
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 2564

ส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ ข้าว (ราคาปรับตัวลง) น ้าตาล (จากปริมาณผลผลิตสูงกว่าปีก่อน) น ้ามันปาล์ม (94% ส่งไปอินเดีย จาก
การปรับลดภาษีน้าเข้า) และล้าไยสด รวมถึงแป้งมันส้าปะหลัง มันส้าปะหลัง กุ้งแช่แข็ง และอาหารสัตว์

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลง ได้แก่ เนื อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง สุกรมีชีวิต (สูงสุดที่เวียดนาม ไม่มีส่งออกตั งแต่ ก.ค.64) ปลากระป๋อง (สูงสุดที่สหรัฐฯ) และเนื อสุกร
แช่แข็ง หดตัวต่อเนื่อง

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร
พฤศจิกายน 2564

• ดุลการค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขาดดุล 370 ล้านดอลลาร์ สรอ. หลังจากเกินดุลในเดือนก่อน 
เช่นเดียวกับในรูปเงินบาท ขาดดุลสูงถึง 22,524 ล้านบาท โดยขาดดุลสูงสุดกับจีน 97,387 ล้านบาท
ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

• มูลค่าการค้ารวมในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 9,307 ล้านดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 25.5 (YoY) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ส้าหรับในรูปเงินบาท ขยายตัว 383,238 ล้านบาท ร้อยละ 33.6

การส่งออก

สิน
ค้า

หล
ัก ฮาร์ดดิสก์
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มูลค่าน้าเข้าในรูปเงินบาทสูงสุดในรอบ 38 เดือนท่ี 772,540 ลบ. ขยายตัวร้อยละ 43.3
หากหักน ้ามัน และทองค้า ขยายตัวร้อยละ 32.9

สินค้าขยายตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื อเพลิง (น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป โดยก๊าซธรรมชาติ 
น้าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์) แผ่นเหล็กและผลิตภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูปท้าด้วยเหล็ก รวมถึง
ทองค้า เพชร ไดโอด/ทรานซิสเตอร์ และเศษกระดาษ ขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี  น้าเข้า
เรือยก/แท่นขุดเจาะที่ใช้ในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม มูลค่ารวม 1.8 หมื่น ลบ.

น้าเข้าวัคซีน Pfizer Sinopharm Sinovac และ Astrazeneca จ้านวนรวม 13.0 ล้านโดส 
รวมถึงได้รับบริจาควัคซีน Astrazeneca จากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี 
จ้านวนรวม 1.6 ล้านโดส มูลค่ารวมทั งสิ น 4.3 พัน ลบ.

สินค้าน้าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ อะลูมิเนียมไม่ขึ นรูป (อันรอต) วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นบันทึกข้อมูล

มูลค่าการส่งออก 22,739 ล้านดอลลาร์ สรอ.  17.3% (YoY) (หักทองค า  17.0%) 
ตามความต้องการของตลาดในกลุ่มวัตถุดิบ ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

สินค้าขยายตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื อเพลิง (น ้ามันส้าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นทาร์
สูงสุดที่กลุ่มประเทศอาเซียน) กลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง รถกระบะ ยางรถยนต์ เครื่องยนต์
ดีเซล และรถจักรยานยนต์) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ และ
แผ่นบันทึกข้อมูล) เม็ดพลาสติก นอกจากนี  เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ เยื่อกระดาษ 
แผ่นอะลูมิเนียม เศษและท่อทองแดง ยังขยายตัวสูงต่อเนื่อง

สินค้าหดตัวสูง ได้แก่ ถุงมือยาง หดตัว 33.6%(YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และ 
12.1%(MoM) สูงสุดที่อังกฤษและสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งจากระดับความรุนแรงของ        
การแพร่ระบาดโควิด-19 ลดลง

มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาท 750,016 ลบ. ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน ที่ร้อยละ 24.9 
ยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดหลัก
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โทรศัพท์และอุปกรณ์
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มูลค่าการน าเข้า 23,109 ล้านดอลลาร์ สรอ.  34.6% (YoY) (หักน้ ามัน และทองค า  24.8%)
ขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 โดยเฉพาะกลุ่มเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์การน าเข้า
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้ารวม 45,848 ล้านดอลลาร์ สรอ. (1.5 ล้านล้านบาท)
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