
สถิติอัตราเงินเฟอ 

ดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปของประเทศ
7 เมษายน 2563เดือนมีนาคม และไตรมาสท่ี 1 ป- 2563

ดัชนีราคาผู�บริโภคเดือนมีนาคม 2563 เท.ากับ 101.82
เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1.  เดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลง -0.54

2.  เดือนกุมภาพันธ< 2563 (MoM) ลดลง -0.86
3.  ไตรมาสท่ี 1 ป- 2563 
    เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป-ก.อน (YoY)  สูงขึ้น 0.41

4. ไตรมาสท่ี 1 ป- 2563 
    เทียบกับไตรมาสก.อนหน�า (QoQ) ลดลง -0.22
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อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนมีนาคม 2563  
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อัตราเงินเฟอเฉลี่ยประเทศต.างๆ ป- 2563 

  ประเทศอาเซียน
กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การค�า
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 หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม.ใช.อาหาร… 
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ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *

Highlights อัตราเงินเฟอท่ัวไปเดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของป-ก.อน 
ลดลงร�อยละ -0.54 (YoY) หดตัวครั้งแรกในรอบ 33 เดือน และเป�นอัตราท่ีตํ่าท่ีสุด
ในรอบ 51 เดือน โดยมีสาเหตุสําคัญจากการระบาดของไวรัสโควิด–19 และการลดลง
ของกลุ+มพลังงาน ท่ีลดลงตํ่าสุดในรอบ 48 เดือน (ร0อยละ -11.14) ตามภาวะสงคราม
ราคานํ้ามันโลกระหว+างซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย ส+งผลให0ราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง
ในประเทศลดลงถึง 11 ครั้งในเดือนน้ี นอกจากน้ัน กลุ+มอาหารสดแม0จะยังขยายตัว 
แต+ขยายตัวในอัตราตํ่าท่ีสุดในรอบป;ท่ีร0อยละ 2.46 เป�นผลจากความต0องการท่ีลดลงตาม
จํานวนนักท+องเท่ียว การป>ดให0บริการของร0านค0า และการป>ดภาคเรียน ขณะท่ีราคา
อาหารสําเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร และของใช0ส+วนบุคคลยังทรงตัวและเปล่ียนแปลง
ตามโปรโมช่ันของห0างโมเดิรBนเทรด อย+างไรก็ตาม สินค0าบางรายการ โดยเฉพาะ มะนาว
ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะภัยแล0ง และไข+ไก+ปรับขึ้นตามพฤติกรรมการซ้ือไข+ครั้งละจํานวน
มากเพ่ือลดการเดินทางของผู0บริ โภค ประกอบกับผลผลิตไข+ลดลงในช+วงฤดูแล0 ง 
เม่ือหักอาหารสดและพลังงานออกแล0ว เงินเฟอพ้ืนฐานขยายตัวท่ีร�อยละ 0.54 (ลดลง
จากเดือนก+อนท่ีขยายตัวร0อยละ 0.58) และไตรมาสแรกป- 2563 เงินเฟอท่ัวไปสูงขึ้น
ร�อยละ 0.41 (YoY) และเงินเฟอพ้ืนฐานสูงขึ้นร�อยละ 0.53 (YoY) 
1. เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 ลดลงร�อยละ -0.54 (YoY)  

โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้
• หมวดอ่ืน ๆ ที่ ไม.ใช.อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร�อยละ -1.74 จากการลดลงของ

