แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2548 และครึง่ แรกป 2548 (ฉบับที่ 8/2548)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2548 ชะลอตัวลงจากเดือนกอน โดยทางดานอุปสงค
กิจกรรมการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทัง้ การสงออกชะลอลงจากเดือนกอน ขณะที่การนําเขา
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทางดานอุปทาน รายไดเกษตรกรจากพืชผลหลักลดลงตอเนือ่ งจากเดือนกอน จากราคาพืชผลที่เพิ่มขึ้นไมมาก
ขณะทีผ่ ลผลิตลดลงมากจากภัยแลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสงออก ขณะทีภ่ าคบริการปรับตัว
ดีขน้ึ จากเดือนกอน สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเรงตัวตามราคาน้ํามันเปนสําคัญ ดานเงินฝากชะลอลง ขณะทีส่ นิ เชือ่ ยัง
ขยายตัวดี
สําหรับในชวงครึ่งแรกของป 2548 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบ
จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ภาวะภัยแลง เหตุการณธรณีพิบัติในภาคใตดานชายฝงทะเลอันดามัน ความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลใหการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค การลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งการ
สงออกชะลอตัวลง ขณะที่แรงกดดันตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น อัตราเงินเฟอในชวงครึง่ แรกของป 2548 เรงตัวสูงขึ้น
จากปลายปกอ น โดยอัตราเงินเฟอทัว่ ไปเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 3.3 จากผลของการปรับขึน้ ราคาน้าํ มันขายปลีกในประเทศเปนสําคัญ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2548 และครึง่ แรกป 2548 มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
ผลผลิตพืชหลักในเดือนนีล้ ดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 12.7 ตามผลผลิตขาวนาปรังและลิน้ จีท่ ล่ี ดลง
รอยละ 21.1 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ จากภาวะภัยแลง สวนหอมแดงลดลงรอยละ 4.1 เนื่องจากราคาปกอนไมจูงใจ เกษตรกร
จึงหันไปปลูกพืชอืน่ ทดแทน ดานราคาพืชผลหลักเพิม่ ขึน้ ไมมากเพียงรอยละ 6.1 โดยราคาขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น 14-15%
ยังคงขยายตัวตอเนื่อง สวนราคาลิน้ จีส่ งู ขึน้ จากผลผลิตทีล่ ดลงและการกระจายผลผลิตทีด่ ี สงผลใหรายไดเกษตรกรลดลงตอเนือ่ ง
จากเดือนกอน โดยลดลงรอยละ 6.6 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น
สําหรับครึง่ แรกป 2548 ผลผลิตพืชหลักลดลงมากจากปญหาภัยแลง โดยลดลงรอยละ 12.7 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอ น ผลผลิตพืชหลักไดแก ขาว ออยและมันสําปะหลัง ลดลงรอยละ 21.1 รอยละ 18.5 และรอยละ 20.9
ตามลําดับ อยางไรก็ดี ราคาพืชผลหลักเฉลีย่ สูงกวาระยะเดียวกันปกอ นถึงรอยละ 15.2 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปรังที่สูงขึ้น
จากราคาในตลาดโลกทีอ่ ยูใ นเกณฑสงู และผลของมาตรการภาครัฐ ราคาออยโรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากผลผลิตออยทีล่ ดลงและตาม
ราคาน้ําตาลในตลาดโลก สําหรับมันสําปะหลังสดคละมีราคาเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวเนื่องจากความตองการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
เพือ่ สงออก ทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 จากระยะเดียวกันปกอ น
2. ภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น โดยการผลิตเพือ่ สงออก
สินคาอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.2
เหลือ 138.2 ลานดอลลาร สรอ. เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีสนิ คาอิเล็กทรอนิกสทาํ ใหมกี ารผลิตสินคาบางชนิดลดลง
เชน หลอดภาพที่ใชกับโทรทัศนจอโคง เปนตน และการผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 18.1 เหลือ 9,446 เมตริกตัน อยางไรก็ดี
ผลผลิตหมวดวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นถึงรอยละ 30.4
สําหรับครึง่ แรกป 2548 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเหนือชะลอตัวจากระยะเดียวกันปกอ น มูลคาการผลิต
และสงออกชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 4.6 เทียบกับรอยละ
35.6 ระยะเดียวกันปกอ น เปน 826.0 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ชะลอตัวในไตรมาส 1/2548
รวมทัง้ มีการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีของสินคาอิเล็กทรอนิกส สงผลใหมีการปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต สินคาสําคัญทีผ่ ลิต
ลดลง อาทิ เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ทรานฟอรเมอรและมอเตอร อุปกรณเกีย่ วกับสายตา และสินคาทีผ่ ลิตเพิม่ ขึน้ อาทิ
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เครื่องใชไฟฟา โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 39.6 จากระยะเดียวกันปกอ น ขณะทีผ่ ลผลิตน้าํ ตาลในภาคเหนือลดลงรอยละ 27.7 จาก
ระยะเดียวกันปกอ น เหลือ 1,138.7 พันเมตริกตัน เนือ่ งจากปริมาณออยเขาโรงงานลดลง และการผลิตสังกะสีในชวง 5 เดือนแรก
ลดลงจากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 8.7 เปน 42,207 เมตริกตัน ตามจํานวนการสงมอบที่กําหนดในสัญญาขายลวงหนา
3. ภาคบริการ
เดือนนี้ภาคบริการชะลอตัวลงจากนักทองเที่ยวชาวไทยระมัดระวังการใชจายจากราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้น
ทําใหลดการเดินทาง ประกอบกับการจัดประชุมสัมมนาในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น ดานนักทองเทีย่ วตางประเทศ
บางกลุมยังขาดความเชื่อมั่นจากขาวแผนดินไหวและสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหกจิ กรรมภาค
บริการทีส่ าํ คัญไดแก อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.0 เหลือเพียงรอยละ 38.4
สวนราคา หองพักเฉลี่ยของโรงแรมอยูที่ 830.6 บาทตอหอง ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอ น สําหรับจํานวนผูโ ดยสารผาน
ทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.5 และยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ โรงแรมและภัตตาคารสูงกวาปกอ นรอยละ 14.5
สําหรับครึง่ แรกป 2548 ภาวะทองเที่ยวชะลอลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน แมวาไดรับประโยชนจาก
นักทองเที่ยวบางสวนที่เปลี่ยนแผนเดินทางทองเที่ยวภาคเหนือแทนภาคใต อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวชาวตางชาติบางกลุมยัง
กังวลเกี่ยวกับเหตุธรณีพิบัติภัยเมื่อปลายปกอนและขาวแผนดินไหว สถานการณความไมสงบและการวางระเบิดในจังหวัดชาย
แดนภาคใต ขณะทีน่ กั ทองเทีย่ วในประเทศลดการเดินทางเนือ่ งจากราคาน้าํ มันทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับกิจกรรมการประชุมสัมมนา
ในภาคเหนือลดลง สงผลใหอตั ราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.1 เหลือเพียงรอยละ 51.9
สวนราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 เปนราคา 964.0 บาทตอหอง เปนผลจากการปรับปรุงหองพักในชวงกอน
หนา ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน ขณะทีจ่ าํ นวนผูโ ดยสารผานทาอากาศ
ยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 11.4 เนื่องจากความนิยมเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นตามแรงจูงใจดานราคาของสายการบินตนทุนต่ํา (Low
Cost Airline)
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน ตามความระมัดระวังการใชจายของผูบริโภค
กิจกรรมทีส่ าํ คัญไดแก ปริมาณจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ชะลอลงจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 และระยะเดียวกัน
ปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.7 โดยชะลอลงทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย สําหรับปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต
ลดลงรอยละ 4.6 โดยลดลงมากในภาคเหนือตอนลาง และปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิม่ ประเภทคาสงคาปลีกฯลดลงรอยละ
9.5
