
            ประเทศสหรัฐอเมริกา (Fact Sheet) 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
พ้ืนท่ี : 9,631,418 ตร.กม. 
ถเมืองหลวง : กรุงวอชิงตันดีซี 
เมืองสำคัญ: นิวยอรก ลอสแอนเจลีส ชิคาโก ฮุสตัน 

วอชิงตันดีซี ดัลลสั ฟลาเดลเฟย ไมอาม ีบอสตนั 

แอตแลนตา ซานฟรานซสิโกซ ีแอตเตลิ 

ประชากร : ประมาณ 325.7 ลานคน 
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ 
ระบอบการปกครอง: สหพันธรัฐแบบประชาธิปไตยโดยม ี

ประธานาธิบดเีปนประมุขและเปนหัวหนารัฐบาล 
ประธานาธิบดี: นายโจ ไบเดน 
อัตราแลกเปลี่ยน : 31.832 บาท (ณ วันท่ี 29/05/2020) 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ: ถานหิน ทองแดง ตะก่ัว

โมลิบดีนัม ฟอสเฟต ยูเรเนียม บ็อกไซท ทอง เหล็ก ปรอท

นิกเกิล โปแทช เงิน ทังสเตน สังกะส ีปาไม กาซธรรมชาติ

ปโตรเลียม 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 21,430 20,810 21,920 
Real GDP Growth (%) 
GDP Per Capita (US$) 

2.2 
65,250 

-4.3 
63,050 

3.1 
64,140 

Goods&Services exports (%GDP) 
Inflation (%) 

11.73 
1.8  

 
1.5 

 
2.8 

Unemployment Rate (%) 3.7  8.9 7.3 
สินคาสงออกท่ีสำคัญ: 1.เครื่องจกัรกล 2. เครื่องจักรไฟฟา 3. น้ำมนัดิบ 

                            4. อากาศยาน 5. รถยนต 

ตลาดสงออกท่ีสำคัญ: 1. แคนาดา 2. เม็กซิโก 3. จีน 4. ญีปุ่น 5. สหราชอาณาจักร  

สินคานำเขาสำคัญ: 1.เคร่ืองจักรไฟฟา 2. เคร่ืองจักรกล 3. รถยนต 4. น้ำมัน 5. ยา

ตลาดนำเขาท่ีสำคัญ: 1. จีน 2. เม็กซิโก 3. แคนาดา 4. ญี่ปุน 5. เยอรมนี 

 

3. ยุทธศาสตร 4. สถานการณเศรษฐกิจ 
1. SMEs/Local to Global เช่ือมโยงนวัตกรรมทองถ่ินสูสากล และ
สงเสริมการสรางแบรนดไทยในตลาดสหรัฐฯ 
2. การเจาะตลาดสหรัฐฯ ในสินคาท่ีจีนไดรับผลกระทบในชวงวิกฤต
สงครามการคา และการเตรียมความพรอมของผูประกอบการไทย 
3. ธุรกิจบริการ/ Creativity Economy  
4. การลงทุน/การประกอบธุรกิจ  

- สงเสริมผลักดันธุรกิจบันเทิงไทย 
- สงเสริมอาหารไทยและธุรกิจรานอาหารไทย 
- การเจาะตลาดรอง และ Niche Market  

5. เจาะกลุมเปาหมายเฉพาะ 
- กลุมสถาบัน (เครือโรงแรม รานอาหาร คาสิโน พิพิธภัณฑ เรือ

