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 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี  
เดือน มกรำคม 2564  

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนี ร่วมกบักองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ขอรำยงำนควำมเคลื่อนไหวดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เดือน มกรำคม 2564 โดยสรุป 

จำกกำรส ำรวจรำคำสินค้ำและบริกำรทั่วประเทศจ ำนวน 430 รำยกำร ส ำหรับจังหวัดอุทัยธำนี 
มีจ ำนวน 260 รำยกำร ครอบคลุมหมวดอำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ เคหสถำน  กำรตรวจ
รักษำและบริกำรส่วนบุคคล พำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร กำรบันเทิง กำรอ่ำน  กำรศึกษำและกำรศำสนำ 
ยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพ่ือน ำมำค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกรำคม 2564 
ปี 2562 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ำกับ 100 และเดือนมกรำคม 2564 เท่ำกับ 

99.79 เม่ือเทียบกับ  
1.1  เดือนธันวำคม 2563 สูงข้ึนร้อยละ  0.09 
1.2  เดือนมกรำคม 2563 ลดลงร้อยละ  0.34 

2.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนีเดือนมกรำคม 2564 
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เท่ำกับ 100 และเดือนมกรำคม 2564   

เท่ำกับ 99.7 

3.  กำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนี เดือนมกรำคม 2564 เมื่อเทียบกับ 
 3.1  เดือนธันวำคม 2563 สูงข้ึนรอ้ยละ 0.1 
 3.2  เดือนมกรำคม 2563 ลดลงรอ้ยละ  0.4 

4.  ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดอุทัยธำนีเดือนมกรำคม 2564 เทียบกับเดือนธันวำคม 2563 
สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เดือนพฤศจิกำยน 2563 เทียบกับเดือนธันวำคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.2) โดยดัชนี
หมวดอำหำรและเครื ่องดื ่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 และหมวดอื่นๆไม่ใช่อำหำรและ
เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
  4.1  ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 จำกกำรลดลงของ
หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 4.8 (ผักชี ต้นหอม ผักคะน้ำ ถั่วฝักยำว บวบ แตงกวำ ผักกำดขำว กะหล่ ำปลี 
หัวหอมแดง มะเขือ หัวผักกำดขำว มะเขือเทศ ผักกวำงตุ้ง กระเทียม มะระจีน ผักบุ้ง ชะอม ส้มเขียวหวำน ) 
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 1.2 (ไข่ไก่) และหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.3 
(น้ ำดื่มบริสุทธิ์) 
               4.2 ดัชนีหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จำกกำรสูงขึ้นของหมวด
พำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 
น้ ำมันดีเซล B10) 

                                         
  ข่ำวประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุทัยธำนี 

โทร.0-5697-0144-5 โทรสำร.0-5697-0146 E-mail:un_ops@moc.co.th 
129 หมู่ 3 ต ำบลน้ ำซึม อ ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 61000 
 
 
เลขที่ 125 ม.5 ถนนแจ้งสนิท ต.ส ำรำญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
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5. พิจำรณำดัชนีเทียบกับเดือนมกรำคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.4 (เดือนธันวำคม 2563 
เทียบกับเดือนธันวำคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.3) โดยดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
สูงขึ้นร้อยละ 0.9 และหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.3 

5.1  ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.9 จำกกำรสูงขึ้นของ   
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ สูงขึ้นร้อยละ 3.3 (กระดูกซี่โครงหมู เนื้อสุกร เนื้อสุกรบด ไก่สด กุ้งนำง     
เป็ ดพะโล้  กุ้ งแห้ ง) หมวดเครื่ องประกอบอำหำร สู งขึ้ นร้อยละ 1 .4 (ซอสหอยนำงรม น้ ำมั นพื ช )                    
และหมวดผักและผลไม้  สู งขึ้นร้อยละ 0.1 (กะหล่ ำดอก หั วหอมแดง พริกสด ข้ำวโพดหวำน ชะอม                 
แครอท ฟักทอง มะเขือ พริกแห้ง ต้นหอม กล้วยน้ ำว้ำ องุ่น ทุเรียน มังคุด สำลี่ มะละกอสุก ฝรั่ง)  
      5.2  ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื ่ม ลดลงร้อยละ 1.3 จำกกำรลดลงของ
หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื ่อสำร  ลดลงร้อยละ 1 .8 (แก๊สโซฮอล์ 91  แก๊สโซฮอล์ 95   
น้ ำ ม ัน ด ีเซ ล  B1 0  แก ๊ส โซฮอล ์ E2 0 ) แล ะห มวด เค ห สถำน  ล ดล งร ้อ ยล ะ  0 .8  (ก ๊ำซ ห ุงต ้ม              
ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


