
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
5 พฤษภาคม 2563เดือนเมษายน 2563

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 99.75

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลง -2.99

2.  เดือนมีนาคม 2563 (MoM) ลดลง -2.03

3.  เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA)  

ลดลง -0.44
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อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนเมษายน 2563  
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อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประเทศต่างๆ ปี 2563 

ประเทศอาเซียน
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี…

- อาหารสด

หมวดอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่อาหาร…

เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบรกิาร…

พาหนะการขนส่งและการ…

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การ…

ยาสูบและเครื่องดื่มมี…

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนเมษายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ลดลงร้อยละ -2.99 (YoY) หดตัวแรงที่สุดในรอบ 10 ปี 9 เดือน เนื่องจาก
การลดลงของราคาพลังงาน (ลดลงต่่าสุดในรอบ 11 ปี 2 เดือน) และมาตรการของรัฐเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 (ลดค่าไฟฟ้าและค่าน ่าประปา)  เป็นส่าคัญ 
ในขณะท่ีราคาสินค้าและบริการในหมวดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เคล่ือนไหวสอดคล้องกับ
ผลผลิตและความต้องการ 
เม่ือหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.41
(ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.54) และเฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.- เม .ย.) 2563 
เงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ -0.44 (AoA) และเงินเฟ้อพื้นฐานสูง ข้ึนร้อยละ 0.50
(AoA) 

1. เทียบกับเดือนเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ -2.99 (YoY)
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังน้ี

• หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม  ลดลงร้อยละ -5.28 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ -9.77 โดยราคาขายปลีกน ่ามันเชื อเพลิง 
(น ่ามันเชื อเพลิงทุกประเภท) ลดลงร้อยละ -30 .85  ต่่าสุดในรอบ 11 ปี 2  เดือน         
(มกราคม 2552 ลดลงร้อยละ -32.40) ส่งผลให้กลุ่มพลังงาน ลดลงร้อยละ -29 .31
หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ -4.56 จากมาตรการของรัฐในการลดค่ากระแสไฟฟ้า
ส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าลดต่่าสุดที่ร้อยละ -27 .79 (ลดมากกว่าผลจากมาตรการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพในปี 2552 ที่ลดลงร้อยละ -24.40) รวมทั งผลจากราคาสินค้า
ที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการลดค่าครองชีพ ได้แก่ 
ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ซักผ้า น ่ายารีดผ้า น ่ายาล้างห้องน ่า ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื น 
และก๊าซหุงต้มที่ปรับลดลงตามราคาน ่า มัน เชื อเพลิง หมวดการสื่อสาร (เครื่องรับ
โทรศัพท์มือถือ) ลดลงร้อยละ -0.05 ขณะที่สินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ น  ได้แก่ 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (รองเท้าหุ้มส้นหนังบุรุษ เสื อยืดสตรี เสื อเชิ ตบุรุษ) สูงขึ น
ร้อยละ 0.08  หมวดการตรวจรักษาและบริการสว่นบุคคล (น ่ายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่ง
ผมชาย แป้งผัดหน้า แชมพูสระผม ยาสีฟัน) สูงขึ นร้อยละ 0.16 หมวดการบันเทิง การ
อ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท่าบุญ ค่าเล่า เรียน -ค่าธรรมเนียม
การศึกษา) สูงขึ นร้อยละ 0.34 และค่าโดยสารสาธารณะ (ค่าโดยสารรถประจ่าทาง 
ค่าโดยสารรถสองแถว ค่าโดยสารรถตู้ ค่าโดยสารเครื่องบิน ) สูงขึ นร้อยละ 4.29 รวมทั ง 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรา) สูงขึ นร้อยละ 0.02 

• หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 1.04 จากทุกหมวดสิน ค้า 
ยกเว้นหมวดผักสดและผลไม้ ที่ลดลงร้อยละ -4.10 จากฐานราคาปีที่ผ่านมาสูงและ
ความต้องการบริโภคชะลอตัว ประกอบด้วย ผักสด (พริกสด มะนาว ต้นหอม ผักชี 
กะหล่่าปลี ผักคะน้า) ลดลงร้อยละ -9.58 ผลไม้ (เงาะ มะม่วง ลองกอง มะละกอสุก ) 
ลดลงร้อยละ -1.71 ขณะที่สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ น ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
(ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) สูงขึ นร้อยละ 7.36  เนื อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น ่า (เนื อสุกร 
ไก่ย่าง ปลานิล ปลาทู) สูงขึ นร้อยละ 1.37 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ นร้อยละ 5 .52 
มาจ ากพฤติ กรร มก ารซื อไข่ไก่ ครั งละมาก ๆ ท่าให้สิ น ค้า ขา ดตล าดบางช่ว ง 
เครื่องประกอบอาหาร (น ่ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) สูงขึ นร้อยละ 
3.16 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น ่าอัดลม น ่าหวาน กาแฟผงส่าเร็จรูป ) สูงขึ นร้อยละ 
2.32 อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ นร้อยละ 0.58 และ 0.32 ตามล่าดับ จาก
กับข้าวส่าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด แฮมเบอร์เกอร์ และปลากระป๋อง  



ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนเมษายน 2563 
2. เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ -2.03 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังน้ี
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี…

- อาหารสด

หมวดอื่น ๆ  ไม่ใช่อาหารและ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบรกิารส่วน…

พาหนะการขนส่งและการสือ่สาร

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม ลดลงร้อยละ -3.28 ตามการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร ร้อยละ -4.27 จากการลดราคาของน ่ามัน
เชื อเพลิงทุกชนิด ร้อยละ -15.06 หมวดเคหสถาน ( ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุง ต้ม    
ค่าน ่าประปา ค่าเช่าบ้าน น ่ายาล้างห้องน ่า) ลดลงร้อยละ  -4.63 หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบุคคล (โฟมล้างหน้า แชมพู ยาสีฟัน น ่ายาระงับกล่ินกาย)  
ลดลงร้อยละ -0.17 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ( เคร่ืองถวายพระ 
ค่าอาหารสัตว์เลี ยง) ลดลงร้อยละ -0.10 การส่ือสาร (ค่าเคร่ืองรับโทรศัพท์มือถือ) 
ลดลงร้ อยละ  - 0. 0 1  ขณะ ท่ีสิน ค้าและบ ริการ ท่ีป รับ ตัว สูง ขึ น  ไ ด้แ ก่ 
หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า (เสื อยกทรง กางเกงชั นในสตรี) สูงขึ นร้อยละ 0.03 
ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ นร้อยละ 0.26 จากการปรับค่าโดยสารเคร่ืองบินของ
สายการบินท่ียัง เปิดให้บริการเท่ียว บินภายในประเทศวันละ 1 เ ท่ียวบิน 
หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ ราคาโดยเฉล่ียไม่เปล่ียนแปลง เนื่องจาก
งดการจ่าหน่ายตามมาตรการของรัฐ

• หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ตามการสูง ขึ น
ของไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไ ข่ไ ก่ นมเปรี ยว ครีมเทียม ) สูง ขึ นร้อยละ 3.16 
ผักสด (มะนาว มะเขือ ถ่ัวฝักยาว ผักกาดขาว ขิง กะหล่่าดอก) สูงขึ นร้อยละ 4.14 
เคร่ืองประกอบอาหาร (น ่ามันพืช เคร่ืองปรุงรส ซอสหอยนางรม กะทิส่าเ ร็จรูป) 
สูงขึ นร้อยละ 0.31 ขณะท่ีสินค้าท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
(ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) ลดลงร้อยละ -0.39 เนื อสัตว์ เป็ดไ ก่ และสัตว์น ่า
( เนื อสุกร ไ ก่สด ปลานิล กุ้งขาว กระดูกซ่ีโครงหมู )  ลดลงร้อยละ -0.4 7 
ผลไม้สด (มะม่วง ฝร่ัง ชมพู่ มะละกอสุก) ลดลงร้อยละ -1.52 อาหารบริโภค-
ในบ้านและนอกบ้าน ลดลงร้อยละ -0.08 และ -0.10 ตามล่าดับ จากการลดราคา
อาหารจานเดียว อาหารแพ็คส่าเร็จรูปของห้างสรรพสินค้ารวมทั ง ร้านค้าท่ัวไป
ลดราคาอาหารช่วยเหลือคนไทยในช่วงโควิด–19 เช่น ส้มต่า ย่าประเภทต่างๆ 
อาหารโทรส่ัง(delivery) และอาหารส่าเร็จรูป/แพ็คพร้อมปรุง เคร่ือง ด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ โดยเฉล่ียราคาไม่เปล่ียนแปลง

