
Fact Sheet 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) 

 

 1.ข้อมลูทั่วไป                                                        2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 

      3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม                                                  4. สถานการณ์เศรษฐกิจ 
3.1 ยุทธศาสตร์    
1. การเจาะตลาดสินค้า/บริการรายเมือง (City Focus) 

บูรณาการทั้งดา้น Offline และ Online และร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เน้นสนิค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าเพิ่ม 

2. ส่งเสริมระบบ Franchising Country Image and Country 
Brand สร้างภาพลกัษณ์แบรนดไ์ทยผา่นตราสัญลักษณ ์T/Mark 

3. Digital/Soft Diplomacy เชื่อมโยงเทคโนโลยี บันเทิง
และวัฒนธรรมน าการค้า  

4. การขยายความร่วมมือทางการค้าผ่านระบบออนไลน์ Alibaba 
Model: Fruit Valley / Rubber Valley เชื่อมชุมชนโลก 

5. การขยายพันธมิตรด้านการลงทุน ผลักดันนโยบาย 
Thailand +1 ก าหนดสินค้ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
ประเทศสอดคล้องกับนโยบาย S-Curve และเชิญนักลงทุน
ทั้งจีน/ฮ่องกง มาร่วมลงทุนเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่ 3   

3.2 กิจกรรมส่งเสริมการค้างบประมาณปี 2561   
1. โครงการขับเคลื่อนการค้าผ่าน Modern Trade 
2. โครงการสนับสนุนการจ าหนา่ยสินคา้ไทยผา่นผูน้ าเข้า/
ห้างสรรพสินคา้ทั้ง offline และ  online  
3. โครงการส่งเสริมสนิค้าไทยในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(กวางโจว เซนิเจิ้น ชานโถว เฉิงตู)  
4. โครงการน าผูป้ระกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น The China ASEAN Expo ,  
Top Thai Brand เป็นตน้ 
5. โครงการคณะผู้แทนระดบัสูงและผู้แทนการค้าจากจีนเยือน
ไทย และไทยเยือนจนี (In & Out Goodwill Mission and 
Buying Mission)   
 

นโยบายเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน  
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2016 รัฐบาลจีนประกาศเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บ
ภาษี ใน 4 ภาคธุรกิจ ได้แก่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการก่อสร้าง ภาค
บริการทางการเงิน และภาคบริการผู้บริโภค ซึ่งจะเปลี่ยนจากการเรียกเก็บ
ภาษีธุรกิจ (Business Tax) เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน (Value Added Tax 
หรือ VAT) โดยธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้าง จะเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 11% และธุรกิจภาคบริการทางการเงินและภาค
บริการผู้บริโภค 6% 
2. วันที่ 8 เมษายน 2016 จีนประกาศนโยบายเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าขาย
ปลีกออนไลน์จากต่างประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศทางการค้า และความ
เสมอภาคทางการแข่งขัน โดยจะเรียกเก็บภาษีน าเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีสรรพสามิต แทนการเรียกเก็บภาษีสัมภาระและไปรษณียภัณฑ์แบบเดิม 
รายละเอียดดังนี้ 
     2.1 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศแต่ละครั้งต้องมีมูลค่า
ไม่เกิน 2,000 หยวน และแต่ละคนต้องซื้อไม่เกินปีละ 20,000 หยวน 
โดยจะเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 70 ของมูลค่าพึงประเมินที่ต้องช าระ หาก
เกินกว่าข้อก าหนดข้างต้นจะต้องเสียภาษีเต็มจ านวนแบบ  General 
trade  
     2.2 การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสัมภาระไปรษณียภัณฑ์ จากเดิมมี 4 ขั้น 
คือ ร้อยละ 10, 20, 30 และ 50 เป็นแบบใหม่ 3 ขั้น คือ 
- ร้อยละ 15 ส าหรับสินค้าที่ได้ยกเว้นภาษี 
- ร้อยละ 30 ส าหรับสินค้าอื่นๆทั่วไป  
- ร้อยละ 60 ส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือยที่ต้องช าระภาษีเพื่อการบริโภค 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ( 2016 -
2020) มีประเด็นส าคัญดังนี้  
- ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว (One-Child Policy)  

