
หมวด ยอดส่งออกปี 2558 ยอดส่งออก มค-มิย. 58 ยอดส่งออก มค-มิย. 59 % การเติบโต
อุปกรณ์การเขียน ฿3,410,020,870.00 ฿1,138,230,455.00 ฿2,312,069,677.00 50.77%
อุปกรณ์ศิลปะ ฿3,241,182,619.00 ฿997,321,258.00 ฿1,882,679,955.00 47.03%

เคร่ืองใชส้ านกังาน ฿27,195,698,321.00 ฿9,317,331,118.00 ฿38,296,617,395.00 75.67%
ผลิตภณัฑท์  าจากยาง ฿17,576,000,136.00 ฿1,161,168,261.00 ฿20,106,304,061.00 94.22%
อุปกรณ์นกัเรียน ฿6,261,339,348.00 ฿2,016,099,371.00 ฿4,430,425,245.00 54.49%
รวมทุกประเภท ฿57,684,241,294.00 ฿14,630,150,463.00 ฿67,028,096,333.00 78.17%

1.อุปกรณ์การเขียน
HS CODE ประเภทสินค้า

9608.10.00.000 ปากกาลูกล่ืน ปากกาทั้งหมด World ฿1,132,260,470.00 ฿107,636,362.00 ฿691,314,895.00 84.43%
9608.10.10.000 ปากกาท าดว้ยพลาสติก World ฿208,996,953.00 ฿62,357,849.00 ฿147,739,836.00 57.79%
9608.10.90.000 ปากกาอ่ืนๆ World ฿75,809,890.00 ฿45,279,337.00 ฿73,302,553.00 38.23%
9608.20.00.000 ปากกาและมาร์คเกอร์ ท่ีมีปลายท าดว้ยสักหลาดหรือวตัถุพรุนอ่ืนๆ World ฿398,061,598.00 ฿200,393,002.00 ฿263,110,022.00 23.84%
9608.30.10.000 ปากกาท่ีใชอิ้นเดียนอิงค์ World ฿23,726,240.00 ฿1,615,762.00 ฿16,432,441.00 90.17%
9608.30.90.000 อ่ืนๆ World ฿21,638,481.00 ฿11,498,884.00 ฿14,739,304.00 21.98%
9608.40.00.000 ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด World ฿46,450,326.00 ฿25,156,963.00 ฿23,659,760.00 -6.33%
9608.50.00.000 ชุดท่ีประกอบดว้ยของตามประเภทยอ่ยขา้งตน้ตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป World ฿12,317,899.00 ฿4,003,865.00 ฿6,706,257.00 40.30%
9608.60.10.000 ท าดว้ยพลาสติก World ฿4,464,072.00 ฿1,923,437.00 ฿3,967,817.00 51.52%
9608.60.90.000 อ่ืน World ฿20,928,284.00 ฿7,716,159.00 ฿424,614.00 -1717.22%
9608.91.10.000 ท าดว้ยทองหรือชุบทอง World ฿158,604.00 ฿176,224,922.00 ฿224,430,218.00 21.48%
9608.91.90.000 อ่ืนๆ World ฿396,538,422.00 ฿176,203,722.00 ฿224,430,218.00 21.49%
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9608.99.10.000 ดูพลิเกต้ิงสไตโลส์ World ฿20,618,072.00 ฿10,751,322.00 ฿5,268,544.00 -104.07%
9608.99.91.000 ส่วนประกอบปากกาลูกล่ืน World ฿151,717.00 ฿10,751,322.00 ฿1,966.00 -546762.77%
9608.99.99.000 อ่ืนๆ World ฿20,466,355.00 ฿10,733,700.00 ฿5,266,578.00 -103.81%
9609.10.10.000 ดินสอด า World ฿816,311,712.00 ฿180,518,843.00 ฿497,238,202.00 63.70%
9609.90.10.000 ดินสอชนวนส าหรับกระดานชนวนท่ีใชต้ามโรงเรียน World ฿205,718,782.00 ฿102,435,066.00 ฿111,350,933.00 8.01%
9609.20.00.000 ไส้ดินสอสีด า หรือ สีอ่ืนๆ World ฿5,402,993.00 ฿3,029,938.00 ฿2,685,519.00 -12.83%