สําหรับครึง่ แรกป 2548 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคชะลอลงจากครึ่งหลังปกอน เนื่องจากความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคลดลงจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น สะทอนจากกิจกรรมทีส่ าํ คัญไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทคาสงคา
ปลีกฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 11.2 จากระยะเดียวกันปกอ น ชะลอลงเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 23.9 ของชวงเดียวกันปกอน ปริมาณ
จดทะเบียนรถยนตและปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 14.1 และรอยละ 2.0 ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอ น
5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนเพือ่ การกอสรางยังคงขยายตัว อยางไรก็ดพี น้ื ทีข่ อรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ
0.2 ตามการชะลอตัวของการกอสรางประเภทอาคารพาณิชย หอพัก และโรงแรม สําหรับสัญญาณการลงทุนเพือ่ การผลิตปรับตัว
ดีขน้ึ จากเดือนกอน สะทอนจากโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ (BOI) ในเดือนนี้ จํานวน 4 แหง
มูลคาเงินลงทุน 1,087.6 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 97.7 โดยสวนใหญเปนโครงการเกี่ยวกับการผลิตชิ้น
สวนอิเล็กทรอนิกส
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สําหรับครึง่ แรก ป 2548 กิจกรรมการลงทุนขยายตัว ตามการลงทุนเพื่อการกอสรางที่เรงตัวในชวงไตรมาส
แรกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตเทศบาล เพราะคาดวาตนทุนชวงตอไปจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามัน สวนปริมาณพืน้ ทีไ่ ดรบั อนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาลขยายตัวรอยละ 4.4 ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพยขยายตัวตอเนื่องในอัตราที่ชะลอลง สําหรับความสนใจ
ลงทุนเพือ่ การผลิตอยูใ นเกณฑลดลง จากมูลคาการนําเขาเครือ่ งจักรและอุปกรณทล่ี ดลงจากปกอ นรอยละ 9.7 และมูลคา
โครงการทีไ่ ดรบั อนุมัตจิ าก BOI ลดลงรอยละ 52.5 จากชวงเดียวกันปกอน
6. การคาตางประเทศ
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนนีเ้ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.8 เปน 199.5
ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอน การสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 61.9 เปน 20.5
ลานดอลลาร สรอ. สินคาทีส่ ง ออกเพิม่ ขึน้ ไดแก อัญมณีและเครือ่ งประดับ เครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกล การสงออกผานดาน
ชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 เปน 40.7 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมา ลาว และจีนตอนใต เพิม่ ขึน้ รอยละ 11.8
รอยละ 69.0 และรอยละ 43.5 ตามลําดับ ขณะทีก่ ารสงออกผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงรอยละ 3.2 เปน
138.2 ลานดอลลาร สรอ. โดยลดลงจากเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา และทรานฟอรเมอรและมอเตอร
เปนสําคัญ
การนําเขา เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 22.1 เปน 132.0 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการนํา
เขาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.5 เปน 122.4 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาเครื่องตัดตอ
วงจรไฟฟา เครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกล ผลิตภัณฑโลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมชนิดอืน่ เปนสําคัญ การนําเขา
ผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 70.6 เปน 2.2 ลานดอลลาร สรอ. การนําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.0 เปน
7.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาจากลาวที่เพิ่มขึ้นรอยละ 27.5 เปน 1.2 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขา
ไมแปรรูปและลิกไนต และการนําเขาสินคาจากจีนตอนใตทเ่ี พิม่ ขึน้ รอยละ 13.6 เปน 3.0 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขา
ผลิตภัณฑจากพืช ขณะทีก่ ารนําเขาจากพมาลดลงรอยละ 6.0 เหลือ 3.2 ลานดอลลาร สรอ.
