02 1.95 1.95

   อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.75 104.51 103.68 0.13 0.80 0.72 104.37 0.00 0.65 0.65

   อาหารบริโภค-นอกบ้าน 8.63 105.18 104.67 0.25 0.49 0.36 104.92 0.06 0.24 0.24

 หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อำหำรและเคร่ืองด่ืม 63.03 101.30 101.31 -0.33 -0.01 0.31 101.64 0.01 0.62 0.62

   หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 2.83 100.84 100.85 0.03 -0.01 0.08 100.81 0.00 0.16 0.16

   หมวดเคหสถาน 22.83 100.79 100.57 0.07 0.22 0.19 100.72 0.06 0.15 0.15

   หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 6.18 102.15 101.76 0.03 0.38 0.29 102.12 -0.21 0.21 0.21

   หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร 23.49 100.36 100.84 -0.92 -0.48 0.39 101.29 0.03 1.26 1.26

     - ค่าโดยสารสาธารณะ 2.14 106.52 100.69 -0.06 5.79 5.84 106.58 -0.24 5.89 5.89

     - น้้ามันเช้ือเพลิง 7.22 98.40 101.60 -2.95 -3.15 -0.42 101.39 0.11 2.37 2.37

     - การส่ือสาร 4.19 99.81 99.86 -0.01 -0.05 -0.05 99.82 0.00 -0.05 -0.05

   หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.12 102.42 101.89 -0.24 0.52 0.64 102.67 0.04 0.76 0.76

   หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 1.59 120.29 120.29 0.02 0.00 -0.01 120.27 0.07 -0.02 -0.02

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื นฐำน * 72.75 102.91 102.32 0.09 0.58 0.53 102.82 0.02 0.47 0.47

   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 27.25 102.09 100.94 -0.54 1.14 1.89 102.64 0.51 2.64 2.64

      - อาหารสด 16.07 105.54 101.99 0.46 3.48 3.46 105.06 0.83 3.45 3.45

      - พลังงาน 11.18 97.05 99.08 -1.92 -2.05 -0.27 98.95 0.07 1.54 1.54

เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เดือนมกรำคม 2563

รำยกำร ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง


