
สหราชอาณาจักร 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
   ป2019 ป 2020 ป 2021F 

GDP (US$bn) 2,743.5 2,710.0 3,120.0 

GDP Per Capita (US$) 41,030.2 40,410.0 46,340.0 

GDP Growth (%) 2.1 -9.9  5.3 

สินคาสงออก : อัญมณีและหินมีคา เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ ยานทางบก

นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณ เชื้อเพลิงแรและน้ำมันดิบ 

พ้ืนที ่: 242,495 ตร.กม. 
ประชากร : 67.886 ลานคน (2563) 
ภาษาราชการ: อังกฤษ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: น้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และเหล็ก 

 

 ตลาดสงออก : 1. สหรัฐอเมริกา (13.61%) 2. สวิตเซอรแลนด (9.45%) 3. เยอรมนี (8.93%)    
4.เนเธอรแลนด (6.81%) 5. ฝร่ังเศส (5.34%) และไทยอันดับที่ 35 (0.44 %) 
สินคานำเขา : อัญมณีและหินมีคา เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ ยานทางบก
นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณ เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรกล
ไฟฟาและสวนประกอบ  
ตลาดนำเขา : 1. จีน (13.59%) 2. เยอรมนี (11.66%) 3. สหรัฐอเมริกา (8.97%) 4. เนเธอรแลนด 
(5.97%) 5. ฝร่ังเศส (4.32%)  และไทยอันดับที ่31 (0.57 %) 

 

 

3. การคาระหวางไทย – สหราชอาณาจักร 

 

ประเทศ 

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

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

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

สหราชอาณาจกัร 4,878.44 2,723.45 6.91 3,090.50 1,823.83 18.53 1,787.93 899.61 -10.81 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – สหราชอาณาจักร                                  5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สหราชอาณาจักร 
 

หนวย : ลาน USD หนวย : ลาน USD 

 
 

 
 
 

 

 

สินคา 

 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

  

สินคา 
 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

1.ไกแปรรูป 539.9 271.2 260.5 -3.97  1.แผงวงจรไฟฟา 283.5 126.9 164.1 29.30 

2.รถจกัรยานยนตและสวนประกอบ 244.7 139.1 234.7 68.77  2.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 427.6 300.6 117.9 -60.77 

3.อัญมณแีละเครือ่งประดับ 207.7 55.0 174.1 216.80  3.เคมีภัณฑ 31.7 53.7 52.4 -2.49 

4.รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 138.7 141.1 113.0 -19.92  4.เยือ่กระดาษและเศษกระดาษ 93.9 10.0 49.0 391.45 

5.ผลิตภัณฑยาง 247.7 66.6 108.1 62.37  5.ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัช

กรรม 

91.4 47.7 48.0 0.75 

6.แผงวงจรไฟฟา 138.7 72.7 82.8 13.85  6.เครื่องจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ 

66.4 39.3 44.9 14.20 

7.เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ 

78.1 37.8 63.6 68.17  7.รถยนตนั่ง 83.0 38.0 41.5 9.21 

8.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ

ของเครื่องจักรกล 

83.6 49.6 49.6 0.06  8.พืชและผลิตภัณฑจากพืช 54.9 28.5 33.6 18.21 

9.เครื่องนุงหม 67.2 31.3 41.4 32.24  9.เครื่องมือเครือ่งใชเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร การแพทย 

62.7 34.0 33.4 -1.80 

10.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ 

76.6 30.8 37.7 22.67  10.เครื่องดืม่ประเภทน้ำแร 

น้ำอัดลมและสุรา 

75.9 41.6 33.3 -20.00 

รวม 10 รายการ 1,823.7 895.1 1,165.6 30.21  รวม 10 รายการ 1,270.4 720.3 618.2 -14.18 

อ่ืนๆ 1,266.8 643.6 658.3 2.28  อ่ืนๆ 517.6 288.3 281.4 -2.39 

รวมท้ังสิ้น 3,090.5 1,538.8 1,823.8 18.53  รวมท้ังสิ้น 1,787.9 1,008.6 899.6 -10.81 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 
 ที่มา: สำนกังานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ กรุงลอนดอน 
        https://www.britishchambers.org.uk 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

 

 

 

1. คาดวาเศรษฐกิจของ UK จะกลับสูระดับกอนเกิดโรคระบาด Covid-19 โดยจะมีอัตราการเติบโต 5.1% ในป 2565 

2. Economist Intelligence Unit รายงานวาเศรษฐกิจของ UK มีสัญญาณฟนตัวท้ังจากความชัดเจนของการแยกตัวออกจาก EU (Brexit) และผลจากการ

