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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนตุลาคมขยายตัวชะลอลง
หลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นมากในเดือนกันยายน  ทั้งนี้  การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมทรงตัวในระดับใกลเคียงกับ
เดือนกอน   โดยการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อขาย         
ทั้งตลาดในประเทศและสงอออกปรับตัวดีขึ้นในหลาย    
อุตสาหกรรม  การลงทุนภาคเอกชนยังคงฟนตัวตอเนื่อง  
อยางไรก็ตาม  แรงสงของอุปสงคในประเทศ  โดยเฉพาะ
การบริโภคภาคเอกชนแผวลง  หลังจากที่เรงตัวขึ้นในชวง  
ที่ผานมา  รวมทั้งแรงกระตุนของภาครัฐที่นอยลงจากปญหา
ความลาชาของการประกาศใช พรบ. งบประมาณรายจาย
ประจําป   และการเบิกจายงบลงทุนในโครงการตางๆ  
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  อยางไรก็ดี  รายได
เกษตรกร  การจางงาน  และการทองเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น  
เปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวไดตอเนื่อง 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจั งหวัดระยอง เดือนตุลาคม  2552    
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ  
ปกอน  โดยดานอุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น  
ภาคเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัวไดดี  ภาคเกษตรกรรม
ชะลอตัว  ตามผลผลิตและราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  
และการทองเที่ยวในจังหวัดมีแนวโนมลดลง  ดานอุปสงค  
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น   สวนการบริโภค
ภาคเอกชนและการนําเขา-สงออกหดตัว  ดานการเงิน

ขยายตัว  จากปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นแตปริมาณสินเชื่อลดลง  
ผลการเบิกจายงบลงทุนเพิ่มขึ้น  ดานการจางงานปรับตัว
เพิ่มขึ้น  และดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด
สูงขึ้นตามหมวดอาคารและเครื่องดื่ม   

 
เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากการลดลงของ
ปริมาณผลผลิตยางพาราและมันสําปะหลัง    
    ๏  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อ  เปดเนื้อ และสุกร 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  ตามผลผลิต
แรทรายแกวและหินแกรนิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตผลผลิต
หินปูนลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  
แมวาภาษีสรรพสามิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก  แตจํานวน
โรงงานและแรงงานอุตสาหกรรมลดลง 
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  หดตัว  โดย
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลดลงอยาง
ตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผลจากการระบาดของโรคไขหวัด   
สายพันธุใหม 2009  และการชุมนุมทางการเมือง  
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว  จากการลดลง
ของภาษีมูลคาเพิ่ม   จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม  

  ๏   การลงทุนภาคเอกชน   ขยายตัวในอัตราที่ 
ชะลอลง  จากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่อนุญาตกอสราง  และ
ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  แตจํานวนธุรกิจนิติบุคคล
ปรับตัวลดลง  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย  
งบลงทุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตการเบิกจายงบประจําลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หดตัวอยางตอเนื่อง 
ทั้งมูลคาการนําเขาและการสงออก   

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจงัหวัดระยอง 

เดือนตุลาคม 2552 
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เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง  สวนปริมาณสินเชื่อลดลง  และอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นรอยละ  3.94  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุมอาหารสดและพลังงาน 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตน   
ในระบบประกันสั งคมปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น   สวนอัตรา           
การวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม 
 

  1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนกันยายน  2552   จั งหวัดมีรายไดสุทธิ  
8,648.66  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  27.30  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.32  และต่ํากวาประมาณการ  
709.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.58 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น  79,673.36  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของ   
ปกอน  32,226.20  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.80  และ   
ตํ่ากวาประมาณการ  44,110.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
35.63 
 
 การนําสงรายได  
  เดือนกันยายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน 5,047.09  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
4,598.67  ลานบาท    คิดเปนรอยละ  91.12  และรายไดจาก
เงินนอกงบประมาณ  448.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
8.88 
 
 

  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 5 2    
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) มีจํานวน 71,244.32 ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  63,336.13  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.90 รายไดจากการขาย  0.15  ลานบาท รายไดอื่น  
1.27  ลานบาท   และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
7,906.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.10 
  
ดานรายจาย 
  เดื อนกันยายน  2 5 5 2   จั งห วัดระยองมีการ         
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 1,800.54  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน 297.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ  19.83 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)  จังหวัดระยอง    
มีการเบิกจายจํานวน  16,938.34  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปกอน  154.70  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.92  
    

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  4,598.67  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,750.75  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,847.92  ลานบาท 
 

 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  217.81  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
1,090.44  ลานบาท   ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดดุล  872.63  ลานบาท 
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1.3  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใต
ปฏิบตัิการไทยเขมแข็งและงบยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 -  จัดทําโครงการ  จํานวน  25  โครงการ   
   -  วงเงินที่จัดสรร จํานวน 1,433.55  ลานบาท 
 -  วงเงินตามสัญญา จํานวน 110.03  ลานบาท 
 -  ผลการเบิกจาย   จํานวน  21.45  ลานบาท 

 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ 45.07 ลานบาท 
  -  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
  -  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
   ในเดือนตุลาคม 2552  ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 102.86 
ลานบาท   หดตัวรอยละ  0.16  ตามการลดลงของสินคา
ประเภทอาหาร   และประเภทเครื่องดื่ม  สําหรับสินคา 
OTOP  ระดับ 5 ดาว ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก ปลาหมึก
ปรุงรส  ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  
ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และชุด
สําเร็จรูปสตรีผาไทย  เปนตน และสินคาOTOP ไดมีจัดทํา
แผนพับประชาสัมพันธสินค าและการจํ าหน ายผ าน
อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  เ ช น  ไ ท ย ตํ า บ ล ด อ ท ค อ ม
( www.thaitambon.com)แ ล ะ ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 

 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการให เ งินกู ยืมในอัตราดอกเบี้ ย ตํ่ า เพื่ อช วยให
ประชาชนมีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  
สินเชื่อที่อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  21,050  ราย  
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  652.61  ลานบาท  ในเดือนตุลาคม 
2552  การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติ
เงินกูจํานวน  817  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 283.57)  และจํานวน
เงินอนุมัติ 37.33 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 378.59)  สวน     
ยอดหนี้คางชําระต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน  39.34  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 77.61)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระ รอยละ  17.66  (เพิ่มขึ้นรอยละ  14.56)   
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สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน  2552    
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ  
ปกอน  โดยดานอุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น  
ภาคเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัวไดดี  ภาคเกษตรกรรม
ชะลอตัว  ตามผลผลิตและราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  
และการทองเที่ยวในจังหวัดมีแนวโนมลดลง  ดานอุปสงค  
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น   สวนการบริโภค
ภาคเอกชนและการนําเขา-สงออกหดตัว  ดานการเงิน
ขยายตัว  จากปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นแตปริมาณสินเชื่อลดลง  
ผลการเบิกจายงบลงทุนเพิ่มขึ้น  ดานการจางงานปรับตัว
เพิ่มขึ้น  และดานดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดสูงขึ้นตาม
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม   

 
เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากการลดลงของ
ปริมาณผลผลิตยางพาราและมันสําปะหลัง    
    ๏  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อ  เปดเนื้อ และสุกร 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  ตามผลผลิต
แรทรายแกวและหินแกรนิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตผลผลิต
หินปูนลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  
แมวาภาษีสรรพสามิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก  แตจํานวน
โรงงานและแรงงานอุตสาหกรรมลดลง 
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  หดตัว  โดย
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลดลงอยาง
ตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผลจากการระบาดของโรคไขหวัด   
สายพันธุใหม 2009  และการชุมนุมทางการเมือง  
 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว  จากการลดลง
ของภาษีมูลคาเพิ่ม   จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม  