สำราญ และสวนสนุก) 
- กลุ ม  Ethnics (Minority White in 2045) กลุ ม  Millennial 

และกลุม Gen Z   
- กลุมสินคาสุขภาพ ออรแกนิค และนวัตกรรม 

สงครามการคาสหรัฐอเมริกา - จีน 
ประธานาธิบดีไบเดนจะยังคงไมยกเลิกภาษีนำเขาจากจีนท้ังหมด 
จนกวาจะไดศึกษาอยางลึกซึ้งมากยิ่งข้ึนถึงความสัมพันธทางการคากับ
จีนและผลกระทบตาง ๆ ตอเศรษฐกิจและการคาสหรัฐฯ และจะ
ดำเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไปผานทางการแกไขปรับปรุงการ
ดำเนินการบางอยางตามท่ีเห็นเหมาะสม ซึ่งประเด็นดังกลาวยังคงเปน
โอกาสสำหรับประเทศไทย ท้ังในแงของดานการขยายมูลคาการ
สงออกสินคาไทยในสหรัฐฯ ตอเน่ืองจากท่ีผานมา รวมถึงการดึงดูด
กลุมทุนตางชาติท่ีตองการยายฐานการผลิตใหมาตั้งในประเทศไทยดวย  
โอกาสและความทาทายของประเทศไทย 
- บริษัทจีนอาจจะปรับแผนการลงทุน โดยเลือกลงทุนผลิตสินคาใน
ประเทศอ่ืนแทนประเทศจีน ซึ่งไทยก็เปนหน่ึงในประเทศท่ีจีนอาจเขา
มาลงทุน ซึ่งจะชวยใหไทยสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ ไดเพ่ิมข้ึน  
- สหรัฐฯ อาจจะนำเขาสินคาจากไทยมากข้ึน ท้ังน้ี การเก็บภาษีของ
สหรัฐฯ จะพยายามจำกัดผลกระทบโดยตรงท่ีจะเกิดข้ึนกับผูบริโภคให
นอยท่ีสุด ดังน้ันจึงมีแนวโนมท่ีสหรัฐฯ จะเลือกเก็บภาษีในสินคาท่ี
สามารถนำเขาจากประเทศอ่ืนทดแทนได ทำใหสินคาจากไทยบางชนิด
อาจสงออกไปสหรัฐฯ ไดเพ่ิมข้ึน  
- โอกาสของสินคาไทยในกลุมสินคาศักยภาพท่ีสามารถสงออกไป

สถานการณเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
-  อัตราการขยายตัวของ (GDP) สหรัฐฯ ไตรมาสท่ี 1 ของป 64 (ประมาณ
การครั้งท่ี.3) ขยายตัวรอยละ 6.4 โดยรายไดสวนบุคคลในเดือน พ.ค. 64 
ลดลงรอยละ 2.0 และอัตราการวางงานปรับตัวลดลงท่ีรอยละ.8.5 
การคาภาคบริการของสหรัฐฯ 
ม.ค.- พ.ค. 64 รวมท้ังสิ้น 500.52 พันลานเหรียญฯ ลดลงรอยละ 1.73              
มูลคาการสงออกภาคบริการอยูท่ี 295.98 พันลานเหรียญฯ ลดลงรอยละ 
5.33 และการนำเขาอยูท่ี 204.54 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.29  
ภาคบริการท่ีมีมูลคาการนำเขาสูง 3 อันดับแรก ไดแก 1. บริการธุรกิจอ่ืนๆ 
51.13 พันลานเหรียญฯ 2. บริการการขนสง 35.13 พันลานเหรียญฯ และ  
3. บริการประกันภัย 24.38 พันลานเหรียญฯ  
- สถิติการคาเฉพาะสินคา (ไมรวมบริการ) สหรัฐฯ กับโลก ม.ค.- พ.ค. 64 
มูลคาอยูท่ี 1,785.89 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.98 โดยมีมูลคา
การสงออก 692.28 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.88 และมีมูลคา
การนำเขา 1,093.61 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.69   
- สถิติการคาปลีก (ไมรวมการบริการดานรานอาหาร) ของสหรัฐฯ               
พ.ค. 64 ลดลงรอยละ 1.7 จากเดือนเม.ย. 64 มีมูลคาอยูท่ี 552.9 พันลาน
เหรียญฯ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 63 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.4  
 สถานการณการคาไทย-สหรัฐฯ  
การคาระหวางไทยกับสหรัฐฯ ม.ค.- พ.ค. 64 มีมูลคาการคารวม 23.89
พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.57 ซึ่งสหรัฐฯ ขาดดุลการคากับไทยอยู
ในอันดับท่ี 12 มูลคา 13.19 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.33 และ
สหรัฐฯ นำเขาสินคาจากไทยเปนอันดับท่ี 16 มูลคาอยูท่ี 18.54 พันลาน
เหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.34 ขณะท่ี ไทยเปนตลาดสงออกอันดับท่ี 24 
ของสหรัฐฯ โดยมีมูลคาการสงออกไปไทยอยูท่ี 5.35 พันลานเหรียญฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.10  
การคาของสหรัฐฯกับกลุมประเทศอาเซียน  
ม.ค.-พ.ค. 64 สหรัฐฯ นำเขาจากอาเซียน 111.95 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 27.28 โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับท่ี 3 รองจากเวียดนาม และ
มาเลเซีย โดยสหรัฐฯ สงออกไปอาเซียน 38.29 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึน     
รอยละ 15.34 สหรัฐฯ สงออกไปไทยเปนอันดับท่ี 3 ในกลุมประเทศอาเซียน
รองจากสิงคโปร และมาเลเซีย 
ภาพรวมการนำเขาสินคาของสหรัฐฯ 
 ม.ค.-พ.ค. 64 สหรัฐฯ นำเขาสินคามูลคารวมท้ังสิ้น 1,093,612.27 ลาน



