รัฐสุลตานโอมาน
Sultanate of Oman
ขอมูลสําคัญ
• การลงนามความตกลงทางการคาระหวางไทย-โอมานลงนาม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2541
• ไทยกับโอมานสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2523
• โอมานเปนประเทศอาหรับที่ดําเนินนโยบายสายกลาง มีความใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก
พรอมทั้งมีความสัมพันธอันดีกับจีนและสหภาพโซเวียต
• โอมานเปนสมาชิกในตลาดรวมศุลกากร (GCC) และไดเขารว มเขตการคาเสรีของประเทศอาหรับในกรอบขององคการสันนิบาต
อาหรับ (the Greater Arab Free Trade Organization Agreement) ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อเดือนมกราคม 2548
• โอมานมีศักยภาพที่จะเปนตลาดสินคาที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะขาว สิ่งทอ รองเทา นอกจากนี้ ยังมีลูทางอีกมากที่จะขยายการ
ลงทุนและความรวมมือในดานการเกษตรและการประมง
การปกครอง ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
เมืองหลวง กรุงมัสกัต (Muscat)
สุลตานแหงรัฐและนายกรัฐมนตรี
พื้นที่ 309,500 ตารางกิโลเมตร
สุลตานกาบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (H.M. Sultan Qaboos bin Said Al-Said)
ประชากร 3.6 ลานคน (ประมานการป 2556)
รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ
ภาษาทางการ ภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ และภาษาอังกฤษ
ศาสนา ศาสนาอิสลาม รอยละ 82 (สํานัก Ibadhi เปนสวนมาก นิกายสุหนี่และ นายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห (H.E. Yousuf bin Alawi bin Abdullah)
ชีอะตอีกเล็กนอย) ศาสนาฮินดูและคริสต รอยละ 12
สกุลเงิน เรียลโอมาน (Omani Rial; OMR)
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2557
2558
ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ปโตรเลียม ทองแดง แรใยหิน หินออน หินปูน โครเมียม ยิปซั่ม กาซธรรมชาติ
GDP (US$bn)
77.8
60.2
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ อินทผลัม มะนาว กลวย อัลฟาลฟา ผัก อุฐ ปศุสัตว ปลา
GDP per capita (US$)
20,927.0
15,672.4 อุตสาหกรรมสําคัญ ผลิตและกลั่นน้าํ มันดิบ กาซธรรมชาติ กอสราง ซีเมนต ทองแดง เหล็กกลา เคมีภัณฑ
Real GDP growth (%)
2.9
4.4
Inflation (% change yoy)
1.0
0.4
การคาโอมาน - โลก (2557)
มูลคาสงออก 50.71 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 29.30 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -8.61 %
อัตราขยายตัว -14.65 %
สินคาสงออกที่สําคัญ เชื้อเพลิง เคมีภณ
ั ฑอินทรีย อะลูมิเนียมและของทําดวย
สินคานําเขาที่สาํ คัญ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง เชื้อเพลิง
อะลูมิเนียม พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก สินแร ปุย เหล็กและเหล็กกลา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เหล็กและเหล็กกลา ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา สินแร
ตลาดสงออกสําคัญ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไทย
แหลงนําเขาสําคัญ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ญี่ปุน จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา
ไทย (อันดับที่ 5)
ไทย (อันดับที่ 12)
อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ย รอยละ 4.7 อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตร รอยละ 5.2
อัตราภาษีนําเขาสินคาอุตสาหกรรม รอยละ 4.6
35

35

35

35

(หมายเหตุ: อัตราภาษีนําเขา คือ Applied MFN rate ป 2557)

การคาไทย - โอมาน (2558)
มูลคาสงออก 618.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 638.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -5.89 %
อัตราขยายตัว -64.09 %
สินคาสงออกสําคัญ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ สินคานําเขาสําคัญ น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่ง สินแร
สวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง ตูเย็น ตูแช โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ปุย และยากําจัดศัตรูพืชและสัตว ผลิตภัณฑทําจาก
แข็ งและสว นประกอบ เครื่อ งซั ก ผ า และเครื่ อ งซั ก แห ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าง ผ า ผื น พลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟา
อาการทะเลกระปองและแปรรูป เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
และสวนประกอบ รถยนตนั่ง
อันดับตลาดสงออก 40
อันดับแหลงนําเขา 35
สถิติการคาไทย - โอมาน (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
2554 (2011)
3,195.42 (5.01)
580.09 (4.64)
2,615.33 (5.09)
-2,035.23
2555 (2012)
3,070.95 (-3.90)
725.50 (25.07)
2,345.45 (-10.32)
-1,619.94
2556 (2013)
2,909.66 (-5.25)
746.11 (2.84)
2,163.55 (-7.76)
-1,417.43
2557 (2014)
2,435.82 (-16.29)
657.10 (-11.93)
1,778.71 (-17.79)
-1,121.61
2558 (2015)
1,257.17 (-48.39)
618.39 (-5.89)
638.78 (-64.09)
-20.38

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราขยายตัว หนวยเปนรอยละ

กุมภาพันธ 2559
สวนแอฟริกาและยุโรปตะวันออก
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

