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 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี  

เดือน เมษำยน 2563  

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนี ร่วมกบักองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ขอรำยงำนควำมเคลื่อนไหวดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เดือน เมษำยน 2563 โดยสรุป 

จำกกำรส ำรวจรำคำสินค้ำและบริกำรทั่วประเทศจ ำนวน 422 รำยกำร ส ำหรับจังหวัดอุทัยธำนี 
มีจ ำนวน 245 รำยกำร ครอบคลุมหมวดอำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ เคหสถำน  กำรตรวจ
รักษำและบริกำรส่วนบุคคล พำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร กำรบันเทิง กำรอ่ำน  กำรศึกษำและกำรศำสนำ 
ยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพ่ือน ำมำค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนเมษำยน 2563 
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ำกับ 100 และเดือนเมษำยน 2563 เท่ำกับ 

99.75 (เดือนมีนำคม 2563 เท่ำกับ 101.82) เม่ือเทียบกับ  
1.1  เดือนมีนำคม 2563 ลดลงร้อยละ 2.03 
1.2  เดือนเมษำยน 2562 ลดลงร้อยละ 2.99 
1.3 เทียบเฉลี่ย 4 เดือน (มกรำคม – เมษำยน) 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลง

ร้อยละ 0.44 
 

2.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนีเดือนเมษำยน 2563 
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เท่ำกับ 100 และเดือนเมษำยน 2563   

เท่ำกับ 99.8 ส ำหรับเดือนมีนำคม 2563 เท่ำกับ 101.9 

3.  กำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เดือนเมษำยน 2563 เมื่อเทียบกับ 
 3.1  เดือนมีนำคม 2563 ลดลงรอ้ยละ 2.1 
 3.2  เดือนเมษำยน 2562 ลดลงรอ้ยละ  3.1 

3.3  เทียบเฉลี่ย 4 เดือน (มกรำคม – เมษำยน) 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562     
ลดลงร้อยละ 0.4 

4.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนีเดือนเมษำยน 2563 เทียบกับเดือนมีนำคม 2563 
ลดลงร้อยละ 2.1 (เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนมีนำคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.8) โดยดัชนีหมวด
อำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 และหมวดอื่นๆไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม 
ลดลงร้อยละ 3.6 
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  4.1  ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 จำกกำรสูงขึ้นของ
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 4.9 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด) หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (ถั่วฝักยำว 
ผักชี หัวผักกำดขำว มะเขือ มะเขือเทศ ฟักทอง แตงกวำ ต้นหอม กระเทียม ส้มเขียวหวำน มังคุด ทุเรียน )   
และหมวดเครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (น้ ำมันพืช) 
               4.2 ดัชนีหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.0 จำกกำรลดลงของหมวด
พำหนะ กำรขนส่ง  และกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ 4.1 (แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20   
น้ ำมันเดีเซล น้ ำมันเบนซิน 95) และหมวดเคหสถำน ลดลงร้อยละ 6.4 (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ก๊ำซหุงต้ม) 

5. พิจำรณำดัชนีเทียบกับเดือนเมษำยน 2562 ลดลงร้อยละ 3.1 (เดือนมีนำคม 2563 เทียบ
กับเดือนมีนำคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.2) โดยดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.5 และหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 6.2 

5.1  ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 จำกกำรสูงขึ้นของ   
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 8.7 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมเปรี้ยว) หมวดเครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ 
3.1 (มะพร้ำว (ผลแห้ง/ขูด) น้ ำมันพืช ซอสหอยนำงรม) หมวดเนื้อสัตว์  เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ สูงขึ้นร้อยละ 2.5 
(เครื่องในหมู กระดูกซี่โครงหมู เนื้อสุกร เนื้อโค ไก่สด กุ้งแห้ง) หมวดข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง สูงขึ้นร้อย
ละ 2.4 (ข้ำวสำรเหนียว ข้ำวสำรเจ้ำ) และหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.4 (น้ ำอัดลม กำแฟ
ส ำเร็จรูปพร้อมดื่ม)  
      5.2  ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื ่ม  ลดลงร้อยละ 6.2 จำกกำรลดลงของ
หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื ่อสำร  ลดลงร้อยละ 9 .7  (แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ 91        
แก๊สโซฮอล์ 95 น้ ำมันเดีเซล น้ ำมันเบนซิน 95) และหมวดเคหสถำน ลดลงร้อยละ 6.3 (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ  
ก๊ำซหุงต้ม) 

 6. พิจำรณำดัชนีเฉลี่ย 4 เดือน ของปี 2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 ดัชนีหมวด
อำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.6 และดัชนีหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม    
ลดลงร้อยละ 2.2 

 

                 

 

 

 

 

 

 