หมวดพาหนะการขนส+งและการสื่อสาร ร0อยละ -4.93 โดยราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง 
(น้ํ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท) ลดลงร0อยละ -16.69 หมวดการสื่อสาร ( เคร่ือง รับ
โทรศัพทBมือถือ) ลดลงร0อยละ -0.04 ขณะที่สินค0าและบริการที่ปรับตัวสูงข้ึน ได0แก+ 
หมวดเคหสถาน (ค+าเช+าบ0าน) สูงข้ึนในอัตราที่ชะลอตัวลงร0อยละ 0.09 (เดือนก+อนสูงข้ึน
ร0อยละ 0.22) จากการลดลงของกFาซหุงต0มที่ลดลงร0อยละ -2.37 สิ่งที่เก่ียวกับทําความ
สะอาด (ผงซักฟอก น้ํายาปรับผ0านุ+ม น้ํายารีดผ0า) ลดลงร0อยละ -0.94 หมวดเคร่ืองนุ+งห+ม
และรองเท0า (เสื้อยกทรง รองเท0าหุ0มส0นหนังบุรุษ กางเกงขายาวสตรี) สูงข้ึนร0อยละ 0.09 
หมวดการตรวจรักษาและบริการส+วนบุคคล (แชมพู น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค+าแต+งผมชาย 
ผลิตภัณฑBปKองกันและบํารุงผิว) สูงข้ึนร0อยละ 0.36 หมวดการบันเทิง การอ+าน การศึกษาฯ 
(ค+าเดินทางไปเย่ียมญาติและทําบุญ ค+าเล+าเรียน-ค+าธรรมเนียมการศึกษา) สูงข้ึนร0อยละ 
0.47 และค+าโดยสารสาธารณะ (ค+าโดยสารรถประจําทาง ค+าโดยสารรถสองแถว ค+าโดยสารรถตู0) 
สูงข้ึนร0อยละ 5.70 รวมทั้ง หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอลB (สุรา) สูงข้ึนร0อยละ 0.02 
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม.มีแอลกอฮอล< สูงข้ึนร�อยละ 1.58 จากทุกหมวดสินค0ายกเว0น

หมวดผักสดที่ลดลงร0อยละ -5.40  ได0แก+ มะนาว กะหล่ําปลี พริกสด แตงกวา จากปริมาณ
ผักสดในแหล+งเพาะปลูกสําคัญที่เร+งเพาะปลูกในช+วงที่มีน้ําและครบช+วงเก็บเก่ียวทําให0
ปริมาณผักสดเข0าสู+ตลาดมาก ประกอบกับความต0องการการบริโภคที่ลดลงจากการหดตัว
ของการท+องเที่ยว การป>ดร0านค0าและการป>ดภาคเรียน ขณะที่สินค0าที่ปรับตัวสูงข้ึน ได0แก+ 
ข0าว แปKงและผลิตภัณฑBจากแปKง (ข0าวสารเหนียว ข0าวสารเจ0า) สูง ข้ึนร0อยละ 7.68 
เนื้อสัตวB เป�ดไก+ และสัตวBน้ํา (เนื้อสุกร ปลานิล ไก+ย+าง กระดูกซ่ีโครงหมู) สูงข้ึนร0อยละ 1.78 
ผลไม0สด (ส0มเขียวหวาน ฝร่ัง กล0วยน้ําว0า สับปะรด) สูงข้ึนร0อยละ 2.25 เนื่องจากเป�นช+วง
ปลายฤดูของผลไม0บางชนิด ไข+และผลิตภัณฑBนม (ไข+ไก+  นมเปร้ียว นมสด) สูง ข้ึน
ร0อยละ 2.53 เคร่ืองประกอบอาหาร (น้ํามันพืช มะพร0าว (ผลแห0ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) 
สูงข้ึนร0อยละ 2.76 เคร่ืองดื่มไม+มีแอลกอฮอลB (น้ําอัดลม น้ําหวาน กาแฟผงสําเร็จรูป) สูงข้ึน
ร0อยละ 2.30 อาหารบริโภคในบ0านและนอกบ0าน สูงข้ึนร0อยละ 0.76 และ 0.41 ตามลําดับ 
จากกับข0าวสําเร็จรูป อาหารเช0า ข0าวแกง/ข0าวกล+อง อาหารเย็น(อาหารตามสั่ ง ) 
ข0าวราดแกง และกQวยเตี๋ยว  



ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ป- 2563 

2. เทียบกับเดือนกุมภาพันธ< 2563 ลดลงร�อยละ -0.86 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้
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• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม.มีแอลกอฮอล< ลดลงร�อยละ -0.25 ตามการลดลงของ 
หมวดผักและผลไม0 ร0อยละ -1.16 ประกอบด0วยผักสด (ผักคะน0า ผักบุ0ง แตงกวา 
มะเขือ ผักชี หัวหอมแดง) ลดลงร0อยละ -2.57 และผลไม0สด (มะม+วง ฝรั่ง ชมพู+  
กล0วยนํ้าว0า แตงโม) ลดลงร0อยละ -0.17 เน้ือสัตวB เป�ดไก+ และสัตวBนํ้า (เน้ือสุกร ไก+สด 
กระดูกซ่ีโครงหมู ปลาทู กุ0งขาว) ลดลงร0อยละ -0.67 จากปริมาณการบริโภคลดลง
ขณะท่ีผลผลิตยังคงมีปกติ โปรโมช่ันขนส+งอาหารในช+วงการระบาดของไวรัสโควิด–19 
หรืออาหารประเภทโทรส่ัง (delivery) เช+น พิชซ+า และราคาข0าวราดแกงตามศูนยB
อาหารบางแห+งปรับลดราคาเพ่ือช+วยเหลือผู0บริโภค ทําให0อาหารบริโภคในบ0านลดลง
ร0อยละ -0.08 และอาหารบริโภคนอกบ0านลดลงร0อยละ -0.07 ขณะสินค0าท่ีปรับสูงขึ้น  
ได0แก+ เครื่องประกอบอาหาร (นํ้ามันพืช ซอสหอยนางรม เครื่องปรุงรส ซีอิ๊ว) สูงขึ้น
ร0อยละ 0.53 เครื่องด่ืมไม+มีแอลกอฮอลB (กาแฟผงสําเร็จรูป นํ้าอัดลม ชาสําเร็จรูป
พร0อมด่ืม) สูงขึ้นร0อยละ 0.09 ข0าว แปKงและผลิตภัณฑBจากแปKง (ข0าวสารเจ0า ขนมอบ 
ขนมป[งปอนดB) สูงขึ้นร0อยละ 0.21  ไข+และผลิตภัณฑBนม (ไข+ไก+ นมเปรี้ยว ไข+เค็ม) 
สูงขึ้นร0อยละ 0.09 
• หมวดอื่นๆ ท่ีไม.ใช.อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร�อยละ -1.21 ตามการลดลงของ

หมวดพาหนะการขนส+งและการส่ือสาร ร0อยละ -3.16 จากการปรับลดราคาของ
นํ้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด ร0อยละ -10.23 ค+าโดยสารสาธารณะ (ค+าโดยสารเครื่องบิน) 
ลดลงร0อยละ -0.07  หมวดเคหสถาน (กFาซหุงต0ม ผงซักฟอก นํ้ายารีดผ0า นํ้ายา
ปรับผ0านุ+ม) ลดลงร0อยละ  -0.10 หมวดการบันเทิง การอ+าน การศึกษาฯ (ห0องพัก
โรงแรม เครื่องรับโทรทัศนB) ลดลงร0อยละ -0.05 ขณะท่ีสินค0าและบริการท่ีปรับตัว
สูงขึ้น ได0แก+ หมวดเครื่องนุ+งห+มและรองเท0า (เส้ือยกทรง กางเกงขายาวสตรี) สูงขึ้น
ร0อยละ 0.05 หมวดการตรวจรักษาและบริการส+วนบุคคล (ยาสีฟ[น แชมพู นํ้าหอม 
โฟมล0างหน0า) สูงขึ้นร0อยละ 0.01 และหมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลB (สุรา 
ไวนB) สูงขึ้นร0อยละ 0.02 และ หมวดการส่ือสาร โดยเฉล่ียไม+มีการเปล่ียนแปลง

