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เงินเฟ้อ เงินเฟ้อฟื้นฐาน ดัชนี 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

ดัชนีราคาผู้บรโิภคเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 101.95 เมื่อเทียบกับ 

1 มีนาคม 2562 
สถิติอัตราเงินเฟ้อ  

 (2558=100) (%) YoY 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โทร. 02 507 5850 - 55 
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อัตราเงินเฟ้อประเทศต่าง ๆ เดือนมกราคม ปี 2562  

ระดับราคาสินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (MoM)  

  ประเทศอาเซียน 

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

1. เดือนมกราคม 2562 (MoM)  สูงขึ้น 0.24 

2. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.73 
3. เฉลี่ย 2 เดือน ปี 2562 (AoA) 
   (ม.ค. – ก.พ. 2562)/(ม.ค. – ก.พ. 2561)  

สูงขึ้น 0.49 

Highlights 
     ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.73 (YoY) สูงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 
2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.27) การสูงขึ้นของเงินเฟ้อดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม         
มีเสถียรภาพ โดยมีอัตราการขยายตัวที่ต่่ากว่าอัตราค่าจ้างเฉลี่ย และรายได้เกษตรกร    
ที่ขยายตัวตามราคาสินค้าเกษตรส่าคัญ ปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นคือ
สินค้ากลุ่มอาหารสด ที่สูงขึ้นร้อยละ 2.64 รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้่ามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีราคากลุ่มพลังงานติดลบน้อยกว่าเดือนท่ีผ่านมา     
โดยปรับลดลงร้อยละ 0.90 จากเดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 3.51 ในขณะที่ราคา
ผลผลิตการเกษตรบางชนิด เช่น ผลไม้สด ลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก 
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.60 (YoY) 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)  

0.73 0.60 

1. ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.24 
(MoM) (มกราคม 2562 ลดลงร้อยละ -0.02) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังน้ี   

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.15 จากการสูงขึ้นของ
กลุ่มอาหารสด ร้อยละ 0.42 โดยเฉพาะเน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น่้า สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ตาม
การสูงขึ้นของไก่สด  เป็ดพะโล้ ปลาน่้าจืด (ปลานิล  ปลาดุก ปลาช่อน) ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 
1.32 จากการสูงขึ้นขององุ่น เงาะ ส้มเขียวหวาน กล้วยน่้าว้า เน่ืองจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล
ของผลไม้บางชนิด ประกอบกับความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.16 ตามการสูงขึ้นของข้าวสารเจ้า และ
ข้าวสารเหนียวเป็นส่าคัญ  นอกจากน้ี ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.14 จากการสูงขึ้น
ของไข่ไก่ นมสด ครีมเทียม นมผง ขณะท่ีผักสด ลดลงร้อยละ -3.28 ตามการลดลงของ ผักชี 
ผักคะน้า ผักบุ้ง ส่งผลให้หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ -0.75 เครื่องประกอบอาหาร 
ลดลงร้อยละ -0.43 ตามการลดลงของ น่้ามันพืช ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.12 ตามการลดลงของ กาแฟผงส่าเร็จรูป น่้าอัดลม 
เครื่องดื่มรสชอกโกแลต และอาหารบริโภค-ในบ้าน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ -0.02 ส่วนอาหาร
บริโภค-นอกบ้านดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.30 ตามการสูงขึ้นของกลุ่ม
พลังงาน ร้อยละ 1.67 จากการสูงขึ้นของน่้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 2.58 โดยราคาขายปลีก
น่้ามันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นก๊าซยานพาหนะ (LPG) 
นอกจากนี้ ค่าโดยสารสาธารณะ ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.04 (ค่าโดยสารเครื่องบิน) ส่งผลให้
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.81 นอกจากน้ี หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า สูงขึ้นร้อยละ  0.20 ตามการสูงขึ้นของกางเกง เสื้อผ้าบุรุษและสตรี  ขณะท่ีหมวด
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.15 อาทิ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และบ่ารุงผิว น่้ายารีดผ้า หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา ลดลงร้อยละ -0.01  
ขณะท่ีหมวดเคหสถาน หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ย      
ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
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รวมทุกรายการ 

อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

      - อาหารสด 

อื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดืม่ 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

