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 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี  

เดือน กรกฎำคม 2563  

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนี ร่วมกบักองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ขอรำยงำนควำมเคลื่อนไหวดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เดือน กรกฎำคม 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.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกรกฎำคม 2563 
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ำกับ 100 และเดือนกรกฎำคม 2563 เท่ำกับ 

101.99 (เดือนมิถุนำยน 2563 เท่ำกับ 101.32) เม่ือเทียบกับ  
1.1  เดือนมิถุนำยน 2563 สูงข้ึนร้อยละ 0.66 
1.2  เดือนกรกฎำคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.98 
1.3 เทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกรำคม – กรกฎำคม) 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลง

ร้อยละ 1.11 
 

2.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนีเดือนกรกฎำคม 2563 
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เท่ำกับ 100 และเดือนกรกฎำคม 2563   

เท่ำกับ 101.7 ส ำหรับเดือนมิถุนำยน 2563 เท่ำกับ 101.5 

3.  กำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เดือนกรกฎำคม 2563 เมื่อเทียบกับ 
 3.1  เดือนมิถุนำยน 2563 สูงข้ึนรอ้ยละ 0.2 
 3.2  เดือนกรกฎำคม 2562 ลดลงรอ้ยละ  1.6 

3.3  เทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกรำคม – กรกฎำคม) 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562     
ลดลงร้อยละ 1.2 

4.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนีเดือนกรกฎำคม 2563 เทียบกับเดือนมิถุนำยน 2563 
สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (เดือนพฤษภำคม 2563 เทียบกับเดือนมิถุนำยน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 1.6) โดยดัชนี
หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง และหมวดอื่นๆไม่ใช่อำหำรและ
เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
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  4.1  ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
               4.2 ดัชนีหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จำกกำรสูงขึ้นของหมวด
พำหนะ กำรขนส่ง  และกำรสื่อสำร  สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (น้ ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95        
แก๊สโซฮอล์ E20 น้ ำมันเบนซิน 95) 

5. พิจำรณำดัชนีเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.6 (เดือนมิถุนำยน 2563 
เทียบกับเดือนมิถุนำยน 2562 ลดลงร้อยละ 1.5) โดยดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.6 

5.1  ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.1 จำกกำรลดลงของหมวด
ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 5.8 (ต้นหอม มะนำว แตงกวำ มะเขือเทศ พริกสด มะระจีน บวบ หัวผักกำดขำว ผักบุ้ง 
ผักกวำงตุ้ง หัวหอมแดง มะเขือ ถั่วลันเตำ ชมพู่ ส้มเขียวหวำน องุ่น มังคุด ล ำไย สับปะรด ฝรั่ง แก้วมังกร ทุเรียน) 
      5.2  ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื ่ม ลดลงร้อยละ 2.6 จำกกำรลดลงของ
หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื ่อสำร  ลดลงร้อยละ 5 .1  (แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95         
แก๊สโซฮอล์ E20 น้ ำมันเบนซิน 95 น้ ำมันเดีเซล ก๊ำซยำนพำหนะ(LPG)) และหมวดเคหสถำน ลดลงร้อยละ
0.8 (ก๊ำซหุงต้ม ค่ำน้ ำประปำ) 

 6. พิจำรณำดัชนีเฉลี่ย 7 เดือน ของปี 2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 ดัชนีหมวด
อำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 และดัชนีหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม    
ลดลงร้อยละ 2.8 

 

                 

 

 

 

 

 

 


