
             ข้อมูลพืน้ฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย 
 
ข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ความส าคัญของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 สหพนัธรัฐรัสเซียมีพืน้ท่ี  17,098,242  ตร.กม.                                         
(คดิเป็นร้อยละ 3,332 ของพืน้ท่ีประเทศไทย)  

 ประชากร 142,500,482 คน (ปี 2556)  

 ประชากรวยัเด็ก ร้อยละ 16 วยัรุ่นและ                                    
วยัท างานร้อยละ 70.9 วยัชรา ร้อยละ 13.1  

 อตัราการเกิดของประชากร 12.11 ตอ่ประชากร                
1,000 คน  

 อตัราการวา่งงาน  ปี 2556 ร้อยละ 5.5  

 GDP (Current US$)  ปี 2556 มีมลูคา่                       
2,213.6  ล้านเหรียญสหรัฐฯ   (IMF)  

 GDP (PPP)  ปี 2556 มีมลูคา่  2,640,740 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  (IMF)  

 รายได้เฉล่ียตอ่หวั  ปี 2556 (Current US$) มีมลูคา่  
15,650 เหรียญสหรัฐฯ  (IMF)  

 รายได้เฉล่ียตอ่หวั  ปี 2556  (PPP)  มีมลูคา่ 18,670.5 
เหรียญสหรัฐฯ  (IMF)  

 อตัราขยายตวัทางเศรษฐกิจของสหพนัธรัฐรัสเซีย ปี 
2556   ร้อยละ 3.37  (ปี 2555 ร้อยละ 3.4 ปี 2557 
ร้อยละ 3.8) (IMF) 

 อตัราการออม ร้อยละ 28.79 ของ GDP  

 อตัราการลงทนุ ร้อยละ 26.24  ของ GDP  

 มลูคา่ของภาคบริการ  ภาคอตุสาหกรรม และภาค
เกษตรของสหพนัธรัฐรัสเซีย คดิเป็นสดัส่วน  60.1%, 
36%, และ 3.9% ของ GDP ตามล าดบั  

ที่มา : The World Factbook, IMF 

 
 

 มีประธานาธิบดีเป็นประมขุสงูสดุในระบบประชาธิปไตยใน
รูปแบบสหพนัธรัฐ ปัจจบุนัคือนาย  Vladimir 
Vladimirovich PUTIN (วลาดมีิร์ วลาดมีิโรวิช ปตูนิ) 
ด ารงต าแหนง่มาตัง้แต ่7 พฤษภาคม 2555  

 นายกรัฐมนตรีปัจจบุนัช่ือ นาย Dmitriy Anatolyevich 
MEDVEDEV  (ดมิทรี เมดเวเดฟ) ด ารงต าแหนง่มาตัง้แต ่ 
8 พฤษภาคม 2555  

 Ease of Doing Business ของสหพนัธรัฐรัสเซีย  อยูล่ าดบัท่ี 
112 ของโลกในปี 2556  (ไทยอยูล่ าดบัท่ี 18 ของโลก) 

 สหพนัธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ  World Trade 
Organization เม่ือ 22 สิงหาคม 2555 และใช้เงินสกลุ
รูเบลิ (1 USD = 30.84  Russian rubles ปี 2555) 

ที่มา: WTO, The World Bank 

 สหพันธรัฐรัสเซีย มีสภาพทางภูมิศาสตร์หลากหลาย
เน่ืองจากอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทัง้
พืน้ดินพืน้น า้และดินแดนท่ีครอบคลุมทัง้ทวีปเอเชียและ
ยโุรป 

 ส ห พั น ธ รั ฐ รั ส เ ซี ย  เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ท่ี อุ ด ม ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น า้มัน ก๊าซธรรมชาติ โดยมี
หนว่ยงานยกัษ์ใหญ่ด้านพลงังานดแูล ได้แก่ Gazprom  

 สหพนัธรัฐรัสเซีย มีพืน้ฐานทางเศรษฐกิจอิงอยู่กับการค้า
กับยุโรปสูง เม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปรัสเซียจึงได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมอยูบ้่าง 

