รัฐคูเวต (The State of Kuwait)
 เป็ นประเทศอาหรับสายกลางที่ร่ ารวยจากการส่งออกน ้ามันอุดมสมบูรณ์
ด้ วยทรัพยากรน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ
 มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก
เพื่อการอุปโภคบริโภค และมีการนาเข้ าแรงงานจากต่างประเทศ
 ดาเนินนโยบาย “Look East Policy”,”การทูตทางเศรษฐกิจ” และใช้ นโยบาย
การค้ าเสรี
 มีความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และให้ การ
สนับสนุนไทยเป้นอย่างดีในเวที OIC
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่
เมืองหลวง

17,818 ตารางกิโลเมตร (3.5% ของไทย)
คูเวตซิตี ้ (Kuwait City)

ประชากร

2.6 ล้ านคน (2555)

ภาษาราชการ

อาหรับ อังกฤษ (ภาษาราชการที่สอง)

ศาสนา

อิสลาม (สุหนี่ 70% ชีอะห์ 30%)

เจ้ าผู้ครองรั ฐ

เชค ซอบะห์ อัลอะห์มดั อัลจาบีร์ อัลซอบะห์
(H.H Sheikh Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah)
เชค จาเบอร์ อลั มูบาร็อค อัลอะห์มดั อัลซอบะห์
(H.H Sheikh Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah)
เชค ซอบะห์ อัลคาเลด อัลฮามัด อัลซอบะห์
(H.E Sheikh Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah)
25 กุมภาพันธ์

นายกรั ฐมนตรี
รอง.นรม/รมว.กต.
วันชาติ

ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2555)
GDP
GDP per Capita

165.9 พันล้ าน USD (ไทย 365 พันล้ าน USD)
43,800 USD (ไทย 5,382 USD)

สกุลเงิน

คูเวตดีนาร์ (KD) (1 KD = 102.50 บาท) (สถานะ วันที่ 28 มี.ค. 56)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้ อยละ 3.2 (ไทย : ร้ อยละ 3.0)

เงินทุนสารอง

29.26 พันล้ าน USD (ไทย : 181.7 พันล้ าน USD)

ทรั พยากรธรรมชาติ

น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ผลิตน ้ามัน ปูนซีเมนต์ การสร้ างและซ่อมเรื อ

นา้ มันสารอง

101.5 พันล้ านบาร์ เรล หรื อ ร้ อยละ 8.1 ของปริมาณน ้ามันดิบสารองทัว่ โลก

ผลิตนา้ มันดิบ

ประมาณ 2.3 ล้ านบาร์ เรล/วัน หรือ ร้ อยละ 3.5 ของปริมาณผลิตทัว่ โลก

สินค้ านาเข้ าสาคัญ

อาหาร วัสดุก่อสร้ าง ยานพาหนะ และอะไหล่ เครื่ องนุ่งห่ม

ตลาดนาเข้ าสาคัญ

EU สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ จีน ซาอุดีฯ

สินค้ าส่ งออกสาคัญ

น ้ามัน ผลิตภัณฑ์น ้ามัน ปุ๋ย

ตลาดส่ งออกสาคัญ

ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐฯ EU
สถิตทิ ่ ีสาคัญไทย-คูเวต (2555)

มูลค่ าการค้ าไทย-คูเวต

1,222.5 ล้ าน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.51 จากปี 2554 (โดยไทยส่งออก 414.4 ล้ าน
USD ไทยนาเข้ า 808.1 ล้ าน USD ไทยขากดุลกาค้ า 393.7 ล้ าน USD)

สินค้ าส่ งออกของไทย

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่ องจักรกล ปูนซิเมนต์ เครื่ องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ

สินค้ านาเข้ าจากคูเวต
การท่ องเที่ยว

น ้ามันดิบ เคมีภณ
ั ฑ์ น ้ามันสาเร็จรูป ปุ๋ยและยากาจัดศัตรูพืช และสัตว์ สินแร่
โลหะ
นักท่องเที่ยวไทยไปคูเวต(ปี 2551) 5,372 คน (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41% จากปี 2550)

คนไทยในคูเวต

นักท่องเที่ยวไทยไปคูเวต(ปี 2555) 68,343 คน (เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 12.85% จากปี
2554)
ประมาณ 3,445 คน (นักเรี ยนประมาณ 40 คน และแรงงานประมาณ 2,900 คน)

การลงตรวจลงตรา

คนคูเวตได้ รับการยกเว้ นการตรวจลงตรา โดยสามารถพานักในประเทศไทยได้
ไม่เกิน 30 วัน คนไทยต้ องขอรับการตรวจลงตราเข้ าคูเวต

สานักงานของไทยในคูเวต

คูเวต (สถานเอกอัครราชทูต) (เปิ ดทาการเมื่อปี 2522)

สานักงานของคูเวตในไทย

นักท่องเที่ยวไทยไปคูเวต(ปี 2555) 5,372 คน (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41% จากปี 2550)
กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ฯ มีนาคม 2556

