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     รอ้ยละ 33 ของรา้นคา้จ าหน่ายสนิค้าอาหารในอสิราเอลละเมดิมาตรการควบคุมทางราคา 
 

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศอิสราเอล ได้ให้ข้อมูลระบุว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2017 มีร้อยละ 33 ของจ านวนร้านค้า
จ าหน่ายสินค้าอาหารที่ถูกตรวจสอบได้จ าหน่ายสินค้าในราคาสูงกว่าที่ก าหนดโดยมาตรการควบคุมราคา
สินค้าอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่ นม เนยแข็ง ครีมเปรี้ยว เป็นต้น โดยร้อยละ 72 
จะเป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอาหารประเภท ร้านขายของช าและมินิมาร์ท ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตอนกลางของ
ประเทศ 
  ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลได้ก าหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าอาหาร จ านวน 22 ชนิด เช่น 
ขนมปัง ไข่ไก่ นม ผลิตภัณฑ์นม เนยแข็ง เกลือ เป็นต้น โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2017 ได้มีการตรวจสอบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอาหาร จ านวน 4,752 ร้าน และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าราคาแพง จ านวน 500 
กว่าไฟล์ และตรวจพบการจ าหน่ายสินค้าสูงกว่ามาตรการควบคุมราคาฯ จ านวน 183 กรณี เมื่อเปรียบเทียบ

กับ มีจ านวนการตรวจพบการจ าหน่ายสินค้าสูง
กว่ามาตรการควบคุมราคาฯ ในปี 2016 เพียง 
120 กรณ ีโดยการละเมิดมาตรการควบคุมราคา
สินค้าประเภทอาหารในหลายกลุ่มสินค้า เช่น    
(1) ไข่ไก่ ซึ่งจะถูกตั้งราคาจ าหน่ายสูงกว่าร้อยละ 
10 – 12 ของราคาที่ก าหนดไว้ที่ประมาณ 
10.55 –  12.50 เชคเกล (หรือประมาณ 
97.00 – 115.00 บาท) ต่อ 12 ฟอง (2) นม 
(3% milk) ซึ่งจะถูกตั้งราคาจ าหน่ายสูงกว่าร้อย

ละ 10 ของราคาที่ก าหนดไว้ที่ประมาณ 5 เชคเกล (หรือประมาณ 46 บาท) ต่อ 1 ถุง และที่ก าหนดไว้ที่
ประมาณ 5.75 เชคเกล (หรือประมาณ 53 บาท) ต่อ 1 กล่อง (3) ครีมเปรี้ยว และนม (1% milk) ซึ่งจะถูก
ตั้งราคาจ าหน่ายสูงกว่าร้อยละ 10 ของราคาท่ีก าหนดไว้ที่ประมาณ 4.65 เชคเกล (หรือประมาณ 43 บาท) 
ต่อ 1 ถุง และประมาณ 5.40 เชคเกล (หรือประมาณ 50 บาท) ต่อ 1 กล่อง 
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(4) ครีมหวาน จะถูกตั้งราคาจ าหน่ายสูงกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ก าหนดไว้ที่ประมาณ 5.95 เชคเกล 
(หรือประมาณ 55 บาท) ต่อ 1 ถุง และ (5) เนยแข็ง จะถูกตั้งราคาจ าหน่ายสูงกว่าร้อยละ 10 - 15 ของ
ราคาที่ก าหนดไว้ในมาตรการควบคุมราคาสินค้าอาหาร 

  กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศอิสราเอล ได้ประกาศว่ามีการด าเนินการตามบทลงโทษที่ก าหนดไว้ในมาตรการควบคุมราคาสินค้า
อาหารของรัฐบาลอิสราเอล เช่น การเรยีกเก็บค่าปรับ ประมาณ 15,000 เชคเกล (หรือประมาณ 138,000 
บาท) แก่มินิมารท์ในเมือง Rishon Lezion เนื่องจากจ าหน่ายสินค้าเกินกว่าราคาควบคุมที่ก าหนด จ านวน 6 
รายการ เช่น ขนมปัง นใ เนยแข็ง ครีมเปรี้ยว เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ ทั้งสองแห่งระบุว่าอยู่ระหว่าง
การด าเนินการพิจารณาบทลงโทษขั้นรุนแรงกับร้านจ าหน่ายสินค้าที่ประพฤติละเมิดมาตรการควบคุมราคา
สินค้าอาหารของรัฐบาลอิสราเอลดังกล่าว 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes Newspaper  18/08/60 

ข้อคดิเหน็/ ข้อเสนอแนะ 
  ในปัจจุบัน รัฐบาลของประเทศอิสราเอลมีนโยบายที่จะพยายามลดค่าครองชีพของ
ประชาชนชาวอิสราเอล โดยการด าเนินมาตรการลดราคาสินค้าอุปโภคและบรโิภคจ าเป็นหลายรายการ และ 
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มาตรการควบคุมราคาสินค้าพ้ืนฐานต่างๆ เช่น สินค้าอาหารและเครื่องด่ืม สินค้าในกลุ่ม toiletries สินค้า
เสื้อผ้าส าหรบัเด็กและทารก สินค้ารองเท้า เป็นต้น 

 
ในระยะ 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา (2013 – 2017) ภาวะอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาของผู้บริโภคในประเทศ
อิสราเอลมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่และลดลงในช่วงปี 2016 – 2017  อย่างไรก็ตาม กรุงเทลอาวีฟ ประเทศ
อิสราเอล ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 29 ของเมืองที่มีค่าครองชีพ (cost of living) ระดับสูงของโลก (ผลจากการ
ส ารวจเมือง จ านวน 511 แหง่ทัว่โลก) และกรงุเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ถูกจดัอยู่ในล าดับที ่2 ของเมือง
ที่มีค่าครองชีพ (cost of living) ระดับสูงในทวีปเอเชีย (ผลจากการส ารวจจ านวน 105 เมือง ทั่วเอเชีย)  
แหล่งทีม่า : https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
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