 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดบั 1 ของไทยในตลาดกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช (Commonwealth Independent States : 
CIS) ปี 2543 - 2553 มลูคา่การค้าระหว่างไทยกบัรัสเซีย
เพิ่มขึน้ถึง 9 เท่าตอ่ปี มลูคา่เฉล่ีย 1,932 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ไทยจะเป็นฝ่ายขาดดลุการค้ารัสเซีย เน่ืองจากสินค้าท่ีไทย
น าเข้าจากรัสเซียเป็น สินค้าซึ่งไทยจ าเป็นต้องพึ่งพาเพ่ือใช้
เป็น พลงังานและวตัถดุิบ เช่น ก๊าซธรรมชาติ น า้มนั เหล็ก 
ฯลฯ 
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 ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระ
ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2546 การเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการของประธานาธิบดีปตูนิ เป็นการเยือนไทย เป็นครัง้
แรกของผู้น าประเทศระดบัประมขุของรัสเซีย 

 ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างสองประเทศเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัให้ศกัยภาพความร่วมมือของสองประเทศพฒันาไป
ในทุกมิติและทุกด้าน มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศ
ก้าวเลยหลัก 1 พันล้านดอลลาร์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990 
ในขณะท่ีการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน โดยเฉพาะ 
ตวัเลขนกัทอ่งเท่ียวขยายตวัไม่หยดุยัง้และเพิ่มขึน้เลยหลกั
แสนคนตัง้แต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา ไม่เพียงแต่เท่านี ้
ความร่วมมือขยายตวัไปสู่การมีความร่วมมือในสาขาใหม่ 
เพิ่มเตมิจากสาขาความร่วมมือดัง้เดิมท่ีปฏิบตัิเป็นรูปธรรม
แล้ว อาทิ ความร่วมมือด้านความมัน่คง ความร่วมมือด้าน
ขา่วกรอง ความร่วมมือด้านเทคนิคการทหาร ความร่วมมือ
ด้านอวกาศและความร่วมมือด้านการศึกษาและการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการตา่งประเทศ 

นโยบายการค้าของสหพันธรัฐรัสเซีย นโยบายการค้าของไทย 

 สหพนัธรัฐรัสเซียมีการค้ากบัสหภาพยโุรปเป็นสดัส่วน
ท่ีสูง โดยได้มีการจดัท าความตกลงหุ้นส่วนและความ
ร่วมมือระหว่างกนั (The Partnership and Cooperation 
Agreement between the EU and Russia) เป็นกรอบ
ด าเนินความสัมพันธ์มาตัง้แต่ปี 2540 รวมทัง้ก ากับ
ความสมัพนัธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจของทัง้สอง
ฝ่าย  

 รัสเซียสร้างเสริมความร่วมมือและบรูณาการเศรษฐกิจ
ของตนเข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลกเม่ือเดือนสิงหาคม 2555 
และคาดวา่จะท าให้เกิดผลดี คือ 
 

 สง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม และ
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ประกอบการในการคุ้มครองและ
ป้องกนัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยใน
ตา่งประเทศ 

 ดงึดดูการลงทนุเข้าสูป่ระเทศในสาขาท่ีเป็นการผลิต
สินค้าและบริการท่ีมีพืน้ฐานทางเทคโนโลยีมีมลูคา่สงู  
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและมีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
ให้แก่คนไทย 

 
 

http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=d1&artid=49
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-จะท าให้ Russia's import duties ลดลงมาอยูท่ี่ระดบั
สมเหตสุมผล ซึง่จะท าให้การเข้าสูต่ลาด (market 
access) ปรับตวัดีขึน้ส าหรับธุรกิจและบริการตา่งๆ 
-จะเอือ้ให้การลงทนุปรับตวัดีขึน้ 
-จะคอ่ยๆ เกิดผลดีกบัธุรกิจรัสเซียเน่ืองจากจะท าให้
บรรยากาศการลงทนุและการแขง่ขนัในตลาดรัสเซีย
ปรับตวัดีขึน้ 
-ผู้บริโภคชาวรัสเซียจะได้รับประโยชน์ด้านราคาสินค้า
ท่ีจะลดลงและเกิดการแขง่ขนัมากยิ่งขึน้ 
ที่มา: เว็บไซต์ European commission 