  ๏   การลงทุนภาคเอกชน   ขยายตัวในอัตราที่ 
ชะลอลง  จากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่อนุญาตกอสราง  และ
ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  แตจํานวนธุรกิจนิติบุคคล
ปรับตัวลดลง  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย  
งบลงทุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตการเบิกจายงบประจําลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หดตัวอยางตอเนื่อง 
ทั้งมูลคาการนําเขาและการสงออก   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง  สวนปริมาณสินเชื่อลดลง  และอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นรอยละ  3.94  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุมอาหารสดและพลังงาน 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตน   
ในระบบประกันสั งคมปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น   สวนอัตรา           
การวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 
         รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ในเดือนตุลาคม 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรม  ในเดือนตุลาคม 2552  ชะลอตัว        
พิจารณาจากดานมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  37.29  โดยปริมาณผลผลิต
ลดลง  เนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานายตอการกรีดยาง 
สวนราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปริมาณผลผลิตที่ออก
สูตลาดลดลง ดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลังลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 20.59  เนื่องจาก
วิกฤตเศรษฐกิจทํ าใหภาคการผลิตทั่ วโลกชะลอตัว 
โดยเฉพาะประเทศจีน  และสหภาพยุโรป  ซึ่งเปนผูนําเขาที่
สําคัญมีความตองการใชมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตางๆ 
ลดลง  และราคามันสําปะหลังยังคงปรับตัวลดลงตอเนื่อง  
อยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  8.61  จากราคาสับปะรดที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2551   เนื่องจากในปกอน
สับปะรดประสบกับปญหาราคาตกต่ํา  ดานปริมาณผลผลิต
สับปะรดลดลง  ตามความตองการของโรงงานแปรรูป 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม  ในเดือนพฤศจิกายน 
2552  คาดวาจะขยายตัว   จากมันสําปะหลังคาดวาจะ
สามารถปรับตัวไดดีขึ้นทั้งดานปริมาณและราคาผลผลิต  
เนื่องจากรัฐบาลไดดํา เนินโครงการประกันราคามัน
สําปะหลัง  ซึ่งถาเกษตรกรขายไดตํ่ากวาราคาที่ประกันไวก็
สามารถรับคาชดเชยสวนตางจากรัฐบาลได  และสับปะรด
คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  เนื่องจากตลาดยังมีความตองการ
สินคาอยูมาก  ทั้งโรงงานและแผงรับซื้อตาง ๆ ประกอบกับ
ราคาสับปะรดที่ยังอยูในระดับสูงสวนยางพารามีแนวโนม
ลดลง  จากปริมาณผลผลิตลดลงตอเนื่อง  ประกอบกับราคา
ยางลดลงตามราคายางในตลาดโลก   

 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ยางพารา 113.23 106.66 58.28 71.00

 % -29.57 -37.82 -54.45 -37.29 

มันสําปะหลัง 102.31 78.55 34.94 81.24

 % -13.33 -31.54 -52.36 -20.59 

สับปะรด 231.04 275.22 321.78 250.95

 % -5.11 15.35 -9.98 8.61

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสั ตว   ใน เดื อนตุ ล าคม  2 5 5 2   ขยายตั ว           
โดยมูลคาผลผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 3.06  เนื่องจากราคาไกเนื้อปรับตัวสูงขึ้น
ตามความตองการของผูบริโภค  ประกอบกับมีการควบคุม  
การผลิตไกเนื้อใหสมดุลกับความตองการ   ดานมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  29.31  เนื่องจากปริมาณผลผลิตเปดเนื้อที่สูงขึ้น
อยางตอเนื่อง  ตามความตองการของตลาด  ขณะที่ราคา
ปรับตัวลดลงจากอุปทานสวนเกิน  และมูลคาผลผลิตสุกร
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  18.35  
เนื่องจากปริมาณและราคาผลผลิตสุกรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ความตองการของผูบริโภคที่มีอยูตอเนื่อง  สําหรับราคา    
ไขไกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก 2.11 
บาท/ฟอง เปน 2.31 บาท/ฟอง และราคาไขเปดเพิ่มขึ้น    
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  3.26  บาท/ฟอง 
เปน 3.40 บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  ในเดือนพฤศจิกายน 2552  
คาดวาชะลอตัว  โดยดานผลผลิตไกเนื้อคาดวามีแนวโนม
ชะลอตัว เนื่องจากเปนชวงปลายปอาจมีการระบาดของโรค
ไขหวัดนก  ดานมูลคาผลผลิตสุกรคาดวาปรับตัวไดดี  จาก
ราคาที่ยังคงอยูในระดับสูง ประกอบกับความตองการของ
ผูบริโภคมีอยางตอเนื่อง  ดานผลผลิตเปดเนื้อมีแนวโนมจะ
ปรับตัวสูงขึ้น  ดานราคาไขไกและไขเปดคาดวาจะขยายตัว
ไดดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ไกเน้ือ 123.87 103.18 110.93 127.66

 % -13.39 -32.22 -9.62 3.06

เปดเนื้อ 25.79 17.74 38.20 33.35

 % -1.15 -12.94 52.48 29.31

สุกร 37.48 45.51 45.20 44.36

 % 32.69 2.20 9.27 18.35

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 8 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหิน  ในเดือนตุลาคม 2552  
ขยายตัว   โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวเพิ่มขึ้น         
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   162.05  
เนื่องจากตลาดมีความตองการเพิ่มขึ้น  ประกอบกับสินคา
ในสต็อกเหลือนอย  และมูลคาผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  2.77  เนื่องจาก 
ความตองการของภาคกอสรางที่เริ่มขยายตัว  อยางไรก็ตาม  
มูลคาผลผลิตหินปูนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  8.51  เนื่องจากความตองการของโรงงานผลิต
ปูนซีเมนตชะลอตัวเพราะยังอยูในชวงฤดูฝน   
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในเดื อนพฤศจิกายน  2552   คาดว าจะปรับตั วดีขึ้ น            
จากผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัว        
ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว  ประกอบกับเปนชวงตนฤดู
การกอสราง และผลผลิตแรทรายแกวคาดวาจะกลับมา
ขยายตัวไดดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
แรทรายแกว 13.13 23.17 10.19 34.41

 % -15.95 -35.59 -73.32 162.05

หินปูน 6.43 5.59 6.76 5.89

 % 62.82 -5.97 -8.59 -8.51 

หินแกรนิต 16.26 17.09 20.50 16.72

 % 76.66 10.97 12.43 2.77

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนตุลาคม 2552  ขยายตัวใน
อัตราที่ชะลอลง  โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  508.95       
จากการเพิ่มขึ้นของภาษีน้ํามันเปนสําคัญ  รองลงมาเปนภาษี
สุราแชและภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามลําดับ ดานจํานวน
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.62  อยางไรก็ตาม  ปริมาณการ
ใชไฟฟาอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ   2.86  สวนจํานวนโรงงานและแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ 1.65 และ 0.73  สําหรับจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปดกิจการใหมจํานวน  4 โรงงาน ที่สําคัญ 
ไดแก  ประเภทผลิตภัณฑ  ประเภทอื่นๆ  และประเภท     
ไมและผลิตภัณฑจากไม     
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในเดือน
พฤศจิกายน 2552  คาดวาจะขยายตัว  จากภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น จากการยกเลิกมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
ดานจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจางแรงงานยังคง
เพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยลบที่มีผลตออุตสาหกรรม  คือ  ปญหา
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ้น  และเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม 

  (ลานกิโลวัตต)
573.94 520.75 528.58 557.51

% -7.19 -8.38 -6.56 -2.86 

โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,814 1,784 1,784 1,784

% 4.92 -0.94 -1.33 -1.65 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 150,874 149,783 149,779 149,779

