
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดแพร่ ประจ าไตรมาสท่ี 2/62 

สถานการณ์เศรษฐกจิในภูมิภาค 

ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดั 
วิสัยทัศน์จังหวดั  เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ 
พืน้ที่ 6,538.59 ตร.กม. เขตการปกครอง 8 อ าเภอ ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (ปี2560P) = 28,379 ล้านบาท 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว (ป2ี560P) = 67,057 บาท/คน/ปี สัดส่วนรายได้ เกษตรกรรม ร้อยละ 17.39 การศึกษา ร้อยละ 15.65 ขายส่ง ขายปลีก ร้อยละ 10.52 
อัตราการว่างงาน (ไตรมาสท่ี 1/62 ม.ค.-มี.ค.62) 0.69% ค่าแรงขั้นต่ า 310 บาท/วัน 
 

 ด้านการบริโภค 
ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562 ดัชนีราคา
ผู้บริโภคเฉลี่ยอยู่ท่ี 102.70 โดยในเดือน มิถุนายน 
2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ท่ี 103.7 ลดลงจาก
เดือนท่ีผ่านมา 0.2  
โดยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไปอยู่ในภาวะทรง
ตัว ยกเว้น ราคาผักสดมีการปรับตัวขึ้นลงตาม
ฤดูกาลและสภาพอากาศ เช่น ต้นหอม ผักชี  
กะหล่ าปลี เป็นต้น โดยราคาเฉลี่ยสินค้าท่ีส าคัญมี
ดังน้ี สุกรช าแหละเน้ือแดง 134.42 บาท/กก. ไข่
ไก่ เบอร์ 2 ราคา 3.07 บาท/ฟอง ไก่สดท้ังตัวไม่
รวมเครื่องใน ราคา 82.50 บาท/กก. ส่วนราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง มีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี น้ ามันดีเซล 
27.50 บาท/ลิตร น้ ามันเบนซิน อี 20 25.64 
บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 28.65 บาท/ลิตร แก๊ส
โซฮอล์ 91 28.39 บาท/ลิตร 
 

 การจัดเก็บภาษีอากรในจังหวัด 
      การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในจังหวัด ไตรมาสท่ี 
2/62  จ านวน 103.65 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสท่ี 
1/62  จ านวน 108.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.87 

หน่วย : ล้านบาท   

รายการ ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26.03 45.91 +76.37 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 108.96 103.65 -4.87 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.05 5.07 +0.39 
 
 

 ด้านการค้าการลงทุน และ การท่องเที่ยว 
ภาวะการค้าการลงทุน :  
ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562 ทิศทาง
ภาวการณ์ค้าลงทุนมีการหดตัว จากจ านวนจดตั้ง
นิติบุคคลในไตรมาสท่ี 2/62 มีนิติบุคคลอยู่ท่ี 27 
ราย เทียบกับ ไตรมาสท่ี 1/62 อยู่ ท่ี 43 ราย 
ลดลงร้อยละ 37.21 และ ณ เดือน มิถุนายน 
2562 มีผู้จดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ จ านวน 
1,478 ราย เงินทุน 10,521,734,505 บาท 
  
  

 

- ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (ความชื้น 15%) 
หน่วย : บาท/ตัน 

เมษ. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 
12,500 12,500 12,500 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที ่12,800 บาท/ตัน 
 
          ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน : คาดการณ์พื้นที่
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน ปีการผลิต 2562/63 
จ านวน 217,740 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8,937 ไร่ 
คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 194,477 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 8,523.7 ตัน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน กันยายน 
- ตุลาคม 2562 
 

- ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ความชื้นไมเ่กิน 30%) 
หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

เมษ. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 
6.10 6.10 - 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที ่6.1 บาท/กิโลกรัม 
 

มันส าปะหลัง  : คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูก
มันส าปะหลัง ปีการผลิต 2562/63 จ านวน 15,732 
ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9,489 ไร่ คาดการณ์ปริมาณ
ผลผลิต 54,596 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 32,862 
ตัน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน ธันวาคม 2562 
– กุมภาพันธ์ 2563 

- ราคามันส าปะหลัง  ความชื้นไม่เกิน 30% 
หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

เมษ. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 
2.10 - - 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 1/62 อยู่ที ่2.1 บาท/กิโลกรัม 
 