 

 ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทนุ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีใน
ระบบพหภุาคี และ ทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากความตกลงท่ีมีผลใช้บงัคบัแล้ว และวางแนวทาง
ป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ก าหนดมาตรการในการให้
ความชว่ยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบักรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพฒันาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง
กบักฎ ระเบียบ และมาตรฐานตา่งๆ 

 สร้างความเช่ือมัน่ให้นกัลงทนุ โดยปรับปรุงพฒันา
กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีสง่เสริมการค้าและการลงทนุ 

 สง่เสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดมิและ
สร้างตลาดใหมเ่พ่ือลดการพึ่งพาการสง่ออกไปตลาดหลกั 
โดยสง่เสริมการสง่ออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ 
ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และยโุรป
ตะวนัออก  

 พฒันาธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิต
และการ ตลาดสู่ระดบัภมูิภาค และเป็นแหลง่รายได้ส าคญั 
เชน่ การท่องเท่ียว ธุรกิจบริการสขุภาพ ธุรกิจการประชมุ
และแสดงสินค้า การศกึษานานาชาต ิการก่อสร้าง ธุรกิจ
ภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชัน่ ธุรกิจอญัมณี รวมถึง
บริการท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพืน้ฐานของวฒันธรรม
และภมูิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีใหม ่เป็นต้น 

 

การลงทนุ การค้า 
Inward FDI ของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 ในปี 2554 การลงทุนท่ีเข้าสู่ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย 
มีมูลค่าสะสมทัง้สิน้ประมาณ 116,119 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยประเทศท่ีเข้ามาลงทนุในสหพนัธรัฐรัสเซีย 
นัน้ สหภาพยุโรป โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
เป็นผู้ลงทุนรายส าคญัท่ีสุดของรัสเซีย คาดว่ามีมลูค่า
การลงทุนสะสม (Foreign Direct Investment 
stocks) สงูถึงร้อยละ 75 ของยอดการลงทนุรวม  

การค้าของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 ในปี 2555 สหพนัธรัฐรัสเซีย สง่ออกไปตา่งประเทศ 
352,536 ล้านเหรียญสหรัฐ   

 ตลาดสง่ออกส าคญัของสหพนัธรัฐรัสเซีย ได้แก่ 
เนเธอร์แลนด์ (15.12%) ตรุกี (7.36%) ยเูครน (7.31%) 
จีน (6.82%) เยอรมนี (6.62%) 

 สินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของสหพนัธรัฐรัสเซีย ได้แก่   

http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=d1&artid=49
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Outward FDI ของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 ในส่วนของการลงทุนของสหพันธ รัฐ รัสเ ซีย  ใน
ตา่งประเทศ ในปี 2554 มีมลูคา่สะสมทัง้สิน้ประมาณ 
362,101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ที่มา : OECD, เว็บไซต์ European commission 

การลงทนุของสหพนัธรัฐรัสเซียในไทย 

 ในปี 2555 การลงทนุของสหพนัธรัฐรัสเซียในไทยท่ีย่ืน
ขอและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุมีทัง้หมด 2 โครงการ 
มูลค่าการลงทุน 33.9 ล้านบาท เป็นการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน คือ โครงการร่วมทุนกับยูเครนของ 
FULL DOME PRO CO., LTD. จงัหวดัเชียงใหม่ และ
ท่ีมีการส่งออก คือ โครงการของ SYNGEM CO., 
LTD. จงัหวดัชลบรีุ เป็นต้น 

ที่มา : ส านกัความร่วมมอืการลงทนุตา่งประเทศ, บีโอไอ 

 มีโครงการลงทุนจากรัสเซีย 3 โครงการท่ีขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับอนุมัติแล้ว 2 
โครงการ เป็นจ านวนเงินประมาณ 80 ล้านบาท และ
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาอีก 1 โครงการ  