% 4.79 0.78 0.08 -0.73 
ทนุจดทะเบยีนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 854,778.03 860,051.64 861,394.78 860,051.64

% 5.04 1.39 1.20 0.62

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 774.02 4,409.22 4,509.37 4,713.37

% -76.06 317.96 378.24 508.95

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                         *  คือ  ยอดสะสม  
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
 

  การบริการและการทองเ ท่ียว   หดตัว   โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชวงไตรมาสที่  1 ( เดือนมกราคม  – มีนาคม  2552)  
จํานวน  418,232  คน  ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ  
ปกอนรอยละ 26.33 โดยสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทย   
คิดเปนรอยละ  79.04  และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ      
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวมากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  เกาหลี
สหรัฐฯ และจีน   ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพัก
โรงแรม  อยูที่รอยละ  40.46  ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  22.09  ดานจํานวนสถานพักแรม           
มีทั้งหมด  244  แหง  มีจํานวนหองพัก  9,596  หอง  วันพัก
เฉลี่ย  1.86  วัน   และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
ระยอง   ไดแก    หาดแมรําพึง   หาดแมพิม   เกาะเสม็ด       
เกาะมัน  ตลาดบานเพ   เปนตน 
 

 
 

 

 
 

 แนวโนมการทองเที่ยว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเขาสูฤดูการ
ทองเที่ยว  จังหวัดระยอง เปนหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ สามารถมาเยือนได
ตลอดทั้งป มีชายหาด มีทะเลที่สวยงาม โดยเฉพาะ         
เกาะเสม็ดแหลงมัดใจนักเดินทางแลว ยังมีปาเขา น้ําตกและ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรมากมาย และในชวง         
หนาหนาวนี้ก็ยังสามารถมาทองเที่ยวที่ระยองได  สําหรับ
การเดินทางสะดวกทั้งรถสวนตัวหรือรถโดยสารประจําทาง 
และอยูไมไกลจากกรุงเทพมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

2552

ทัง้ป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทัง้ป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1

จํานวนกนักทองเที่ยว(คน) 1,946,257 457,868 450,388 468,734 569,267 2,073,553 567,720 543,842 452,481 509,510 418,232

    % 15.07 20.47 11.80 16.21 12.70 6.54 23.99 20.75 -3.47 -10.50 -26.33 

 อัตราการเขาพักของโรงแรม 

              (รอยละ)
51.94 46.24 53.58 46.85 60.59 49.43 51.99 55.57 41.40 48.83 40.46

    % 10.44 19.83 4.15 8.19 70.59 -4.60 12.31 3.71 -11.63 -19.41 -22.09 

รายการ
2550 2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน  
                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซ่ึงเปนจาํนวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบงักะโลเทานั้น   
ที่มา:  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (http://www.tourism.go.th/2009/th/statistic/tourism.php?cid=12) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนตุลาคม  2552    
หดตัว   พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับ     
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  29.51  เปนผลจากการ
ลดลงของการนําเขาผานดานศุลกากร ทําใหการจัดเก็บภาษี
อากรลดลง ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใชจาย
มากขึ้ นจ ากภาวะ เศรษฐกิ จ ในประ เทศที่ ช ะลอตั ว            
ดานจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  3.66  สวนหนึ่งเปนผลจาก
ผูบริโภคชะลอการซื้อรถเปนชวงปใหมเพื่อรอการจัด
โปรโมชั่นสงเสริมการขายของคายรถยนตตางๆ  และ
ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ 15.33  เนื่องจากตลาดผูบริโภค
อ ยู ช ว ง ที่ ต ล า ด เ ริ่ ม อิ่ ม ตั ว  ทํ า ใ ห ย อ ด จดทะ เ บี ย น
รถจักรยานยนตมีแนวโนมชะลอตัว  สําหรับปริมาณการใช
ไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  3.10   ตามการเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชยและ
จํานวนบานเชา 
 

แนวโนมการบริโภค ในเดือนพฤศจิกายน 2552  
คาดวาจะขยายตัว จากจํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนต
จดทะเบียนใหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  สวนภาษีมูลคาเพิ่มคาด
วายังคงลงลง  ตามการนําเขาผานดานศุลกากรที่ลดลงอยาง
ตอเนื่อง  และความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
จากความคาดหวังตอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานการ
ลงทุนภาครัฐ  รวมทั้งนโยบายการเงินที่ยังคงเอื้อตอการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 4,497.59 3,237.96 3,383.39 3,170.48
  % -2.29 -29.97 -12.02 -29.51 
จํานวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 355 267 381 342
  % 12.70 -3.96 10.76 -3.66 
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 3,235 2,866 2,808 2,739
  % 49.22 -28.94 -27.63 -15.33 
ปรมิาณการใชไฟฟาครวัเรอืน(ลานกิโลวัตต) 39.73 42.77 42.33 40.96
  % 9.18 7.54 12.37 3.10

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 12 l
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2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน   ในเดือนตุลาคม  2552  
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  โดยจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาต
กอสรางลดลง   เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
จํานวน  125,578  ตารางเมตร   ขยายตัวรอยละ  32.40         
จากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่อนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย  และ
อาคารพาณิชยเปนสําคัญ  และจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ
นิติบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ  11.29  อยางไรก็ตาม  ปริมาณการใชไฟฟาภาค
ธุรกิจลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 
1.76  ดานปริมาณการจดทะเบียนรถยนตพาณิชยลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  23.18  ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  และจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลง
เมื่ อ เที ยบกับ เดือนเดี ยว กันของปกอนรอยละ   9 .84      
สําหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ ไดแก  
ประเภทกิจการผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับยานยนต  ประเภท
กิจการคาเหล็กแผน  เหล็กมวน  เหล็กเสน  เหล็กตางๆ  และ
ประเภทกิจการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม  เปนตน  
 

 แนวโนมการลงทุนภาค เอกชน   ใน เดื อน
พฤศจิกายน 2552  คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นจากพื้นที่อนุญาต
กอสรางและจํานวนธุรกิจนิ ติบุคคลมีแนวโนมสูงขึ้น     
สวนการจดทะเบียนรถยนตพาณิชยลดลง  ความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจมีแนวโนมดีขึ้น  อยางไรก็ตาม  ความไมแนนอนของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  ปญหาความไมแนนอนกรณี      
มาบตาพุด   กอปรกับราคาน้ํ ามันที่ ผันผวนยังคงเปน     
ปจจัยเสี่ยงตอการลงทุนในระยะตอไป 
 

 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 พื้นท่ีไดรบัอนุญาตกอสราง
รวม(ตารางเมตร)

94,850 56,909 128,634 125,578

% 41.23 -3.84 -56.72 32.40
 - ท่ีอยูอาศยั(ตารางเมตร) 53,734 46,008 87,480 87,482

% 31.15 -3.88 -36.70 62.81
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 1,787 2,842 25,814 26,313

% -83.18 -26.87 395.47 1,372.47
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 33,611 5,316 9,980 9,966

% 522.89 -25.18 -93.49 -70.35 
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 5,718 2,743 5,360 1,817

% -43.74 733.74 972.00 -68.22 

 ปรมิาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

18.21 18.35 18.05 17.89

% 14.96 3.44 7.57 -1.76 
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม(ลานบาท) 130.65 65.80 73.80 145.40

% -25.75 -28.13 -14.98 11.29
จํานวนธุรกิจนติิบุคคลสุทธิ(ราย) 61 55 48 55

% 35.56 -21.43 2.13 -9.84 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คนั) 440 275 314 338

% 1.85 -20.75 -40.19 -23.18 

รายการ
2552

หมายเหตุ :  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอ.แกลง,  สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง, 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง,  สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง    
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2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐ ในเดือนตุลาคม 2552  ชะลอตัว  
จากผลการเบิกจายงบประจําลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  3.78  สวนผลการเบิกจายงบ
ลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
9.91  เนื่องจากการเรงรัดใหสวนราชการเรงการเบิกจาย
ต้ังแตตนปงบประมาณเพื่อชวยกระตุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ  สําหรับผลการเบิกจายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ดานรายจายประจําลดลงรอยละ 52.82  แตรายจาย
ลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 63.33   
 