  ล าไย  : พื้นที่เพาะปลูกล าไย ปี 2562 
จ านวน 4,209 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 509 ไร่ 
ปริมาณผลผลิต 1,141 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 564 
ตัน คาดว่าในปีนี้จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วง
ก ล า ง เ ดื อ น  ก ร ก ฎ า ค ม - กั น ย า ย น  2 5 6 2 
 
 

ประเด็นเร่งด่วนของจังหวัด 
ด้านค่าครองชีพ 

ประเด็นเร่งด่วนของจังหวัด 
ด้านโอกาส/อุปสรรคทางการค้า 

ประเด็นเร่งด่วนของจังหวัด 
ด้านปัญหาราคาสินค้าเกษตร/ล้นตลาด 

 ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตร 

ข้าวนาปี : คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี   
ปีการผลิต 2562/63 จ านวน 301,402 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 8,617.5 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 
198,149 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16,300.1 ตัน 
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 
 

- ราคาข้าวหอมจังหวัด (ความชื้น 15%) 
หน่วย : บาท/ตัน 

เมษ. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 
15,000 15,000 15,000 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที ่15,000 บาท/ตัน 
- ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น (ความชื้น 15%) 

หน่วย : บาท/ตัน 
เมษ. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 
12,118 13,000 13,000 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที ่12,706 บาท/ตัน 
 

 
 
 

  
- ไม่มี- 

 

 
 
 

 
- ไม่มี- 

 
 
 
 
 

 
- ไม่มี- 
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บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดแพร่ ประจ าไตรมาสท่ี 2/62 

ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสหน้า  

 ในช่วงไตรมาส ที่ 3/2562 (ก.ค.-ก.ย. 62) ประเมินว่าเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ ชะลอตัวเนื่องจากด้านการบริโภคภาคครัวเรือน และ       
ด้านการท่องเที่ยวก็ชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศจีนชะลอการใช้จ่ายลงเพราะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าและสงครามการค้า
ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคของนักท่องเที่ยว ประกอบกับด้านสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรคาดการณ์ว่าจากปัญหาภัยแล้งท าให้
ผลผลิตทางการไม่ดี ส่งผลให้รายได้ภาคเกษตรลดลง อย่างไรก็ดีทางภาครัฐได้มีแผนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและขายข้าว ช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ความเสี่ยงด้านราคา เช่น การปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการผลติ
ข้าวอินทรีย์ การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นต้น  

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์  

- ด าเนินการตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ โดยพบว่าภาวะการค้าเป็นไปตามปกติ ด้านราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคยังคงทรงตัว ส่วนปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งได้
มีการแนะน า/ชี้แจงการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการได้ทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จ านวน 41 ครั้ง  

  ผลปรากฏว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
 

         การออกตรวจสอบก ากับและคุ้มครองผู้บริโภค 

1) การส่งเสรมิตลาดโดยการพัฒนาตลาดต้องชม มีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
- ยอดจ าหน่ายรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ตลาดต้องชม ตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ ท้ังสิ้น 12,702,300 บาท 
- ยอดจ าหน่ายรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ตลาดประชารัฐตอ้งชม กาดสามวัย  เทศบาลเมืองแพร่ ทั้งสิ้น 10,178,450 บาท 
- ยอดจ าหน่ายรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ตลาดต้องชมชุมชนจ าหน่ายผา้หม้อห้อม ท้ังสิ้น 31,511,309 บาท 

2) การด าเนินการลดค่าครองชีพประชาชน 
    - จัดกิจกรรมการจ าหน่ายสินคา้ราคาประหยดั ลดคา่ครองชีพประชาชน จ านวน 15 ครั้ง มลูค่าการจ าหน่ายรวม 101,498 บาท ลดค่าครองชีพ

ประชาชน 15,478 บาท 
   - จัดจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยดัลดค่าครองชีพประชาชน จ านวน 2 ครั้ง มูลค่าการจ าหน่ายรวม 10,651,473 บาท ลดค่าครองชีพ

ประชาชน 4,571,824 บาท 
3) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) จ านวน 299 ร้านค้า (ร้านสินค้าอุปโภค-บริโภค จ านวน 293 ร้าน และร้านขายยา 

จ านวน 6 ร้าน) และ ร้านค้าธงฟ้าระชารัฐ แอพพลิเคช่ันถุงเงินประชารัฐ มีผู้สมัคร 443 ร้าน (ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562)  

การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลกี ค้าส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั การลดค่าครองชีพ 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ส่งผู้ประกอบการร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้ ในต่างจังหวัด ไตรมาสที่ 2/62 มียอดจ าหน่าย 5,372,821 บาท              
จ านวน 13 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 69 ราย และ ภายในจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2/62 มียอดจ าหน่าย 4,402,400 บาท จ านวน 3 ครั้ง         
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 146 ราย 
 

การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ 
 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ข้อมูล  ณ  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ 

 จากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ ณ ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.67 (เมื่อเทียบกับปี 2559) 

สาขาการผลิตที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 5 อันดับได้แก่ 

 สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 17.39 

 สาขาการศึกษา  ร้อยละ 15.65 

 สาขาขายส่ง ขายปลีก  ร้อยละ 10.52 

 สาขาการเงิน  ร้อยละ 10.01 

 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.95 

 

 ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดแพร่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มีการชะลอตัวจากภาคการบริโภคและ
การลงทุนของเอกชน และภาคเกษตรกรรมมีการหดตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1/62                   
ภาคการบริโภค สะท้อนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2/62 ลดลงร้อยละ 4.87 
(เทียบกับไตรมาสที่ 1/62) ภาคการลงทุนเอกชน มีการหดตัว สะท้อนจากจากจ านวนจดตังงนิติบุคคลในไตร
มาสที่ 2/62 ลดลงร้อยละ 37.21 (เทียบกับ ไตรมาสที่ 1/62) ภาคการเกษตร ราคาสินค้าข้าวหอมจังหวัด และ 
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวทรงตัว ข้าวโพดเลีงยงสัตว์ราคาลดลง ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสังน มัน
ส าปะหลัง ปรับตัวสูงขึงน ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่าน
โครงการต่างๆ เช่น กรมการค้าภายในขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปุ๋ยรายใหญ่ ปรับลดราคาจ าหน่าย
ปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดปัจจัยต้นทุนการผลิต ทังงนีงการปรับลดราคาจ าหน่ายปุ๋ย 5 สูตร 
และเพ่ิมสูตรปุ๋ยเคมีครอบคลุมพืชชนิดอ่ืนๆจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ประกอบกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพ่ือ
มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมลง าทางสังคม โดยออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครังงที่ 3    
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดแพร่ 

ประจ าไตรมาส 2/2562 
วิเคราะห์โดย : นายณพิชญ์ อ่ิมรส 

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (PCOC) 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 

17.39%

15.65%10.52%

10.01%

9.95%

โครงสร้างเศรษฐกิจจงัหวดัแพร่ ปี 2560

สาขาเกษตรกรรม

สาขาการศึกษา

สาขาขายส่ง ขายปลีก

สาขาการเงิน

สาขาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ ณ ราคาประจ าปี 2560 จ านวน 28,379 ล้านบาท (อันดับที่ 16 ของภาคเหนือ 17 จังหวัด) 

รายได้เฉลี่ยต่อหัว ปี 2560 = 67,057 บาท  



ภาคการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลีงยงสัตว์ มันส าปะหลัง ราคาของข้าวในจังหวัดแพร่ 
ทรงตัว เนื่องจากรัฐบาลมีการใช้หลักการตลาดน าการผลิต การสร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว ด้านราคาข้าวโพด ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงปลายฤดูการผลิต อย่างไรก็ตามผลตอบแทนจากปลูกข้าวโพดเลีงยงสัตว์ยังคงสูงกว่าการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จากการเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ ขณะที่มันส าปะหลัง ราคาปรับตัวสูงขึงนจาก
ไตรมาสก่อนผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมีคุณภาพดีจากเปอร์เซ็นแป้งสูง ส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ใน
ราคาเพ่ิมขึงน 

 1.ข้าวนาปี คาดการณ์พืงนที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 จ านวน 301,402 ไร่ เพ่ิมขึงนจากปี
ที่ผ่านมา 8,617.5 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 198,149 ตัน เพ่ิมขึงนจากปีท่ีผ่านมา 16,300.1 ตัน ผลผลิตจะ
ออกสู่ตลาดช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 

 - ราคาข้าวหอมจังหวัด (ความชื้น 15%) 
          หน่วย : บาท/ตัน 

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 
15,000 15,000 15,000 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 15,000 บาท/ตัน 

