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สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ 

People's Republic of Bangladesh 

 

 
ขอ้มลูท ัว่ไป 

ช่ือทางการประเทศภาษาไทย :  สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ 

ช่ือทางการประเทศภาษาองักฤษ :  People's Republic of Bangladesh 

พื้นที่ :  144,000 (ตารางกโิลเมตร)     เมืองหลวง : กรุงธากา (Dhaka City)         

ประธานาธิบดี : นาย อบัดุล ฮามดิ    นายกรฐัมนตร ี: ชคี ฮาซนีา 

รมว.กระทรวงการต่างประเทศ : นายอาบูล ฮสัซนั มามดู อาล ีประชากร : 162.9 ลา้นคน  

ภาษาราชการ :  ภาษาบงักลา  วนัชาต ิ: 26 มนีาคม 2517 

ศาสนา : อสิลาม  วนัสถาปนาความสมัพนัธท์างการทูต :   5 ตลุาคม 2515 

ลกัษณะประเทศ  :    ที่ต ัง้  ตัง้อยู่ในภมูภิาคเอเชียใต ้ตดิกบัอ่าวเบงกอล ระหว่างพมา่กบัอนิเดีย ละตจิูดที ่24.00  องศาเหนือ  

ลองตจิูดที ่90.00 องศาตะวนัออก 

 ภมิูประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดนิตะกอนที่เกดิจากการพดัพาของแมน่ า้ ทศิตะวนัออกเฉียง                    

ใตเ้ป็นทวิเขา 

 ภมิูอากาศ  อากาศเขตรอ้น ช่วงฤดูหนาวอากาศเยน็ (เดอืนตลุาคม-มนีาคม) ช่วงหนา้รอ้นอากาศรอ้นชื้น  

(มนีาคม-มถินุายน) หนา้ฝนอากาศชื้น อบอุ่น และมมีรสุม (มถินุายน-ตลุาคม) 
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ขอ้มลูเศรษฐกจิ  

GDP : 285.817 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัรฐั           สกลุเงนิ : ตากา (1 ตากา = 0.39 บาท  กรกฏาคม 2561) 

GDP Per Capital : 1,677.00 เหรียญสหรฐั อตัราเงนิเฟ้อ : รอ้ยละ 5.57 

GDP-Real Growth Rate :  รอ้ยละ 7.65 

ทรพัยากรส าคญั : แร่เหลก็ แมงกานีส ไมกา้โครไมต ์กา๊ซธรรมชาตเิพชร ปิโตรเลยีม ถ่านหนิผลติผลทางการเกษตร

อตุสาหกรรมหลกั : ผา้ฝ้ายสิง่ทอ ปอกระเจา เสื้อผา้ อตุสาหกรรมการท าชา กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ซเีมนต ์ปุ๋ยเคม ีน า้ตาล 

มลูค่าการสง่ออก :  34.8 พนัลา้นเหรียญสหรฐั   

สนิคา้สง่ออกที่ส าคญั : เสื้อผา้ส าเรจ็รูป ปอกระเจาและผลติภณัฑจ์ากปอกระเจา หนงัปลาและอาหารแช่แขง็ 

ตลาดสง่ออกที่ส าคญั : สหรฐัอเมรกิา เยอรมนีสหราชอาณาจกัร ฝร ัง่เศส เนเธอรแลนด ์สเปน อิตาลี 

     มลูค่าการน าเขา้ :  44.83 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั  

สนิคา้น าเขา้ที่ส าคญั : เครื่องมอืเครื่องจกัร เคมภีณัฑเ์หลก็และเหลก็กลา้สิง่ทอ อาหารผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม ซเีมนต์

ตลาดน าเขา้ที่ส าคญั : จนี อนิเดยี มาเลเซยี   

 

 

สถติสิ าคญั ไทย –บงัคลาเทศ 

มลูค่าการคา้รวม  : 1,317.43 ลา้นเหรียญสหรฐั  

มลูค่าการสง่ออก  : 1,256.37 ลา้นเหรียญสหรฐั  

สนิคา้สง่ออก  : ขา้ว เมด็พลาสตกิ  ปูนซเีมนต ์ ผา้ผนื เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์เคมภีณัฑ ์ดา้ยและดา้ยเสน้ใย

ประดษิฐ ์เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบของเครื่องจกัรกล เสน้ใยประดษิฐร์ถยนต ์อุปกรณแ์ละส่วนประกอบ 

