
                                                                                                                                                                                                                 

Fact Sheet ประเทศ เยอรมนี ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
1. ข้อมูลทั่วไป 2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ* 

พื้นที่ 348,540 ตารางกิโลเมตร  ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 

(ไตรมาส 3) 

เมืองหลวง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) GDP (พันล้านยูโร)1 3,386.0 3,435.8 843,37 

เมืองสำคัญ Hamburg, Köln, München, Frankfurt GDP per Capita (ยูโร)2 40,883 41,342 10,139 

ประชากร 83.1 ล้านคน (30 มิ.ย. 2020) GDP Growth (%)3 1.5 0.6 -3.1 

ภาษาราชการ เยอรมัน Good & Services exports 

(%change)4 

8.6 (ต.ค.) 2.1 (ต.ค.) -6.4 (ต.ค.) 

ระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย Inflation (%) 2.1 (พ.ย.) 1.1 (พ.ย.) -0.3 (พ.ย.) 

นายกรัฐมนตรี นาง Angela Merkel / ประธานาธิบดี 

นาย Frank-Walter Steinmeier 

Unemployment Rate (%)5 3.2 (ต.ค.) 3.0 (ต.ค.) 4.4 (ต.ค.) 

อัตราแลกเปลี่ยน 

1€ = 36.75 บาท (วันที่ 30 ธ.ค. 63) 

 

โดยเฉลี่ยปี 2019 1€ = 1.120 US$  

โดยเฉลี่ยปี 2018 1€ = 1.181 US$  

โดยเฉลี่ยปี 2017 1€ = 1.130 US$  

 

สินค้าส่งออกที่สำคัญของเยอรมนีปี 2019** ได้แก่ (หน่วย = ร้อยละ): เครื่องจักรกล 

16.5, รถยนต์และชิ้นส่วน 15.9, เคมีภัณฑ์ 15.5, อิเล็กโทรเทคนิค 6.8, อิเล็กทรอนิกส์ 

5.1, สินค้าบริโภค 4.5, อุปกรณ์ตรวจวัด และตั้งค่า 4.0, รถประเภทอื่นๆ 3.5, สินค้า

จากเหล็ก 3.1, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2.1, อื่นๆ 22.5 

ทรัพยากรธรรมชาติที ่สำคัญ บิทูมัส ลิกไนต์ เกลือ

สินเธาว์ แร่เหล็ก ทองแดง นิกเกิล ยูเรเนียม ธาตุ

โปแตฌ  

 

ตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศเยอรมนี6 ปี 2019** (เรียงตามลำดับ) ได้แก่ อเมริกา 

ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี โปแลนด ์อื่นๆ 

สินค้านำเข้าที ่สำคัญของประเทศเยอรมนีปี 2019** (หน่วย = ร้อยละ) ได้แก่ 

เคมีภัณฑ์ 13.8, รถยนต์และชิ้นส่วน 10.6, เครื่องจักรกล 9.8,อิเล็กโทรนิค 8.3, สินค้า

บริโภค 6.2, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 4.4, น้ำมันดิบ 3.2, สินค้าจากเหล็ก 2.7, อื่นๆ 

31.5 

ตลาดนำเข้าที ่สำคัญของประเทศเยอรมนี7 ปี 2017** ได้แก่ (หน่วย = ร้อยละ): 

เนเธอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตาลี โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก อื่นๆ 

*จาก Statistische Bundesamt โดย GDP ไตรมาสที่ 1 ของปีนั้น จะออกในเดือน พ.ค. ของทุกป ี

**จาก German Trade & Invest ซึง่ข้อมูลจะ Up Date ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนพ.ค. และเดือนพ.ย. (ซึ่งจะมีการปรับข้อมูลพื้นฐาน 1 ครั้ง ในเดือน พ.ค 

เท่านั้น) 

 

3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 4. สถานการณ์เศรษฐกิจ 

3.1 ยุทธศาสตร ์

1. แสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น Food Service, 

HORECA, Institution และ Online เช่น โครงการส่งเสริม

เมนูอาหารไทยใน Canteens เยอรมน ีโครงการบูรณาการกลุ่ม

ประเทศยุโรปส่งเสริมสินค้า/บริการไทยเข้าสู่ธุรกิจHORECA 2019 

เป็นต้นฯ 

2. นำประเด็นที่ EU และเยอรมน ีใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า เช่น  

Sustainability, Food Safety มาร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด 