  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  ในเดือนพฤศจิกายน 
2552  คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกจายเพิ่มขึ้น  ตาม
เปาหมายของรัฐบาล  ในไตรมาสแรก กําหนดการเบิกจาย
ในภาพรวมรอยละ 20  งบลงทุนรอยละ 12  และมีมาตรการ
เพื่อติดตามเรงรัดอยางใกลชิด เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรค
และแกไขทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 895.11 1,293.20 1,530.98 861.30

   % 1.73 8.41 10.86 -3.78 

รายจายลงทุนจากงบประมาณ 101.48 146.47 269.56 111.54

   % -85.35 103.06 121.73 9.91

 รายจายประจําของอปท. 83.03 162.92p 393.05p 39.17p

   % 28.57 -1.20 19.95 -52.82

 รายจายลงทุนของอปท. 24.79 196.72p 822.33p 40.49p

   % 7.32 33.96 -19.83 63.33

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา :  - สํานักงานคลงัจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  25  แหง  คิดเปนรอยละ  36.76 
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2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

การคาระหวางประเทศ  ในเดือนตุลาคม 2552   
หดตัวตอ เนื่องเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
พิจารณาจากการนําเขามีมูลคาจํานวน  36,258.64  ลานบาท 
ลดลงรอยละ  39.32  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจทั้งในและ
ตางประเทศที่ชะลอตัว   สําหรับประเภทสินคานําเขา          
ที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  คอนเดนเซต  และ
ถานหินบิทูมินัส(โคงกิ้งโคล)  สวนการสงออกมีมูลคา
จํานวน 17,318.97  ลานบาท  ลดลงรอยละ  35.42  เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจถดถอย  ทําใหตลาดตางประเทศชะลอ  
คําสั่งซื้อ  สําหรับประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  แนฟทา  และน้ํามันปโตรเลียมดิบ  
จากการนําเขาสูงกวา  การสงออกทําใหขาดดุลการคา      
(ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  จํานวน  18,939.67  ลานบาท   

 

แนวโนมการค าระหว างประเทศ   ในเดือน
พฤศจิกายน 2552  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการ
นําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออกคาดวาจะยังคง
ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ทําใหประเทศ    
คูคาสําคัญชะลอการนําเขา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 31,962.48    น้ํามันดีเซลหมุนเรว็ 7,460.82     

2 คอนเดนเซต 1,686.41      แนฟทา 3,450.11     

3 ถานหินบทิมูินัส(โคกก้ิงโคล) 1018.19 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 1,689.60     

4 เหล็กถลุงไมเจือทีม่ีฟอสฟอรสั 
0.5% หรอืนอยกวา

964.38         น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ 1,377.06     

5 เอทลีิน 753.28         เบนซีน 681.51        

ที่มา : ดานศุลกากรมาบตาพดุ  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 การนําเขา 59,749.16 43,175.03 40,991.91 36,258.64
 % -10.03 -46.54 -26.96 -39.32 
 การสงออก 26,816.53 16,895.75 15,892.12 17,318.97
 % 5.54 -32.79 -26.61 -35.42 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงิน  ในเดือนตุลาคม  2552  ขยายตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัดระยอง    
มีธนาคารพาณิชย  จํานวน  78  แหง  พิจารณาจากปริมาณ
เงินฝากรวมของจังหวัดระยอง   มีจํานวน   80,342.50       
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ 6.43  เนื่องจากสถาบันการเงิน
ตองการรักษาฐานเงินฝากดวยการออกผลิตภัณฑทางการเงิน
เพื่อจูงใจผูฝากเงิน  สวนปริมาณสินเชื่อรวม  มีจํานวน  
76,623.40  ลานบาท  หดตัวรอยละ  0.62  ตามการชะลอตัว
ของสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจ  สําหรับคาเงินบาทเดือน
ตุลาคม 2552  เฉลี่ยอยูที่  33.41  บาทตอดอลลาร สรอ.   
แข็งคาขึ้นจากเดือนกันยายนที่เฉลี่ย  33.83  บาทตอดอลลาร 
สรอ. คิดเปนรอยละ  1.26  โดยแรงขายดอลลาร สรอ.    
สวนใหญมาจากนักลงทุนต างชาติที่หันมาถือครอง
สินทรัพยในสกุลภูมิภาครวมทั้งไทยมากขึ้น  กอปรกับมีแรง
ขายของธนาคารพาณิชยในประเทศและผูสงออกหลังเงิน
บาทแข็งคาตอเนื่อง  อยางไรก็ดี  ดัชนีคาเงินบาท(NEER) 
ปรับออนคาลงเล็กนอยจากเดือนกอนมาอยูที่ระดับ  76.45  
จากการออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักและ
สกุลภูมิภาคสวนใหญ 
 

 แนวโนมการเงิน   ในเดือนพฤศจิกายน  2552    
คาดวาปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจะขยายตัว เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ เริ่มปรับตัวดีขึ้น   สําหรับอัตราดอกเบี้ยมี
แนวโนมปรับตัวลดลง  
 

 
 

 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ปริมาณเงินฝากรวม 75,489.74 81,178.73 80,530.98 80,342.50
  % 0.02 0.03 3.98 6.43
ธนาคารพาณิชย 57,781.00 62,072.00 61,417.00 61,466.67e
  % -1.80 -2.54 2.25 6.38
ธนาคารออมสิน 8,827.00 9,948.00 10,130.00 10,050.00
  % 3.42 12.73 14.71 13.86
ธอส. 1,365.35 1,405.65 1,450.02 1,446.38
  % 2.15 34.16 36.08 5.93
ธ.ก.ส. 7,516.39 7,753.08 7,533.96 7,379.45
  % 11.07 2.11 0.68 -1.82 
ปริมาณสินเช่ือรวม 77,101.33 75,870.26 76,485.31 76,623.40

  % 12.05 -0.15 -0.38 -0.62 
ธนาคารพาณิชย 50,794.00 51,687.00 51,824.00 51,686.00e
  % 15.36 3.85 2.63 1.76
ธนาคารออมสิน 5,836.00 6,390.00 6,782.00 7,101.00
  % 8.76 11.19 16.99 21.68
ธอส. 16,848.60 14,119.87 14,133.69 14,129.23
  % 6.65 -16.11 -16.06 -16.14 
ธ.ก.ส. 3,622.73 3,673.39 3,745.62 3,707.17
  % 0.17 1.17 2.87 2.33

รายการ
2552

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                      e     คือ ตัวเลขประมาณการ 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
ตุลาคม 2552  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมี จํานวน   417 
รายการ สําหรับจังหวัดระยอง มีจํานวน 235 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม 
เคหสถาน  การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล พาหนะ 
การขนสงและการสื่อสาร  การบันเทิง  การอาน  และ
การศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของ
จังหวัดระยอง ไดผลดังนี้ 
 
  1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ  เดือน
ตุลาคม 2552  
        ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ 
เทากับ 100 และเดือนตุลาคม 2552 เทากับ 105.50 เทียบกับ
เดือนกันยายน 2552 สูงขึ้นรอยละ 0.18 (เดือนกันยายน 
2552 เทากับ 105.30) ถาเทียบกับเดือนตุลาคม 2551 ลดลง
รอยละ 0.40  และเทียบกับเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-ตุลาคม) ของป 2551  ลดลงรอยละ 1.50 
        
        2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนตุลาคม 
2552  
        ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง
เทากับ 100 เดือนตุลาคม 2552 เทากับ 113.30 สําหรับเดือน
กันยายน 2552  เทากับ 113.10 
         