การลงทนุของไทยในสหพนัธรัฐรัสเซีย 

 นกัลงทุนไทยยงัมีการลงทุนในรัสเซียน้อยมาก โดย
บริษัทไทยท่ีได้เข้าไปลงทุนในรัสเซียในขณะนี ้ได้แก่ 
บริษัท Warehouse ผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง และบริษัท 
Charoen Pakhand Foods Public Co.Ltd (CPF) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์และเลีย้งสุกร ซึ่งจะขยาย
ขอบข่ายการลงทุนจนครบวงจรในอนาคต อย่างไรก็
ตาม ท่ีผ่านมา มีบริษัทไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทุน
โครงการในรัสเซียหลายแห่ง แตย่งัอยู่ในขัน้ศกึษาและ
พิจารณาความเป็นไปได้ เช่น โครงการสร้างพืน้ท่ี
อุตสาหกรรมในกรุงมอสโก การตัง้ศูนย์ธุรกิจไทย -
รัสเซีย ทัง้นี ้ ไทยมีศกัยภาพในหลายสาขาท่ีสามารถ
เข้าไปลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียได้ อาทิ ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย โรงแรม 
บริการซ่อมรถยนต์และอะไหล่ อุตสาหกรรมอาหาร

-เชือ้เพลงิที่ได้จากแร่ น า้มนัแร่และผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ฯ  
-เหลก็และเหลก็กล้า  
-ปุ๋ ย  
-อะลมูิเนียมและของท าด้วยอะลมูิเนียม 
-ไม้และของท าด้วยไม้ ถา่นไม้ 

 ในปี 2555  สหพนัธรัฐรัสเซีย น าเข้าจากต่างประเทศ 
290,406  ล้านเหรียญสหรัฐ   

 แหลง่น าเข้าของสหพนัธรัฐรัสเซีย ส าคญั ได้แก่ จีน 
(17.57%)  เยอรมนี (12.42%) ยเูครน (6.12%) ญ่ีปุ่ น 
(5.39%) สหรัฐฯ (5.34%)  

 สินค้าน าเข้าท่ีส าคญัของสหพนัธรัฐรัสเซีย ได้แก่  
-เคร่ืองปฎิกรณ์นิวเคลยีร์ บอยเลอร์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้กล และ
สว่นประกอบฯ   
-ยานบก และสว่นประกอบและอปุกรณ์ฯ  
-เคร่ืองจกัรไฟฟ้า เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า และสว่นประกอบฯ เคร่ือง
บนัทกึและเคร่ืองถอดเสยีง เคร่ืองบนัทกึและเคร่ืองถอดภาพและ
เสยีงทางโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบฯ  
-ผลติภณัฑ์ทางเภสชักรรม  
-พลาสติกและของที่ท าด้วยพลาสติก 

การค้าภาคการบริการของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 ในปี 2554 สหพนัธรัฐรัสเซีย มีรายได้จากการสง่ออกการ
บริการรวม 55,226.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   

 ในปี 2554 สหพนัธรัฐรัสเซีย มีการน าเข้าการบริการรวม
มลูคา่ 89,414.01  ล้านเหรียญสหรัฐฯ   

 การค้าระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย 

 ปี 2555 สหพนัธรัฐรัสเซีย น าเข้าสินค้าจากอาเซียนรวม
มลูคา่ 8,173.37 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้จากปีก่อน
หน้า 11.78%  โดยสหพนัธรัฐรัสเซีย สง่ออกไปอาเซียน 
5,036.73 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า 
13.63%  
 
 
 

http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=d1&artid=49
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สตัว์ และเฟอร์นิเจอร์ ในทางตรงกนัข้าม มีนกัลงทุน
รัสเซียเข้ามาลงทนุในไทยเพียง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
Amek Industries Co.,Ltd. จดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
และบริษัท Formica-Phianite Co.,Ltd โรงงานผลิต
หินสีและอญัมณี โดยปัญหาประการหนึ่งท่ีเป็นเหตใุห้
ระดับการลงทุนระหว่ า งกันอยู่ ในระดับต ่ า สืบ
เน่ืองมาจากการขาดความรู้เร่ืองโอกาสการลงทุนของ
ทัง้สองฝ่าย ทัง้นี ้รัสเซียได้แสดงความสนใจและพร้อม
เข้าร่วมในโครงการก่อสร้างส่วนขยายเครือข่ายรถไฟ
ความเร็วสงูของกรุงเทพฯ ซึ่งมีบริษัทเอกชนของรัสเซีย 
ต้องการทราบรายละเอียดของโครงการเพิ่มเตมิ 

