
 

มูลค่า : ล้านเเหรียญสหรัฐฯ

ป ี2560 ม.ค.-ส.ค. 61 รวม สินค้า

รวม รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 สินค้า อ่ืนๆ

  
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

ไก่แปรรูป เม็ดพลาสติก
เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของ

เครื่องจักรกล

เครื่องโทรสาร 
โทรศัพท ์อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์
 อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

ผลิตภณัฑ์พลาสติก
เครื่องใช้ไฟฟ้า

และส่วนประกอบ
อ่ืน ๆ

แผงวงจรไฟฟ้า
อาหารทะเล

กระปอ๋งและแปรรูป
  

22,067 16,631 1,081 845 720 698 676 574 552 528 494 459 6,627 10,004

(56.28) (57.77) (6.50) (5.08) (4.33) (4.20) (4.07) (3.45) (3.32) (3.18) (2.97) (2.76) (39.85) (60.15)

(7.74) (16.71) (33.96) (5.94) (47.37) (12.36) (33.64) (6.48) (13.11) (19.56) (19.52) (11.47) (20.19) (14.52)

  ไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ แผงวงจรไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์

 อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

ผลิตภณัฑ์อลูมิเนียม เคมีภณัฑ์ เม็ดพลาสติก น้้ามันส้าเร็จรูป ยางพารา น้้าตาลทราย
เครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ

 

4,660 3,345 182 160 157 146 136 127 126 121 121 119 1,395 1,950

(11.89) (11.62) (5.45) (4.77) (4.70) (4.37) (4.06) (3.81) (3.77) (3.62) (3.61) (3.55) (41.71) (58.29)

(14.39) (5.61) (26.29) (-42.25) (26.81) (51.87) (26.32) (27.13) (66.62) (-26.16) (226.74) (-2.78) (11.84) (1.57)

  
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

เครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก
อาหารทะเล

กระปอ๋งและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ยาง

เครื่องส้าอาง สบู่ 
และผลิตภณัฑ์

รักษาผิว

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์พลาสติก
ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง

และส่วนประกอบ
อัญมณีและ

เครื่องประดับ

10,505 7,370 4,345 308 244 194 184 153 149 143 128 108 5,956 1,414

(26.79) (25.60) (58.95) (4.18) (3.32) (2.63) (2.49) (2.07) (2.02) (1.94) (1.74) (1.47) (80.81) (19.19)

(1.90) (10.33) (15.48) (0.88) (17.31) (1.40) (8.26) (34.53) (29.84) (-3.16) (0.86) (-32.90) (12.35) (2.54)

  
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก
เครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ

ผลิตภณัฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์พลาสติก
อาหารทะเล

กระปอ๋งและแปรรูป
เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง
และส่วนประกอบ

อากาศยาน ยาน
อวกาศ และ
ส่วนประกอบ

เครื่องส้าอาง สบู่ 
และผลิตภณัฑ์รักษา

ผิว

1,643 1,174 665 45 38 32 29 29 28 23 21 18 928 246

(4.19) (4.08) (56.60) (3.84) (3.24) (2.71) (2.51) (2.43) (2.40) (2.00) (1.78) (1.51) (79.02) (20.98)

(14.53) (9.62) (11.34) (-10.99) (12.73) (28.40) (-1.57) (12.27) (-0.98) (13.22) (27.27) (-1.22) (9.80) (8.92)

  
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก ไก่แปรรูป
เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของ

เครื่องจักรกล

เครื่องคอมพิวเตอร์
 อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

ผลิตภณัฑ์พลาสติก
เครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

อาหารทะเล
กระปอ๋งและแปรรูป

เครื่องโทรสาร 
โทรศัพท ์อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

39,210 28,790 6,229 1,148 914 894 843 801 782 749 736 712 13,809 14,981

(100.00) (100.00) (21.64) (3.99) (3.18) (3.11) (2.93) (2.78) (2.72) (2.60) (2.56) (2.47) (47.96) (52.04)

(7.07) (13.40) (17.74) (34.05) (7.08) (9.51) (9.93) (9.68) (16.70) (33.18) (6.05) (31.59) (17.20) (10.11)

รวมญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
ทวีปออสเตรเลีย

สนิค้าสง่ออกไปตลาดญีปุ่่น เกาหลใีต ้และโอเชียเนียของไทย ในระยะ 8 เดอืนแรก ของปี 2561

ล้าดับ / มูลค่า (สัดส่วน) (อัตราขยายตัว)
ตลาด / สินค้า

ญี่ปุ่น  1

เกาหลีใต้  2

3 ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์4

สพต.1/สค  25/9/2018