และประชาสัมพันธ ์ร่วมกับสินค้าส่งออกของไทย  

3. ส่งเสริมสินค้าไทย กับบริษัท Start Up 

4. สร้างนักรบเศรษฐกิจ จากนักศึกษาไทยในเยอรมน ี

นโยบายเศรษฐกิจ:  

ผู ้บริหารด้านเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวถึงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา หลังจากที่ค่าเงินสกุลยูโร ได้ขยายตัวขึ้นว่า อัตรา

แลกเปลี่ยน มีความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจ และการเงิน ซึ่งกำลังรอดู

ว่า ECB จะก้าวไปในทิศทางใด และเป็นไปได้ที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ย

ลง และเพิ ่มการซื ้อพันธบัตรรัฐบาลจากประเทศสมาชิก ทำให้อัตรา

ดอกเบี้ยในยุโรป ลดลงอีก และส่งผลให้กลุ่มนักลงทุน จะนำเงินออกไป

ลงทุนนอกประเทศ ที ่ม ีดอกเบี ้ยสูงกว่า และหันไปซื ้อพันธบัตรใน

ต่างประเทศ มากขึ้น ซึ่งก็น่าจะทำให้ค่าเงินสกุลยูโร ลดต่ำลงไดอ้ีก 

แนวโน้มเศรษฐกิจ:  

ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการเยอรมัน เริ่มกลับมาดีขึ้นบ้าง 

โดยดัชนีผู ้ประกอบธุรกิจ ifo เดือนธันวาคม ขยายตัวขึ้นเป็น 92.1 จุด 

จากเดิมที่อยู่ที่ 90.9 จุด ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ประกอบการพึงพอใจกับ



5. นำระบบจัดการและเทคโนโลยีของเยอรมน ีมาพัฒนาสินค้า

ส่งออกของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจับคู่การค้าระหว่าง

บริษัท ร่วมทุน หรือการรับช่วงการผลิต 

6. เจาะกลุ่ม Niche Market เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มรักษา

สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสถาบัน (Horeca) กลุ่มรักสัตว์ กลุ่ม

รักษส์ิ่งแวดล้อม  และกลุ่ม Hipster 

7. ส่งเสริม Product/ Service Champion ที่มีศักยภาพ เช่น ข้าว

ออร์แกนิกส์ อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าบริการ (ร้านอาหารไทย 

และสปา) 

8. ส่งเสริมอาหารฮาลาล ในกลุ่มผู้อพยพชาวมุสลิม เช่น กลุ่มชาว

ซีเรีย อัฟกานิสถาน ที่หนีสงครามมาอยู่ในเยอรมน ีกวา่ ล้านคน 

9. การบูรณาการกับภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า

ของประเทศ โดยผลักดันสินค้าเชิงรุกเป็นรายตลาด  

10. การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า เน้นการใช้กลยุทธ์

พันธมิตรหุ ้นส่วน (Strategic Partnership) สร้างผลประโยชน์

ร่วมกัน เช่น การเจรจา FTA  กับสหภาพยุโรป เป็นต้น (ความ

ร่วมมือตามยุทธศาสตร ์อินโด-แปซิฟิก) 

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และในเวลาเดียวกัน ลดความกังวลการการ

ประกอบธุรกิจในปีหน้า แม้ว่ามาตรการ Lockdown จะส่งผลกระทบกับ

บางกลุ่มธุรกิจ แต่โดยเฉลี่ยภาคเศรษฐกิจของประเทศ ได้แสดงให้เห็นว่า 

มีความมั่นคง 

ดัชนีธุรกิจสินค้า intermediate goods ของประเทศเยอรมนี (สินค้าที่

นำไปประกอบ หรือเป็นชิ้นส่วนเพื่อผลิต สินค้าสำเร็จรูป) ขยายตัวขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันดำเนินไปได้

ด้วยดี ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ ก็ยังคาดการณ์ว่า ในช่วงหลายเดือน

ข้างหน้าการประกอบธุรกิจจะดีขึ้นไปอีก โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตัว

ผลักดัน ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ดัชนีธุรกิจบริการ เริ่มกลับมาขยายตัวขึ้นบ้าง บริษัทเริ่มกลับมาพอใจกับ

ผลประกอบธุรกิจในปัจจุบัน มากขึ้น และก็ลดการประเมินสถานการณ์ใน

อนาคตเชิงลบลง โดยธุรกิจบริการที่ช่วยผลักดัน ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้า 

และธุรกิจผู ้ดูแล และจัดการด้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ แต่ธุรกิจ 