ทดแทนสินคาจีนท่ีถูกกำแพงภาษีได 
 
นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดน 
 “ Made in All America by All of America’s Workers” เป น
นโยบายดานเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประธานาธิบดีไบเดน มุงเนนการ
สรางความแข็งแกรงใหแกภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 
ดวยความเช่ือมั่นวาจะชวยใหประเทศสหรัฐฯ สามารถตอสูกับระบบ 
Automation และโลกาภิวัตน รวมท้ังสามารถแขงขันไดดีในตลาด
การคาโลก และนำความรุงเรืองของอุตสาหกรรมการผลิตและ
เทคโนโลยีกลับคืนสูประเทศได  

ท้ังน้ี ประธานาธิบดีไบเดน สนับสนุนระบบการคาท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของกฎ กติกา (Rules-Based) ความเปนธรรม (Fair) และเสรี (Free) 
อยางไรก็ตามความตกลงทางการคาสหรัฐฯ จะตองควบคูมากับการ
เสริมสร างเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การปกป องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ การเสริมสรางการจางงานในประเทศ และการให
ความสำคัญอยางมากตอการคุมครองสิทธิแรงงานและสิ่งแวดลอม 

- ประธานาธิบดีไบเดนมีความเห็นวาสนธิสัญญา USMCA เปน
ขอตกลงท่ีดีกวา NAFTA โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทบัญญัติเรื่อง
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

- ประธานาธิบดีไบเดน มีแนวโนมท่ีจะตออายุ GSP ใหเร็วกวา 
เพียงแตเง่ือนไขอาจจะเขมงวดข้ึน โดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานแรงงาน 
สิ่งแวดลอม รวมถึงการเปดตลาดสินคาท่ีสหรัฐฯ สนใจ โดยไบเดน
จะเนนเรื่องกฎเกณฑการคาแตตองมีผลประโยชนตอสหรัฐฯ ดวย  
ผลกระทบตอการคาไทย 
ผลดี:  

- แนวโนมการสรางความสัมพันธทางการคากับกลุมประเทศ
เอเชียอาจสรางโอกาสในการขยายความรวมมือทางการคาและการ
ลงทุนของธุรกิจสหรัฐฯ ในประเทศไทย 

- นโยบายสงเสริมการผลิต/การพัฒนาสินคาในสหรัฐฯ อาจเปน
ประโยชนตอนโยบาย Internationalization ของไทย โดยเฉพาะ
สินคาท่ีมีมาตรการทางการคาสูงหรือไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขันลดลง โดยใชสหรัฐฯ เปนฐานในภูมิภาค  

- จากนโยบายท่ียังไมยกเลิกภาษีนำเขาสินคาจากจีนโดยทันที ยัง
เปนโอกาสท่ีไทยจะสามารถประโยชนจากตนทุนการนำเขาของสินคา
จากจีนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ดี การเพ่ิมความหลากหลายและพัฒนา
รูปแบบสินคา บนราคาท่ีแขงขันไดแบบเหมาะสม จะเปนการชวยให
สินคาไทยสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ผลเสีย:  

- ภาคธุรกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมจะพ่ึงพาการผลิตภายในมากข้ึน 
และเนนการคาเปนธรรม/เกิดประโยชนตอคนสหรัฐฯ จึงอาจเพ่ิม
มาตรการท่ี ไม ใชภาษี  (NTMs) ในรูปของมาตรฐานสินค าด าน
สิ่งแวดลอมและแรงงานท่ีจะสงผลตอตนทุนการผลิตสินคา/ขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทย  

- อานิสงสจากสงครามการคากับจีนท่ีจะเปลี่ยนยายฐานมาไทย
หรือประเทศอ่ืนในอาเซียนอาจลดลง ดังน้ัน ผูประกอบการไทยควร
ปรับตัวในการผลิตและนำเสนอสินคาท่ีมีเอกลักษณและไมสามารถ
ผลิตไดในสหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ  

- อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตของไทยอาจไดรับ
ผลกระทบ เน่ืองจากนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตใน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมถึงรถไฟฟา  

- ผูประกอบการไทยจำเปนตองใหความสำคัญกับกระบวนการ
ผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหแนใจวาปฏิบัติตามขอตกลงวา
ดวยการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด มิเชนน้ันอาจเสีย
คาธรรมเนียมนำเขาสินคามายังสหรัฐฯ 

เหรียญฯ ขยายตัวรอยละ 21.29 โดยไทยเปนตลาดนำเขาลำดับท่ี 16 มูลคา
นำเขาอยูท่ี 18,538.28 ลานเหรียญฯ ขยายตัวรอยละ 26.34  
การสินคาทุนและสินคาศักยภาพระหวางไทย-สหรัฐฯ 
- สินคาลงทุน ม.ค.-พ.ค. 64 สหรัฐฯ นำเขาจากไทยขยายตัวรอยละ 27.19        
โดยในเดือน พ.ค. 64 สินคาท่ีขยายตัวสูง ไดแก กลองถายวิดีโอ/โทรทัศน 
(HS 8525) สวนประกอบยานยนต (HS 8708) และเครื่องทำน้ำรอนดวย
ไฟฟา (HS8516)  
- สินคาศักยภาพ ม.ค.- พ.ค. 64 สหรัฐฯ นำเขาจากไทยขยายตัวรอยละ 
25.53 โดยในเดือน พ.ค. 64 สินคาท่ีขยายตัวสูง ไดแก สินคากลุมเครื่อง
แตงกายและของใชท่ีทำจากยาง (HS 4015) เฟอรนิเจอร (HS 9403) และ
เครื่องเพชรพลอย (HS 7113)  
การนำเขาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม  
ม.ค.-เม.ย. 64 สหรัฐฯ นำเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหมจากไทย 339.95     
ลานเหรียญฯ ลดลงรอยละ 3.36 สหรัฐฯ นำเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
จากอาเซียน 8,270.26 ลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.13 โดยนำเขาไทย
เปนอันดับ 4 รองจากเวียดนาม อินโดนีเซียและ กัมพูชา   
สถานการณการคาขาวในสหรัฐฯ  
- การคาดการณภาพรวมปริมาณการผลิตขาวของโลก 2564/65 ณ เดือน 
มิ.ย. 64 อยูท่ี 506.62 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.32 ไทยสงออกขาวอันดับ
ท่ี 2 ของโลกในปริมาณ 6.50 ลานตัน ขณะท่ีสหรัฐฯ เปนผูสงออกขาว
อันดับท่ี 5 ของโลก โดยมีปริมาณอยูท่ี 2.85 ลานตัน  
- ปริมาณและมูลคาการนำเขาขาวของสหรัฐฯ ชวงเดือน ม.ค.- เม.ย. 64              
มีปริมาณ 310,760 ตัน ลดลงรอยละ 11.37 คิดเปนมูลคา 286.18 ลาน
เหรียญฯ โดยสหรัฐฯ นำเขาขาวจากไทยเปนอันดับ 1 ตามดวย อินเดีย จีน 
ปากีสถาน และเวียดนาม  
- ปริมาณการผลิตขาวในสหรัฐฯ 10.34 ลานตัน ลดลงรอยละ 10.55        
อัตราการบริโภคขาวในสหรัฐฯ 12.40 ลานตัน ลดลงรอยละ 2.36         
และปริมาณสตอกขาว 1.98 ลานตัน ลดลงรอยละ 4.18 
ภาวะการคารถยนต 
สหรัฐฯ นำเขารถยนตจากไทย ไตรมาสท่ี 1 ม.ค.- มี.ค. 64 มูลคารวม 
1,246 ลานเหรียญฯ ลดลงรอยละ 0.2 แบงเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 101 
ลานเหรียญฯ ลดลงรอยละ 10.6  
การลงทุนของไทยในสหรัฐฯ 
การลงทุนทางตรง (FDI) ของไทยในสหรัฐฯ 
- ไทยเปนประเทศผูลงทุน FDI ในสหรัฐฯ เปนอันดับท่ี 36 และในป 2016 
ไทยเปนประเทศท่ีมีอัตราการเตบิโตดานการลงทุนในสหรัฐฯ สูงสุด 
- ป 2017 มีมูลคา 5,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทำใหเกิดการจางงาน 
7-8 หมื่นตำแหนง 
ธุรกิจไทยรายสำคัญท่ีเขาไปลงทุนในสหรัฐฯ  
อาหาร : C.P. Food Products Inc. และ Thai Union North America Inc.  
พ ลั งงาน  : PTTGC International (USA) Inc. และ  Banpu (North 
America Corp.)  
ยานยนตและชิ้นสวน : Thai Summit America Corp.  
พลาสติก : Indorama Venture USA Inc.) 
กิจกรรมป 2564 
1. คณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา 
2. โครงการเจาะตลาดกลุมฮิสแปนิกและเอเชียในสหรัฐอเมริกาและแคริเบียน 
3. โครงการสงเสริมผูประกอบการไทยเพ่ือเจาะตลาดเกษตรอินทรีย
สหรัฐอเมริกาในงาน NPEW 2021 (Natural Product Expo West)  
4. โครงการจัดทำและประชาสัมพันธขอมูลลงทุนในสหรัฐอเมริกา 
ThaiTradeUSA.com 
5. โครงการการจัดกิจกรรมสงเสริมสินคาอาหาร และ Thai SELECT 
6. โครงการประชาสัมพันธผลิตภัณฑอาหาร และขาวของไทยผานสื่อ 
Social Mediaและสื่อดิจิทัลตางๆ 
7. การเขารวมงานแสดงสินคาในสหรัฐฯ อาทิ งานแสดงสินคา 24nd Americas 
Food & Beverage Show งานแสดงสินคา Seafood Expo North America 



