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รายงานการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย เดือนกนัยายน 2561 

INDIA’S FOREIGN TRADE: September 2018 

ทีม่า: Government of India, Ministry of Commerce & Industry,  

Department of Commerce, Economic Division 

 

 การส่งออกของอนิเดยีโดยรวม (ทัง้ภาคสนิคา้และบรกิาร) ระหว่างเดอืนเมษายนถงึ

เดอืนกนัยายน ปีงบประมาณ 2561-62* มมีูลค่ารวมประมาณ 265.39 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

ซึ่งสูงขึน้รอ้ยละ 17.38 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่แลว้ การนําเขา้รวมระหว่างเดอืน

เมษายนถึงเดอืนกนัยายน ปีงบประมาณ 2561-62* มมีูลค่ารวมประมาณ 321.40 พนัล้าน

เหรยีญสหรฐั ซึง่สงูขึน้รอ้ยละ 19.41 เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 

 

 * หมายเหตุ: สําหรบัภาคบรกิาร ขอ้มลูอยู่ในช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนสงิหาคม 2561 เท่านัน้ 

เน่ืองจากขอ้มูลล่าสุดของภาคบรกิารจากธนาคารกลางของอนิเดยีในวนัที่ 15 ตุลาคม 2561 มถีงึเดอืน

สงิหาคม 2561 เท่านัน้ นอกจากน้ี ขอ้มูลของเดอืนกนัยายน 2561 เป็นเพยีงการประมาณเท่านัน้ ซึ่ง

ธนาคารกลางจะตรวจสอบอกีครัง้ในขอ้มลูเผยแพรข่องเดอืนต่อไป 

สาํนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุนิวเดลี 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย 

28 ตลุาคม 2561 
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1. การค้าสินค้า 

 

การส่งออก (รวมถึงการ re-export) 

การสง่ออกในเดอืนกนัยายน 2561 มมีลูคา่ 27.95 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เมื่อเทยีบกบั

มลูคา่ 28.57 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในเดอืนกนัยายน 2560 แลว้ถอืวา่ลดลงรอ้ยละ 2.15  สว่น

ในหน่วยเงนิรูปี การส่งออกมมีูลค่า 2,018,576.2 ลา้นรูปีในเดอืนกนัยายน 2561 เมื่อเทยีบ

กบัมลูคา่ 1,840,889.4 ลา้นรปีูในเดอืนกนัยายน 2560 แลว้ถอืวา่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.65 

ในเดอืนกนัยายน 2561 กลุ่มสนิคา้ทีม่กีารส่งออกสูงขึน้จากเดอืนเดยีวกนัในปีที่แลว้ 

ไดแ้ก่ สนิคา้ปิโตรเลยีม (รอ้ยละ 26.76) สนิคา้เคมภีณัฑอ์นิทรยีแ์ละอนินทรยี ์(รอ้ยละ 16.92) 

ผลติภณัฑย์า (รอ้ยละ 3.83) ฝ้ายและสนิคา้ทอมอื (รอ้ยละ 3.56) และพลาสตกิและลโินเลยีม 

(รอ้ยละ 28.17) 
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 การส่งออกรวมในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน ปีงบประมาณ 2561-62 มี

มูลค่า 164.04 พนัล้านเหรียญสหรฐั (11,253,054.4 ล้านรูปี) เมื่อเทียบกับมูลค่า 145.75 

พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (9,383,078.3 ลา้นรูปี) ในช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ถอืว่าสูงขึน้รอ้ยละ 

12.54 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั และรอ้ยละ 19.93 ในหน่วยเงนิรปีู 

การสง่ออกสนิคา้ทีไ่มใ่ชน้ํ่ามนัและไมใ่ชอ่ญัมณีในเดอืนกนัยายน 2561 มมีลูคา่ 19.80 

พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เมื่อเทยีบกบัมลูคา่ 20.31 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในเดอืนกนัยายน 2560 

แลว้ถอืว่าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.49 การส่งออกสนิคา้ทีไ่มใ่ช่น้ํามนัและไมใ่ช่อญัมณีรวมในระหวา่ง

เดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน ปีงบประมาณ 2561-62 มีมูลค่า 119.05 พนัล้านเหรียญ

สหรฐั เมื่อเทยีบกบัมูลค่า 107.91 พนัล้านเหรยีญสหรฐัในช่วงเดียวกนัของปีงบประมาณ 

2560-61 ถอืวา่สงูขึน้รอ้ยละ 10.32 

 

การนําเข้า 

 การนําเขา้ในเดอืนกนัยายน 2561 มมีลูคา่ 41.93 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (3,028,043.9 

ลา้นรปีู) ซึง่สงูขึน้รอ้ยละ 10.45 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั และรอ้ยละ 23.78 ในหน่วยเงนิรูปี 

จากมูลค่า 37.96 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (2,446,348.6 ลา้นรูปี) ในเดอืนกนัยายน 2560 การ