ท่องเที่ยว โรงแรมร้านอาหาร และสถานบันเทิง ยังคงได้รับผลกระทบ 

ดัชนีการค้า กลับมาขยายตัวขึ้น ผู้ประกอบการเห็นว่า สถานการณ์ใน

ปัจจุบันดีขึ้น และคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะดีขึ้นไปอีก โดยกลุ่มค้าส่งที่มี

ความเกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม เป็นตัวทำให้ดัชนีดังกล่าวกลับมา

พัฒนาตัวขึ้น แต่กลุ่มผู้ค้าปลีก ยังเห็นว่า ในอนาคตน่าจะแย่ลงไปอีก โดย

เหตุผลหลักก็คือ มาตรการ Lockdown ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง ไม่เปลี่ยนแปลงมาก โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ยังเห็นว่า ในอนาคตน่าจะดีขึ้น 

3.2 กิจกรรมในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 

สคต.เบอร์ลิน 

1. ส่งเสริมการขายสินค้า OTOP ทาง Online ผ่านการเผยแพร่ 

ภ า พ ย น ต ร ์ ส ั ้ น แ ล ะ น ำ เ ส น อ ผ ่ า น ช ่ อ ง  Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC1hqt6ayrv7VWYl4

d0f2cuw 

2. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thai Select ทาง 

Online ผ่านการเผยแพร่ คลิปวีดีโอสั ้น และนำเสนอผ่านช่อง 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=X1TXc5ik0sk&t=6s 

3. หารือผ่านทาง Tele-Conference ร่วมกับ บริษัทThai Jewelry 

Manufacturer ผู ้จัดจำหน่ายส่ง/ปลีก และเป็นผู ้ส่งออกสินค้า

เครื่องประดับและอัญมณี รวมไปถึงบริการต่างๆ เช่น ออกแบบ 

แต่ง/ฝัง/ขัด เจียระไน ซ่อมแซม และตรวจสอบคุณภาพ หารือเพื่อ

แลกเปล ี ่ยนข ้อม ูล และความคิดเห ็น ในตลาดธ ุรก ิจส ินค้า

เครื่องประดับ ในประเทศเยอรมน ี

4. หารือผ่านทาง Tele-Conference ร่วมกับบริษัท AROMTEE 

UG เมือง Ahrensburg ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายส่ง/

สถานการณ์การค้า:  

วิกฤติการแพร่ระบาด และมาตรการ Lockdown ทำให้ผู้ค้าในประเทศ 

กังวลใจอย่างมาก เพราะได้ตั้งความหวังไว้กับสถานการณ์การค้าในช่วง

เทศกาล มากเป็นพิเศษ แต่ยังต้องประสบกับสถานการณ์การค้า และ

ป ัญหาใหม ่ การขาดแคลนส ินค ้าท ี ่จะนำมาจำหน่าย โดยเฉพาะ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น Notebook คอมพิวเตอร์ และหน้าจอ ที่สินค้าข้างต้น 

มีการขาดแคลนมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงสินค้าอื่นๆ เช่น จักรยาน 

อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และสินค้าแฟชั่น ต่างก็ใกล้ที ่จะประสบปัญหา

คล้ายกัน ที่ในเวลานี้ บริษัทยังสามารถส่งสินค้าได้ แต่ในช่วงเทศกาล จะ

ยังมีสินค้าพอขาย/ส่ง หรือไม่ ก็ยังไม่สามารถตอบได้ ในขณะนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



ปลีก สินค้าออแกนิค เช่น ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์

กระเป๋า/ตะกร้าสาน จากผักตบชวา หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

และความคิดเห็นในการทำธุรกิจเครื่องดื่มชาสมุนไพร เพื่อสุขภาพ 

ในประเทศเยอรมน ี

5. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้า Internationale 

Grüne Woche Digital 2021 ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พิจารณาประโยชน์ในการเข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 

- 21 มกราคม 2564   

6. ประสาน/ติดต่อนัดหมาย/ผู ้นำเข้า/ลูกค้าเป้าหมายสินค้า

เคร ื ่องประด ับในเขตอาณา ในการจ ัดทำน ัดหมาย Online 

Business Matching  ร่วมกับบริษัทผู้ส่งออกสินค้าเครื่องประดับ

ไทย 

7. ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร 

Thai Select เอกสารคู่มือเมนูอาหารไทย ให้แก่ นักธุรกิจ/ผู้นำเข้า

ของสคต. และแขกสำคัญของทีมประเทศไทย ทางไปรษณีย์ 

ร่วมกับสอท. ในโอกาสงานวันชาต ิ

8. ประสาน ร้านอาหารไทย Thai Select ในเขตอาณา เพื่อหารือ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ ในช่วง