 

 - ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น (ความชื้น 15%) 
         หน่วย : บาท/ตัน 

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 
12,118 13,000 13,000 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 12,706 บาท/ตัน 

 
- ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (ความชื้น 15%) 

         หน่วย : บาท/ตัน 
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 

12,500 12,500 12,500 
ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 12,500    บาท/ตัน 

 

 2. ข้าวโพดเลีงยงสัตว์ฤดูฝน คาดการณ์พืงนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลีงยงสัตว์ฤดูฝน ปีการผลิต 2562/63 
จ านวน 217,740 ไร่ เพ่ิมขึงนจากปีที่ผ่านมา 8,937 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 194,477 ตัน ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 8,523.7 ตัน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน กันยายน 2562 – มกราคม 2563 

 



 

 - ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ความชื้นไม่เกิน 30%) 
         หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 
6.10 6.10 - 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 6.10 บาท/กิโลกรัม 

 

 3. มันส าปะหลัง คาดการณ์พืงนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2562/63 จ านวน 15,732 ไร่ ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 9,489 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 54,596 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 32,862 ตัน ผลผลิตจะ
ออกสู่ตลาดช่วงเดือน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

 - ราคามันส าปะหลัง  (ความชื้นไม่เกิน 30%) 
         หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 
2.10 - - 

ราคาเฉลี่ยไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 2.10 บาท/กิโลกรัม 

 

 4. ล าไย พืงนที่เพาะปลูกล าไย ปี 2562 จ านวน 4,209 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 509 ไร่ ปริมาณผลผลิต 
1,141 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 564 ตัน คาดว่าในปีนีงจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม-
กันยายน 2562 

ภาคการค้าการลงทุน ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 ทิศทางภาวะการค้าลงทุนมีการหดตัว            
จากจ านวนจดตังงนิติบุคคลในไตรมาสที่ 2/62 มีนิติบุคคลอยู่ที่ 27 ราย เทียบกับ ไตรมาสที่ 1/62 อยู่ที่ 43 ราย 
ลดลงร้อยละ 37.21 และ ณ เดือน มิถุนายน 2562 มีผู้จดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ จ านวน 1,478 ราย        
เงินทุน 10,521,734,505 บาท 

ภาคการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนภายในจังหวัด สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภายในจังหวัดแพร่ 
ไตรมาสที่ 2/62  จ านวน 103.65 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่ 1/62  จ านวน 108.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
4.87 และ การจดทะเบียนรถใหม่กับส านักงานขนส่งจังหวัดแพร่  โดยประเภทรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง         
ไตรมาสที่ 2/62 มีการจดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง จ านวน 544 คัน โดยเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 
1/62 มีการจดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง จ านวน 584 ลดลงร้อยละ 6.85 ประเภทรถจักรยานยนต์ไตร
มาสที่ 2/62  มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ จ านวน 2,972 คันโดยเปรียบเทียบกับ 1/62 มีการจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ จ านวน 2,601 คัน เพ่ิมขึงนร้อยละ 14.26 

 



 ดัชนีราคาผู้บริโภค เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.) ปี 2562 เทียบกับปี 2561 ดัชนีราคาสูงขึงน ร้อยละ 
1.3 จากการสูงขึงนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.2 จากการสูงขึงนของผัก 
และผลไม้ (ร้อยละ8.4) เนืงอสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นง า (ร้อยละ 5.8) เครื่องประกอบอาหาร (ร้อยละ 0.9) ข้าว 
แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ร้อยละ 0.7) ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ 0.6)  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์       
(ร้อยละ 0.2) อาหารบริโภค-นอกบ้าน (ร้อยละ 0.1) ดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ไม่
เปลี่ยนแปลง/ร้อยละ 0.0 แต่มีสินค้าที่ปรับตัวสูงขึงน ได้แก่ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ร้อย
ละ 1.6) หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา (ร้อยละ 0.8) หมวดเคหสถาน (ร้อยละ 0.4 ) 
ส าหรับสินค้าที่มีการปรับตัวลง ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร (ร้อยละ 0.7) ได้แก่ นง ามัน
เชืงอเพลิง (ร้อยละ 2.1) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (ร้อยละ 0.1)  

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

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 

19 กรกฎาคม 2562 


