
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2563 4 ธันวาคม 2563

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 102.19

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนพฤศจิกายน 2563  

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประเทศต่างๆ ปี 2563 

ประเทศอาเซียน

ร้อยละ (YoY)
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่ี…

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส่วน…

พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอล์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *
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Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนลดลงร้อยละ -0.41 (YoY) เป็นการหดตัวในอัตราที่ต่่าที่สุดในรอบ 9 เดือน 
เป็นผลจากสินค้ากลุ่มอาหารสดที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.09 โดยเฉพาะผักสด 
และเนื้อสัตว์ ที่ยังสูงขึ้นถึงร้อยละ 17.28 และ 10.56 ตามล่าดับ ขณะที่
สินค้ากลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิงปรับตัวดีขึ้นและหดตัวน้อยที่สุดในรอบ 9 เดือน
ส่าหรับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ยังทรงตัวและเคลื่อนไหวเล็กน้อยตามการส่งเสริมการขาย
ของผู้ผลิตและผู้จ่าหน่ายสินค้า เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน เงินเฟ้อพ้ืนฐาน
สูงขึ้นร้อยละ 0.18 และเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.- พ.ย.) เงินเฟ้อท่ัวไปลดลงร้อยละ
-0.90 (AoA) และเงินเฟ้อพ้ืนฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.29 (AoA)

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมลดลงร้อยละ -1.64 โดยมีปัจจัยส่าคัญ
จากการลดลงของราคาขายปลีกน้่ามันเช้ือเพลิงทุกประเภท ร้อยละ -13.30 
ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -4.18 รวมท้ัง
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ -0.24 จากการลดลงของ
ค่าทัศนาจรและค่าห้องพักโรงแรม เป็นส่าคัญ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ลดลงร้อยละ -0.18 จากราคาเสื้อยืดบุรุษ เสื้อเช้ิต เสื้อยกทรง เป็นต้น และ
หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ -0.15 โดยสินค้าส่าคัญที่ราคาลดลง อาทิ 
ก๊าซหุงต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า น้่ายาปรับผ้านุ่ม ในขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นเล็กน้อย 
ร้อยละ 0.08 และ 0.04 ตามล่าดับ

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.70 โดยมีปัจจัยส่าคัญ
จากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มผักสด ร้อยละ 17.28 โดยราคาผักสดสูงขึ้นเกือบ
ทุกชนิด เนื่องจากฐานราคาของเดือนนี้ในปีท่ีแล้วลดลงถึง ร้อยละ -5.43 นอกจากนี้ 
กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้่า สูงขึ้นร้อยละ 3.85 จากการสูงขึ้นของเนื้อสุกร 
ร้อยละ 14.84 ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของตลาดส่งออกสุกร กลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.18 จากการสูงขึ้นของไข่ไก่ ร้อยละ 0.80 และนมผง 
ร้อยละ 0.86 กลุ่มผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 1.00 จากการสูงขึ้นของกล้วยน้่าว้า ฝรั่ง 
ทุเรียน องุ่น และสับปะรด เป็นส่าคัญ กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ
2.46 จากการสูงขึ้นของน้่ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม 
กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ ้นร้อยละ 0.14 จากการสูงขึ้นของน้่าดื ่ม 
น้่าผลไม้ กาแฟส่าเร็จรูปพร้อมดื่ม กลุ่มอาหารบริโภค-ในบ้าน และอาหารบริโภค-
นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.32 และ 0.70 ตามล่าดับ อย่างไรก็ตาม มีเพียงสินค้าใน
กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ลดลงร้อยละ -3.39 ตามการลดลงของ
ราคาข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียว เนื่องจากข้าวฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาด
และปริมาณการส่งออกที่ลดลง  

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY) ลดลง -0.41

2.  เดือนตุลาคม 2563 (MoM) ลดลง -0.04

3. เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลง -0.90

1. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.41
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้



2. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) ลดลงร้อยละ -0.04 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

ร้อยละ (MoM)

3. เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ -0.90 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.23 ตามการลดลง
ของสินค้าในกลุ่มผักสด (ผักชี มะเขือเทศ ผักคะน้า) ร้อยละ -2.75 กลุ่มผลไม้สด
(ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก มะม่วง) ร้อยละ -1.33 กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) ร้อยละ -1.55 ในขณะที่ กลุ่มเนื้อสัตว์ 
เป็ดไก่และสัตว์น้่า (ไก่ย่าง ปลาหมึกกล้วย ปลาทับทิม) สูงขึ้นร้อยละ 0.13 
กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมสด นมเปรี้ยว) สูงขึ้นร้อยละ 1.12 
กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร (น้่ามันพืช กะทิส่าเร็จรูป กะปิ) สูงขึ้นร้อยละ 0.31 
กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟผงส่าเร็จรูป น่้าผลไม้) สูงขึ้นร้อยละ 0.06 
และกลุ่มอาหารบริโภค-นอกบ้าน (อาหารเช้า) สูงขึ้นร้อยละ 0.03 ส่าหรับ
กลุ่มอาหารบริโภค-ในบ้าน ราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.07 จากการสูงขึ้น
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.23 หมวดเคหสถาน
(ผงซักฟอก น้่ายารีดผ้า น้่ายาปรับผ้านุ่ม) สูงขึ้นร้อยละ 0.03 และหมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษาฯ (อาหารเลี้ยงสัตว์) ในขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า (เสื้อเช้ิต กางเกงขายาวบุรุษ) ลดลงร้อยละ -0.08 หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล (โฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ่ารุงผิว) ลดลง
ร้อยละ -0.14 ส่าหรับหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ราคาโดยเฉลี่ย
ไม่เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ (AoA)
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การตรวจรักษาและบริการส่วน…

พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอล์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *
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ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.12 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -4.68 ตามการลดลงของ
ราคาน้่ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ -15.29 และการสื่อสารลดลงร้อยละ -0.04 
รวมท้ังหมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้่าประปา ก๊าซหุงต้ม) ลดลงร้อยละ
-1.10 ในขณะที่สินค้าและบริการที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า (เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล เสื้อยืดสตรี เครื่องแบบนักเรียน
มัธยม) สูงขึ้นร้อยละ 0.06 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ยาสีฟัน
ค่าแต่งผมชาย แชมพ)ู สูงขึ้นร้อยละ 0.29 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ
(ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท่าบุญ ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.09 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรา) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.01 

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.22 จากการ
สูงขึ้นของกลุ่มข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) 
สูงขึ้นร้อยละ 3.80 กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น่้า (เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู
ปลาดุก ปลาทู) สูงขึ้นร้อยละ 2.25 กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมเปรี้ยว 
ไข่เค็ม) สูงขึ้นร้อยละ 0.74 กลุ่มผักสด (ผักชี ผักคะน้า ขิง) สูงขึ้นร้อยละ 0.67 
กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร (น้่ามันพืช ซอสหอยนางรม มะพร้าว (ผลแห้ง/
ขูด) สูงขึ้นร้อยละ 2.71 กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้่าอัดลม น้่าหวาน 
เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) สูงขึ้นร้อยละ 1.75 กลุ่มอาหารบริโภค-ในบ้าน (กับข้าว
ส่าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตี๋ยว) สูงขึ้นร้อยละ 0.61 และกลุ่มอาหาร
บริโภค-นอกบ้าน (อาหารเช้า อาหารกลางวัน เช่น ข้าวราดแกง อาหารเย็น เช่น 
อาหารตามสั่ง) สูงขึ้นร้อยละ 0.54 อย่างไรก็ตาม มีเพียงสินค้ากลุ่มผลไม้สด 
(มะม่วง ส้มเขียวหวาน เงาะ) ท่ีลดลงร้อยละ -2.08

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือพฤศจิกายน 2563 
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7. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนธันวาคม 2563 

ก้าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไปในวันที่ 5 มกราคม 2564

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนธันวาคม 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงหดตัว แต่ในอัตราที่น้อยลง 
โดยสาเหตุส่าคัญน่าจะมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามล่าดับ ราคาน้่ามันเริ่มทรงตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น 
ราคาสินค้าเกษตรและอาหารสดที่มีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง ตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐในหลากหลายรูปแบบ ท่ีได้ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ
ในภาพรวม เพื่อชดเชยรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออกได้อย่างมีนัยส่าคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เสี่ยงต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท้ังนี้ คาดว่าเงินเฟ้อท้ังปี 2563 น่าจะอยู่ท่ีร้อยละ -0.87 + ไม่เกิน 0.02
ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์เคยคาดการณ์ไว้ท่ีร้อยละ -1.5 ถึง -0.7 (ค่ากลางอยู่ท่ี -1.1) ตามสมมติฐาน ดังนี้

• ราคาน้้ามันดิบดูไบ เคลื่อนไหวในช่วง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 
• อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวระหว่าง 30.5 – 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐ 
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวร้อยละ (-8.6) – (-7.6) (อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคจ้าแนกรายภาคเมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า มีความเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกภูมิภาค โดยมีสินค้า
ส่าคัญท่ีเป็นปัจจัยหลักจากราคาน้่ามันเช้ือเพลิง เมื่อเทียบกับปีก่อน ยังคงติดลบ รวมท้ังราคาข้าวสารเจ้าท่ีปรับตัวลดลง ขณะท่ี 
สินค้าในกลุ่มผักสดและเนื้อสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นในทุกภูมิภาค ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคกรุงเทพฯ และปริมณฑล หดตัวน้อยที่สุด ที่ร้อยละ
-0.24 รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ร้อยละ -0.29 ภาคเหนือ ร้อยละ -0.44 ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ร้อยละ -0.77 ในขณะที่ภาคใต้
หดตัวมากท่ีสุด ร้อยละ -0.88