3. ไตรมาสท่ี 1 ป- 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป-ก.อน สูงขึ้นร�อยละ 0.41 (YoY) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การค�า
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• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม.มีแอลกอฮอล< สูงขึ้นร�อยละ 1.81 ตามการสูงขึ้นของ
ข0าว แปKงและผลิตภัณฑBจากแปKง (ข0าวสารเหนียว ข0าวสารเจ0า) สูงขึ้นร0อยละ 7.91 
เป�นผลต+อเน่ืองจากป[ญหาภัยแล0งท่ีส+งผลให0ปริมาณผลผลิตออกสู+ตลาดน0อย 
เน้ือสัตวB เป�ดไก+ และสัตวBนํ้า (เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ปลานิล ไก+ย+าง) สูงขึ้น
ร0อยละ 2.58 ไข+และผลิตภัณฑBนม (ไข+ไก+ นมสด นมเปรี้ยว ไข+เป�ด) สูงขึ้นร0อยละ 
1.66 ผลไม0สด (ฝรั่ง กล0วยนํ้าว0า ส0มเขียวหวาน สับปะรด ) สูงขึ้นร0อยละ 2.36 
เครื่องประกอบอาหาร (นํ้ามันพืช มะพร0าว (ผลแห0ง/ขูด นํ้าปลา เกลือป\น) สูงขึ้น
ร0อยละ 2.04 เครื่ อง ด่ืมไม+ มีแอลกอฮอลB    ( นํ้าอัดลม นํ้าหวาน เครื่อง ด่ืม
รสช็อคโกแลต กาแฟ (ร0อน/เย็น)) สูงขึ้นร0อยละ 2.18 อาหารบริโภคในบ0าน (กับข0าว
สําเร็จรูป ข0าวแกง/ข0าวกล+อง กQวยเต๋ียว ข0าวผัด) สูงขึ้นร0อยละ 0.74 และอาหารบริโภค
นอกบ0าน (อาหารเช0า ข0าวราดแกง อาหารเย็น(อาหารตามส่ัง)) สูงขึ้นร0อยละ 0.38 
ขณะท่ีผักสด (ผักกาดขาว พริกสด มะนาว มะเขือเทศ ผักชี) ลดลงร0อยละ -2.55 
• หมวดอื่นๆ ไม.ใช.อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร�อยละ -0.38 ตามการลดลงของ

หมวดพาหนะการขนส+งและการส่ือสาร ลดลงร0อยละ -1.41 ตามการลดลงของราคา
ขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง ร0อยละ -6.05 และการส่ือสาร ลดลงร0อยละ -0.05 ขณะท่ี
หมวดเครื่องนุ+งห+มและรองเท0า (รองเท0าหุ0มส0นหนังบุรุษ  กางเกงขายาวสตรี เส้ือยืด
สตรี) สูงขึ้นร0อยละ 0.08 หมวดเคหสถาน (ค+าเช+าบ0าน ไม0กวาด นํ้ายาล0างจาน 
ค+าบริการขนขยะ) สูงขึ้นร0อยละ 0.15 หมวดการตรวจรักษาและบริการส+วนบุคคล 
( นํ้ายาระงับก ล่ินกาย โฟมล0างหน0 า  ค+ าแต+ งผมชาย)  สูงขึ้ นร0อยละ  0 .31 
หมวดการบันเทิง การอ+านและการศึกษา (ค+าเดินทางไปเยี่ยมญาติและทําบุญ 
ค+าเล+าเรียน-ค+าธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นร0อยละ 0.59 และค+าโดยสารสาธารณะ 
(ค+าโดยสารรถประจําทาง ค+าโดยสารรถสองแถว ค+าโดยสารรถตู0) สูงขึ้นร0อยละ 5.80 
ส+วนหมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลB ราคาโดยเฉล่ียไม+เปล่ียนแปลง 



5. แนวโน�มอัตราเงินเฟอท่ัวไปไตรมาสท่ี 2 ป- 2563 

กําหนดการแถลงข.าว “สถานการณ<ด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังต.อไปในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563