เรงฉีดวัคซีนจนจำนวนผูติดเช้ือไวรัส Covid-19 ลดลงอยางมาก 

3. เศรษฐกิจของ UK ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19 โดยรัฐบาลขยายมาตรการใหความชวยเหลือพนักงาน/ผูทำงาน (Furlough 

Scheme) โดยใหเงินชวยเหลือรอยละ 80 ของเงินเดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดเดือนมกราคม 2564 ออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 เชนเดียวกับผูมีธุรกิจ

สวนตัว (Self Employed) รัฐบาลใหเงินชวยเหลือ รอยละ 80 ของมูลคาเฉลี่ยผลกำไรในชวงกอนโควิทแตไมเกิน 7,500 ปอนด 

4. รัฐบาลไดเลื่อนกำหนดยกเลิกมาตรการล็อกดาวนท้ังหมดจากเดิมในวันท่ี 21 มิถุนายน น้ี ออกไปอีกสี่สัปดาห เน่ืองจากการแพรระบาดของไวรัสสายพันธ
เดลตา  
5. การเดินทางไปตางประเทศจะตองมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบสองเข็ม และรัฐบาลไดกำหนดความปลอดภยัของแตละประเทศ/เขตแดนตามสี ไดแกสีเขียว
สามารถเดินทางไปไดแตตองปฎิบัติตามระเบียบการตรวจเชื้อกอนและหลังจากเดินทางกลับ ปจจุบันมี 10 ประเทศ เชน โปรตุเกส ออสเตรเลีย บรูไน 
สิงคโปร เปนตน สีเหลืองไมแนะนำใหเดินทางไปและจะตองกักตัวอยูที่พักหลังจากการเดินทางกลับโดยประเทศไทยอยูในกลุมนี้ และสีแดงไมแนะนำให
เดินทางไปและจะตองกักตัวในโรงแรมท่ีกำหนดภายหลังจากการเดินทางกลับ  

7.1 โอกาส 

- การคาระหวาง UK กับประเทศคูคานอก EU (รวมถึงไทย) นั้น รัฐบาล UK ไดกำหนดอัตราภาษีคือ UK Global Tariff: UKGT (ยกเวนประเทศที่มี FTA 

กับ UK) ซึ่งเปนอัตราท่ีต่ำกวา EU’s Common External Tariff ซึ่งประเทศคูคานอก EU ท่ีสงออกสินคาไปยัง UK จะเสียภาษีต่ำกวาสินคาท่ีสงไป EU โดย

สินคาศักยภาพท่ีไทยไดประโยชนจาก UKGT เชน 

สินคาเกษตรและอาหาร 

- โควตา: ขาว (ภาษีนำเขาในโควตา 0-15%) ไก (ภาษีนำเขาในโควตา 8-10%) 

- ปรับภาษีนำเขาลง: ซอสปรุงรส (6%) เสนพาสตา (0%) อาหารปรงุแตง (12%) ปลากระปอง (20%) 

สินคาอุตสาหกรรม 

- ปรับภาษีนำเขาลง: เครื่องประดบั (2%) กรอบแวนตา (2%) ช้ินสวนยานยนต (4%) เครื่องปรับอากาศ (2%) ยางรถยนต (4%) แผงวงจร (2%) ลอรถยนต 

(4%) เครื่องครัว (4%) 

- คงอัตราภาษีนำเขาเดิม: รถยนต (10%) รถจักรยานยนต (6%) Hard Disk และ ผลิตภณัฑยาง (0%) 

สินคาท่ีมีโอกาสในชวง Covid-19 

- สินคาเฟอรนิเจอร ของตกแตง เครื่องใชในบาน ยังคงมีชองทางทำตลาดไดอีกมาก นอกจากน้ีชาวอังกฤษยังทำอาหารทานเองในบานมากข้ึน จึงเปน

โอกาสท่ีจะขยายตลาดสินคาสวนประกอบในการทำอาหาร เครื่องปรุงรส สำหรับการทำเมนูอาหารไทยอยางงายๆ ซึ่งอาหารไทยยังคงไดรับความนิยม

โดยท่ัวไป  

- บริการ take away / Delivery ยังคงเปนท่ีนิยมสงผลใหมีการใชผลิตภณัฑประเภทบรรจภุัณฑ จึงเปนโอกาสในการสงสินคาจากไทยท่ีจำเปนตอการ