ดุลการคา เกินดุล 67.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.9
สําหรับครึง่ แรกป 2548 การสงออก เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.3 จากระยะเดียวกันเดียวกันปกอ น เปน 1,199.4
ลานดอลลาร สรอ. แตชะลอตัวลงจากครึ่งหลังปกอน โดยการสงออกสินคาผานดานศุลกากรนิคมฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.6 เปน
826.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกเพิม่ ขึน้ ของสินคาเครือ่ งใชไฟฟาประเภทสือ่ บันทึก การสงออกผานทาอากาศยาน
เชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 เปน 84.0 ลานดอลลาร สรอ. การสงออกผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 46.6 เปน 289.3
ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมาสูงขึน้ รอยละ 33.2 เปน 229.3 ลานดอลลาร สรอ. และการสงออกไปลาวทีเ่ พิม่ ขึน้
เทาตัว เปน 15.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกน้าํ มันเชือ้ เพลิงหลังจากการปรับราคาสูงขึน้ การสงออกไปจีนตอนใตเพิ่มขึ้น
กวาเทาตัว เปน 44.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกยางแผน ยางแทง และผลิตภัณฑยาง
การนําเขา เพิม่ ขึน้ รอยละ 7.2 เปน 728.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาผานดานศุลกากรนิคมฯ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 6.6 เปน 678.0 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสําคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดแก เครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกล ผลิตภัณฑพลาสติก
และเรซิน การนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 35.0 เปน 11.4 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาเครือ่ งตัดตอวง
จรไฟฟา และผลิตภัณฑโลหะขัน้ มูลฐาน การนําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 10.3 เปน 38.7 ลานดอลลาร สรอ. โดยการนํา
เขาจากพมาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 เปน 21.8 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขา โค-กระบือ ผลิตภัณฑพืชสวน และสินคาประมง
การนําเขาจากลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 29.6 เปน 7.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาลิกไนตและไมแปรรูป และการนําเขาสินคา
จากจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เปน 9.2 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาผลิตภัณฑพืชสวน ไมแปรรูป และสิ่งทอเพิ่มขึ้น
ดุลการคา เกินดุล 471.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 379.1 ลานดอลลาร สรอ.
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7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.8 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกัน
ปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 3.7 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ จากการเรงตัวของราคาหมวดอื่นที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.2 ตามการสูงขึน้ ของราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงเปนสําคัญ สําหรับราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.3
ดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.0 เรงตัวเมือ่ เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 0.1 ระยะเดียวกัน
ปกอ น
สําหรับครึง่ แรกป 2548 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 เรงตัวจากชวงเดียวกันปกอน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 2.3 โดยในชวงไตรมาสแรกราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาเนื้อสุกร ปลา สัตวนาํ้ และไข เนือ่ งจาก
ผูบริโภคมีความมั่นใจดานความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น รวมทัง้ จากผักสดทีม่ รี าคาเพิม่ ขึน้ จากปริมาณทีอ่ อกสูต ลาดลดลง
นอกจากนี้ ราคาไดปรับเพิม่ ขึน้ อีกตามแรงกดดันของราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิง โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6
และหมวดอื่นที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3
8. การจางงาน
จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนพฤษภาคม 2548 มีกาํ ลังแรงงานในภาคเหนือ 6.6
ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 99.2 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 98.8 จากระยะเดียวกันปกอ น
การจางงานภาคเกษตรหดตัวรอยละ 4.0 เนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรประสบปญหาภัยแลง อยางไรก็ตาม นอกภาคเกษตร
ขยายตัวรอยละ 4.2 ตามการขยายตัวของการจางงานในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 19.8
และรอยละ 3.1 ตามลําดับ ดานอัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 3.2 เหลือรอยละ 2.9 ปน้ี
ผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนมิถนุ ายน 2548 มีจํานวน 555,357 คน เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นและเดือนกอนรอยละ 4.5 และรอยละ 1.2 ตามลําดับ
9. การเงิน
ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม 2548 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคางเงินฝากทั้งสิ้น 303,506
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนยังขยายตัวรอยละ 3.1 เนือ่ งจากการโอนเงินของ
สวนราชการเปนสําคัญ ประกอบกับการโอนเงินเพือ่ ทําธุรกรรมเกีย่ วกับทีด่ นิ และเงินโอนของบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ เงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 228,618 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 11.3 เรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนยัง
ขยายตัวรอยละ 9.3 เนือ่ งจากการโอนบัญชีสนิ เชือ่ จากการควบรวมกิจการสถาบันการเงิน รวมทั้งความตองการใชเงินของ
สหกรณออมทรัพย สัดสวนเงินใหสนิ เชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 75.3 สูงกวารอยละ 70.5 ระยะเดียวกันปกอ น
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