นําเข้ารวมในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561-62 มีมูลค่า 258.36 

พนัล้านเหรยีญสหรฐั (17,722,836.3 ล้านรูปี) เมื่อเทยีบกบัการนําเขา้รวมในช่วงเดยีวกนั

ของปีที่แล้ว ซึ่งมมีูลค่า 222.42 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (14,318,237.5 ล้านรูปี) ถือว่าสูงขึน้

รอ้ยละ 16.16 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั และรอ้ยละ 23.78 ในหน่วยเงนิรปีู 
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 กลุ่มสนิคา้ทีม่กีารนําเขา้สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนกนัยายน ปีทีแ่ลว้ ไดแ้ก่ ปิโตรเลยีม 

น้ํามันดิบ และสินค้าอื่นๆ (ร้อยละ 33.59) เครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 11.4) เครื่องจักร 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและไม่ใชไ้ฟฟ้า (รอ้ยละ 4.23) ทองคํา (รอ้ยละ 51.47) และถ่านหนิ (รอ้ยละ 

23.62)  

 

 
 

การนําเข้าน้ํามนัดิบและสินค้าท่ีไม่ใช่น้ํามนั 

 การนําเข้าน้ํามันในเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่า 10.91 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

(788,111.7 ลา้นรูปี) ซึ่งสูงขึน้รอ้ยละ 33.59 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั และรอ้ยละ 49.71 ใน

หน่วยเงนิรปีู จากการนําเขา้น้ํามนัมลูคา่ 8.17 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (526,423.7 ลา้นรูปี) ใน

เดือนกันยายน 2560 ส่วนการนําเข้าน้ํามันรวมในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 

ปีงบประมาณ2561-62 มมีูลค่า 69.73 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (4,781,831 ล้านรูปี) ซึ่งสูงขึน้

ร้อยละ 50.05 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั และร้อยละ 59.85 ในหน่วยเงนิรูปี เมื่อเทยีบกบั

มลูคา่ 46.47 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (2,991,470.5 ลา้นรปีู) ในชว่งเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 

 มูลค่าการนําเขา้ที่สูงขึ้นน้ีมคีวามสมัพนัธ์กบัขอ้มูลของธนาคารโลกที่กล่าวว่าราคา

น้ํามนัดิบเบรนท์ในเดือนกนัยายน 2561 สูงขึ้นจากเดอืนในเดือนกนัยายน 2560 ร้อยละ 

42.97 

 การนําเข้าสินค้าที่ไม่ใช่น้ํามันในเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่าประมาณ 31.02 

พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (2,239,932.2 ลา้นรปีู) ซึง่สงูขึน้รอ้ยละ 4.11 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั 
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และรอ้ยละ 16.67 ในหน่วยเงนิรูปี จากมูลค่า 29.79 พนัลา้นเหรยีญ (1,919,924.9 ลา้นรูปี) 

ในเดอืนกนัยายน 2560 ส่วนการนําเขา้สนิคา้ที่ไม่ใช่น้ํามนัรวมตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึเดอืน

กนัยายน ปีงบประมาณ 2561-62 มมีลูคา่ 188.63 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (12,941,005.3 ลา้น

รูปี) ซึ่งสูงขึน้รอ้ยละ 7.21 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั และรอ้ยละ 14.25 ในหน่วยเงนิรูปี เมื่อ

เทียบกับมูลค่า 175.95 พนัล้านเหรียญสหรฐั (11,326,767 ล้านรูปี) ในช่วงเดียวกันของ

ปีงบประมาณ 2560-61 

 การนําเขา้สนิคา้ที่ไม่ใช่น้ํามนัและสนิคา้ที่ไม่ใช่ทองในเดอืนกนัยายน 2561 มมีูลค่า 

28.42 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งสูงขึน้รอ้ยละ 1.22 เมื่อเทยีบกบัการนําเขา้ในเดอืนกนัยายน 

2560 ส่วนการนําเขา้สนิค้าที่ไม่ใช่น้ํามนัและสนิค้าที่ไม่ใช่ทองรวมตัง้แต่เดอืนเมษายนถึง

เดอืนกนัยายนปีงบประมาณ 2561-62 มมีลูคา่ 170.99 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่สงูขึน้รอ้ยละ 

7.57 เมื่อเทยีบกบัการนําเขา้ในชว่งเดยีวกนัของปีงบประมาณ 2560-61 

 

 

2. การค้าบริการ (สําหรบัเดือนสิงหาคม 2561 ตามข้อมูลล่าสุดจากธนาคารกลาง

อินเดีย เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561) 

 

การส่งออก (รายรบั) 

 การสง่ออกในเดอืนสงิหาคม 2561 มมีลูคา่ 16.53 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (1,149,325.5 

ลา้นรปีู) ซึง่ลดลงรอ้ยละ 5.85 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั เมื่อเทยีบกบัเดอืนกรกฎาคม 2561 