พ้ืนที่ : 9.561 ล้านตร.กม.  
เมืองหลวง : กรุงปักกิ่ง 
เมืองส าคัญ : ปักก่ิง, เซี่ยงไฮ้, กวางโจว 
ประชากร : ประมาณ  1,390.848 ล้านคน (ต.ค. 2017)  
ภาษาราชการ : ภาษาจีนกลาง 
ระบอบการปกครอง : คอมมิวนิสต์ 
ประธานาธิบดี : HE Mr. Xi Jinping 
นายกรัฐมนตรี : HE Mr. Li Keqiang 
อัตราแลกเปลี่ยน : 4.9627: 1 หยวน (ม.ค. 2018) 
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ : $3.119 trillion (ธ.ค. 2017)
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ : แร่เหล็ก ฟอสฟอรัส แมงกานีส    
วูลแฟรม น้ ามันดิบ ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาติ  ป่าไม้  

  ปี 2016 ปี 2017F ปี 2018F 
GDP (US$ bn) 11,232.108 11,937.562 13,118.689 
GDP Per Capita (US$) 8,123.256 8,582.940 9,376.968 
GDP Growth (%) 6.7 6.8 6.5 
Goods & Services Exports (%) 
Inflation (%)                                                      

1.077 
2.003 

4.700 
1.766 

2.800 
2.100 

Unemployment Rate (%) 4.020 3.900 3.950 

สินค้าส่งออกส าคัญของจีน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน 
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป พลาสติก 
ตลาดส่งออกส าคัญของจีน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม 
สินค้าน าเข้าส าคัญของจนี ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า แร่เช้ือเพลิงและน้ ามันดิบ เครื่องจักรกล 
แร่ธาตุ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ยานพาหนะ พลาสติก 
ตลาดน าเข้าส าคัญของจีน ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เยอรมน ี
 



- เน้นการบริโภคภายในประเทศ  
- การปฏิรูปสู่ “New Normal” เน้นการเติบโตที่ยั่งยืน 
- ยกระดับอ านาจทางเศรษฐกิจในเวทีโลกผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคบริการ แทนอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ 

แรงงานจ านวนมาก 
- ขยายความเป็นเมือง (Urbanization) เพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง 

สังคมเมืองและชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีข้ึน 
4. นโยบายเส้นทางสายไหม “One Belt One Road” โดยมี Silk Road 
Economic Belt (แนวเส้นทางเศรษฐกิจทางบก) ระหว่างจีน(เมืองซี
อาน) ผ่านเอเชียกลาง(คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิ
สถาน) ตะวันออกกลาง(อิหร่าน ตุรกี) กับรัสเซีย และยุโรป(โปแลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี) และ Maritime Silk Road 
(การเชื่อมโยงทางทะเล) ระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร 
ซึ่งเชื่อมโยงเมืองท่าส าคัญของจีนกับเมืองท่าส าคัญในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนี เซีย) เอเชียใต้ (อินเดีย  
ศรีลังกา) อัฟริกาตะวันออก (เคนยา) เข้าสู่ตอนเหนือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
5. รัฐบาลจีนจัดตั้ง “ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย 
(Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)”  เพื่อปล่อยเงินกู้
ให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า เพื่อน าไปลงทุนก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้ง
ผลักดันให้สกุลเงินหยวนเป็นอีกสกุลเงินหลักในเวทีการค้าโลก 
6. แผนยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” มุ่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าจีน 
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพพัฒนาการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
7. แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ “Internet Plus” น าอินเตอร์เน็ตมาเชื่อมโยง
กับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
8. รัฐบาลจีนประกาศแผนพัฒนาการผลติอัจฉริยะ (ปี 2016 – 2020 ) สรุปได้ดังนี้  

 เป้าหมายของแผนพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ (ณ ปี 2020 )  
1) ม ีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื ่องมือ
ส าหรับการผลิตอัจฉริยะ 
2) รากฐานการพัฒนามีความเข้มแข็งอย่างชัดเจน  
3) สร้างระบบนิเวศน์ส าหรับการผลิตอัจฉริยะ 
4) การพัฒนาในสาขาส าคัญเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน  