        3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนตุลาคม 2552 เมื่อเทียบกับ 
        3.1 เดือนกันยายน 2552 สูงขึ้นรอยละ 0.18 
        3.2 เดือนตุลาคม 2551 สูงขึ้นรอยละ 3.94 
        3.3 เฉลี่ยชวงระยะ 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม)  
ป 2551 สูงขึ้นรอยละ 1.40 
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 109.00 112.80 113.10 113.30
  % -14.34 2.27 2.54 3.94
ดัชนีราคาผูผลิต 153.70 149.00 152.50 157.70
  % 8.47 -10.40 -7.24 2.60

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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        4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
ตุลาคม 2552 เทียบกับเดือนกันยายน 2552  สูงขึ้นรอยละ 
0.18 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.61  สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม  ลดลงรอยละ 0.30 
        4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 0.6  สาเหตุสําคัญมาจากราคาอาหารหลายชนิด     
ไดมีการปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอนหนา ไดแก 
ดัชนีราคาหมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปงสูงขึ้น   
รอยละ 2.13 ไดแก ขาว (ขาวสารเจาและขาวเหนียว)       
เสนกวยเตี๋ยวสด ดัชนีราคาหมวดผักและผลไมสูงขึ้นรอยละ 
1.20 ไดแก ผักคะนา ผักบุง ผักชี เห็ด มะเขือเทศ บวบ 
มะละกอดิบ ฟกเขียว มะนาว มะมวง ซึ่งเปนชวงเทศกาล  
กินเจ ทําใหความตองการบริโภคมีมากประกอบกับมีฝนตก
ชุกและน้ําทวมในหลายพื้นที่ของแหลงผลิต สงผลให
ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอยลง  สําหรับสินคาที่มี     
การปรับตัวลดลง  ไดแก  ดัชนีราคาหมวดไขลดลงรอยละ 
3.21  ไดแก  ไขไก เนื่องจากความตองการบริโภคลดลงชวง
ปดภาคการศึกษาและอยูในชวงเทศกาล กินเจ 
        4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงรอยละ 0.30  ปจจัยสําคัญมาจากดัชนีหมวดพาหนะ 
การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 0.65   
          
        5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนตุลาคม 2551 ดัชนี
ราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 3.94 (กันยายน 2552 เทียบกับ 
กันยายน 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.54 )  สาเหตุหลักมาจากการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น     
รอยละ 6.87  โดยมาจากหมวดผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 
17.01  เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ  6.70  ดัชนี
ราคาเนื้อสัตว เปด  ไก  และสัตวน้ํา  สูงขึ้นรอยละ  3.22     
สวนดัชนีราคาหมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปงลดลง
รอยละ 3.76 
  
 
 
 
 

        สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.22  สาเหตุมาจากหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 9.00  หมวดยานพาหนะ การขนสง 
และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 2.68  สวนดัชนีราคาหมวด
การบันเทิงการอานการศึกษา และศาสนาลดลงรอยละ  9.14 
         
        6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะ 10 เดือน 
(มกราคม-ตุลาคม) ป 2551 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 1.40 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 
12.60 สําหรับหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
รอยละ 7.20  สาเหตุมาจากหมวดยานพาหนะ การขนสง 
และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 12.10 หมวดเคหสถาน ลดลง
รอยละ  6.00 และดัชนีราคาหมวดการบันเทิง การอาน
การศึกษา และการศาสนา ลดลงรอยละ 4.30 
                   
  ดัชนีราคาผู ผ ลิตของประเทศเดือนตุลาคม 
2552    ในป 2543 ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ เทากับ 100 
สําหรับเดือนตุลาคม 2552 ดัชนีเทากับ 157.70 และเดือน
กันยายน 2552 ดัชนีเทากับ 152.50 
  ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศเดือนตุลาคม 2552 
เทียบกับเดือนตุลาคม 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.60 สาเหตุจาก
การสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม รอยละ 20.10 
ตามการสูงขึ้นของราคาผลผลิตการเกษตร รอยละ 22.20 
สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ รอยละ 8.00 ปลาและสัตวน้ํา  
รอยละ 13.30 หมวดผลิตภัณฑจากเหมือง ลดลงรอยละ 0.20 
จากการลดลงของราคาปโตรเลียม และกาซธรรมชาติ 
หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ลดลงรอยละ 1.20 ตามการ
ลดลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม รอยละ 15.00 โลหะ
ขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ รอยละ 12.70  เคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑเคมี รอยละ 9.20  เปนตน  
 
       
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 18 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2552 
(ปฐาน พ.ศ.2550 = 100) 

สัดสวน

น้ําหนัก ต.ค.52/ ต.ค.52/ ม.ค.52-ต.ค.52/

ปฐาน ก.ย.-52 ต.ค.-51 ม.ค.51-ต.ค.51

รวมทุกรายการ    100.00    113.30    113.10    109.00    110.40 0.18 3.94          1.40

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม    37.93    132.30    131.50    123.80    128.70 0.61 6.87        12.60

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง    4.32    148.40    145.30    154.20    145.90 2.13 -3.76          7.00

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา    7.19    115.50    115.00    111.90    115.60 0.43 3.22          5.00

     ไขและผลิตภัณฑนม    2.97    111.40    115.10    111.40    112.80 -3.21 0.00          1.30

     ผักและผลไม    6.87    143.80    142.10    122.90    131.80 1.20 17.01        16.40

     เคร่ืองประกอบอาหาร    3.63    145.00    144.60    135.90    144.50 0.28 6.70        17.00

     เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล    2.18    107.30    106.10    105.00    106.10 1.13 2.19          3.10

     อาหารบริโภค-ในบาน    4.20    148.70    147.40    127.60    146.50 0.88 16.54        30.30

     อาหารบริโภค-นอกบาน    6.56    120.00    120.00    120.60    120.00 0.00 -0.50        12.10

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม    62.07      99.70    100.00      98.50      97.40 -0.30 1.22 -7.20

     หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา    2.77      97.50      97.30    100.60      99.20 0.21 -3.08 -1.20

     หมวดเคหสถาน    28.36      91.40      91.50      91.20      91.40 -0.11 0.22 -6.00
     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล    5.22    101.20    100.80    100.50    100.80 0.40 0.70 0.20
     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09    107.30    108.00    104.50    101.30 -0.65 2.68 -12.10
     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69      92.50      92.50    101.80      96.80 0.00 -9.14 -4.30

     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93    110.20    110.20    101.10    106.50 0.00 9.00 5.60

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน    65.66    108.80    108.60    106.90    108.50 0.18 1.78 4.80

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34    119.30    119.10    111.70    112.90 0.17 6.80 -2.70

      -  อาหารสด    21.36    132.50    131.60    123.50    127.20 0.68 7.29 9.70

      -  พลังงาน    12.99      99.80    100.70      94.20      91.80 -0.89 5.94 -21.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง

หมวด
 ต.ค.52 ก.ย.-52 ต.ค.-51

ดัชนี
    ม.ค.- 

   ต.ค.52

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 19 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่  22 ตุลาคม 2552 
ลําดับ รายการสนิคา หนวย สปัดาหท่ี 1 สปัดาหท่ี 2 สปัดาหท่ี 3 สปัดาหท่ี 4 ราคาเฉลี่ย

หมวดสนิคาอุปโภคบริโภค
1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
2 สกุรชําแหละ - เนื้อแดง กก.ละ 110.00 -120.00 110.00 -120.00 105.00 - 115.00 105.00 - 115.00 112.50
3 ไกสด กก.ละ 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
5 กระเทียมแหง กก.ละ 90.00 - 100.00 90.00 - 100.00 80.00 80.00 87.50
6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 60.00 60.00 60.00 50.00 57.50
7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 130.00 130.00 120.00 120.00 125.00
8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 70.00 70.00 60.00 60.00 65.00
9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.70 2.70 2.70 2.60 2.68