 การลงทุนของไทยในรัสเซียมี 2 กิจการ คือ บริษัท
เจริญโภคภณัฑ์ (CP) โดยมีเงินทนุประมาณ 50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และบริษัท Warehouse ซึ่งผลิต
เคร่ืองส าอาง 

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการตา่งประเทศ 

FTA ของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 เขตการค้าเสรีในปัจจบุนั 
- Armenia - Russian Federation 
- Common Economic Zone (CEZ) 
- Eurasian Economic Community (EAEC) 
- Georgia - Russian Federation 
- Kyrgyz Republic - Russian Federation 
- Russian Federation - Azerbaijan 
- Russian Federation - Belarus 
- Russian Federation - Belarus - Kazakhstan 
- Russian Federation - Kazakhstan  
- Russian Federation - Republic of Moldova  
- Russian Federation - Serbia 
- Russian Federation - Tajikistan 
- Russian Federation - Turkmenistan 
- Russian Federation - Uzbekistan 
- Treaty on a Free Trade Area between members of the 

Commonwealth of Independent States (CIS) 
- Ukraine - Russian Federation 

การค้าระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย 

 ในปี 2555 ท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีมลูค้าการค้ากบั
ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียรวมอยูท่ี่ 5,189.01 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า -8.46% 

 ในปี 2555 ไทยส่งออกสินค้าไปยงัสหพนัธรัฐรัสเซียรวม
มลูคา่ 1,132.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงจากปี 2554 คิด
เป็น  -1.45%   

 สินค้าสง่ออกส าคญัของไทยไปสหพนัธรัฐรัสเซีย ได้แก่  
-รถยนต์อปุกรณ์และสว่นประกอบ  
-เม็ดพลาสติก  
-เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสว่นประกอบ  
-ผลไม้กระป๋องและแปรรูป  
-ผลติภณัฑ์ยาง  
-เคร่ืองรับวิทยโุทรทศัน์และสว่นประกอบ  
-เตาอบไมโครเวฟฯ  
-ยางพารา  
-เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ  
-อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป      
-อญัมณีและเคร่ืองประดบั  
-ผลติภณัฑ์พลาสติก  
-น า้ตาลทราย  
-เหลก็เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์  
-เคร่ืองนุง่หม่  
-เคร่ืองคอมพวิเตอร์อปุกรณ์และสว่นประกอบ  
-ไก่สดแช่เย็นแชแ่ข็ง  
-ปลาแห้ง  
-เคร่ืองปรับอากาศและสว่นประกอบ  
-รองเท้าและชิน้สว่น 

 ในปี 2555 ไทยน าเข้าจากสหพนัธรัฐรัสเซียเป็นมลูคา่ 
4,056.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10.87% เม่ือเทียบกบั
ปีก่อนหน้า 

 สินค้าน าเข้าจากสหพนัธรัฐรัสเซียท่ีส าคญั ได้แก่  
-น า้มนัดิบ  
-เหลก็เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์  
-ปุ๋ ยยาก าจดัศตัรูพืชและสตัว์  

http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=d1&artid=49
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=48
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=579
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=106
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=85
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=103
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=830
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=828
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=857
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=832
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=75
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=75
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=858
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=834
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=862
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=861
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=762
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=762
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=580
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 เขตการค้าเสรีท่ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจา 
- EFTA - Russian Federation / Belarus / Kazakhstan 
- Russian Federation - New Zealand 

 กรอบความร่วมมืออ่ืนๆ 
- WTO 

 

-สนิแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์  
-น า้มนัส าเร็จรูป  
-พืชและผลติภณัฑ์จากพืช  
-สตัว์น า้สดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูป  
-แร่และผลติภณัฑ์จากแร่  
-เคร่ืองเพชรพลอยอญัมณีเงินแทง่และทองค า  
-เคมีภณัฑ์  
-สตัว์และผลิตภณัฑ์จากสตัว์  
-เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ  
-เนือ้สตัว์ส าหรับการบริโภค  
-กระดาษและผลติภณัฑ์กระดาษ  
-เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ  
-ยทุธปัจจยั  
-กระจกแก้วและผลติภณัฑ์  
-เคร่ืองมือที่ใช้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์  
-ผลติภณัฑ์ท าจากพลาสติก  
-เคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็ 

