
 
 

สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับ

อ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา  และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 6.899 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 8.900 ล้านบาท)  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -2.00 ล้านบาท 
คิดเป็น ร้อยละ -22.50  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 3.449 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 4.965 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -1.51 ล้านบาท 
 คิดเป็น ร้อยละ  -30.53  

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 1.988 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 3.934 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -1.95 ล้านบาท 
 คิดเป็น ร้อยละ -49.46   

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 1.460 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 
 ๒๕๕๘ เท่ากับ 1.031 ล้านบาท) ดุลการค้า 0.430 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
คิดเป็น ร้อยละ 41.61  

 
**************************** 

    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปรียบเทียบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
            หน่วย: ล้านบาท 

 

รายการ 
ปี ๒๕๕๘ (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ตุลาคม พฤศจิกายน ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 4.965 3.449 -1.51 -30.53  
มูลค่าการน าเข้า 3.934 1.988 -1.95 -49.46  
ดุลการค้า 1.031 1.460 0.430 41.61  
มูลค่าการค้ารวม 8.900 6.899 -2.00 -22.50  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สินค้าที่
ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. อาหารสด ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารแห้ง ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารตามสั่ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. เสื้อผ้า ๕. ด้ามจอบ 
๖. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าอ่ืนๆ ๗. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับ

อ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 3.899 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 6.899 ล้านบาท)  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -3.00 ล้านบาท 
คิดเป็น -43.48 ร้อยละ  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 2.119 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 3.449 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -1.33 ล้านบาท 
 คิดเป็น -38.56 ร้อยละ   

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 1.780 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 1.988 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -0.20 ล้านบาท 
 คิดเป็น –10.06 ร้อยละ  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 0.338 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนพฤศจิกายน 
 ๒๕๕๘ เท่ากับ 1.460 ล้านบาท) ดุลการค้า -1.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
คิดเป็น -76.71 ร้อยละ  

 
**************************** 

    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปรียบเทียบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
            หน่วย: ล้านบาท 

 

รายการ 
ปี ๒๕๕๘ (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤศจิกายน ธันวาคม ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 3.449 2.119 -1.33 -43.48  
มูลค่าการน าเข้า 1.988 1.780 -0.20 –10.06  
ดุลการค้า 1.460 0.338 -1.12 -76.71  
มูลค่าการค้ารวม 6.899 3.899 -3.00 -43.48  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สินค้าที่
ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. อาหารสด ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารแห้ง ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารตามสั่ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. เสื้อผ้า ๕. ด้ามจอบ 
๖. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าอ่ืนๆ ๗. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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พ.ย 58 ธ.ค 58 

มลูค่าการสง่ออก 

มลูค่าการน าเข้า 

ดลุการค้า 

มลูค่าการค้ารวม 



 
 

สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมกราคม ๒๕๕9 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับ

อ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 5.246 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

(เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 3.899  ล้านบาท)  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 1.347 ล้านบาท 
คิดเป็น 34.54 ร้อยละ  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 3.102 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ 2.119 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 0.983 ล้านบาท 
 คิดเป็น 46.39 ร้อยละ   

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 2.144 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ 1.780 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 0.364 ล้านบาท 
 คิดเป็น 20.44 ร้อยละ  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 0.958 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนธันวาคม 
 ๒๕๕๘ เท่ากับ 0.338  ล้านบาท) ดุลการค้า 0.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
คิดเป็น 183.43 ร้อยละ  

 
**************************** 

    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
            หน่วย: ล้านบาท 

 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ธันวาคม 58 มกราคม 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 2.119 3.102 0.983 46.39  
มูลค่าการน าเข้า 1.780 2.144 0.364 20.44  
ดุลการค้า 0.338 0.958 0.62 183.43  
มูลค่าการค้ารวม 3.899 5.246 1.347 34.54  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. อาหารสด ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารแห้ง ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารตามสั่ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. เสื้อผ้า ๕. ด้ามจอบ 
๖. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าอ่ืนๆ ๗. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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ดลุการค้า 