11 นํ้ามนัถ่ัวเหลือง ,น้ํามนัปาลม ลิตรละ 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00
12 นํ้าตาลทรายขาว กก.ละ 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 24.00
13 ผักคะนา กก.ละ 50.00 50.00 40.00 30.00 42.50
14 ถ่ัวฝกยาว กก.ละ 20.00 35.00 30.00 30.00 28.75
15 ผักบุงจีน กก.ละ 20.00 30.00 30.00 25.00 26.25
16 มะนาว ลูกละ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

หมวดวัสดุกอสราง
17 ปูนซเีมนตตราเสอื ถุงละ 147.00 147.00 145.00 145.00 146.00
18 ปูนซเีมนตตราชาง ถุงละ 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
19 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เสนละ 89.00 - 130.00 89.00 - 130.00 116.00 116.00 112.95
20 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เสนละ 185.00 - 215.00 185.00 - 215.00 198.00 198.00 199.00
21 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
22 สงักะส ี(ลอนใหญสขีาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
23 ทอ PVC ขนาด 1/2 น้ิว (ชั้น 13.5) เสนละ 56.00 - 63.00 56.00 - 63.00 63.00 63.00 61.25
24 อิฐมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
25 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30

หมวดเชื้อเพลิง
26 เบนซนิ 91 ลิตรละ 33.57 33.57 34.77 35.37 34.32
27 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 29.97 29.97 31.17 31.77 30.72
28 แกสโซฮอลล 91 ลิตรละ 29.17 29.17 30.37 30.97 29.92
29 ดีเซลหมนุเร็ว ลิตรละ 25.82 26.42 27.62 28.22 27.02
30 กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
31 กาซหุงตม ปตท. 15 กก.ละ 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 292.50

หมวดสนิคาเกษตร
32 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 62.00 - 65.00 66.00 - 70.00 65.00 - 68.00 65.00 - 68.00 66.13
33 นํ้ายางสด  กก.ละ 54.00 - 56.00 60.00 - 65.00 62.00 - 65.00 62.00 - 65.00 61.13
34 เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 29.58 - 33.00 33.64 - 37.20 31.90 - 36.00 31.90 - 36.00 33.65
35 สปัปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 5.80-6.00 , 2.80-3.00 5.70 , 2.50 5.30 , 2.30 4.80 , 2.00 5.43 , 2.43
36 หัวมนัสดคละ กก.ละ 1.35 - 1.40 1.40 -1.50 1.40 -1.50 1.40 -1.50 1.43
37 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
38 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
39 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
40 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 25 กก.ละ 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
41 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
42 ปุยเคมตีราเรือใบ สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 1,110.00 1,110.00 1,110.00 1,110.00 1110.00
43 ปุยเคมตีรากระตาย สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
44 ปุยเคมตีรารุงอรุณ สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00

 
หมายเหตุ:  ราคานี้มิใชราคาที่บังคับใหซ้ือขาย แตเปนราคาที่ใหทราบแนวโนมเทานั้น 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  โทรศัพท 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 20 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  การจางงาน   ในเดือนตุลาคม  2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   308,284  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.23  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน        
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
สิงหาคม 2552  อยูที่รอยละ 2.10  ของกําลังแรงงานรวม 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยอง  อยูที่ 173 บาท/วัน  ตามการ
ประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครอง
ชีพที่ปรับตวัสูงขึ้น 
 
  แนวโนมการจางงาน  ในเดือนพฤศจิกายน 2552  
คาดว าจะขยายตัวจากจํ านวนผูประกันตนในระบบ
ประกั นสั ง คมที่ มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ นต อ เนื่ อ ง   ทั้ ง นี้   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและ
โรงงานตางๆ   ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง   ทั้งนี้  
ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝากประวัติเพื่อหางาน  
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2551

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.10 2.10 n.a. n.a.
  % -26.67 90.91 - -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
304,546 304,045 307,891 308,284

  % 10.52 1.46 1.60 1.23

อัตราคาจางขั้นตํ่า(บาท) 173.00 173.00 173.00 173.00
  % 7.45 0.00 0.00 0.00

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล   
                  อัตราการวางานยอนหลงั 2 เดือน 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 21 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ตกต่าํ 

ปศุสัตว   

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม   

ภาคบริการและการทองเที่ยว  สงเสริมการนักทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มลดลง 
การลงทุนภาคเอกชน   

การใชจายภาครัฐ  การเบิกจายงบประจําชะลอตัว 

การคาระหวางประเทศ  การนําเขาและสงออกลดลงตอเนือ่ง 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 3.94 จากการ 
  เพิ่มขึ้นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 

ดานการจางงาน   

งบยุทธศาสตรพฒันาจังหวัด   
1 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553  
    -  จัดทําโครงการ  จํานวน  25  โครงการ   
    -  วงเงินที่จัดสรร จํานวน 1,433.55  ลานบาท 
    -  วงเงินตามสัญญา จํานวน 110.03  ลานบาท 
    -  ผลการเบิกจาย   จํานวน  21.45  ลานบาท 
2 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ  45.07  ลานบาท 
    -  จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
    -  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนตุลาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
8,563.13  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
2,344.70  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  37.71  และสูงกวา
ประมาณการ  2,031.87  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  31.11 
        
  การนําสงรายได  
  เดือนตุลาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได    
นําสงคลังจํานวน  8,685.18  ลานบาท  เปนรายไดจาก    
ภาษีอากร   7,711.64  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  88.79  
ร า ย ได อื่ น   0 . 1 2   ล า นบ าท   และ ร า ย ได จ า ก เ งิ น                
นอกงบประมาณ  973.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.21 
   
ดานรายจาย 
  เ ดื อนตุ ล าคม  2 5 5 2   จั งห วัดร ะยองมี ก า ร            
เบิกจายเงินงบประมาณ  จํานวน  972.81  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน 23.75 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.38   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนตุลาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,711.76  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  861.72  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  6,850.04  ลานบาท 
         
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนตุลาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  174.58  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
79.66  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  94.92  ลานบาท 
   
    รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนตุลาคม  2552  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนตุลาคม 2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

   การจัด เ ก็บรายได   ในเดื อนตุลาคม  2 5 5 2     
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํ านวน   8 ,563.13         
ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน   2,344.70       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  37.71  และสูงกวาประมาณการ  
2,031.87  ลานบาท   คิดเปนรอยละ   31.11  แยกตาม
หนวยงานไดดังนี้   

 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  3,713.88  
ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน   1,504.79       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.83  และสูงกวาประมาณการ  
610.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  19.69  รายละเอียดการ
จัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  3,170.48  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1,327.12  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  29.51  และสูงกวาประมาณการ  816.18  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  34.67  สาเหตุที่จัดเก็บไดตํ่ากวาปกอน
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการนําเขาน้ํามันดิบ
ลดลง 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  281.28  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.80  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ   0.29  และต่ํากวาประมาณการ   21.31      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.04  มีสาเหตุจากการชะลอ    
การจ างงานเนื่ องจากมีคํ าสั่ งระ งับการกอสร าง   76  
โครงการ  ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได   248.19       
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  173.31  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  41.12  และต่ํากวาประมาณการ  180.66  
ลานบาท   คิดเปนรอยละ  42.13  เนื่องจากกลุมกิจการ     
การผลิตเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  และกลุม
กิจการการผลิตและขายรถยนต   จักรยานยนต   ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเปนสาเหตุใหการนําสงเงินไป
ตางประเทศลดลง 
 
 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนตุลาคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 281.28 7.57 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 248.19 6.68 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 3,170.48 85.37 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.45 0.12 
 อากรแสตมป 9.11 0.25 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.37 0.01 