สถานการณ์โควิด ที่มีการล๊อคดาวน ์รอบที ่2 

9. ประสานตรวจสอบความน่าเชื่อถือ/สถานะของบริษัทเยอรมัน 

ก่อนการดำเนินธุรกรรมการสั่งซื้อสินค้าชิ้นส่วน/อะไหล่ สำหรับ

อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน  

10. ประสานตรวจสอบร่วมกับบริษัทในเยอรมนี กรณีบริษัทคู่ค้าใน

ตุรก ีสั่งซื้อสินค้าถุงมือยางจากบริษัทไทย แตย่ังไม่ได้รับสินค้า 

11. ประสาน/ติดต่อนัดหมาย/ผู้นำเข้า/ลูกค้าเป้าหมายสินค้าใน

เขตอาณา ในการจัดทำนัดหมาย Online Business Matching  

ร่วมกับบริษัทสินค้าอาหารทะเล 

12. บริการตอบข้อซักถามบริษัทผู้ส่งออก และผู้นำเข้า ทางอีเมล์

และโทรศัพท์ รายกรณี พร้อมจัดเตรียมรายชื่อผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/

หอการค้า/สมาคมต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง  

 

สคต.แฟรงก์เฟิร์ต  

1. หารือกับ Mr. Christoph Bertschi (President) Verein RISO 

– Swiss Rice Federation สมาคมข้าวแห่งสวิตเซอร์แลนด ์    

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

2. หารือกับ Mr.Clemence Chee ตำแหน่ง Business 

Development Manager บริษัท BAE Batterien GmbH ผู้ผลิต

แบตเตอรี่สำรองไฟ    ประเทศเยอรมน ี

3. ดำเนินการเตรียมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIOFACH 2021  

(17-20 ก.พ. 2564) 

4. ดำเนินการเตรียมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Anuga Fair 

2021  (9-13 ต.ค.2564) 

5. ดำเนินการเชิญชวนผู้นำเข้าร่วมเจรจาในงานแสดงสินค้า 

Bangkok Gems and Jewelry Fair 2021 ครั้งที่ 66  

6. ประสานงานผู้นำเข้าร่วมเจรจา สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์

บำรุงร่างกายของวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise 

Assessment)  (30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2563) 

สถานการณ์การลงทุน:  

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน เยอรมนี และคณะกรรมาธิการ

สหภาพยุโรป (EU) ด้านอุตสาหกรรม กำลังหารือกับตัวแทนของประเทศ

สมาชิก EU และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ถึงโครงการการลงทุน 

สนับสนุนผ่านระบบภาษี มูลค่าหลายพันล้านยูโร เพื่อผลักดันให้เกิดการ

ขยายการลงทุนในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมชิปของยุโรป เช่น ธุรกิจ

โปรเซสเซอร์คำนวณความเร็วสูง และธุรกิจสารกึ่งตัวนำ ที่เป็นหัวใจหลัก

ในการขยายเครือข่าย 5G ของยุโรป 

มีบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในเยอรมนี ได้แก่ 1.) Thai Union ถือหุ้น 51% 

ในบริษัทอาหารทะเล Rügen Fisch อีกทั ้งยังเป็นเจ้าของบริษัท 2.) 

Marine Nutrients GmbH อีกด้วย 3.) คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย

แลนด์ จำกัด (มหาชน) 4.) แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  5.) บริษัท 

กลุ่มเซนทรัล จำกัด (Central Group) 6.) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 

7.) Harikul Group Co., Ltd. 8.) KOERNER Agro Export Center Co., 

Ltd. 9. )  Charoen Pokphand Food PCL ถ ื อ ห ุ ้ น  Paulsen Food 

GmbH 10. )  Delta Electronics (Thailand) PLC. 11. )  The Thai Silk 

Co., Ltd. 1 2. )  Siam Offset Co., Ltd. 1 3. )  Thann-Oryza Co., Ltd. 