มลูค่าการน าเขา้  : 61.07 ลา้นเหรยีญสหรฐั   

สนิคา้น าเขา้  :  เสื้อผา้ส าเรจ็รูป เน้ือสตัวส์  าหรบัการบรโิภค ผลติภณัฑส์ิง่ทออื่นๆ  เครื่องใชเ้บด็เตลด็ 

ดา้ยและเสน้ใย เครื่องมอืเครื่องใชเ้กี่ยวกบัวิทยาศาสตร ์การแพทย์ สตัวน์ า้สด แช่เย็น แช่แขง็ แปรรูปและกึ่งส  าเร็จรูป 

เครื่องจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบ 

ดุลการคา้     :  1,195.30 ลา้นเหรยีญสหรฐั     

การท่องเที่ยว:   ชาวบงักลาเทศเดนิทางมาไทย 100,263 คน (2560) 

ส านักงานของไทยในบงักลาเทศ : สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงธากา 

ส านักงานของบงักลาเทศในไทย  :  สถานเอกอคัรราชทูตบงัคลาเทศ ประจ าประเทศไทย 
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ขอ้มลูการคา้ การลงทนุ และการท่องเที่ยว : ไทย-บงัคลาเทศ 

การคา้ 

 ปรมิาณการคา้ไทย – บงักลาเทศยงัอยู่ในระดบัต า่ แต่บงักลาเทศเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพส าหรบัการคา้ การลงทนุ 

สนิคา้และบรกิารจากไทย 

 ปจัจบุนั สนิคา้อุปโภคบรโิภคของไทยไดร้บัความนิยมในบงักลาเทศ เพราะถอืเป็นสนิคา้มคุีณภาพ ปจัจบุนันกั

ธุรกจิไทยและบงักลาเทศไดใ้หค้วามสนใจทีจ่ะท าธุรกจิร่วมกนัมากขึ้น เพราะบงักลาเทศมค่ีาแรงต า่และไดร้บัสทิธิ

พเิศษทางการคา้ยกเวน้ภาษหีรอืโควตาจากสหภาพยุโรปและสหรฐัฯ  ดงันัน้  นกัลงทนุไทยจงึสามารถใช ้

บงักลาเทศเป็นฐานผลติส่งออกไปยงัประเทศเหลา่น้ีได ้ไทยตอ้งการขยายการคา้ในดา้น สิง่ทอ ยา การเกษตร 

อตุสาหกรรมการเกษตร เครื่องหนงั การก่อสรา้ง และพลาสตกิ  รวมท ัง้ลงทนุในระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และ

ขยายตลาดนกัท่องเทีย่ว   

 

ตารางแสดง สนิคา้สง่ออก-น าเขา้ของไทยกบับงักลาเทศ ในปี 2560 โดยเรยีงล าดบัตามมลูค่า1 

                                                           
1 ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 

อนัดบัที่ สนิคา้สง่ออก (ไทย) สนิคา้น าเขา้ (ไทย) 

1 ขา้ว เสื้อผา้ส าเรจ็รูป 

2 เมด็พลาสตกิ  เน้ือสตัวส์  าหรบัการบรโิภค 

3 ปูนซเีมนต ์ ผลติภณัฑส์ิง่ทออื่นๆ  

4 ผา้ผนื  เครื่องใชเ้บด็เตลด็ 

5 เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์ ดา้ยและเสน้ใย  

6 เคมภีณัฑ ์ เครื่องมอืเครื่องใชเ้กี่ยวกบัวทิยาศาสตร ์การแพทย ์

7 ดา้ยและดา้ยเสน้ใยประดิษฐ ์ สตัวน์ า้สด แช่เยน็ แช่แขง็ แปรรูปและกึ่งส  าเรจ็รูป  

8 เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบของเครื่องจกัรกล  เครื่องจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

9 เสน้ใยประดิษฐ ์ พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื 

10 รถยนต ์อปุกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบ 
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รูปบคุคลส าคญั 

ช่ือ-ต าแหน่ง รูปภาพ 

นาย อบัดุล ฮามดิ 

ประธานาธิบด ี 

 

ชคี ฮาซนีา 

นายกรฐัมนตรี 

 

นางซะอดีะฮ ์มนุา ตสันีม 

เอกอคัรราชทูตบงักลาเทศ 

ประจ าประเทศไทย  

 

นางสาวพรรณพมิล สุวรรณพงศ ์

เอกอคัรราชทูตไทยประจ า

บงักลาเทศ 

 

 

 

 

 

 

 


