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 ภาคเศรษฐกิจจริง (% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน นอกจากระบุเปนอยางอ่ืน)

   ดัชนีรายไดเกษตรกร 
* -3.8 -10.2 -12.3 0.7 5.5 8.6

   ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร 
* 11.3 7.3 2.7 6.1 5.2 2.6

   ดัชนีราคาสินคาเกษตร -13.5 -16.4 -14.7 -5.1 0.2 5.8

        ราคาพืชสําคัญ

            - ขาวเปลือกเจา 15% n.a. n.a. n.a. n.a. -3.1 -7.2 

            - ขาวเปลือกหอมมะลิ -19.5 -27.3 -30.4 -20.0 -12.4 -13.8 

            - ขาวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว 5.4 -4.1 -12.8 -4.9 -3.9 -6.1 

            - มันสําปะหลัง -54.5 -54.2 -37.7 -27.9 -27.0 -17.2 

            - มันเสน -28.6 -25.5 -10.0 -1.1 -12.5 -7.5 

            - ออยโรงงาน -               -               -               22.0              23.5              31.9              

            - ยางพาราแผนดิบ ช้ัน 3 -6.4 5.5 21.8 43.2 74.7 128.2

            - ขาวโพดเลี้ยงสัตว  -10.2 -22.0 -24.3 -22.9 -27.3 -22.7 

            - หอมแดง  -               -               -               -26.0 -29.2 -21.6 

            - สุกรมีชีวิต 100 ก.ก. ขึ้นไป   -3.5 -3.2 -5.4 -6.7 -5.4 -7.8 

            - ไกรุนพันธุเนื้อ -9.7 -7.7 -14.7 -11.7 -9.9 -10.0 

            - ไขไกสดคละ 4.0 7.0 -5.2 1.7 -3.5 -4.0 

            - โคเนื้อ ขนาดกลาง -2.7 1.1 -1.0 -3.2 -2.7 -3.7 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 5.8 -4.4 -5.1 -10.3 6.7 0.4

   ดัชนีการคา 8.1 0.7 -4.2 0.1 11.9   9.2
P

      - หมวดคาสง 5.9 1.6 -6.6 -7.7 2.3   -4.7
P

      - หมวดคาปลีก 9.1 0.3 -3.1 3.6 16.1   15.5
P

   ภาคบริการ

      - การใชไฟฟาภาคบริการ 5.1 10.5 -1.5 -1.6 5.4 n.a.

      - อัตราการเขาพักแรม (รอยละ) 52.3 52.2 55.5 65.8 64.8 62.6

   เครื่องช้ีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

       - ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -1.8 0.9 -5.1 -1.3 -3.4  -0.2
P

       - ภาษีมูลคาเพิ่ม 13.0 10.5 5.9 2.9 4.0 5.5

       - ปริมาณจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคล -0.7 -2.3 -6.4 -20.0 -16.9 -15.5 

       - ปริมาณจดทะเบียนรถบรรทุกสวนบุคคล 5.7 -1.4 -12.4 -18.0 0.4 0.5

       - ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต 1.4 4.5 8.9 -4.8 -1.9 13.1

       - ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัย 4.4 7.0 0.5 -2.2 3.5  3.0
E

   เครื่องช้ีการลงทุนภาคเอกชน

       - ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ม.ค. 2553 = 100) -0.8 2.8 3.4 6.6 5.1 3.4
P

       - พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล (sa 12mma) ** (พันตารางเมตร) -23.8 -10.5 -8.4 0.2 -2.4 0.5
P

       - พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล -3.9 14.5 4.1 78.1 -33.1  -0.1
P

       - จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 6.3 7.3 -40.0 39.6 -17.3 -39.2 

       - เงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 51.1 -90.4 241.5 1,230.1 61.1 -40.9

       - ทุนจดทะเบียนธุรกิจต้ังใหม 109.7 91.1 46.8 79.1 83.1 113.3

       - ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 4.9 8.7 2.3 2.5 4.3 13.1
E

   รายจายภาครัฐ 4.8 -10.0 3.7 25.1 -3.8 -9.4 

      - ประจํา 7.0 -10.2 0.9 39.4 -8.3 -16.7 

      - ลงทุน -0.5 -9.1 12.5 6.8 9.8 7.6

   มูลคาการคาผานดานศุลกากร 2.2 0.3 3.0 18.8 -9.5 18.4

      - การสงออก 21.5 6.2 8.4 15.7 0.8 36.3

      - การนําเขา -22.5 -10.7 -4.8 25.3 -24.4 -6.2 

   ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ปฐาน 2558 0.72 0.63 0.94 1.38 1.77 1.62

      - อาหารและเครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล 1.83 1.25 1.90 1.37 1.13 0.62

      - ไมใชอาหารและเครื่องด่ืม -0.02 0.19 0.28 1.40 2.18 2.29

 ภาคการเงิน ณ สิ้นระยะเวลา  

  เงินฝากธนาคารพาณิชย (พันลานบาท) 656.2            680.8            672.8            673.4            690.3            n.a.

          (   %) (4.6) (6.0) (3.7) (4.1) (3.8) n.a.

   สินเช่ือธนาคารพาณิชย (พันลานบาท) 806.9            808.9            820.2            823.5            820.3            n.a.

          (   %) (2.2) (3.1) (1.3) (1.0) (1.2) n.a.

  อัตราสวนสินเช่ือตอเงินฝาก (รอยละ) 123.0            118.8            121.9            122.3            118.8            n.a.

 หมายเหตุ :  n.a. = ไมมีขอมูล , P = ตัวเลขเบื้องตน  E = ตัวเลขประมาณการ , r = ตัวเลขปรับขอมูลใหม,  * = ตัวเลขพยากรณผลผลิตปรับใหมทุกไตรมาส, **=  ปรับฤดูกาลเฉลี่ยเคลื่อนท่ียอนหลัง 12 เดือน 

                  ,   %  = %การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน  และเดือนมกราคม 2560 เริ่มใชดัชนีชุดใหม (ปฐาน 2548) ไดแก ดัชนีรายไดเกษตรกร ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร และดัชนีราคาสินคาเกษตร ยกเลิกดัชนีเดิม (ปฐาน 2543)
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