
 

มลูค่า : ล้านเเหรยีญสหรฐัฯ

ป ี2560 ม.ค.-ส.ค. 61 รวม สินค้า

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

  
เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบ
เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

ส่วนประกอบและ
อุปกรณย์านยนต์

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

เคมภีณัฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า
สินแรโ่ลหะอ่ืน ๆ 

เศษโลหะและ
ผลิตภณัฑ์

เครื่องมอืเครื่องใช้
เก่ียวกับ

วิทยาศาสตร ์
การแพทย์

ผลิตภณัฑ์โลหะ
ผลิตภณัฑ์ท าจาก

พลาสตกิ
  

32,054 23,268 4,057 3,497 2,642 2,561 1,733 1,108 1,034 819 759 711 18,920 4,348

(70.24) (67.67) (17.44) (15.03) (11.36) (11.01) (7.45) (4.76) (4.45) (3.52) (3.26) (3.06) (81.31) (18.69)

(4.50) (11.41) (7.73) (23.68) (8.30) (6.54) (13.75) (-7.59) (11.45) (5.66) (24.85) (6.66) (10.41) (15.95)

  
เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

เคมภีณัฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า
เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

สินแรโ่ลหะอ่ืน ๆ 
เศษโลหะและ

ผลิตภณัฑ์

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ

น้ ามนัส าเรจ็รปู
พืชและผลิตภณัฑ์

จากพืช
ผลิตภณัฑ์ท าจาก

พลาสตกิ
ส่วนประกอบและ
อุปกรณย์านยนต์

 

7,998 6,072 1,082 740 564 507 408 382 248 243 155 139 4,468 1,604

(17.53) (17.66) (17.82) (12.19) (9.30) (8.35) (6.72) (6.28) (4.09) (4.00) (2.55) (2.29) (73.58) (26.42)

(9.82) (14.04) (17.78) (20.56) (22.61) (4.77) (27.23) (7.25) (27.08) (-10.69) (-8.35) (16.93) (14.32) (13.24)

  
เครื่องเพชรพลอย
 อัญมณ ีเงนิแทง่

และทองค า
น้ ามนัดบิ

สินแรโ่ลหะอ่ืน ๆ 
เศษโลหะและ

ผลิตภณัฑ์
ถ่านหนิ

พืชและผลิตภณัฑ์
จากพืช

เคมภีณัฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

นมและผลิตภณัฑ์
นม

ดา้ยและเส้นใย
ผัก ผลไมแ้ละ

ของปรงุแตง่ทีท่ า
จากผัก ผลไม้

4,416 4,140 1,505 1,075 476 210 113 103 90 73 52 51 3,747 393

(9.68) (12.04) (36.34) (25.96) (11.50) (5.08) (2.73) (2.48) (2.18) (1.75) (1.25) (1.22) (90.51) (9.49)

(29.22) (53.07) (121.78) (192.45) (12.41) (-0.60) (-16.28) (28.01) (12.01) (54.44) (-19.94) (26.73) (76.02) (-31.76) 

  
นมและผลิตภณัฑ์

นม

ผัก ผลไมแ้ละ
ของปรงุแตง่ทีท่ า

จากผัก ผลไม้

เน้ือสัตว์ส าหรบั
การบรโิภค

น้ ามนัส าเรจ็รปู
ไมซุ้ง ไมแ้ปรรปู
และผลิตภณัฑ์

เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ

เคมภีณัฑ์
กระดาษ และ

ผลิตภณัฑ์กระดาษ

อาหารปรงุแตง่
ส าหรบัใชเ้ลี้ยง

ทารก

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

639 517 212 40 31 30 26 25 21 20 18 14 437 80

(1.40) (1.50) (41.00) (7.72) (6.04) (5.85) (5.12) (4.82) (3.98) (3.87) (3.40) (2.65) (84.45) (15.55)

(8.81) (9.76) (-5.23) (-9.27) (26.66) (50,300.00) (19.71) (60.49) (42.00) (55.12) (-35.91) (20.51) (10.19) (7.48)

  
เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภณัฑ์

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

ส่วนประกอบและ
อุปกรณย์านยนต์

เคมภีณัฑ์
เครื่องเพชรพลอย
 อัญมณ ีเงนิแทง่

และทองค า

สินแรโ่ลหะอ่ืน ๆ 
เศษโลหะและ

ผลิตภณัฑ์
แผงวงจรไฟฟ้า น้ ามนัดบิ

เครื่องมอืเครื่องใช้
เก่ียวกับ

วิทยาศาสตร ์
การแพทย์

45,634 34,385 4,683 4,481 3,094 2,820 2,597 2,002 1,925 1,675 1,187 886 25,350 9,035

(100.00) (100.00) (13.62) (13.03) (9.00) (8.20) (7.55) (5.82) (5.60) (4.87) (3.45) (2.58) (73.72) (26.28)

(7.62) (15.70) (22.02) (7.10) (6.03) (8.79) (16.31) (98.17) (14.71) (0.84) (169.21) (3.09) (18.38) (8.79)

นิวซีแลนด์4

สนิค้าน าเข้าจากตลาดญีปุ่่น เกาหลใีต ้และโอเชียเนียของไทย ในระยะ 8 เดอืนแรก ของปี 2561

ล าดบั / มลูค่า (สัดส่วน) (อัตราขยายตวั)
ตลาด / สินค้า

ญี่ปุ่น1

รวมญีปุ่่น เกาหลใีต ้
และทวปีออสเตรเลยี

2 เกาหลีใต้

ออสเตรเลีย3

สพต.1/สค  25/9/2018


