สาธารณรัฐเช็ก

(The Czech Republic)
ขอมูลสําคัญ
• เปนประเทศเกิดใหมจากการแบงแยกประเทศของสหพันธสาธารณรัฐเช็กและ
สโลวักเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536
• เปนหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ไมใชเงินสกุลยูโร
• สาธารณรัฐเช็กมีเครือขายในการขนสงสินคาทางบกที่มีประสิทธิภาพของยุโรป
• ไทยกับเช็กมีความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ (ลงนามเมื่อวันที่
23 มกราคม 2556)
• ไทยกับเช็กลงนามพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ 2 (ลงนามวันที่ 23 สิงหาคม 2560)
เมืองหลวง
พื้นที่
ประชากร
ภาษาทางการ
ศาสนา
วันชาติ

การปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข
ประธานาธิบดี นายไมลอส ซีแมน (Milos Zeman)
นายกรัฐมนตรี นายอันเดรจ บาบิส (Andrej Babiš)
รมว. อุตสาหกรรมและการคา Mr. Tomáš Hüner
วันสถาปนาความสัมพันธกับไทย 1 มกราคม 2536

กรุงปราก (Prague)
78,866 ตารางกิโลเมตร
10.5 ลานคน

ภาษาเช็ก

ไมนับถือศาสนา (59%)
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก (26.8%) อื่น ๆ (14.2%)
28 ตุลาคม

ขอมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)

GDP (US$ bn.) (Current prices)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change yoy)

2560

213
20,152

4.3

หนวยเงินตรา

ทูตพาณิชยไทยประจํากรุงวอรซอ นางสาวยศวดี แขวัฒนะ

2561

ทรัพยากร ถานหิน ทราย ไม หินปูน ดินขาว
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ กษตร ข าวสาลี มั นผรั่ ง ต นบี ท(ใช ทํ าน้ํ าตาล) ผลไม เนื้ อหมู

251
23,479

สัตวปก

อุตสาหกรรม โลหะผสม เครื่องจักรและเครื่องมือ เครื่องยนต แกว ยุทธโธปกรณ

3.5

การคาเช็ก-โลก 25612 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคาการสงออก 169.03
สินคาสงออก ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องจักรไฟฟา ผลิตภัณฑจาก
เหล็กและเหล็กกลาเหล็ก พลาสติก เฟอรนิเจอร ยางพารา เหล็กและ
เหล็กกลา อุปกรณกลอง เชื้อเพลิงและน้ํามัน
ตลาดสงออกสําคัญ เยอรมนี สโลวาเกีย โปแลนด สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย ฮังการี สเปน ไทย (ลําดับที่ 56)
การคาไทย-เช็ก 25612 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคาการสงออก 494.82
สิ น ค า ส ง ออก เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ แ ละส ว นประกอบ
เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
ทองแดงและของทําดวยทองแดง แผงสวิทซและแผงควบคุมไฟฟา
อันดับตลาดสงออก 39 อัตราขยายตัว 11.01%
สถิติการคาไทย – เช็ก3 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
2556
2557
2558
2559
2560
2560 (ม.ค.-ส.ค.)
2561 (ม.ค.-ส.ค.)

922.70 (-2.58)
977.75 (5.97)
920.63 (-5.84)
902.73 (-1.94)
904.19 (0.16)
576.96 (-0.64)
683.18 (18.41)
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โครูนาเชค (Czech koruna)

มูลคาการนําเขา 166.67
สิ น ค า นํ า เข า เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รไฟฟ า ยานพาหนะ พลาสติ ก
เชื้อเพลิงและน้ํามัน เหล็กและเหล็กกลา ผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑจาก
เหล็กและเหล็กกลา อุปกรณกลอง กระดาษ
แหลงนําเขาสําคัญ เยอรมนี โปแลนด จีน สโลวาเกีย เนเธอแลนด
อิตาลี ออสเตรีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไทย (ลําดับที่ 30)
มูลคาการนําเขา 188.36
สิน คา นํ าเขา เครื่ องจัก รกลและสว นประกอบ เครื่ องจั กรไฟฟ าและ
สวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ
อันดับแหลงนําเขา 52 อัตราขยายตัว 43.56%

724.04(-5.28)
766.83 (5.91)
751.24 (-2.03)
716.64 (-4.61)
700.76 (-2.22)
445.75 (-2.19)
494.82 (11.01)

198.66(8.74)
210.91 (6.17)
169.39(-19.69)
186.09 (9.86)
203.44 (9.32)
131.21 (5.02)
188.36 (43.56)
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525.38
555.92
581.86
530.55
497.32
314.54
306.46

สํานักยุโรป กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กันยายน 2561
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