เคหสถาน 

การตรวจรักษาและบริการส่วนบคุคล 

พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร 

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการ… 

ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

      - พลังงาน 

ร้อยละ(MoM) 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

2. เทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.73  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังน้ี 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.89 โดยเฉพาะข้าวแป้ง 
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 5.15 ตามการสูงขึ้นของข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมปังปอนด์ 
เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น่้า ร้อยละ 4.50 (เน้ือสุกร ปลาทู ปลานิล) ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 
2.06 (ไข่ไก่ นมผง นมสด) เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.62 (น่้าพริกแกง เครื่องปรุงรส 
กะป)ิ อาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน ร้อยละ 0.75 และ 1.84 ตามล่าดับ (ข้าวราดแกง 
อาหารเช้า กับข้าวส่าเร็จรูป) นอกจากน้ี เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (กาแฟ 
(ร้อน/เย็น) กาแฟส่าเร็จรูปพร้อมดื่ม น่้าอัดลม) และ ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 0.42 (ผักกาดขาว 
มะนาว แตงกวา)  ขณะท่ีผลไม้ ลดลงร้อยละ -1.25 (ส้มเขียวหวาน มะม่วง ลองกอง) ส่งผลให้
ผักสดและผลไม้ ลดลงร้อยละ -1.52  

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.09 ตามการสูงขึ้นของหมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.58 (เครื่องแบบนักเรยีนหญิง/ชาย) หมวดเคหสถาน ร้อยละ 
0.68 (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 0.34  
(ค่าแต่งผมชาย/สตรี น่้ายาระงับกลิ่นกาย แชมพ)ู หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ร้อยละ 
0.29  หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.01 ขณะท่ีหมวดพาหนะการขนส่งและ
การสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.66 ตามการลดลงของน่้ามันเชื้อเพลิงเกือบทุกประเภทท่ีลดลง
ร้อยละ -2.23  ส่าหรับค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.38 

คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2562 อยู่ระหว่าง  0.7  – 1.7 (YoY)  (ค่ากลาง 1.2) 

• อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  3.5-4.5 %  (YoY) (สศช.) 

• ราคาน่้ามันดิบดูไบ  70 – 80 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  

• อัตราแลกเปลี่ยน 32.5 -33.5  บาท/เหรียญสหรัฐ ฯ 

สถานการณ์และปัจจัยส าคัญทีก่ระทบต่อเงินเฟ้อ 

• ราคาพลังงาน  ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนในโครงสร้างการผลิตและความต้องการโลก รวมทั้งบริบททางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง 

• การลงทุน  มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีสัญญาณจากความคืบหน้าการลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ความต่อเนื่องของโครงการลงทุนเดิมที่ยังไม่
แล้วเสร็จ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการต่าง ๆ แต่ยังมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถท่างานได้ตามแผน 

• ราคาสินค้าเกษตร  ราคาสินค้าเกษตรส่าคัญยังคงมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการแกไ้ขปัญหาทีช่ัดเจน 

• ราคาสินค้อุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมหลายตัวทีผ่ลิตในประเทศมีสัญญาณต้นทนุการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันจากการแข่งขนัที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการน่าเข้า 

• การส่งออก  น่าจะขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับโอกาสในการย้ายฐานการผลิตเพื่อส่งออกหลายชนิดมายังประเทศไทยยังมีอยู่สูง 
ซ่ึงเป็นปัจจัยบวกต่อก่าลังซ้ือในประเทศ 

• ค่าเงินบาท  มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงปริมาณเงินทุนไหลเข้าในประเทศ 

3. เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.- ก.พ.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.– ก.พ. 2561) (AoA)  สูงขึ้นร้อยละ 0.49  โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.62 ตามการสูงขึ้นของข้าว
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 5.08 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมปังปอนด์ เน้ือสัตว์ 
เป็ดไก่ และสัตว์น่้า ร้อยละ 3.77 (เน้ือสุกร ปลาทะเล) ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.19 
(ไข่ไก่ นมผง)  เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.39  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.75 
ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.84 และ 1.94 ตามล่าดับ ขณะท่ี
ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ -2.97 (มะเขือ ถั่วฝักยาว กล้วยน่้าว้า ส้มเขียวหวาน) 

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.14 จากการลดลงของหมวด
พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ -1.29  โดยน่้ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ -4.17     
และการสื่อสาร ร้อยละ -0.05 ขณะท่ีค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.36 หมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.40  หมวดเคหสถาน ร้อยละ 0.72 (ก๊าซหุงต้ม  
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 
0.50 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.29 หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม     
มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.01 

0.73 

1.89 

0.09 

0.58 

0.68 

0.34 
-0.66 

0.29 

0.01 

รวมทุกรายการ 

อาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

เคหสถาน 

การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 

พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร 

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา 

ยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ 

ร้อยละ(YoY) 