 

การนําเข้า (รายจ่าย) 

 การนําเขา้ในเดอืนสงิหาคม 2561 มมีูลค่า 10.35 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (720,084.5 

ลา้นรปีู) ซึง่ลดลงรอ้ยละ 4.57 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั เมื่อเทยีบกบัเดอืนกรกฎาคม 2561 

 

3. ดลุการค้า 

สินค้า 
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 การขาดดุลการค้าในเดือนกันยายน 2561 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13.98 พนัล้าน

เหรียญสหรฐั ในขณะที่การขาดดุลการค้าในเดือนกนัยายน 2560 คดิเป็นมูลค่าประมาณ 

9.40 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

 

บริการ 

 จากขอ้มูลล่าสุดจากธนาคารกลางอนิเดยี วนัที ่15 ตุลาคม 2561 ดุลการคา้ของภาค

บริการ (ซึ่งคือรายรบัรวมของภาคบริการ) สําหรบัเดือนสงิหาคม 2561 มีมูลค่าประมาณ 

6.17 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

 

ดลุการค้ารวม 

 การขาดดุลการค้าสินค้าและบริการรวมระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 

ปีงบประมาณ 2561-62 คดิเป็นมูลค่าประมาณ 56.01 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในขณะที่การ

ขาดดุลการคา้สนิคา้และบรกิารรวมระหว่างเดอืนเมษายนถึงเดอืนกนัยายน ปีงบประมาณ 

2560-61 คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 43.07 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disclaimer: การเผยแพร่ขอ้มลูใน “รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้อนิเดยี” มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการใหข้อ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ 

สาํนกังานส่งเสรมิการคา้ฯ ณ กรุงนิวเดล ีประเทศอนิเดยี จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการนําขอ้มลูนี้ไปใช ้

การค้าสินค้า 

การส่งออกและการนําเข้า (พนัล้านเหรียญสหรฐั)  

(ชัว่คราว)   

การส่งออก (รวมถึงการ re-export) กนัยายน เมษายน - กนัยายน 

ปีงบประมาณ 2560-61 28.57 145.75 

ปีงบประมาณ 2561-62 27.95 164.04 

ร้อยละการเติบโต 2561-62/2560-61 -2.15 12.54 

การนําเข้า (รวมถึงการ re-import)   

ปีงบประมาณ 2560-61 37.96 222.42 

ปีงบประมาณ 2561-62 41.93 258.36 

ร้อยละการเติบโต 2561-62/2560-61 10.45 16.16 

ดลุการค้า   

ปีงบประมาณ 2560-61 -9.40 -76.66 

ปีงบประมาณ 2561-62 -13.98 -94.32 

การส่งออกและการนําเข้า (ล้านรปีู)  

(ชัว่คราว)   

การส่งออก (รวมถึงการ re-export) กนัยายน เมษายน - กนัยายน 

ปีงบประมาณ 2560-61 1,840,889.4 9,383,078.3 

ปีงบประมาณ 2561-62 2,018,576.2 11,253,054.4 

ร้อยละการเติบโต 2561-62/2560-61 9.65 19.93 

การนําเข้า (รวมถึงการ re-import)   

ปีงบประมาณ 2560-61 2,446,348.6 14,318,237.5 

ปีงบประมาณ 2561-62 3,028,043.9 17,722,836.3 

ร้อยละการเติบโต 2561-62/2560-61 23.78 23.78 

ดลุการค้า   



Disclaimer: การเผยแพร่ขอ้มลูใน “รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้อนิเดยี” มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการใหข้อ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ 

สาํนกังานส่งเสรมิการคา้ฯ ณ กรุงนิวเดล ีประเทศอนิเดยี จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการนําขอ้มลูนี้ไปใช ้

ปีงบประมาณ 2560-61 -605,459.2 -4,935,159.2 

ปีงบประมาณ 2561-62 -1,009,467.7 -6,469,781.9 

 

 

การค้าบริการ 

การส่งออกและการนําเข้า (บริการ) (พนัล้านเหรียญสหรฐั) 

(ชัว่คราว) สิงหาคม 2561 เมษายน - สิงหาคม 

การสง่ออก (รายรบั) 16.53 68.16 

การนําเขา้ (รายจา่ย) 10.35 42.27 

ดลุการค้า 6.17 25.89 

การส่งออกและการนําเข้า (บริการ) (ล้านรปีู)  

(ชัว่คราว) สิงหาคม 2561 เมษายน - สิงหาคม 

การสง่ออก (รายรบั) 1,149,325.5 5,743,990.9 

การนําเขา้ (รายจา่ย) 720,084.5 3,569,471.4 

ดลุการค้า 429,241 2,174,519.5 

ทีม่า: สื่อเผยแพรจ่ากธนาคารกลางอนิเดยี ณ วนัที ่15 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 
 
 