฿3,410,020,870.00 ฿1,138,230,455.00 ฿2,312,069,677.00 50.77%

2. อุปกรณ์ศิลปะ
HS CODE ประเภทสินค้า

3213.10.00 000 สีโปสเตอร์ สีเป็นชุด Artist Paint [inside a kit more than I color] World ฿5,402,993.00 ฿19,499,314.00 ฿65,754,324.00 70.35%
3213.90.00.000 สีอ่ืนๆ สีเพน้ท ์Artist Paint World ฿57,000,858.00 ฿29,057,598.00 ฿48,759,345.00 40.41%
3215.11.00.000 หมึกด า World ฿85,763,678.00 ฿44,602,108.00 ฿44,466,631.00 -0.30%
3215.19.00.000 หมึกสีอ่ืนๆ World ฿639,509,310.00 ฿303,414,119.00 ฿281,833,026.00 -7.66%
3215.90.60.000 หมึกวาดภาพและหมึกเขียน World ฿217,137,776.00 ฿6,848,983.00 ฿119,170,745.00 94.25%
9609.10.20.000 ดินสอสี World ฿1,027,433,487.00 ฿335,991,666.00 ฿611,274,654.00 45.03%
9609.10.90.000 ดินสอสีอ่ืนๆ World ฿816,311,712.00 ฿155,474,251.00 ฿497,238,202.00 68.73%
9609.90.30.000 ดินสอเครยอน สีเทียน World ฿205,718,782.00 ฿9,675,006.00 ฿111,350,933.00 91.31%
9609.90.91.000 CHALK World ฿25,995,774.00 ฿13,047,282.00 ฿11,319,881.00 -15.26%
9609.90.99.000 สีชอลค์ สีเทียน World ฿160,908,249.00 ฿79,710,931.00 ฿91,512,214.00 12.90%

฿3,241,182,619.00 ฿997,321,258.00 ฿1,882,679,955.00 47.03%รวม

รวม
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3. เคร่ืองใช้ส านักงาน
HS CODE ประเภทสินค้า

3506.10.00 000 กาวแท่ง กาวต่างๆ Glue World ฿797,103,442.00 ฿378,517,406.00 ฿973,647,759.00 61.12%
3824.90.10.000 ยาลบหมึก น ้ายาลบกระดาษไข ของเหลวอ่ืนๆ ท่ีใชล้บหรือแกไ้ขค าผิด World ฿7,231,563,820.00 ฿136,450,719.00 ฿5,107,409,273.00 97.33%
3926.10.00 000 ของใชส้ านกังานหรือโรงเรียน , แฟ้ม , ปกแฟ้มท่ีท าดว้ยพลาสติก World ฿539,925,731.00 ฿262,267,924.00 ฿16,848,707,732.00 98.44%
4802.56.90.000 กระดาษท่ีใชส้ าหรับเขียนหรือพิมพ ์แผ่นส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดเท่าใดก็ตาม World ฿12,503,871,767.00 ฿6,314,667,695.00 ฿8,809,928,045.00 28.32%
4809.90.90.000 กระดาษคาร์บอน World ฿147,682,664.00 ฿63,353,423.00 ฿53,230,803.00 -19.02%
4809.20.00.000 กระดาษท าส าเนาในตวั World ฿965,309,312.00 ฿475,250,759.00 ฿484,662,753.00 1.94%
4809.90.00.000 กระดาษอ่ืนๆ World ฿1,112,991,976.00 ฿76,542,091.00 ฿53,230,803.00 -43.79%
4809.90.10.000 กระดาษคาร์บอน และกระดาษท าส าเนาคลา้ยๆกนั World ฿23,556,625.00 ฿13,188,668.00 ฿7,132,194.00 -84.92%
4817.10.00.000 ซองจดหมาย [ Envelope ] World ฿144,810,726.00 ฿79,043,435.00 ฿55,179,216.00 -43.25%
4817.30.00.000 กล่อง กระเป๋า และแฟ้ม ท าดว้ยกระดาษแขง็มีกระดาษจ าพวกเคร่ืองเขียนบรรจุอยูด่ว้ย World ฿28,843,458.00 ฿14,435,686.00 ฿13,792,695.00 -4.66%
*4819 หีบกล่อง และ ซอง  ท  าดว้ยกระดาษ กระดาษแขง็ ชนิดลูกฟกู (4819.10.00.000) World ฿600,145,826.00 ฿257,907,594.00 ฿3,472,957,144.00 92.57%
4819.40.00.000 ถุงกระดาษกวา้งไม่เกิน 40 ซม. World ฿95,241,822.00 ฿49,221,178.00 ฿21,909,274.00 -124.66%
4819.60.00.000 แฟ้มชนิดกล่อง ถาดจดหมาย กล่องเก็บของและ ของท่ีคลา้ยกนัชนิดท่ีใชใ้นส านกังาน World ฿55,569,797.00 ฿3,761,387.00 ฿5,756,070.00 34.65%
4820.10.00 000 สมุดทะเบียน สมุดบญัชี สมุดสัง่ของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกจดหมาย ไดอาร่ี World ฿99,773,883.00 ฿42,077,983.00 ฿58,721,292.00 28.34%
4820.30.00.000 ปกชนิดไบน์เดอร์ ปกพบัและแฟ้ม World ฿181,031,960.00 ฿101,786,624.00 ฿75,835,463.00 -34.22%
4820.50.00.000 อลับั้มส าหรับของตวัอยา่งหรือการสะสม World ฿5,709,492.00 ฿3,314,962.00 ฿2,531,216.00 -30.96%
4823.90.90.090 ฉลาก World ฿1,831,257,801.00 ฿880,270,559.00 ฿821,360,319.00 -7.17%
8214.10.00.000 มีดตดักระดาษ ท่ีเปิดจดหมาย กบเหลาดินสอ และใบมีดของของดงักล่าว World ฿14,263,398.00 ฿7,170,597.00 ฿11,112,194.00 35.47%
8305.10.00.000 compressor bar ท่ีท  าดว้ยโลหะ / short fastener World ฿31,739,191.00 ฿24,259,217.00 ฿1,345,329.00 -1703.22%
8305.20.00.000 แถบลวดเยบ็ World ฿45,410,768.00 ฿18,985,624.00 ฿39,855,655.00 52.36%
8305.20.20.000 อ่ืนๆ ท่ีท  าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ World ฿9,296,812.00 ฿3,655,422.00 ฿26,382,512.00 86.14%
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8305.20.90.000 เคร่ืองเยบ็กระดาษ / ท่ีเจาะกระดาษ World ฿34,579,105.00 ฿15,004,770.00 ฿16,537,768.00 9.27%
8305.90.00.000 ล้ินแฟ้ม คลิปด า ลวดเสียบกระดาษ World ฿12,831,618.00 ฿5,470,785.00 ฿12,127,814.00 54.89%
8305.90.10.000 อุปกรณ์จบัยดึแฟ้ม / slide in plate / Paper clips World ฿2,550,521.00 ฿847,500.00 ฿1,863,518.00 54.52%
8305.90.90.000 อ่ืนๆ World ฿10,281,767.00 ฿4,623,318.00 ฿10,264,296.00 54.96%
8470.10.00.000 เคร่ืองคิดเลข World ฿405,837,896.00 ฿272,905.00 ฿1,212,965,510.00 99.98%
9610.00.10.000 กระดานชนวนท่ีใชต้ามโรงเรียน World ฿43,026,551.00 ฿13,310,964.00 ฿661,964.00 -1910.83%
9610.00.90.000 อ่ืนๆ World ฿43,026,551.00 ฿12,368,452.00 ฿11,176,020.00 -10.67%
9611.00.00.000 ตราประทบัวนัท่ี ตราผนึกหรือตราประทบัเลขท่ี ตรงยาง World ฿84,720,378.00 ฿43,356,344.00 ฿50,645,056.00 14.39%
9612.20.00.000 แท่นประทบัตรา World ฿93,743,663.00 ฿15,947,127.00 ฿35,687,708.00 55.31%