บริโภคโดยเฉพาะสินคาอาหาร 
- สินคาอาหารในกลุม อาหารท่ีทำจากพืช (Plant Based Food) และอาหารท่ีชวยใหสุขภาพดี (Functional Food) เชน เครื่องดื่มผสมวิตามิน หรือ 
สมุนไพร ชาชวยการยอยอาหาร ตางมียอดขายสูงข้ึน    

7.2 อุปสรรค 

- กฏระเบียบการนำเขาสินคาโดยเฉพาะอาหารมคีวามเขมงวด ตองปฏิบัติตาม เชน การตดิฉลากสินคาและมาตรฐานการผลิตสินคาและอาหาร มาตรการ

สุขอนามัยพืช 

- ผูบริโภคใน UK ใหความสำคัญกับสินคา/บริการท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพ เปนมติรกับสิ่งแวดลอม การใชแรงงานคน และการดูแลสวัสดิภาพสัตว 



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 

 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +5.98% 
 

1. แผนการดาํเนินงานเร่งด่วน 

   - การดำเนินการประชาสัมพันธสินคา/บริการไทย ผานชองทางออนไลน โดยเฉพาะทาง Facebook และ Instagram รวมถึงการใช Influencer เพ่ือ
สรางความตองการยังคงเปนชองทางหลักในการเขาถึงผูบริโภค   
   - เชิญชวนผูนำเขาในสหราชาณาจักรเขารวมชมงานแสดงสินคาของไทย ในรูปแบบ Virtual/Online Exhibition การเจรจาธุรกิจในรปูแบบ On-line 
Exhibition/ Online Business Matching  
   - การเจรจาขยายความรวมมือทางการคาผานคณะกรรมการรวมดานเศรษฐกิจและการคา (Joint Economic and Trade Committee – JETCO) 
ระหวางไทยและสหราชาณาจักร เพ่ือชวยขยายมูลคาการคา การลงทุนสองฝาย  

2. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดยุโรป 

- โครงการคณะผูแทนระดบัสูงเดนิทางไปเยือน UK (หากสถานการณ Covid-19 คลี่คลายและสามารถเดินทางได)  

- โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณและศักยภาพสินคาในกลุม Hospitality ของไทยในตลาดสหราชอาณาจักร ผานชองทางออนไลน 

3. พัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร 

- โครงการพัฒนาสงเสริมการตลาดสรางภาพลักษณสินคาอาหารและธุรกิจบริการอาหารตามยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก Thai SELECT (ต.ค.63-ก.ย.64) 

4. กิจกรรม Online Business Matching (OBM) ผาน Tele Conference ในป 2564 อาทิ สินคาผลไมสด แปรรูป (มี.ค.64) E-commerce (พ.ค.64) 

สินคารถเข็นส าหรับ ผูปวยและผูสูงอายุ รวมถึงอุปกรณท่ีเก่ียวของ (มิ.ย.64) plant-based meat (ส.ค.64) อาหารและ 

ไลฟสไตล (ก.ย.64)   

5. งานแสดงสินคาออนไลนเสมือนจริง และ Hybrid ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

- งานแสดงสินคา THAIFEX – Virtual Trade Show (25-29 พ.ค.64)  

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Virtual Trade Fair ครั้งท่ี 66 (22-24 มิ.ย.64) เลื่อนไปจัดป 65 

- งานแสดงสินคาช้ินสวนอะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2564 (TAPA 2021) ในรูปแบบออนไลน (8 ก.ย.64) 

- งานแสดงสินคา THAIFEX Anuga Asia (Hybrid) 2021 (29 ก.ย.-ต.ค.64) 

6. กิจกรรมสัมมนาและใหคำปรึกษาดานการคาออนไลน  

- การใหคำปรึกษาเชิงลึกผานชองทางออนไลนโครงการสงเสริมการคาผานชองทางออนไลนตลาดภูมิภาคอเมริกาและยุโรปในชวง Covid-19 สินคาไลฟ

สไตล อาทิ ผลิตภัณฑรักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน (D.I.Y เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน เครื่องใชบนโตะ

อาหาร เครื่องครัว และสินคาสุขภาพและความงาม) (มี.ค.64) 
- การเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสยีงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยตลาดยุโรปและ CIS (สื่อออนไลน) 

(พ.ค.-ส.ค.64) 

- Online Export Clinic โดย ผอ. สคต. ในทุกภูมิภาค (ส.ค.64) 

 

สคต. ณ กรุงลอนดอน จำนวน 2 ประเทศ คือ 1. สหราชอาณาจักร 2. ไอรแลนด 

หมายเหตุ :  ไอรแลนด เปนประเทศสมาชิกของ EU ซ่ึงอยูในเขตอาณาของ สคต. ณ กรุงลอนดอน 
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