 สถานการณBการแพร+ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแนวโน0มการลดลงของราคาพลังงานโลก เป�นป[จจัยสําคัญท่ีส+งผลกระทบต+อเงินเฟKอในช+วงไตรมาส
แรกของป; โดยส+งผลท้ังด0านอุปสงคBและด0านอุปทาน และยังไม+มีสัญญาณท่ีชัดเจนว+าจะคล่ีคลายได0เม่ือใด ในขณะท่ีสถานการณBภัยแล0ง แม0จะส+งผลต+อ
ผลผลิตสินค0าเกษตรบางชนิด แต+โดยรวมน+าจะมีผลน0อยกว+าป[จจัยด0านอุปสงคB 

ซ่ึงหากสถานการณBยังคงดําเนินต+อไปภายใต0ความไม+แน+นอนและส+งผลให0พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีลดทอนความต0องการและลด
กิจกรรมทางธุรกิจแล0ว คาดว+าเงินเฟKอในไตรมาสท่ี 2 จะมีโอกาสลดลงอย+างต+อเน่ืองไปจนถึงครึ่งหลังของป; 

ดังน้ัน กระทรวงพาณิชยB จึงปรับคาดการณBอัตราเงินเฟKอ ท้ังป; 2563 ให0สอดคล0องกับสถานการณB ดังน้ี

เดิม ร0อยละ 0.4 – 1.2 (ค+ากลางอยู+ท่ี 0.8) 
เปVน ร0อยละ (-1.0) – (-0.2) (ค+ากลางอยู+ท่ี -0.6)

โดยมีสมมติฐานป; 2563 ดังน้ี

• ราคาน้ํามันดิบดูไบ เคล่ือนไหวในช+วง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บารBเรล 
• อัตราแลกเปล่ียน เคล่ือนไหวระหว+าง 30.5 – 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐ 
• ผลิตภัณฑ<มวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวร0อยละ 5.8 – 4.8 (อ0างอิงจากธนาคารแห+งประเทศไทย)

อย+างไรก็ตาม หากสถานการณBเปล่ียนแปลงอย+างมีนัยสําคัญ อาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณBเพ่ือความเหมาะสมและสอดคล0องกับสถานการณB
อีกครั้งในระยะต+อไป 

4. ไตรมาส 1 ป- 2563 เทียบกับไตรมาสก.อนหน�า ลดลงร�อยละ -0.22 (QoQ) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้ 

ร�อยละ (QoQ)
• หมวดอื่นๆ ไม.ใช.อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร�อยละ -0.56 ตามการลดลงของ

หมวดพาหนะการขนส+งและการส่ือสาร ลดลงร0อยละ -1.52 ตามการลดลงของราคาขาย
ปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง ร0อยละ -4.82 รวมถึงหมวดการบันเทิง การอ+านและการศึกษา (ค+า
ทัศนาจรใน-ต+างประเทศ) ลดลงร0อยละ -0.13 และหมวดการตรวจรักษาและบริการส+วน
บุคคล (ลิปสติก ครีมนวดผม ผลิตภัณฑBปKองกันและบํารุงผิว) ลดลงร0อยละ -0.03 รวมท้ัง
ค+าโดยสารสาธารณะ ลดลงร0อยละ- 0.31 ขณะท่ีหมวดเครื่องนุ+งห+มและรองเท0า (เส้ือยึด
บุรุษ กระโปรงสตรี) สูงขึ้นร0อยละ 0.10 หมวดเคหสถาน (ค+าเช+าบ0าน นํ้ายาปรับผ0านุ+ม 
นํ้ายารีดผ0า) สูงขึ้น 0.06 และ หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลB (เบียรB สุรา) สูงขึ้น
ร0อยละ 0.06 
• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม. มีแอลกอฮอล<  สูงขึ้นร�อยละ 0.36 ตามสูงขึ้นของ

