
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
 (People's Republic of Bangladesh) 

 
 • บังกลาเทศเปนคูคาอันดับ 38 ของไทย และเปนคูคาอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคเอเชีย

ใต รองจากอินเดียและปากีสถาน 
• ท่ีตั้งของประเทศเปนเสมือนจุดเช่ือมโยงระหวางภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต รวมถึงขนาบดวยทะเลท้ัง 2 ดาน จึงเปนโอกาสแกขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
เช่ือมตอแกประเทศ Land locked อยางเนปาล ภูฏาน และตอ.เฉียงเหนือของอินเดีย 

• WTO จัดอันดับใหบังกลาเทศเปนผูสงออกเสื้อผาเครื่องนุงหมเปนอันดับท่ี 4 ของโลก 
• มีประชากรหนาแนนเปนอันดับ 1 ของเอเชียใต ประมาณ 1,266 คน/ตร.กม. และมี

ประชากรมากท่ีสุดเปนอันดับ 8 ของโลก รองจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย 
บราซิล ปากีสถาน และไนจีเรีย 

• บังกลาเทศเปนประเทศท่ีมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากเปนอันดับ 4  ของโลก 
รองจากประเทศอินโดนีเซีย ปากีสถาน และอินเดีย ตามลําดับ 

 

เมืองหลวง  กรุงธากา (Dhaka) 

เมืองหลวง กรุงธากา ( Dhaka ) 

พ้ืนท่ี 148,460 ตร.กม. 

ประชากร3 157,826,578 คน (ก.ค. ป 2560) 

ภาษาทางการ (ภาษาราชการ)   เบงกาลี (Bangali)  

ศาสนา  อิสลาม (89.7%) ฮินดู (9.2%) อ่ืนๆ (1.1%)  

 

 

การปกครอง  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (สภาเดียว) 

ประธานาธิบดี  นายโมฮัมมดั อับดุล ฮามิด (24 เมษายน 2556) 

นายกรัฐมนตรี นางชีค ฮาซีนา (5 มกราคม 2557) 

รมว. พาณิชย นายโทเฟล อาหะเหม็ด (12 มกราคม 2557) 

วันสถาปนาความสัมพันธกับไทย  5 ตุลาคม 2515 

ผูอํานวยการ สคต. (กรุงธากา) นายสืบศักดิ์ แดงบุญเรือง 

ขอมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)   

 

GDP (US$bn) (Current prices) 

GDP per capita (US$) 

Real GDP growth (% change yoy) 

 

2559 

221.4 

1,359 

7.1 

2560 

250.2 

1,517 

6.0  

ทรัพยากร กาชธรรมชาติ ปาไม ถานหิน  

ผลิตภัณฑเกษตร  ขาว ปอกระเจา ชา ขาวสาลี ออย มันฝรั่ง ยาสูบ เมล็ด

พืชตางๆ นํ้ามันพืช เครื่องเทศ ผลไม เน้ือวัว นม สัตวปก 

อุตสาหกรรม ฝาย เสื้อผา กระดาษ เครื่องหนัง ปุย เหล็กและเหล็กกลา 

ซีเมนต ปโตรเลียม ยาง ยา เซรามิก ชา เกลือทะเล นํ้าตาล นํ้ามันพืช สบู 

อุปกรณและเครื่องมือสําเร็จรูป ไฟฟาและกาซธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                 

การคาบังกลาเทศ - โลก 2559 (ลานเหรียญสหรัฐ)  
มูลคาการสงออก 37,979 
สินคาออก สิ่งทอแบบถัก สิ่งทอแบบไมถัก เสื้อผาสําเร็จรูป รองเทา 
ผัก ปลาและอาหารทะเลแชแข็ง หนังสัตว หมวก เครื่องหนัง ยาสูบ  
ตลาดสงออกสําคัญ3 สหรัฐฯ เยอรมันนี อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน  