฿27,195,698,321.00 ฿9,317,331,118.00 ฿38,296,617,395.00 75.67%

4. ผลติภณัฑ์ท าจากยาง
HS CODE ประเภทสินค้า

4016.92.00.000 ยางลบ World ฿25,234,471.00 ฿10,795,614.00 ฿11,130,500,536.00 99.90%
4016.92.10.000 ยางลบ World ฿697,542.00 ฿159,257.00 ฿14,717,214.00 98.92%
4016.92.90.000 ยางลบ World ฿24,536,929.00 ฿10,636,357.00 ฿14,400,374.00 26.14%
4016.99.30.000 ยางรัด World ฿17,525,531,194.00 ฿1,139,577,033.00 ฿8,946,685,937.00 87.26%

฿17,576,000,136.00 ฿1,161,168,261.00 ฿20,106,304,061.00 94.22%รวม

รวม
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5. อุปกรณ์นักเรียน
HS CODE ประเภทสินค้า

4202.12.19.000 กระเป๋านกัเรียน World ฿2,035,209,654.00 ฿81,898,237.00 ฿1,031,883,373.00 92.06%
4202.19.20.000 ดา้นนอกเป็นอ่ืนๆ World ฿109,768,798.00 ฿62,622,819.00 ฿34,938,210.00 -79.24%
4202.29.00.000 ดา้นนอกเป็นอ่ืนๆ World ฿315,966,450.00 ฿142,066,941.00 ฿210,874,072.00 32.63%
4202.31.00.000 ดา้นนอกเป็นหนงัฟอกหรือหนงัอดั World ฿1,447,252,200.00 ฿620,044,446.00 ฿630,141,443.00 1.60%
4202.32.00.000 ดา้นนอกเป็นพลาสติกหรือวตัถุทอ World ฿364,707,498.00 ฿195,257,496.00 ฿271,033,067.00 27.96%
4202.39.00.000 ดา้นนอกเป็นอ่ืนๆ World ฿65,403,907.00 ฿34,199,949.00 ฿30,783,017.00 -11.10%
4820.20.00.000 สมุดแบบฝึกหดั World ฿6,746,813.00 ฿706,327.00 ฿213,438,642.00 99.67%
4823.90.99.090 Bookmark (4823.90.99.090) World ฿1,831,257,801.00 ฿815,073,794.00 ฿972,942,361.00 16.23%
9017.20.00.000 วงเวียน World ฿82,473,024.00 ฿32,114,681.00 ฿981,382,460.00 96.73%
9017.20.10.000 ไมบ้รรทดั World ฿2,553,203.00 ฿32,114,681.00 ฿53,008,600.00 39.42%

฿6,261,339,348.00 ฿2,016,099,371.00 ฿4,430,425,245.00 54.49%รวม
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