14.) Holistic Medical Center 15.) Qualy Co., Ltd. 16.) EASTERN 

POLYMER GROUP 1 7. )  Bangkok Solar Power Co., Ltd. 18. ) 

Chatchawan Import Export and Packaging Ltd., Part 19. )  CHI-

MAS S&K Ohg 20.) FICO Corporation เข้าซื ้อกิจการโรงแรม 8 แห่ง 

ในเยอรมนี 19.) Cobra Advanced Composites Co., Ltd. 21.) TCC 

Group ผู ้ถ ือหุ ้นใหญ่โรงแรม Fraser Suite 22.) บริษัท ยู ซิตี ้ จำกัด 

(มหาชน) บริษัทแม่ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่

เป ็นผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ น ใหญ ่ของ  Vienna House Capital เจ ้ าของ  Vienna 

International Hotel Management ในสัดส่วนร้อยละ 35.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ดำเนินการลงประชาสัมพันธร์ายชื่อร้านอาหาร Thai SELECT 

บนเฟซบุ๊คสคต. แฟรงก์เฟิร์ต รวมทั้งขอความร่วมมือ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสกญ. แฟรงก์เฟิร์ต (เฟซบุ๊ค) 

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโภชนาการของมะพร้าว และ

ลงประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊คสำนักงาน 

9. ดำเนินการลงประชาสัมพันธว์ิดีโอ Thai SELECT และ Kitchen 

of the World บนเฟซบุ๊คสคต. แฟรงก์เฟิร์ต รวมทั้งขอความ

ร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสกญ. แฟรงก์เฟิร์ต (เฟซบุ๊ค) 

10. จัดทำคำบรรยายภาษาเยอรมันประกอบ และเผยแพร่สื่อ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์เรื่องข้าวหอมมะลิไทยขนะการประกวด

ข้าวโลก World’s Best Rice 2020 บนเฟซบุ๊คสำนักงาน 

11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิดีโอ เรื่อง COVID-19 Preventive 

Measures in the Establishments of Thai Tuna Industry 

และ COVID-19 preventive measures in the fish unloading 

port ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย บนเฟซบุ๊คสำนักงาน 

12. ประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงป้องกันการปนเปื้อน COVID-19 

ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง บน บนเฟซบุ๊คสำนักงาน 

 

 

 

 

5. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมน ี

เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD) 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

(%) 

 (ม.ค.-พ.ย.) +/- 

(%) 

 10,825.21 8,463.33 -14.90 4,537.11 3,714.18 -10.46 6,288.10 4,749.15 -18.08 

ที่มา: MenuCom  

 

 

6. สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2019 – ปี 2020 (หน่วย: ล้าน USD) 

อันดับ สินค้า 2019 2019 

(ม.ค.-พ.ย.) 

2020 

(ม.ค.-พ.ย.) 

+/- (%)  

(ม.ค.-พ.ย.) 

1 อัญมณีและเครื่องประดับ 588.6 521.1 531.3 1.97 

2 เครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 496.6 461.4 425.0 -7.90 

3 แผงวงจรไฟฟ้า 462.2 428.1 347.7 -18.78 

4 รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 283.8 264.6 190.1 -28.14 

5 ผลิตภัณฑ์ยาง 172.2 159.1 189.8 19.31 

6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 183.5 167.4 163.1 -2.59 

7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 162.4 153.5 141.0 -8.17 

8 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 144.8 133.0 121.4 -8.74 

9 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 109.5 90.9 99.9 9.86 

10 เลนซ ์ 113.2 104.2 93.5 -10.27 

ที่มา: MenuCom 

 

 

 



7. สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากตลาดเยอรมนีปี 2019 – ปี 2020 (หน่วย: ล้าน USD) 

อันดับ สินค้า 2019 2019 

(ม.ค.-พ.ย.) 

2020 

(ม.ค.-พ.ย.) 

+/- (%)  

(ม.ค.-พ.ย.) 

1 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 1,275.3 1,167.6 972.9 -16.67 

2 เคมีภัณฑ ์ 578.0 533.2 504.2 -5.44 

3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 701.8 642.0 495.2 -22.87 

4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์ 766.0 711.0 456.1 -35.84 

5 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 414.7 380.4 387.1 1.75 

6 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์การ 424.8 391.6 305.0 -22.10 

7 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 186.5 172.2 143.7 -16.54 

8 แผงวงจรไฟฟ้า 192.2 180.8 136.6 -24.43 

9 ผลิตภัณฑ์โลหะ 165.7 152.1 118.8 -21.94 

10 รถยนต์นั่ง 167.3 149.5 108.8 -27.22 

ที่มา: MenuCom 

Updated วันที ่30 ธ.ค. 63 

 
1 Bruttoinlandsprodukt 
2 BIP pro Kopf 
3 Preisbereinigt, verkettet 
4 Export/Außenhandel 
5 ILO-Arbeitsmarktstatistik 
6 Hauptabnehmerländer 
7 Hauptlieferländer 