การค้าไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย 
หนว่ย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

ปี 
มลูคา่
การค้า
รวม 

ไทย
สง่ออก 

ไทยน าเข้า ดลุการค้า 

2553 3,995.84 771.13 3,224.71 -2,453.59 
2554 5,668.51 1,149.51 4,518.99 -3,369.48 
2555 5,189.01 

(-8.46%) 
1,132.82 
(-1.45%) 

4,056.19 
(-10.24%) 

-2,923.37 

ที่มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
หมายเหต:ุ ตวัเลขใน (  ) หมายถึง อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า 

ความตกลงระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย 

     ระดับทวิภาคี 

2484         - ความตกลงระหว่างไทยกับรัสเซียในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต  การค้าและ
ความสมัพนัธ์ทางด้านกงสลุตามปกติ (ลงนามในปี 2484) 

2513          -  ความตกลงทางการค้า (ลงนามในปี 2513 และยงัคงมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัท่ีความตกลงการค้า
ฉบบัใหมเ่ร่ิมมีผลบงัคบัใช้) 

http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=727
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=825
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2530          -  พิธีสารวา่ด้วยการจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (ลงนามในปี 2530) 
2531          -  ข้อตกลงเก่ียวกบัการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการตา่งประเทศไทยและกระทรวงการ

ตา่งประเทศรัสเซีย (ลงนามในปี 2531) 
2536          -  ความตกลงวา่ด้วยการจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมทวิภาคี (ลงนามเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2536) 
2542          -  อนุสญัญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเล่ียงรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บ

จากเงินได้ (ลงนามเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2542 มีผลบงัคบัใช้ 15 มกราคม 2552) 
2543          -  ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือทางวฒันธรรม (ลงนามเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2543) 
2545          -  ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว (ลงนามเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2545) 
2545          -  ความตกลงเพ่ือยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ลงนามเม่ือวันท่ี  17 

ตลุาคม 2545) 
2545          -  ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทนุตา่งตอบแทน ไทย-รัสเซีย (ลงนามเม่ือวนัท่ี 

17 ตลุาคม 2545) 
2546          -  ความตกลงว่าด้วยข้อยุติการช าระหนีท่ี้สหพนัธรัฐรัสเซียคงค้างราชอาณาจกัรไทย  (ลงนามเม่ือ

วนัท่ี 21 ตลุาคม 2546) 
2546          -  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งก าลังบ ารุงทางทหารระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่สหพนัธรัฐรัสเซีย (ลงนามเม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2546) 
2547          -  ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือด้านการศกึษาไทย-รัสเซีย (ลงนามเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2547) 
2548          -  ความตกลงเพ่ือยกเว้นการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางธรรมดา (ลงนามเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 

2548 และเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 2550) 
2548         -  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านน า้มันและก๊าซธรรมชาติระหว่าง บริษัท ปตท.  จ ากัด 

(มหาชน) กบั บริษัท Gazprom และธนาคาร Vneshekonombank ของรัสเซีย (Agreement on 
Strategic Cooperation between PTT, OAO “Gazprom” and Vneshekonombank) ใน
ระหวา่งการประชมุเอเปค ณ นครปซูาน (ลงนามเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2548) 

ความตกลงท่ีอยู่ระหว่างการพจิารณาจัดท า  
                  -  ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกระทรวงยตุธิรรม 
                  -  บนัทกึความเข้าใจระหวา่งกระทรวงพลงังาน 
                  -  ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพตดิ 
                  -  ความตกลงทางการค้า 
                  -  ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือในการส ารวจอวกาศและการใช้อวกาศเพ่ือวตัถปุระสงค์ในทางสนัติ 
                 -  ความตกลงวา่ด้วยการสง่เสริมและคุ้มครองการลงทนุตา่งตอบแทน 

 
ส านกัพฒันาตลาดใหม ่

สิงหาคม 2556 