 ภารกิจส าคัญ 10 ประการ  
1) เร่งพัฒนา Intelligent Manufacturing Equipment 
2) เสริมสร้างนวัตกรรมที่เป็น Key Common Technology 
3) สร้างระบบมาตรฐานการผลิตอัจฉริยะ 
4) สร้างรากฐานส าหรับอินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม 
5) ส่งเสริมการสาธิตโครงการน าร่องการผลิตอัจฉริยะอย่างเต็มก าลัง 
6) ผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตอัจฉริยะในสาขาส าคัญ 
7) ส่งเสริมการยกระดับ SMEs สู่ Intelligent SMEs 
8) สร้างระบบนิเวศน์การผลิตอัจฉริยะ 
9) ผลักดันการร่วมพัฒนาการผลิตอัจฉริยะในระดับภูมิภาค 
10) สร้างก าลังคนที่มีความสามารถด้านการผลิตอัจฉริยะ 

 
 



9. รัฐบาลจีนจะออกมาตรการ 20 ข้อ เกี่ยวกับการขยายตัวเพื่อส่งเสริม
การใช้เงินทุนจากต่างชาติ โดยมาตรการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก 
ได้แก่ ด้านการขยายการเปิดประเทศ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการ
แข่งขันในตลาดที่เป็นธรรม และด้านการส่งเสริมการดึงดูดเงินทุนจาก
ต่างชาติ 
10. วันที่ 1 พฤษภาคม 2017 รัฐบาลจีนจะประกาศบังคับใช้มาตรการ
แทนที่ภาษีใน 4 ประเภทอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ด้านสถาปัตยกรรม 
(Architecture) อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) การเงิน (Finance) 
บริการด้านที่พัก (Living Service Industries) 
 
สถานการณ์เศรษฐกิจ/การค้า  
1. มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศของจีนในปี 2016 มีมูลค่า 2.654 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.17  
    - มูลค่าการส่งออกรวม 1.555 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 6.80 
    - มูลค่าการน าเข้ารวม 1.099  ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.69 
2. สถิติการค้าระหว่างประเทศของจีนในปี 2017 มูลค่าการค้ารวม 4.069 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.18 
     - มูลค่าการส่งออก 2.2792 ล้านลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.74 
     - มูลค่าการน าเข้า 1.7900  ล้านลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.40 
3. กระทรวงพาณิชย์จีน เปิดเผยข้อมูลค่าการค้าปลีก E-Commerce ใน
ปี 2016 มีมูลค่าสูงถึง 7.95 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 39.19 
และคาดว่าในปี 2017 จะมีมูลค่าสูงถึง 1.14 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ 
4. วันที่ 1 ตุลาคม 2016 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รับสกุล
เงินหยวนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในตะกร้าหน่วยสิทธิเบิกถอนพิเศษ (Special 
Drawing Rights หรือ SDR) อย่างเป็นทางการ  
5. ปี 2016 นักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยมาก
ที่สุด จ านวน 8.76 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2015 ร้อยละ 10.34 คาดว่า ปี 2017 จะ
มีจ านวนประมาณ 9.8 ล้านคน และสร้างรายได้มากกว่า 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 
6. เดือนสิงหาคม 2016 รัฐบาลได้ให้ไฟเขียวกับเขตการค้าเสรีแห่งใหม่ 7 
แห่ง ได้แก่ เหลียวหนิง เจ้อเจียง เหอหนาน หูเป่ย เสฉวน ฉงชิ่ง และ
ส่านซี ซึ่งการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกล่าวได้ว่ามีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เขตการค้าเสรี 4 แห่ง ได้แก่ 
เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เทียนจิน และฝูเจี้ยน ที่มีเปอร์เซ็นต์ในการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ปริมาณรวมของการน าเข้าและส่งออก
มากกว่าเขตการค้าเขตเสรีในกลุ่มอื่น 
 
สถานการณ์การลงทุน   
1. จีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) มากเป็นอันดับ 3 
ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในปี 2016 มูลค่า 
FDI ในจีนคิดเป็นมูลค่า 1.33 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่จีนออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 1.83 แสนล้านเหรียญสหรัฐ  
2. กระทรวงพาณิชย์จีน เปิดเผยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา
จีนในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2017 ระบุว่ามีมูลค่าถึง 9.28 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 16   
3. นักลงทุนรายใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในจนี 5 ล าดบัแรก ได้แก่ ฮอ่งกง 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และมาเก๊า ธุรกิจหลักที่มีการลงทุน 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการและการให้เช่า 