มูลคาการนําเขา 42,247  
สินคาเขา ผาฝาย เครื่องจักรและสวนประกอบ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เหล็กและเหล็กกลา พลาสติก เสนใยจากสังเคราะห เช้ือเพลิง ยานพาหนะ 
นํ้ามันจากพืชและสัตว ธัญพืช และปุย  
แหลงนําเขาสําคัญ3 จีน อินเดีย สิงคโปร  

การคาไทย-บังกลาเทศ 2560 (ลานเหรียญสหรัฐ)  
มูลคาการสงออก 1,256.42 
สินคาออก เมด็พลาสติก เคมีภณัฑ ปูนซิเมนต ผาผืน เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภณัฑ เสนใยประดิษฐ เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบของเครื่องจักรกล ดายและเสนใยประดิษฐ ผลติภณัฑ
มันสําปะหลัง เครื่องสําอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว 

อันดับตลาดสงออก      33       อัตราขยายตัว   +33.71% 

มูลคาการนําเขา 61 
สินคาเขา เสื้อผาสาํเร็จรูป ปุยและยากําจัดศัตรูพืชและสตัว ผลติภณัฑสิ่ง
ทออ่ืนๆ เครื่องใชเบ็ดเตล็ด พืชและผลติภณัฑจากพืช เน้ือสตัวสําหรบัการ
บริโภค เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ดายและเสนใย เครื่องมอื
เครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร การแพทย เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 
อันดับแหลงนําเขา      75       อัตราขยายตัว   +9.09% 

สถิติการคาไทย-บังกลาเทศ4 (ลานเหรียญสหรัฐ)  
ป มูลคาการคา การสงออก การนําเขา ดุลการคา 

2555 851.36 (-32.31%) 764.47 (-37.11%) 86.89 (+105.76%) 677.58 
2556 909.28 (+6.80%) 845.86 (+10.65%) 63.43 (-27.00%) 782.43 
2557 906.89 (-0.26%) 863.37 (+2.07%) 43.52 (-31.39%) 819.86 
2558 902.79 (-0.45%) 858.61 (-0.55%) 44.18 (+1.53%) 814.43 
2559 995.08 (+10.22%) 939.15 (+9.38%) 55.93 (+26.60%) 883.21 
2560 1,317.42 (+32.33%) 1,256.42 (+33.71%) 61 (+9.09%) 1195.42 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การลงทุนไทย-บังกลาเทศ  
การลงทุนทางตรงของไทยในบังกลาเทศ5 
ป 2548-2559 มูลคา 344.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ป 2560 (ไตรมาสท่ี 3) มูลคา 302 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

การลงทุนทางตรงของบังกลาเทศในไทย 
N/A 
 
 

ธุรกิจไทยรายสําคัญท่ีเขาไปลงทุนในบังกลาเทศ6 
- บริษัท ซีพี บังกลาเทศ 
- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) – ITD 
- บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด 
- บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
- กลุมสหพัฒน 
 

ธุรกิจบังกลาเทศรายสําคัญท่ีเขามาลงทุนในไทย 
N/A 
 

ความสัมพันธ FTA ของบังกลาเทศในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี 7 
มีผลบังคับใชแลว  Asia-Pacific trade Agreement (APTA),  South Asian Association 

for Regional Cooperation (SAARC), Developing-8  (D-8)   
สรุปผลการเจรจาแลว แตยังไมมีผลใชบังคับ  Organisation of Islamic Cooperation (OIC) 

อยูระหวางการเจรจา  ปากีสถาน,  Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) 

  
 
 

สวนเอเชียใต 
สํานักเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  
มีนาคม 2561 

 

ท่ีมา: 1 Viewswire; 2 International Trade Center; 3 World Fact book; 4 กระทรวงพาณิชย www2.ops3.moc.go.th/, 5 ธนาคารแหงประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงิน
ลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (Outflow)), 6 กระทรวงการตางประเทศ, 7 https://aric.adb.org/fta-country   


	ตลาดส่งออกสำคัญ3 สหรัฐฯ เยอรมันนี อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน 