รวม 3,713.88 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนาย:  ลานบาท 

2551

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 6,218.43 9,337.27 8,648.66 8,563.13

% -33.85 21.28 0.32 37.71

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   9 .11  ลานบาท         
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  3.55  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  28.04  และต่ํากวาประมาณการ  2.08  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  18.59   
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  4.45  ลานบาท     
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.61  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  26.57  และต่ํากวาประมาณการ  1.21  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  21.38   
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.37  ลานบาท   

 2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2  จัดเก็บได  
4,713.37  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
3,939.27  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  508.88  และสูงกวา
ประมาณการ  1,389.14  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.79  
สําหรับภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  4,360.24  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  3,951.15  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ   965.84  และสูงกวาประมาณการ   1,265.61        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  40.90  เนื่องจากเดือนนี้มีการ   
ปรับขึ้นอัตราภาษีน้ํามันฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   343.07  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  12.26  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  3.45  และสูงกวาประมาณการ  117.86  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  52.33 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  4.64  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2.26  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  32.75  และสูงกวาประมาณการ  4.11  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  775.47   
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  3.89  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2.39  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
159.33  และสูงกวาประมาณการ  2.52  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  183.94  เนื่องจากมีการผลิตและนําออกมาชําระภาษี
เพื่อรอการจําหนายให กับลูกคาในชวงเทศกาลปใหม      
ตามคําสั่งซื้อ 
  -  ภาษีสนามกอลฟ  จัดเก็บได  0.42  ลานบาท   
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.07  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  14.29  และต่ํากวาประมาณการ  0.01  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  2.33 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนตุลาคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  3.89                  0.08 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  0.18                  0.01 
 ภาษีน้ํามัน           4,360.24                92.51 
 ภาษีรถยนต              343.07                  7.28 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.38 0.01
 ภาษีเครื่องไฟฟา 4.64 0.10
 ภาษีสนามกอลฟ 0.42 0.01
 ภาษีแกวฯ 0.15 0.00
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.07 0.00
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.17 0.00
 รายไดอืน่ๆ 0.16 0.00

รวม           4,713.37              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 
 

 
 

 
 

 

   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  94.47  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  85.49  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ   47.51  และต่ํากวาประมาณการ   5.27       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.28   
 4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง จัดเก็บได  1.00 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.40  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  66.67  และต่ํากวาประมาณการ  3.33  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  76.91  
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  40.41  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  4.69  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  10.40   
  
3.1.2  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
   รายไดแผนดินเดือนตุลาคม  2552 
  เดือนตุลาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได    
นําสงคลังจํานวน  8,685.18  ลานบาท  เปนรายไดจาก    
ภาษีอากร   7,711.64  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  88.79  
ร า ย ได อื่ น   0 . 1 2   ล า นบ าท   และ ร า ย ได จ า ก เ งิ น                
นอกงบประมาณ  973.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.21 
 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เ ดื อนตุ ล าคม  2 5 5 2   จั งห วัดร ะยองมี ก า ร            

เบิกจายเงินงบประมาณ(รวมรายจายปกอน)  จํานวน  

972.84  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  23.75  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.38  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  

861.30  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  33.81  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.78  และมีการเบิกจายงบลงทุน  

111.54  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  10.06  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.91 

   

 

 
  
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ตุลาคม 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 7,711.64 88.79
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.12 0.00

รวม 7,711.76 88.79
รายไดเงินนอกงบประมาณ 973.42 11.21

รวม 973.42 11.21
รวมท้ังสิ้น 8,685.18 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนตุลาคม 2552 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 861.72 895.11 -33.39 -3.73
     1.1  งบประจํา 861.30 895.11 -33.81 -3.78
     1.2  งบลงทนุ 0.42 0.00 0.42 0.00
2.  รายจายปกอน 111.12 101.48 9.64 9.50
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 111.12 101.48 9.64 9.50
3.  รวมการเบกิจาย 972.84 996.59 -23.75 -2.38
     3.1  งบประจํา 861.30 895.11 -33.81 -3.78
     3.2  งบลงทนุ 111.54 101.48 10.06 9.91

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ ตุลาคม 2552 ตุลาคม 2551

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 
 

 
 

 
 

 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป         
พ.ศ.2552 สูงสุด 5 อันดับ 
งบประจํา 

1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  609.18 ลานบาท 
2. สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เบิกจายแลว 123.74  ลานบาท  
3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 

45.83  ลานบาท 
4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว  31.36 ลานบาท 
5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 

4.73  ลานบาท 
งบลงทุน   

1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
0.42  ลานบาท 

 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนตุลาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได     
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ   7,711.76  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  861.72  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  6,850.04  ลานบาท 
    
3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนตุลาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  174.58  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
79.66  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  94.92  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนตุลาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 
2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายได 178.28 282.69 258.92 174.58
รายจาย 107.82 359.64 1,215.38 79.66
ดุลการคลัง 70.46 -76.95 -956.46 94.92

% -71.78 -32.48 15.17 34.71

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูลจํานวน  
29  แหง  คิดเปนรอยละ  42.65 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนตุลาคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายไดรวม* 5,413.61 5,608.26 4,598.67 7,711.76
รายจายรวม** 895.11 1,358.48 1,750.75 861.72
ดุลการคลัง 4,518.50 4,249.78 2,847.92 6,850.04

% -6.32 -4,738.99 -653.14 51.60

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรวมรายจายงบประมาณปกอน 
ท่ีมา:  ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก   ระบบ   GFMIS



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/โครงการยอย หนวยงาน วงเงินท่ีจัดสรร วงเงินตามสัญญา ผลการเบิกจาย วงเงินที่จัดสรร

1 การจัดหาแหลงน้ําและเพิม่พืน้ท่ีชลประทาน กรมชลประทาน                        68.39                              -                                -                          68.39

2 การปองกนัและบรรเทาอุทกภัย กรมชลประทาน                        41.20                              -                                -                          41.20

3 การบริหารจัดการน้ําในพืน้ที่ชลประทาน กรมชลประทาน                      100.77                              -                                -                        100.77

4 อนุรักษฟนฟแูหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา                        33.80                              -                                -                          33.80

5 ปรับปรุงสิง่กอสรางดานแหลงน้ําเพือ่การถายโอนใหกบัองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

กรมทรัพยากรน้ํา                          3.08                              -                                -                            3.08

6 โครงการสํารวจและพฒันาแหลงน้ําบาดาล เพือ่สนับสนุนระบบ

น้ําดื่มสะอาดใหกบัโรงเรียนทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล                          6.14                          6.14                          0.36                          6.14

1 แผนพฒันาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอูตะเภา กองทัพเรือ                      109.00                              -                                -                        109.00

2 งานอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง                        45.21                          5.92                          4.43                        45.21

3 งานพฒันาทางหลวง(โครงการยอย) กรมทางหลวง                        33.50                              -                                -                          33.50

4 งานบํารุงรักษาทางหลวง กรมทางหลวง                      158.29                        97.97                        16.75                      158.29

5 ถนนไรฝุน กรมทางหลวงชนบท                      156.76                              -                                -                        156.76

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทองถ่ิน (กอสรางศูนยพฒันา

เด็กเล็กและกอสรางอาคารเรียน)

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน

                       27.87                              -                                -                          27.87

2 โครงการปจจัยสนับสนุนการศึกษา (โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามอัธยาศัย)

สาํนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

                         7.85                              -                                -                            7.85

3 พฒันาครูทั้งระบบ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                       69.30                              -                                -                          69.30

4 ลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณติศาสตร สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                       14.23                              -                                -                          14.23

5 พฒันาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                       45.29                              -                                -                          45.29

6 เพิม่ประสทิธิภาพสถานศึกษาที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                         4.60                              -                                -                            4.60

2.  สาขาขนสง

 3.  สาขาการศึกษา

               (หนวย : ลานบาท) 