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ -0.44 (AoA) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี…

- อาหารสด

หมวดอื่น ๆ  ไม่ใช่อาหาร…

เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบรกิาร…

พาหนะการขนส่งและการ…

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การ…

ยาสูบและเครื่องดื่มมี…

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.62 ตามการสูง ขึ น
ของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) สูง ขึ นร้อยละ 
7.78 เนื่องจากปริมาณผลผลิตในท้องตลาดลดลง เนื อสัตว์ เป็ดไ ก่ และสัตว์น ่า
(เนื อสุกร ปลานิล กระดูกซ่ีโครงหม ูไก่ย่าง) สูงขึ นร้อยละ 2.28 ไข่และผลิตภัณฑ์นม
(ไข่ไก่ นมเปรี ยว ไข่เป็ด นมสด) สูง ขึ นร้อยละ 2.62 ผลไม้สด (กล้วยน ่าว้า 
ส้มเขียวหวาน ฝร่ัง  สับปะรด) สูง ขึ นร้อยละ 1.32 เคร่ืองประกอบอาหาร
(น ่ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น ่าปลา ซอสหอยนางรม) สูง ขึ นร้อยละ 2.32 
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ (น ่าอัดลม น ่าหวาน เคร่ืองด่ืมรสชอกโกแลต กาแฟผง
ส่าเร็จรูป) สูงขึ นร้อยละ 2.22 อาหารบริโภคในบ้าน (กับข้าวส่าเร็จรูป ข้าวแกง/
ข้าวกล่อง ก๋วยเต๋ียว ข้าวผัด) สูงขึ นร้อยละ 0.70 และอาหารบริโภคนอกบ้าน
(อาหารเช้า อาหารเย็น (อาหารตามส่ัง) ข้าวราดแกง) สูงขึ นร้อยละ 0.36 ขณะท่ี
ผักสด (พริกสด มะนาว ต้นหอม กะหล่่าปลี ผักชี) ลดลงร้อยละ -4.47 

• หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม ลดลงร้อยละ -1.61 ตามการลดลงของ
หมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าน ่าประปา) ลดลงร้อยละ -1.02 
หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร ลดลงร้อยละ -3.53 ตามการลดลงของ
ราคาขายปลีกน ่ามันเชื อเพลิง ร้อยละ -12.53 และการส่ือสาร ลดลงร้อยละ -0.05 
ขณะท่ีหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า (รองเท้าหุ้มส้นหนังบุรุษ  กางเกงขายาวสตรี       
เสื อยืดสตรี) สูงขึ นร้อยละ 0.08 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
(น ่ายาระงับกล่ินกาย ค่าแต่งผมชาย แชมพูสระผม โฟมล้างหน้า )  สูง ขึ นร้อยละ 
0.28 หมวดการบันเทิง  การอ่านและการศึกษา ( ค่าเดินทางไปเย่ียมญาติ
และท่าบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ นร้อยละ 0.52 ค่าโดยสาร
สาธารณะ (ค่าโดยสารรถประจ่าทาง ค่าโดยสารรถสองแถว ค่าโดยสารรถตู้ ) 
สูงขึ นร้อยละ 5.41 และหมวดยาสูบและเคร่ือง ด่ืมมีแอลกอฮอล์ ( สุรา)  สูง ขึ น
ร้อยละ 0.01



ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนเมษายน 2563 
4. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (YoY) จ าแนกรายภาค ดังน้ี

การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อจากราคาสินค้าและบริการของแต่ละภูมิภาค เทียบ กับเดือนเมษายน 2562 (YoY)  ลดลงทุกภูมิภาค
โดยภาคใต้ลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ -3.81 รองลงมาคือภาคกลาง ลดลงร้อยละ -3.50 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ -2.94
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ลดลงร้อยละ -2.66 และลดลงต่่าสุดคือภาคเหนือ ลดลงร้อยละ -2.57 มาจากปัจจัยส่าคัญต่าง ๆ ดังนี 
• มาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าและน ่าประปาท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด–19 มีผลท่าใ ห้ค่ากระแสไฟฟ้า