มลูค่าการค้ารวม 



 
 

สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤษภาคม 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบ
สลับโปร่ง ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย 
จ านวน ๕ ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสาย
โท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพ้ืนที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
กัมพูชา ช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล 
จงัหวัดอุดรมีชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของ
ทั้งสองประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะ
มีการจ ากัดปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทาง
การเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 38.132 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

(เดือนเมษายน ๒๕๕9 เท่ากับ 49.217  ล้านบาท)  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -10.485 ล้านบาท 
คิดเป็น -21.30 ร้อยละ  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 36.845 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนเมษายน 2559 เท่ากับ 47.521 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา -10.676 ล้านบาท 
 คิดเป็น -22.46 ร้อยละ   

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 1.887 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนเมษายน ๒๕๕9 เท่ากับ 1.696 ล้านบาท) เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 0.191 ล้านบาท 
 คิดเป็น 11.26 ร้อยละ  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 34.958 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนเมษายน 
 ๒๕๕9 เท่ากับ 45.825  ล้านบาท) ดุลการค้า -10.867 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
คิดเป็น -23.71 ร้อยละ  

 
**************************** 

    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนเมษายน ๒๕๕9 
            หน่วย: ล้านบาท 

 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
เมษายน 59 พฤษภาคม 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 47.521 36.845 -10.676 -22.46  
มูลค่าการน าเข้า 1.696 1.887 0.191 11.26  
ดุลการค้า 45.825 34.958 -10.867 -23.71  
มูลค่าการค้ารวม 49.217 38.132 -10.485 -21.30  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. อาหารสด ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารแห้ง ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารตามสั่ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. เสื้อผ้า ๕. ด้ามจอบ 
๖. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าอ่ืนๆ ๗. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมิถุนายน 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 54.321 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 38.732 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 15.589 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.25 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 51.343 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม 2559 เท่ากับ 36.845 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 14.498 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.35 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 2.978 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 1.887 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 1.091 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.81 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 48.365 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 34.958 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 13.407 ล้านบาท 

  คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.35 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 36.845 51.343 14.498 39.34  
มูลค่าการน าเข้า 1.887 2.978 1.091 57.81  
ดุลการค้า 34.958 48.365 13.407 38.35  
มูลค่าการค้ารวม 38.732 54.321 15.589   40.25  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมิถุนายน ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. อาหารสด ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารแห้ง ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารตามสั่ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. เสื้อผ้า ๕. ด้ามจอบ 
๖. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าอ่ืนๆ ๗. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกรกฎาคม 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จั งหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 32.191 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 54.321 ล้านบาท)  ลดลง -22.13 ล้านบาท 
 คิดเป็นลดลงร้อยละ -40.73 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 29.823 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน 2559 เท่ากับ 51.343 ล้านบาท) ลดลง -21.52 ล้านบาท 
 คิดเป็นลดลงร้อยละ -41.91 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 2.367 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 2.978 ล้านบาท) ลดลง -0.61  ล้านบาท 
 คิดเป็นลดลงร้อยละ -20.51  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 27.456 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 48.365 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -20.90 ล้านบาท 

  คิดเป็นลดลงร้อยละ -43.23  
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 51.343 29.823 -21.52 -41.91  
มูลค่าการน าเข้า 2.978 2.367 -0.61   -20.51  
ดุลการค้า 48.365 27.456 -20.90 -43.23  
มูลค่าการค้ารวม 54.321 32.191 -22.13 -40.73  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. อาหารสด ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารแห้ง ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารตามสั่ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. เสื้อผ้า ๕. ด้ามจอบ 
๖. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนสิงหาคม 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 56.647 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 32.191 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 24.45  ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.95  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 53.391 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม 2559 เท่ากับ 29.823 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 23.56 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.99  

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 3.256 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 2.367 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.88 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.17   

๒.๔ ดุลการค้าเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 50.135 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 27.456 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 22.67 ล้านบาท 

  คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82.56   
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กรกฎาคม 59 สิงหาคม 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 29.823 53.391 23.56 78.99  
มูลค่าการน าเข้า 2.367 3.256 0.88 37.17    
ดุลการค้า 27.456 50.135 22.67 82.56    
มูลค่าการค้ารวม 32.191 56.647 24.45   75.95  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนสิงหาคม ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกันยายน 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกันยายน ๒๕๕9 เท่ากับ 97.490 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนสิงหาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 56.647 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 40.843 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72.10 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกันยายน ๒๕๕9 เท่ากับ 93.133 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม 2559 เท่ากับ 53.391   ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 39.74 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.43   

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกันยายน ๒๕๕9 เท่ากับ 4.357 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม  ๒๕๕9 เท่ากับ 3.256 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 1.10 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.81    

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกันยายน ๒๕๕9 เท่ากับ 88.776 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนสิงหาคม  ๒๕๕9 เท่ากับ 50.135 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 38.64 ล้านบาท 

  คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.07    
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
สิงหาคม 59 กันยายน 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 53.391 93.133 39.74 74.43    
มูลค่าการน าเข้า 3.256 4.357 1.10 33.81     
ดุลการค้า 50.135 88.776 38.64 77.07     
มูลค่าการค้ารวม 56.647 97.490 40.843 72.10  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกันยายน ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนตุลาคม 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนตุลาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 158.000 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกันยายน ๒๕๕9 เท่ากับ 97.490 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 60.51 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.06  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนตุลาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 149.987 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกันยายน 2559 เท่ากับ 93.133 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 56.85 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.04    

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนตุลาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 8.013 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกันยายน ๒๕๕9 เท่ากับ 4.357 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 3.65 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 83.91    

๒.๔ ดุลการค้าเดือนตุลาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 141.973 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกันยายน  ๒๕๕9 เท่ากับ 88.776 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 53.20 ล้านบาท 

  คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.00  
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนกันยายน ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กันยายน 59 ตุลาคม 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 93.133 149.987 56.85 61.04     
มูลค่าการน าเข้า 4.357 8.013 3.65 83.91     
ดุลการค้า 88.776 141.973 53.20 60.00  
มูลค่าการค้ารวม 97.490 158.000 60.51 62.06  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนตุลาคม ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
สิงหาคม 59 กันยายน 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 53.391 93.133 39.74 74.43    
มูลค่าการน าเข้า 3.256 4.357 1.10 33.81     
ดุลการค้า 50.135 88.776 38.64 77.07     
มูลค่าการค้ารวม 56.647 97.490 40.843 72.10  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกันยายน ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤศจิกายน 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เท่ากับ 25.037 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนตุลาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 158.000 ล้านบาท) ลดลง -132.96 ล้านบาท 
 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ -84.15 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เท่ากับ 20.680 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนตุลาคม 2559 เท่ากับ 149.987 ล้านบาท) ลดลง -129.30 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -86.21     

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เท่ากับ 4.356 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนตุลาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 8.013 ล้านบาท) ลดลง -3.65 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -45.63     

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เท่ากับ 16.324 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนตุลาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 141.973 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -125.64 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -88.50   
 

**************************** 
    
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
 
 

สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนตุลาคม ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 149.987 20.680 -129.30 -86.21      
มูลค่าการน าเข้า 8.013 4.356 -3.65 -45.63      
ดุลการค้า 141.973 16.324 -125.64 -88.50    
มูลค่าการค้ารวม 158.000 25.037 -132.96 -84.15  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนธันวาคม 2559 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 16.838 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เท่ากับ 25.037 ล้านบาท) ลดลง – 8.199 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -32.74 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 13.380 ล้านบาท  เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 20.680 ล้านบาท) ลดลง -7.3 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -35.29 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 3.457 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เท่ากับ 4.356 ล้านบาท) ลดลง -0.90 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -20.68 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 9.922 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เท่ากับ 16.324 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -6.40 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -39.21 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕9 เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕59 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 20.680 13.380 -7.3 -35.29  
มูลค่าการน าเข้า 4.356 3.457 -0.90 -20.68  
ดุลการค้า 16.324 9.922 -6.40 -39.21  
มูลค่าการค้ารวม 25.037 16.838 – 8.199 -32.74  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนธันวาคม ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมกราคม 2560 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมกราคม ๒๕60 เท่ากับ 22.240 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 16.838 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 5.402 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 32.08  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมกราคม ๒๕60 เท่ากับ ล้านบาท 16.694 เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 13.380 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 3.314 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 24.76 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมกราคม ๒๕60 เท่ากับ 5.546 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 3.457 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 2.09 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 60.42 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมกราคม ๒๕60 เท่ากับ 11.147 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนธันวาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 9.922 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 1.225 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 12.34 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2560 เปรียบเทียบเดือนธันวาคม ๒๕๕9 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ธันวาคม 59 มกราคม 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 13.380 16.694 3.314 24.76  
มูลค่าการน าเข้า 3.457 5.546 2.09 60.42  
ดุลการค้า 9.922 11.147 1.225 12.34  
มูลค่าการค้ารวม 16.838 22.240 5.402 32.08  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมกราคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ า เภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 เท่ากับ 23.757 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 22.240 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 1.517 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 6.82   

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 เท่ากับ 17.633 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 16.694 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.94 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 5.62  

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 เท่ากับ 6.124 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 5.546 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.58 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 10.42  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 เท่ากับ 11.508 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมกราคม ๒๕๕9 เท่ากับ 11.147 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 0.361 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 3.23  
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปรียบเทียบเดือนมกราคม ๒๕60 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มกราคม 60 กุมภาพันธ์ 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 16.694 17.633 0.94 5.62  
มูลค่าการน าเข้า 5.546 6.124 0.58 10.42  
ดุลการค้า 11.147 11.508 0.361 3.23  
มูลค่าการค้ารวม 22.240 23.757 1.517 6.82  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมีนาคม 2560 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า จ านวน ๓ วัน คือวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้
เปิดท าการซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมีนาคม ๒๕60 เท่ากับ 14.413 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เท่ากับ 23.757 ล้านบาท) ลดลง -9.344 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -39.33    

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมีนาคม ๒๕60 เท่ากับ 10.893 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เท่ากับ 17.633 ล้านบาท) ลดลง -6.74 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -38.22   

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมีนาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.520 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เท่ากับ 6.124 ล้านบาท) ลดลง -2.60 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -42.52   

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมีนาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.373 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เท่ากับ 11.508 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -4.135 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -35.93   
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2560 เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ 60 มีนาคม 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 17.633 10.893 -6.74 -38.22  
มูลค่าการน าเข้า 6.124 3.520 -2.60 -42.52  
ดุลการค้า 11.508 7.373 -4.135 -35.93  
มูลค่าการค้ารวม 23.757 14.413 -9.344 -39.33  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมีนาคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนเมษายน 2560 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนเมษายน ๒๕60 เท่ากับ 10.506 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมีนาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 14.413 ล้านบาท) ลดลง -3.907  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -27.10     

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือน ๒๕60 เท่ากับ 7.636 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมีนาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 10.893 ล้านบาท) ลดลง -3.257 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -29.89 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนเมษายน ๒๕60 เท่ากับ 2.869 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมีนาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 3.520 ล้านบาท) ลดลง -0.651 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -18.49    

๒.๔ ดุลการค้าเดือนเมษายน ๒๕60 เท่ากับ 4.766 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมีนาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 7.373 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -2.607 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -35.35    
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนเมษายน 2560 เปรียบเทียบเดือนมีนาคม ๒๕60 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มีนาคม 60 เมษายน 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 10.893 7.636 -3.257 -29.89  
มูลค่าการน าเข้า 3.520 2.869 -0.651 -18.49  
ดุลการค้า 7.373 4.766 -2.607 -35.35  
มูลค่าการค้ารวม 14.413 10.506 -3.907 -27.10  