1.  สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

 
 

4.1  โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 

 ๏  จัดทําโครงการ  จํานวน  25  โครงการ   
   ๏  วงเงินที่จัดสรร จํานวน 1,433.55  ลานบาท 
 ๏  วงเงินตามสัญญา จํานวน 110.03  ลานบาท 
 ๏  ผลการเบิกจาย   จํานวน  21.45  ลานบาท 
 

สวนที่ 4 :  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
                  และงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

    



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/โครงการยอย หนวยงาน วงเงินท่ีจัดสรร วงเงินตามสัญญา ผลการเบิกจาย วงเงินที่จัดสรร

7 สรางจิตสํานึกความเปนไทยเพือ่พฒันาเด็กไทยอยางย่ังยืน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                       17.53                              -                                -                          17.53

8 ปจจัยสนับสนุนดานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                       76.24                              -                                -                          76.24

9 ยกระดับคุณภาพอาชวีศึกษาสูความทันสมัย (Modernized 

Vocational Education)

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา

                     219.41                              -                                -                        219.41

1 โครงการกอสรางอาคารที่พกัอาศัยใหกบัขาราชการตํารวจ (แฟลต

 163 หลัง และเรือนแถวชัน้ประทวน 227 หลัง)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ                        10.20                              -                                -                          10.20

1 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขายบริการทุกระดับ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

                       28.27                              -                                -                          28.27

2 โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตําบล สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

                       15.07                              -                                -                          15.07

3 โครงการพฒันาระบบบริการระดับตติยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

                       11.54                              -                                -                          11.54

4 โครงการพฒันาระบบบริการระดับทุติยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ

                     130.00                              -                                -                        130.00

                  1,433.54                      110.03                        21.54                   1,433.54รวมท้ังสิ้น   25  โครงการ

 3.  สาขาการศึกษา (ตอ)

4.  สาขาสวัสดิภาพของประชาชน

5.  สาขาพัฒนาดานสาธารณสุข พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

               (หนวย : ลานบาท) 

 
  ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง   ณ  วันที่ 30 ตุลาคม 2552 
 
 
 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: บาท

1 โครงการสงเสรมิปทองเที่ยวจงัหวดัระยอง 2553            19,000,000.00                               -                                 -              19,000,000.00

(สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจงัหวดัระยอง)

2 โครงการตรวจสอบฟารมมาตรฐานอยางยั่งยืน                 500,000.00                               -                                 -                   500,000.00

(สํานักงานปศุสัตวจงัหวดัระยอง)

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 2,025,000.00                                           -                                 -                2,025,000.00

(อําเภอบานฉาง)

4 โครงการเพิ่มอินทรยีวตัถุในดินโดยใชปุยพืชสด 1,100,000.00                                           -                                 -                1,100,000.00

(สถานีพัฒนาท่ีดินจงัหวดัระยอง)

5 โครงการสงเสรมิการเลี้ยงโคเนื้อในสวนผลไมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

เกษตรกร(ศูนยวจิยัและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงระยอง)

2,000,000.00                                           -                                 -                2,000,000.00

6 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวยัในครอบครวัและศูนย 3 วยั

สานสายใยรกัแหงครอบครวั หนองตะพาน

1,550,300.00                                           -                                 -                1,550,300.00

(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงัหวดัระยอง)

7 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขหวดันก 500,000.00                                              -                                 -                   500,000.00

(สํานักงานปศุสัตวจงัหวดัระยอง)

8 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชนแข็งแรง 5,000,000.00                                           -                                 -                5,000,000.00

(สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง)

9 โครงการสายใยรกัแหงครอบครวัในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

200,000.00                                              -                                 -                   200,000.00

(สํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวดัระยอง)

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุ

เคราะห และกิจกรรมตามราชพิธี ประจําป 2553

200,000.00                                              -                                 -                   200,000.00

(สํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวดัระยอง)

11 โครงการฟนฟูแมนํ้าประแสร   อําเภอแกลง   จงัหวดัระยอง 1,000,000.00                                           -                                 -                1,000,000.00

(สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวดัระยอง)

12 โครงการพัฒนาและสงเสรมิการอนุรกัษพื้นที่ปาไมในเมือง 2,000,000.00                                           -                                 -                2,000,000.00

(สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวดัระยอง)

13 โครงการคาใชจายในการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000.00                                         -                                 -              10,000,000.00

(สํานักงานจงัหวดัระยอง)

45,075,300.00           -                           -                           45,075,300.00           

คงเหลือ

รวมท้ังสิ้น  13  โครงการ

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจาย รอยละเบิกจาย

  
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง   ณ  วันที่ 30 ตุลาคม 2552 

4.2  งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ  
45,075,300  บาท 
 

  ๏  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
  ๏  งบประมาณ  จํานวน  45,075,300  บาท 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนตุลาคม 2552  ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 102.86 ลานบาท   
หดตัวรอยละ  0.16  ตามการลดลงของสินคาประเภทอาหาร  
และประเภทเครื่องดื่ม  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ 5 ดาว 
ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก ปลาหมึกปรุงรส  ทุเรียนทอด
กรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตักปรุงรส
สมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  
เปนตน และสินคาOTOP ไดมีจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
สินคาและการจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบล
ดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 

 
แนวโนมสินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ        

ในเดือนพฤศจิกายน 2552  คาดวามูลคาการจําหนายสินคา
ขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา OTOP  
ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  ประกอบกับมีการ
เผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อขยายตลาดสําหรับ
ลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวก
มากขึ้น  

 
 
 
 

 

สัดสวนการจําหนายสินคา OTOP 
 

ยอดจําหนาย สัดสวน
(บาท) (รอยละ)

1. ประเภทอาหาร 64,193,230 63.23 
2. ประเภทเครื่องดื่ม 1,175,000 1.16 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1,185,000 1.17 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ทีร่ะลึก
34,174,795 33.66 

5. ประเภทสมุนไพรทีไ่มใชอาหาร 798,360 0.79 
รวม 101,526,385 100.00 

รายการ

ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง   

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 103.02 113.47 101.52 102.86

   % 1.80 16.22 30.15 -0.16 
1. ประเภทอาหาร 66.36 76.94 64.19 65.58

   % -4.16 34.56 30.39 -1.18 
2. ประเภทเครื่องดื่ม 2.23 0.95 1.17 1.33

   % 41.14 -81.94 -45.33 -40.44 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 0.76 0.88 1.19 1.20

   % 58.33 23.94 -0.83 57.24

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ท่ีระลึก
32.68 33.67 34.17 34.06

   % 14.87 19.95 52.95 4.22
5. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 0.99 1.03 0.80 0.70

   % -31.72 -83.93 -74.11 -29.29 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2552  

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  21,050  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   652.61  ลานบาท   ในเดือนตุลาคม  2552        
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  817  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 283.57)  และจํานวนเงิน
อนุมัติ 37.33 ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 378.59)  สวน     
ยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน  39.34  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 77.61)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระ รอยละ  17.66  (เพิ่มขึ้นรอยละ  14.56)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2551
ต.ค. ส.ค. ก.ย.* ต.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 213 287 839 817
  % -45.66 76.07 153.47 283.57
จํานวนเงินกู 7.80 14.04 28.22 37.33
  % -44.17 202.59 170.05 378.59
รับชําระคืน 6.26 6.43 11.80 8.07
  % -14.60 5.93 97.32 28.91
เงินกูคงเหลือ 107.19 114.90 144.03 222.73
  % -1.80 14.12 53.03 107.79
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 22.15 30.95 27.82 39.34
  % 17.57 43.69 24.09 77.61
รอยละของหน้ีคางชําระ 20.67 26.93 19.32 17.66
  % 19.76 25.90 -9.17 -14.56 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                    เดือนกันยายน* มีการปรับขอมูลใหม 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 


