
ตุลาคม 2565 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะการทํางานของประชากร           ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2565

2 สรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน ตุลาคม 2565

3 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ท่ัวราชอาณาจักร           ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2565

4 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2565

5 รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3)

6 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2565

7 สรุปขอมูลเบ้ืองตน: สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (อุตสาหกรรมการผลติ) : ทั่วราชอาณาจักร

8 สรุปขอมูลเบ้ืองตน: สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ) : ทั่วราชอาณาจักร

9 สรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน พฤศจิกายน 2565

10 สรุปขอมูลเบื้องตน: การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

11 สรุปผลเบื้องตน: การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 3/2565

12 รายงานฉบับสมบูรณ การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 3/2565

13 สรุปผลเบื้องตน: การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2565

14 สรุปผลที่สําคัญ: การมีการใชไอซีทีของผูสูงอายุ พ.ศ. 2564

15 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2565

16 บทสรุปสําหรับผูบริหาร           สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2565

17 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน ธันวาคม 2565

18 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2565

19 สารสถิติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

20 วารสารสถิติรายไตรมาส 3 พ.ศ. 2565

21 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร           ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2565

22 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน มกราคม 2566

23 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2565

24 สรุปตัวชี้วัดท่ีสําคัญ สํารวจสถานการณเดก็และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565

25 สรุปผลที่สําคัญ การทํางานของผูสงูอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2565

26 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4)

27 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2566

28 สรุปขอมูลเบื้องตน : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (อุตสาหกรรมการผลติ) :

ระดับภาค (ปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต)

29 สรุปขอมูลเบื้องตน : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ) :

ระดับภาค (ปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต)

30 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน กุมภาพันธ 2566

31 สรุปผลที่สําคัญ ประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2565

32 สรุปขอมูลเบื้องตน: การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)

ธันวาคม 2565

มกราคม 2566

พฤศจิกายน 2565

กุมภาพันธ 2566

เดือนท่ีเผยแพร ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

มีนาคม 2566

1.7 กําหนดการเผยแพรขอมูลสถิติและเอกสารรายงานสถิติ ประจําปงบประมาณ 2566

(ปรับปรุงเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)



เดือนท่ีเผยแพร ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

33 สรุปผลเบื้องตน : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 4/2565

34 รายงานฉบับสมบูรณ : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 4/2565

35 สรุปผลเบื้องตน : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง พ.ศ. 2565

36 รายงานตัวชี้วัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2564

37 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ 2566

38  ตัวชี้วัดประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. 2566

39 บทสรุปผลเบื้องตน สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน  พ.ศ. 2566

40 บทสรุปสําหรับผูบริหาร           สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2566

41 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน มีนาคม 2566

42 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565

43 สรุปผลเบื้องตน : สํารวจการติดตามระดับความรูและการเขาถึงบริการทางการเงนิของครวัเรือน พ.ศ. 2565

44 บทสรุปสําหรับผูบริหาร: สํารวจความพิการ พ.ศ. 2565

45 สรุปผลที่สําคัญ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565

46 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมีนาคม 2566

47 รายงานประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพรในรูปแบบ QR Code   (NSO Publication Catalog with QR Scann er Codes)   
พ.ศ.2565

48 สารสถิติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

49 วารสารสถิติรายไตรมาส 4 พ.ศ. 2565

50 สรุปผลที่สําคัญ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน พ.ศ. 2566

51 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร           ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2566

52 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน เมษายน 2566

53 ตัวชี้วัดแรงงาน  พ.ศ. 2565

54 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)

55 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2566

56 รายงานการวิเคราะห เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2564

57 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน พฤษภาคม 2566

58 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจความพิการ พ.ศ. 2565

59 สรุปขอมูลเบื้องตน: การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)

60 สรุปผลเบื้องตน : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 1/2566

61 รายงานฉบับสมบูรณ : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 1/2566

62 รายงานฉบับสมบูรณ : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง พ.ศ. 2565

63 รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565

เมษายน 2566

มิถุนายน 2566

พฤษภาคม 2566

มีนาคม 2566



เดือนท่ีเผยแพร ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

64 รายงานฉบับสมบูรณ: การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2565

65 สรุปผลที่สําคัญ การทํางานต่ํากวาระดับของประชากร พ.ศ. 2565

66 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2566

67 บทสรุปสําหรับผูบริหาร    สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร        ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2566

68 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน มิถุนายน 2566

69 บทสรุปสําหรับผูบริหาร :สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566

70 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565

71 สรุปผลที่สําคัญ: การใชไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2565

72 สรุปผลที่สําคัญ ผูทํางานด านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2565

73 สรุปผลที่สําคัญ การใชจายพลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2565

74 รายงานสํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะและการทํางานของหนวยงานตาง ๆ พ.ศ. 2566

75 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2566

76 วารสารสถิติรายไตรมาส 1 พ.ศ. 2566

77 ตัวชี้วัดสาํคญัของประเทศไทย พ.ศ. 2566

78 สารสถิติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566

สิงหาคม 2566 79 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร           ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2566

80 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน กรกฎาคม 2566

81 สรุปขอมูลเบื้องตน : การสาํรวจที่พักแรม พ.ศ. 2565

82 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)

83 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2566

84 รายงานฉบับสมบูรณ : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (อุตสาหกรรมการผลติ) : ทั่วราชอาณาจักร

85 รายงานฉบับสมบูรณ : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ) : ทั่วราชอาณาจักร

86 รายงานฉบับสมบูรณ : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (อุตสาหกรรมการผลติ) :

 ระดับภาค (ปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต)

87 รายงานฉบับสมบูรณ : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ) :

 ระดับภาค (ปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต)

88 สรุปผลที่สําคัญ สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2566

98 สรุปขอมูลเบื้องตน: การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน)

90 สรุปผลเบื้องตน : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 2/2566

91 รายงานฉบับสมบูรณ : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสท่ี 2/2566

92 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจที่พักแรม พ.ศ. 2565

93 รายงานตัวชี้วัด ITU โครงการสํารวจ ICT ครัวเรอืน 2565

กรกฎาคม 2566

กันยายน 2566

มิถุนายน 2566



เดือนท่ีเผยแพร ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

94 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน สิงหาคม 2566

95 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566

96 รายงานการสาํรวจวัฒนธรรม คานิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566

97 รายงานสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. 2566

98 รายงานการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมตามมาตรการปฏิรปูประเทศ พ.ศ.2566

99 รายงานการศกึษาคาคาดการณอัตราการวางงานของประเทศไทย

100 รายงานเชิงวิเคราะหมิติหญิงชาย

101 รายงาน ดัชนีพฤฒพลังผูสงูอายุไทย

102 สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2566

103 สรุปขอมูลสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2565 :

ผลสํารวจ/ สํามะโนของสาํนักงานสถิติแหงชาติ

104  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2566

105 รายงานวิเคราะหดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564

106  เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2566

107 ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs พ.ศ. 2566

108 รายงานสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ. 2566

109 รายงานสรุปสถิติใครใชประโยชน ประจําปงบประมาณ 2565 (จัดทําเผยแพรเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส)

110 รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2566

111 สารสถิติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566

กันยายน 2566