ค้าส่งและค้าปลีก และโลจิสติกส์  
4. ในปี 2016 (ตามสถิติของ BOI) จีนเป็นนักลงทนุอันดบัที่ 3 ของไทย 
รองจากญี่ปุ่น สิงคโปร ์โดยมีมูลค่าการลงทนุ ประมาณ 9.44 ร้อยล้าน
เหรียญสหรัฐ 
5. ในปี 2016 บริษัทจีนได้ควบรวมและซื้อกิจการของต่างประเทศมี
มูลค่าสูงถึง 2.26 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 
2015 ท าให้จีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนในต่างประเทศสูงเป็นอันดับ
หนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 
แนวโน้มเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน 
1. ในปี 2018 คาดการณ์การเติบโตของ GDP จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.5    
2. พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนยุคใหม่มีความเป็นสากลมากขึ้น โดย
จะนิยมใช้ระบบออนไลน์เป็นสื่อกลางส าคัญในการซื้อสินค้าแทนการ
เดินทางไปที่ร้านค้า และคาดการณ์ว่าในปี 2017 มูลค่าการขายสินค้า
ออนไลน์ของจีนจะสูงถึง 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 
3. คาดการณ์ว่า จีนจะยังคงรักษาการบริโภคออนไลน์อันดับ 1 ของโลก 
เนื่องจากอัตราการซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ยืนยันว่าความสามารถของการบริโภคและความต้องการของ
ผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มข้ึน  
4. การค้า E-Commerce ในประเทศจีนมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว
และมีบทบาทอย่างมากในการกระตุ้นการบริโภคและการจ้างงาน  
5. คาดการณ์ว่าในปี 2017 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด จะมี
มูลค่าถึง 9.87 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างไทย - จีน 
เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้านเหรียญสหรัฐ) มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) มูลค่าการน าเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ปี 2018 ปี 2017 
ปี 2018 

ปี 2017 
ปี 2018 

ปี 2017 
ปี 2018 

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

10 73,670.43 6,721.04 15.79 29,433.05 2,398.15 11.62 44,237.38 4,322.89 18.24 

 
6.สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดจีนปี 2017–2018                                                                       หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

สินค้า 
ปี 2017 

 
ปี 2017 

ม.ค.- ม.ค. 
ปี 2018 
ม.ค.- ม.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.- ม.ค. 

1. เม็ดพลาสติก 2,610.90 243.75 236.89 -2.81 
2. ผลิตภัณฑย์าง 2,883.13 185.27 232.54 25.51 
3. เคมีภณัฑ ์ 1,853.42 121.18 215.48 77.82 
4. ผลิตภัณฑม์ันส าปะหลัง 1,725.66 126.66 204.93 61.80 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,124.98 121.57 197.23 62.24 
6. ยางพารา 2,922.71 272.06 137.15 -49.59 
7. ไม้และผลิตภณัฑไ์ม้ 1,654.91 91.35 127.30 39.35 
8. แผงวงจรไฟฟ้า 1,074.23 72.24 86.17 19.28 
9. น้ ามันส าเร็จรูป 872.92 86.66 76.93 -11.23 
10. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,165.95 82.72 62.63 -24.29 
การส่งออกรวม 29,433.05 2,148.53 2,398.15 11.62 

            ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความรว่มมือจากกรมศุลกากร  
 

    7. สินค้าหลักที่ไทยน าเข้าจากจีนปี 201 – 2018                                                                             หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

สินค้า 
ปี 2017 

 
ปี 2017 

ม.ค.- ม.ค. 
ปี 2018 
ม.ค.- ม.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.- ม.ค. 

1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 6,234.60 520.38 619.49 19.05 
2. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 4,234.65 323.26 439.38 35.92 
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 4,282.94 479.05 408.49 -14.73 
4. เคมีภณัฑ ์ 3,591.70 235.52 388.21 64.83 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,942.04 205.55 249.92 21.59 
6. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์ 2,967.59 237.66 247.07 3.96 
7. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 1,268.52 89.05 175.04 96.56 
8. เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ ์ 2,329.10 160.72 169.94 5.74 
9. ผลิตภัณฑโ์ลหะ 1,148.27 90.26 124.15 37.55 
10. ผลิตภณัฑ์ท าจากพลาสติก 1,240.98 99.06 121.59 22.73 
การน าเข้ารวม 44,237.38 3,656.04 4,322.89 18.24 

           ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 กลุ่มงานภูมภิาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย

ส านักพัฒนาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 1 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