0.49 

1.62 

-0.14 

0.40 

0.72 

0.50 

-1.29 

0.29 

0.01 

รวมทุกรายการ 

อาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

เคหสถาน 

การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 

พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร 

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการ
ศาสนา 

ยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ 

ร้อยละ(AoA) 



ตาราง แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกุมภาพันธ์ 2562                                                                      
                              (2558=100)  

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน   

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

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

Concept    ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554  
มี จ า นวน  4 5 0  ร าย ก า ร )  ค ร อ บ คลุ มสิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  7  ห ม ว ดที่ จ่ า เ ป็ นต่ อ ก า รค รอ งชี พ  ได้ แ ก่  1 )  ห ม ว ดอ าห า รแ ละ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวด
การบันเทิงการอ่านและการศึกษา ฯลฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก่าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปี
ฐาน 2558 ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่สมาชิกจ านวน 1 – 5 คนและมีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1 
1
 43 จังหวัด ที่ใช้ในการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภค 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 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนมกราคม 2562 
รายการ น า้หนัก ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง 

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

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.00 101.95 101.21 0.24 0.73 0.49 101.71 -0.02 0.27 0.27 

 หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.50 103.11 101.20 0.15 1.89 1.62 102.96 0.33 1.34 1.34 
   ข้าวแป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง 3.05 102.67 97.64 0.16 5.15 5.08 102.51 0.38 5.02 5.02 
   เนือ้สตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น า้ 6.71 104.41 99.91 1.37 4.50 3.77 103.00 1.10 3.04 3.04 
   ไข่และผลติภณัฑ์นม 1.53 99.85 97.83 0.14 2.06 2.19 99.71 0.36 2.32 2.32 
   ผกัและผลไม้ 4.36 99.02 100.55 -0.75 -1.52 -2.97 99.77 0.54 -4.36 -4.36 
     - ผกัสด 1.72 97.28 96.87 -3.28 0.42 -1.86 100.58 1.20 -3.97 -3.97 
     - ผลไม้สด 2.29 100.89 102.17 1.32 -1.25 -1.76 99.58 0.64 -2.29 -2.29 
   เคร่ืองประกอบอาหาร 1.72 102.75 100.13 -0.43 2.62 2.39 103.19 -0.01 2.16 2.16 
   เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 1.74 103.10 102.47 -0.12 0.61 0.75 103.22 -0.07 0.90 0.90 
   อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.74 103.68 102.91 -0.02 0.75 0.84 103.70 0.04 0.93 0.93 
   อาหารบริโภค-นอกบ้าน 8.65 104.67 102.78 0.00 1.84 1.94 104.67 0.08 2.05 2.05 

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม 63.50 101.31 101.22 0.30 0.09 -0.14 101.01 -0.24 -0.36 -0.36 
   หมวดเคร่ืองนุ่งหม่และรองเท้า 2.85 100.85 100.27 0.20 0.58 0.40 100.65 0.09 0.22 0.22 
   หมวดเคหสถาน 22.95 100.57 99.89 0.00 0.68 0.72 100.57 0.18 0.76 0.76 
   หมวดการตรวจรักษาและบริการสว่นบคุคล 6.20 101.76 101.42 -0.15 0.34 0.50 101.91 0.19 0.67 0.67 
   หมวดพาหนะการขนสง่และการสื่อสาร 23.77 100.84 101.51 0.81 -0.66 -1.29 100.03 -0.86 -1.92 -1.92 
     - คา่โดยสารสาธารณะ 2.04 100.69 100.31 0.04 0.38 0.36 100.65 -0.02 0.34 0.34 
     - น า้มนัเชือ้เพลงิ 7.51 101.60 103.92 2.58 -2.23 -4.17 99.04 -2.79 -6.09 -6.09 
     - การสื่อสาร 4.22 99.86 99.90 -0.01 -0.04 -0.05 99.87 0.00 -0.06 -0.06 
   หมวดการบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ 6.14 101.89 101.60 -0.01 0.29 0.29 101.90 0.01 0.29 0.29 
   หมวดยาสบูและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 1.60 120.29 120.28 0.00 0.01 0.01 120.29 -0.04 0.01 0.01 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน * 72.86 102.32 101.71 -0.02 0.60 0.64 102.34 0.04 0.69 0.69 
   กลุม่อาหารสดและพลงังาน 27.14 100.94 99.84 0.94 1.10 0.11 100.00 -0.20 -0.87 -0.87 
      - อาหารสด 15.64 101.99 99.37 0.42 2.64 1.88 101.56 0.72 1.14 1.14 
      - พลงังาน 11.50 99.08 99.98 1.67 -0.90 -2.21 97.45 -1.47 -3.51 -3.51 


