รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ประจาเดือนกรกฎาคม 2559
“เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2559 สะท้อนการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น
จากปริมาณจาหน่ายรถยนต์นงั่ และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริงเพิ่มขึ้น ขณะที่
การส่งออกสินค้ายังคงหดตัว สาหรับเศรษฐกิจด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวเป็นบวก และภาคการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงได้อย่างต่อเนื่อง”

1. การบริโภคภาคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชนในเดือ นก.ค. 59 ปรับตัวดีขึ้น โดย
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ข ยายตัว ต่อเนื่องที่
7.4% สะท้อนกาลังซื้อของผู้บริโภคที่มีสัญญาณฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวโน้มราคาผลผลิตสินค้าเกษตรที่เริ่มปรับตัว
สู ง ขึ้ น ด้ า นปริ มาณการจาหน่ ายรถยนต์ นั่ง ขยายตั ว 9.6%
สาหรับยอดการจัดเก็บ VAT ณ ราคาคงที่ ขยายตัวชะลอลง
ที่ 0.9% ขณะที่ รายได้เ กษตรกรที่ แท้ จริ งในเดือ นก.ค. 59
กลั บ มาขยายตั ว ที่ 17.7% ด้ า นปริ มาณการนาเข้ า
สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว 3.0 %
+9.6%

2. การลงทุนภาคเอกชน

+0.9%

การลงทุนภาคเอกชนเดือ นก.ค. 59 ส่ งสัญญาณชะลอตัว โดยการลงทุนใน
หมวดก่อสร้างสะท้อนจากภาษีการทาธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ใ นเดือนก.ค. 59
หดตัว -20.8% สาหรับปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศหดตัวต่อเนื่องที่
-4.0% การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณนาเข้าสินค้าทุน
ยังคงหดตัวต่อเนื่อง -0.7% และปริมาณจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัว –6.1%

-6.1%

+7.4%

-4.0%

-0.7%

5. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน

3. สถานการณ์การคลัง

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นในเดือนก.ค. 59 โดยดัชนีผลผลิต
การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือนก.ค. 59 มีการเบิกจ่าย = 184.2 พันลบ. สินค้าเกษตร กลับมาขยายตัว ที่ 2.3%
หดตั ว -17.0% โดยการเบิ ก จ่า ยจากงบประมาณปีปั จ จุ บันเบิก จ่า ย = 176.1
ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจานวน
พันลบ. หดตัว -15.6% เนือ่ งจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนทีห่ ด
นั
กท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนก.ค. 59
ตัว -17.3% และ -2.0% ตามลาดับ โดยเป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีจานวน 2.95 ล้านคน ขยายตัว 10.8%
ในช่วงต้นปีงบประมาณ การจั ดเก็บรายได้ สุทธิ ของรั ฐบาล (หลั งหัก จั ดสรรให้
อปท.) = 174.0 พัน ลบ. ขยายตัวในระดับสูง ที่ 22.2% เนื่องจากการจั ดเก็ บ นักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากจีน กลุ่มประเทศ CLMV
รายได้ ข องส่ ว นราชการอื่ น ที่ ข ยายตั ว ในระดั บ สู ง จากการน าส่ ง ค่ า ภาคหลวง อินเดีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา
U.S.A.
South Korea
ปิโตรเลียม การนาส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900
=
+15.2%
China
CLMV
=+10.5%
MHz (4G) และการนาส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
= +11.5%
= +22.9%
India
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล งวดที่ 3 เป็นสาคัญ
=+16.4%
สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนก.ค. 59
ขาดดุลจานวน -32.1 พันลบ.

4. อุปสงค์จากต่างประเทศ
การส่ ง ออกสิ น ค้ า ในเดื อ นก.ค. 59 ยั ง คงหดตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 3
ติดต่อกัน โดยมีมูลค่า 17.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -4.4% สาหรับการ
นาเข้ ามี มู ล ค่า 16.2 พัน ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ หดตั ว ต่อ เนื่ อ ง -7.2 % ทั้ ง นี้
ดุลการค้าระหว่างประเทศในเดือนก.ค. 59 เกินดุล 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ปรับตัวลดลงเป็นเดือน
ที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 84.7

6. เสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพ
ต่างประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.1%
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.8% อัตราการว่างงานคิดเป็น 1.0% ของ
กาลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นผู้ว่างงาน 3.9 แสนคน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
GDP ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 59 อยู่ที่ 42.8% ของ GDP และทุนสารองระหว่าง
ประเทศ ณ สิ้นเดือนก.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 180.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูง
กว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นประมาณ 3.3 เท่า
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