2021 งานแสดงสินคา AAPEX 2021 เปนตน 
8. การเจรจาการคา ในงาน Game Connection America 2021 
และงานแสดงสินคา American Film Market & Conference 2021 เปนตน 
9. การเขารวมงานผานโครงการ SME Proactive ภายใตเขตอาณา ในสหรัฐฯ 

5.สรุปสถานการณการคาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา 

เปาหมายสงออก มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

ป 2021 
ป 2020 

ป 2021 
ป 2020 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

4 49,188.95 27,048.96 6.04 34,381.24 19,873.77 21.04 14,807.71 7,175.19 -21.05 

 

6. สินคาสงออกหลกัของไทยไปสหรัฐอเมริกาป 2020 – ป 2021 หนวย : ลานเหรียญ USD 

สินคา ป 2020 
ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 6,615.62 3,283.06 3,308.38 0.77 

2. ผลิตภัณฑยาง 3,908.51 1,585.35 2,559.60 61.45 

3. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 1,065.12 410.93 812.79 97.80 

4. อัญมณีและเครื่องประดับ 1,041.20 471.35 690.66 46.53 

5. เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 1,015.14 525.47 657.56 25.14 

6.เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง 953.13 393.62 631.03 60.31 

7. อุปกรณก่ึงตัวนำ ทรานซสิเตอร และไดโอด 1,070.70 612.71 591.03 -3.54 

8. เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 603.55 334.38 588.72 76.06 

9. เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืน ๆ 985.26 368.11 587.40 59.57 

10. หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ 716.90 332.52 452.00 35.93 

การสงออกรวม 34,381.24 16,418.73 19,873.77 21.04 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

7. สินคาหลักท่ีไทยนำเขาจากสหรัฐอเมริกาป 2020 – ป 2021 หนวย : ลานเหรียญ USD 

สินคา ป 2020 
ป 2020 
ม.ค.-มิ.ย. 

ป 2021 
ม.ค.-มิ.ย. 

+/- (%) 
ม.ค.-มิ.ย. 

1. น้ำมันดิบ 1,503.57 1,203.93 879.95 -26.91 

2. เคมีภณัฑ 1,330.71 732.47 760.24 3.79 

3. พืชและผลติภณัฑจากพืช 1,065.95 610.54 683.99 12.03 

4. แผงวงจรไฟฟา 1,154.47 563.37 596.31 5.85 

5. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 1,474.16 960.59 542.31 -43.54 

6. สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 741.12 397.20 456.07 14.82 

7. เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 750.56 384.02 390.25 1.62 

8. เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร การ 523.99 282.17 246.10 -12.78 

9. เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณการบินและ 323.90 133.92 199.95 49.31 

10. ผลิตภณัฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 341.97 174.01 197.23 13.34 

การนำเขารวม 14,807.71 9,088.46 7,175.19 -21.05 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

 



สาํนักพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 2 
กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
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