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) จ่าแนกรายภาค พบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวลดลงในทุกภาค ดังนี้ 

ภาค
รวม อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล -0.24 1.80 -1.37
2.  ภาคกลาง -0.29 2.19 -1.78
3. ภาคเหนือ -0.44 1.92 -1.90
4.  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ -0.77 1.12 -2.04
5.  ภาคใต้ -0.88 0.85 -1.89

6. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (YoY) จ้าแนกรายภาคเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปล่ียนแปลง เดือนพฤศจิกายน 2563

1
43 จังหวัด ที่ใช้ในการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 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.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

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ้านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554
มีจ้านวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค้าและบริการ 7 หมวดที่จ่า เป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวดการ
บันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในชว่งระยะเวลาหนึ่งๆ 
กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก่าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค้านวณดัชนีปีฐาน 2558 ได้แก่ 
ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจ้านวนสมาชิก 1 – 5 คน และมีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

* หมายเหตุ : ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีหกัรายการสินคา้กลุ่มอาหารสดและสินคา้กลุ่มพลงังาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2563 

สัดส่วน

รายการ น า้หนัก ดัชนี

พ.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ย. 62 M/M Y/Y A/A ต.ค. 63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ 100.00 102.19 102.61 -0.04 -0.41 -0.90 102.23 0.05 -0.50 -0.94

 หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ 37.54 106.32 104.54 -0.23 1.70 1.22 106.56 0.05 1.57 1.17

   ขา้วแป้งและผลิตภณัฑจ์ากแป้ง 3.18 107.36 111.13 -1.55 -3.39 3.80 109.05 -0.60 -1.76 4.56

   เน้ือสตัว ์เป็ดไก่และสตัวน์ ้า 6.90 107.63 103.64 0.13 3.85 2.25 107.49 -0.68 3.53 2.08

   ไข่และผลิตภณัฑน์ม 1.57 102.50 102.32 1.12 0.18 0.74 101.36 -0.79 -1.20 0.81

   ผกัและผลไม้ 4.84 110.26 102.34 -1.44 7.74 -0.25 111.87 2.09 5.70 -1.01

     - ผกัสด 2.07 117.03 99.79 -2.75 17.28 0.67 120.34 3.75 13.54 -0.84

     - ผลไมส้ด 2.35 103.94 102.91 -1.33 1.00 -2.08 105.34 0.77 0.33 -2.38

   เคร่ืองประกอบอาหาร 1.77 105.83 103.29 0.31 2.46 2.71 105.50 -0.10 2.54 2.73

   เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 1.77 105.49 105.34 0.06 0.14 1.75 105.43 0.09 0.94 1.90

   อาหารบริโภค-ในบา้น 8.81 104.70 104.37 0.00 0.32 0.61 104.70 -0.04 0.44 0.63

   อาหารบริโภค-นอกบา้น 8.71 105.57 104.84 0.03 0.70 0.54 105.54 0.01 0.68 0.53

 หมวดอ่ืนๆ ที ่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม 62.46 99.87 101.54 0.07 -1.64 -2.12 99.80 0.06 -1.70 -2.16

   หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ 2.84 100.69 100.87 -0.08 -0.18 0.06 100.77 0.04 0.21 0.08

   หมวดเคหสถาน 22.88 100.51 100.66 0.03 -0.15 -1.10 100.48 -0.02 -0.21 -1.20

   หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบคุคล 6.20 102.00 101.96 -0.14 0.04 0.29 102.14 -0.05 -0.08 0.31

   หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร 22.79 96.91 101.14 0.23 -4.18 -4.68 96.69 0.18 -4.32 -4.74

     - คา่โดยสารสาธารณะ 2.16 106.87 106.87 0.04 0.00 2.02 106.83 -0.05 -0.01 2.22

     - น ้ามนัเช้ือเพลิง 6.45 87.41 100.82 0.81 -13.30 -15.29 86.71 0.61 -13.82 -15.48

     - การส่ือสาร 4.21 99.80 99.82 0.00 -0.02 -0.04 99.80 0.00 -0.03 -0.05

   หมวดการบนัเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.15 102.37 102.62 0.01 -0.24 0.09 102.36 -0.03 -0.24 0.12

   หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 1.59 120.32 120.22 0.00 0.08 0.01 120.32 0.00 0.07 0.01

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน * 73.14 102.95 102.77 0.01 0.18 0.29 102.94 -0.02 0.19 0.31

   กลุ่มอาหารสดและพลงังาน 26.86 100.14 102.16 -0.15 -1.98 -4.05 100.29 0.22 -2.37 -4.26

      - อาหารสด 16.49 107.73 104.50 -0.56 3.09 1.68 108.34 0.12 2.61 1.55

      - พลงังาน 10.38 89.62 98.59 0.50 -9.10 -11.98 89.17 0.37 -9.43 -12.25

เดือนพฤศจกิายน 2563 เดือนตุลาคม 2563

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง

(2558 = 100)


