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จากความต้องการสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตร และอาหาร ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ทุเรียนสด/แช่แข็ง ข้าว น ้าตาล 
(ขยายตัวสูงทีอ่ินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) น ้ามันปาล์มดิบ (ขยายตัวสูงสุดที่อินเดีย) ปลากระป๋อง (สูงสุดในรอบ 2 ปี) เนื อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง (สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ ตลาดหลักที่ญี่ปุ่น) ส้าหรับยางธรรมชาติ (ขยายตัวต่อเนื่อง และยางสังเคราะห์ (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) 

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลง ได้แก่ สุกรมีชีวิต (มาตรการห้ามส่งออกตั งแต่ ม.ค.65) และ มังคุดสด (หดตัวเป็นครั งแรกในรอบ 3 เดือน สูงสุดที่จีน)

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

กรกฎาคม 2565

• ดุลการค้าขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ทั งในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขาดดุลที่  1,529 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. และเงินบาทที่ขาดดุล 64,194 ล้านบาท โดยขาดดุลสูงสุดกับจีน

• มูลค่าการค้ารวมในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว  8,334 ล้านดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 18.0 (YoY) 
ส้าหรับในรูปเงินบาท ขยายตัว 426,817 ล้านบาท ร้อยละ 29.4

การส่งออก
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มูลค่าน้าเข้าท้าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั งต่อจากเดือนก่อน ในรูปเงินบาทมีมูลค่า 
971,481 ลบ. ขยายตัวร้อยละ 36.3 จากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม
เชื อเพลิง (หากหักน ้ามัน และทองค้า ขยายตัวร้อยละ 21.1) รวมถึงค่าเงินบาท (อัตรา
แลกเปลี่ยน (ของศุลกากร) ส้าหรับสินค้าน้าเข้า อ่อนค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี อยู่ ท่ี 34.5940
บาท/USD)
มูลค่าสินค้าในกลุ่มเชื อเพลิง (น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น ้ามันส้าเร็จรูป ถ่านหิน และ
น ้ามันและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นทาร์ ) ยังคงขยายตัวสูงที่  1.6 เท่า (YoY) และกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ (วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์และอุปกรณ์ วงจรพิมพ์ และไดโอด
ทรานซิสเตอร์) ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ส้าหรับปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน (ปุ๋ยยูเรีย) น้าเข้าสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 1.1 เท่า (ปริมาณน้าเข้าลดลง 10.6%)
สินค้าที่หดตัว ถั่วเหลือง (จากบราซิล) ตามปริมาณน้าเข้าที่ลดลง และตัวเร่งปฏิกิริยา
คะตะไลส์ (หดตัวเป็นครั งแรกในรอบ 17 เดือน ลดลงสูงที่ญี่ปุ่น) ส้าหรับทองค้า เดือนนี 
น้าเข้าลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.8

มูลค่าการส่งออก 26,553 ล้านดอลลาร์ สรอ.  11.8%(YoY) (หักทองค า  11.5%)
ขยายตัวต่อเนื่องตามระดับราคาสินค้าส่งออกที่อยู่ในระดับสูงและความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น

น ้ามันส้าเร็จรูป ขยายตัวสูงตามราคาที่เพิ่มขึ น (ตลาดส่งออกกว่าร้อยละ 90 เป็น
ประเทศในกลุ่มอาเซียน)   สินค้าเกษตร (ทุเรียนสดและแช่แข็ง ข้าว น ้าตาล และ
น ้ามันปาล์ม) ขยายตัวกว่า 1 เท่า เดือนนี มีการส่งออกเครื่องบินโดยสาร 4 ล้า (ไป
อินโดนีเซียและมาเลเซีย) เฮลิคอปเตอร์ 2 ล้า (ไปออสเตรเลีย) 
สินค้าหดตัวสูงจากถุงมือยาง (ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ที่สหรัฐอเมริกา เยอรมนีและ
อังกฤษ) รถยนต์นั่ง (หดตัวเป็นครั งแรกในรอบ 10 เดือน ที่ตลาดจีนและเวียดนาม)

มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาท 907,286 ลบ. ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 
ที่ร้อยละ 22.7 (YoY) จากเงินบาทที่อ่อนค่า (อัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับการส่งออก
ของกรมฯ สูงถึง 34.1688 บาทต่อดอลลาร์สรอ.เป็นครั งแรกในรอบ 5 ปี) ประกอบกับ    
การขาดแคลนสินค้าเกษตรในตลาดโลก รวมถึง ราคาพลังงานท่ียังคงทรงตัวสูง 
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สไตรีนโมโนเมอร์

(-47.7%)

(-55.6%)

น ้ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ก๊าซธรรมชาติ

(+1.9 เท่า)
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สินค้าน าเข้า เพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสุด

ถั่วเหลือง

ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์

จอ LED

(+1.9 เท่า)

(+38.1%)
(+82.1%)

น ้ามันดิบ

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

ก๊าซธรรมชาติ

(-38.5%)

(-35.5%)

(-32.7%)

มูลค่าการน าเข้า 28,082 ล้านดอลลาร์ สรอ.  24.5% (YoY) (หักน้ ามัน และทองค า  10.5%)
ตามราคาพลังงานและวัตถุดิบในตลาดโลกที่ยังทรงตัวในระดับสูง รวมถึงผลจากเงินบาทที่อ่อนค่าการน าเข้า

สินค้าน าเข้าหลัก

น ้ามันส้าเร็จรูป (+84.1%)

(+33.9%)

(+15.9 เท่า)
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 54,635 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท 1.879 ล้านล้านบาท

หน่วยบันทึกขอ้มลู

(-7.3%)

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องบินโดยสาร

ถุงมือยาง

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
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