เน้ือสัตวB เป�ดไก+ และสัตวB นํ้า (เน้ือสุกร ไก+สด กระดูกซ่ีโครงหมู) สูงขึ้นร0อยละ 2.65 
เครื่องประกอบอาหาร (นํ้ามันพืช มะพร0าว (ผลแห0ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) สูงขึ้นร0อยละ 
1.93 เครื่องด่ืมไม+มีแอลกอฮอลB (ผลิตภัณฑBเสริมอาหาร  นํ้าป[^นผลไม0/ผัก นํ้าผลไม0) สูงขึ้น
ร0อยละ 0.41 อาหารบริโภคในบ0าน (อาหารเย็น (อาหารตามส่ัง) อาหารตะวันตก (ไก+สด 
พิซซ+า)) สูงขึ้นร0อยละ 0.11 และอาหารบริโภคนอกบ0าน (กับข0าวสําเร็จรูป กQวยเต๋ียว ข0าว
ผัด) สูงขึ้นร0อยละ 0.22 ขณะท่ีหมวด  ไข+และผลิตภัณฑBนม (ไข+ไก+ นมเปรี้ยว นมสด) ลดลง
ร0อยละ -1.18   หมวดผักและผลไม0 ร0อยละ -1.90 ประกอบด0วย ผักสด (พริกสด มะเขือเทศ 
ต0นหอม ผักบุ0ง) ลดลงร0อยละ -3.11 ผลไม0สด (ทุเรียน ชมพู+ แตงโม)ลดลงร0อยละ -0.75 
รวมท้ังข0าว แปKงและผลิตภัณฑBจากแปKง (ข0าวสารเหนียว ข0าวสารเจ0า ขนมป[งปอนดB) ลดลง
ร0อยละ -0.19

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การค�า

ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ป- 2563 
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อาหารและเครื่องดื่มไม.ม…ี 

      - อาหารสด

 หมวดอ่ืน ๆ ไม.ใช.อาหาร… 

เครื่องนุ.งห.มและรองเท�า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ… 

พาหนะการขนส.งและการ… 

      - พลังงาน

การบันเทิง การอ.าน การ… 

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี 

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *



ตาราง แสดงดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนมีนาคม 2563         (2558=100)

1
 43 จังหวัด ท่ีใช0ในการคํานวณดัชนีราคาผู0บริโภค ได0แก+ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  

ภาคกลาง 5.พระนครศรีอยุธยา 6.ลพบุรี 7.สิงหBบุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธB 
ภาคเหนือ 16.นครสวรรคB 17.ตาก 18.แพร+ 19.เชียงใหม+ 20.เชียงราย  21.อุตรดิตถB 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณB  24.น+าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
25.นครราชสีมา 26.ขอนแก+น 27.สุ รินทรB  28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดาหาร 32.อุดรธานี 33.ร0อยเอ็ด 34.นครพนม  
ภาคใต&  35.สุราษฎรBธานี 36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

Concept    ดัชนีราคาผู�บริโภคประเทศไทย ป-ฐาน 2558 มี จํานวนรายการสินค�าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ป-ฐาน 2554 
มี จํานวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค0าและบริการ 7 หมวดท่ีจํา เป�นต+อการครองชีพ ได0แก+  1) หมวดอาหารและเค ร่ืองด่ืมไม+ มีแอลกอฮอลB 
2) หมวดเคร่ืองนุ+งห+มและรองเท0า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส+วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส+งและการส่ือสาร 6) หมวดการ
บันเทิงการอ+าน และการศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลB โดยการคํานวณดัชนีราคาผู0บริโภคท่ัวไปน้ัน จะเปรียบเทียบราคาสินค0าในช+วงระยะเวลา
หน่ึงๆ กับราคาสินค0าในช+วงเวลาเร่ิมต0น เรียกว+า “ป-ฐาน” ท่ีกําหนดตัวเลขดัชนีเท+ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู�บริโภคที่ครอบคลุมในการคํานวณดัชนีป-ฐาน 2558 
ได�แก. ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจํานวนสมาชิก 1 – 5 คน และมีรายได�ครัวเรือนระหว.าง 12,000 – 62,000 บาทต.อเดือน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

* หมายเหตุ : ดชันีราคาผูบ้ริโภคพื�นฐาน  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคทั�วไปที�หกัรายการสินคา้กลุ่มอาหารสดและสินคา้กลุ่มพลงังาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การค�า

ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ป- 2563 


