สาธารณรั ฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
 มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ทาให้ มีความต่อเนื่องของนโยบาย รัฐบาลมีธรรมภิบาล
โปร่งใส เป็ นผู้นาด้ าน e-government
 มีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็ นผู้นาของอาเซียนประเทศหนึง่
 เป็ นศูนย์กลางภูมิภาคด้ านธุรกิจการค้ าและบริ การ โทรคมนาคม การเงิน และมี
เป้าหมายเป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเคมีภณ
ั ฑ์
 มีระบบโครงสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
 เป็ นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ กบั ไทยทังในด้
้ านความมัน่ คงและเศรษฐกิจ
มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีระดับแนวหน้ าของเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สงู

พืน้ ที่

ข้ อมูลทั่วไป
๖๙๙.๔ ตร. กม. (ประมาณเกาะภูเก็ต)

เมืองหลวง

สิงคโปร์

ประชากร

๕.๔๗ ล้ านคน (ประมาณ ๑/๓ ของประชากรเป็ นชาวต่างชาติ)

ภาษาราชการ

อังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ

ศาสนา

พุทธมหายาน (๔๒.๕%) อิสลาม (๑๔.๙%) คริ สต์ (๑๔.๖%) ฮินดู (๔%)
ไม่มีศาสนา (๒๕%)

ประธานาธิบดี

นายโทนี ตัน เคง ยัม (๑ กันยายน ๒๕๕๔ - ปั จจุบนั )

นายกรัฐมนตรี

นายลี เซียน ลุง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ - ปั จจุบนั )

รมว.กต.

นายเค ชันมูกมั (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - ปั จจุบนั )

วันชาติ

๙ สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๒๐ กันยายน ๒๕๐๘
ข้ อมูลเศรษฐกิจ (๒๕๕๗)

GDP

๒๙๘ พันล้ าน USD (๒๕๕๖) (ไทย ๓๗๘ พันล้ าน USD สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)

GDP per Capita

๕๕,๑๘๒ USD (๒๕๕๖) (ไทย : ๕,๕๑๐ USD สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)
ร้ อยละ ๒.๘ (คาดการณ์ ปี ๒๕๕๗) (ไทย : ร้ อยละ ๑.๐ คาดการณ์ปี ๒๕๕๗)

Real GDP Growth
สกุลเงิน

ดอลลาร์ สงิ คโปร์ (๑ ดอลลาร์ สงิ คโปร์ ประมาณ ๒๔.๘๔ บาท สถานะ ๑๓ ม.ค.
๒๕๕๘)

เงินทุนสารอง

๒๗๓.๐๖๕ พันล้ าน USD (สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)
(ไทย: ๑๖๑.๕๙ พันล้ าน USD สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)

อัตราเงินเฟ้ อ

ร้ อยละ ๒.๔ (สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)
(ไทย: ร้ อยละ ๒.๑ สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)

ทรัพยากรสาคัญ

ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิต การก่อสร้ าง การคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร
และการบริ การอื่น ๆ

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ

เครื่ องจักรกล เครื่ องไฟฟ้า เคมีภณ
ั ฑ์ เสื ้อผ้ า

ตลาดส่ งออกที่สาคัญ

มาเลเซีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปนุ่ ไต้ หวัน และไทย

สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ

เครื่ องจักรกล ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน ้ามันดิบ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ

มาเลเซีย สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ จีน ไต้ หวัน ไทย ฮ่องกง
สถิติท่ สี าคัญไทย-สิงคโปร์ (๒๕๕๗)

มูลค่ าการค้ ารวม
(ม.ค. – พ.ย. ๒๕๕๗)

๑๗,๑๔๑ ล้ าน USD (5๒๐,๘๖๐ ล้ านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖
ร้ อยละ ๕.๓๙ มูลค่าการค้ าในปี ๒๕๕๖ คือ ๑๙,๔๖๓ ล้ าน USD (๖๓๑.๕๗๔ ล้ าน
บาท) โดยไทยได้ เปรียบดุลการค้ า ๓,๐๑๐ ล้ าน USD (๙๗,๖๗๔ ล้ านบาท) สิงคโปร์
เป็ นคูค่ ้ าอันดับที่ ๖ ของไทยในปี ๒๕๕๖

สินค้ าส่ งออกของไทย
(ม.ค. – พ.ย. ๒๕๕๗)

น ้ามันสาเร็จรูป / แผงวงจรไฟฟ้า / อัญมณีและเครื่ องประดับ / เครื่ องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ / เคมีภณ
ั ฑ์ / เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่ องจักรกล / เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ / เครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบ /
ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน / เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบ
มูลค่าการส่งออก ๙,๗๒๓ ล้ าน USD (319,361 ล้ านบาท) ลดลงร้ อยละ ๖.๘๕ จาก
ช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖ มูลค่าการส่งออกปี ๒๕๕๖ คือ ๑๑,๒๓๖ ล้ าน USD
(๓๖๔,๖๐๘ ล้ านบาท)

สินค้ านาเข้ าจากสิงคโปร์

น ้ามันสาเร็จรูป / เคมีภณ
ั ฑ์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ/ แผงวงจร
ไฟฟ้า / เครื่ องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ / เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ / พืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืช / เรื อและสิง่ ก่อสร้ างลอยน ้า / กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ /
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ มูลค่าการนาเข้ า ๗,๔๑๘ ล้ าน USD (243,651 ล้ านบาท)
ลดลงร้ อยละ ๓.๔ จากปี ช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖ มูลค่าการนาเข้ าปี ๒๕๕๖ คือ
๘,๒๒๖ ล้ าน USD (๒๖๖,๙๓๓ ล้ านบาท)

(ม.ค. – พ.ย. ๒๕๕๗)

การลงทุน
(ม.ค. – พ.ย. ๒๕๕๗)

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนได้ อนุมตั ิ ๗๐ โครงการจากสิงคโปร์ มูลค่า
รวม ๑๔,๙๑๓ ล้ านบาท ซึง่ มากที่สดุ
ในอาเซียน ส่วนใหญ่อยูใ่ นสาขาบริ การ อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
โลหะและเครื่ องจักร เคมีภณ
ั ฑ์และกระดาษ ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรมเบา
และสิง่ ทอ และเหมืองแร่เซรามิก

การท่ องเที่ยว
(ม.ค. – พ.ย. ๒๕๕๗)

มีนกั ท่องเที่ยวสิงคโปร์ มาไทย 728,969 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖ ร้ อย
ละ ๑๒.๓๕

คนไทยในสิงคโปร์

ในปี ๒๕๕๕ มีคนไทยในสิงคโปร์ ประมาณ ๔๔,๐๐๐ คน (ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและอูต่ อ่ เรื อ)

นักโทษไทยในสิงคโปร์
สานักงานของไทยในสิงคโปร์

ในปี ๒๕๕๕ มีคนไทยในสิงคโปร์ ประมาณ ๔๔,๐๐๐ คน โดยส่วนใหญ่เป็ นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้ างและอูต่ ่อเรื อ
สิงคโปร์ (สถานเอกอัครราชทูต)

สานักงานของสิงคโปร์ ในไทย

กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)
สถานะวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