และค่าน ่าประปาลดลง 
• ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องจากความต้องการโลกท่ีลดลงและสงครามราคาน ่ามันดิบในตลาดโลกท่ียังไม่มีข้อยุติ 
• ราคากลุ่มผักสด ท่ีลดลงตามความต้องการท่ีลดลง และฐานราคาท่ีสูงมากในปีก่อนหน้า
ในขณะท่ีสินค้าบางรายการมีราคาเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง แต่สูงขึ นในอัตราท่ีชะลอตัว โดยเฉพาะข้าว เนื อสุกร กับข้าวส่าเร็จรูป และข้ าวราดแกง 
ส่าหรับไข่ไก่ถึงแม้จะมีราคาสูงขึ นเนื่องจากพฤติกรรมการซื อครั งละมากๆ แต่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อเพียง ร้อยละ 0.08 ของประเทศเท่านั น 
ส่วนค่าโดยสารรถประจ่าทาง และค่าเดินทางไปเย่ียมญาติและท่าบุญ (ค่าเช่ารถตู้) ปรับเพ่ิมขึ นเป็นผลมาจากการปรับราคาในช่วงกลางปีท่ีผ่านมา

5. แนวโน้มดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2563 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 และแนวโน้มราคาพลังงานโลก ยังคงเป็นปัจจัยส่าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ( ทั งจากด้านอุป
สงค์และด้านอุปทาน) ในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยสถานการณ์ราคาพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ น ทั งจากการตกลงเพ่ือลดก่าลังการผลิตของ ผู้ผลิต
น ่ามันรายใหญ่ของโลกมีแนวโน้มได้ข้อยุติ และความต้องการใ ช้น ่ามันของประเทศจีนและบางประเทศ ท่ีเ ร่ิมกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
หลังสถานการณ์โควิด–19 ในบางประเทศเร่ิมคล่ีคลาย ในขณะท่ีภัยแล้งอาจส่งผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตรบางชนิด ท่าใ ห้ราคามีโอกาสปรับตัว
สูงขึ น แต่จะถูกลดทอนด้วยปัจจัยด้านอุปสงค์ท่ีลดลงและฐานราคาสินค้าเกษตรบางชนิดท่ีสูงมากในปีก่อน โดยรวมแล้ว ราคาในเดือนพฤษภาคม 
2563 น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั งนี กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั งปี 2563 ท่ีร้อยละ (-1.0) – (-0.2) (ค่ากลางอยู่ท่ี -0.6) โดยมีสมมติฐานปี 2563 ดังนี 

• ราคาน้ ามันดิบดูไบ เคล่ือนไหวในช่วง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
• อัตราแลกเปลี่ยน เคล่ือนไหวระหว่าง 30.5 – 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐ
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวร้อยละ 5.8 – 4.8 (อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไปในวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนเมษายน 2563 (2558=100)

1
43 จังหวัด ท่ีใช้ในการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1.  ก รุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  

ภาคกลาง 5.พระนครศรีอยุธยา 6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13. สุพรรณบุรี 14. เพชรบุรี 15.ประจวบคี รีขันธ์ 
ภาคเหนือ 16.นครสวรรค์ 17.ตาก 18.แพร่ 19.เชียงใหม่ 20.เชียงราย  21.อุตรดิต ถ์ 22.พิษณุโลก 23. เพชรบูรณ์  24. น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25.นครราชสีมา 26.ขอนแก่น 27. สุรินทร์ 28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศ รีสะเกษ 31.มุกดาหาร 32.อุดรธานี 33. ร้อยเอ็ด  34.นครพนม  
ภาคใต้ 35.สุราษฎร์ธานี 36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบ่ี 42. นราธิวาส 43.ระนอง

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ  ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554
มีจ านวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค้าและบริการ 7 หมวด ท่ีจ่าเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอาหารและเค ร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอ ล์ 
2) หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร 6) หมวดการ
บันเทิงการอ่าน และการศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปนั น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลา
หน่ึงๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเร่ิมต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ท่ีก่าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปีฐาน 2558 
ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจ านวนสมาชิก 1 –5 คน และมีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 12,000 –62,000 บาทต่อเดือน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

* หมายเหตุ : ดัชนีราคาผ ู้บริโภคพื้นฐาน หมายถึง ดัชนีราคาผ ูบ้ริโภคทัว่ไปที่หักรายการสินคา้กลุ่มอาหารสดและสินคา้กลุม่พลังงาน
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