 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมีนาคม ๒๕60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม ปี ๒๕59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤษภาคม 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จั งหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤษภาคม ๒๕60 เท่ากับ 14.337 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนเมษายน ๒๕๕9 เท่ากับ 10.506 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 3.83 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 36.46     

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤษภาคม ๒๕60 เท่ากับ 11.152 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนเมษายน ๒๕๕9 เท่ากับ 7.636 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 3.51 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 46.04 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤษภาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.184 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนเมษายน ๒๕๕9 เท่ากับ 2.869 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.31 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 10.97    

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤษภาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.967 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนเมษายน ๒๕๕9 เท่ากับ 4.766 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 3.20 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 67.16    
 

**************************** 
    
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 เปรียบเทียบเดือนเมษายน ๒๕60 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
เมษายน 60 พฤษภาคม 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 7.636 11.152 3.51 46.04  
มูลค่าการน าเข้า 2.869 3.184 0.31 10.97     
ดุลการค้า 4.766 7.967 3.20 67.16     
มูลค่าการค้ารวม 10.506 14.337 3.83   36.46      

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤษภาคม ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนเมษายน ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมิถุนายน 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมิถุนายน ๒๕60 เท่ากับ 12.902 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนพฤษภาคม ๒๕60 เท่ากับ 14.337 ล้านบาท) ลดลง -1.435 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -10.00 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมิถุนายน ๒๕60 เท่ากับ 10.229 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 11.152 ล้านบาท) ลดลง -0.923 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -8.27 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมิถุนายน ๒๕60 เท่ากับ 2.673 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.184 ล้านบาท) ลดลง -0.511 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -16.04    

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมิถุนายน ๒๕60 เท่ากับ 7.556 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนพฤษภาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.967 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -0.411 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -5.15 
 

**************************** 
    
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม ๒๕60 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 11.152 10.229 -0.923 -8.27  
มูลค่าการน าเข้า 3.184 2.673 -0.511 -16.04  
ดุลการค้า 7.967 7.556 -0.411 -5.15  
มูลค่าการค้ารวม 14.337 12.902 -1.435 -10.00  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมิถุนายน ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกรกฎาคม 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกรกฎาคม ๒๕60 เท่ากับ 14.751 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมิถุนายน ๒๕60 เท่ากับ 12.902 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 1.85 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 14.33   

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม ๒๕60 เท่ากับ 11.174 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน ๒๕๕9 เท่ากับ 10.229 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.94 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 9.23  

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกรกฎาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.576 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน ๒๕60 เท่ากับ 2.673 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.90 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 33.78     

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.597 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมิถุนายน ๒๕60 เท่ากับ 7.556 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 0.041 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 0.54 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ๒๕60 
            หน่วย: ล้านบาท 

 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 10.229 11.174 0.94 9.23  
มูลค่าการน าเข้า 2.673 3.576 0.90 33.78  
ดุลการค้า 7.556 7.597 0.041 0.54  
มูลค่าการค้ารวม 12.902 14.751 1.85 14.33  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกรกฎาคม ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนสิงหาคม 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 15.711 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกรกฎาคม ๒๕60 เท่ากับ 14.751 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.96 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 6.50   

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 12.105 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 เท่ากับ 11.174  ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.93 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 8.33 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.605 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.576 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.029 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.81    

๒.๔ ดุลการค้าเดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 8.499 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกรกฎาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.597 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 0.902 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 11.87 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม ๒๕60 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 11.174 12.105 0.93 8.33  
มูลค่าการน าเข้า 3.576 3.605 0.029 0.81  
ดุลการค้า 7.597 8.499 0.902 11.87  
มูลค่าการค้ารวม 14.751 15.711 0.96 6.50  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนสิงหาคม ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกันยายน 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกันยายน ๒๕60 เท่ากับ 14.911 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 15.711  ล้านบาท) ลดลง -0.8  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -5.09    

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกันยายน ๒๕60 เท่ากับ 11.125 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 12.105 ล้านบาท)   ลดลง-0.98 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -8.09 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกันยายน ๒๕60 เท่ากับ 3.785 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.605  ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.18 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 4.99 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกันยายน ๒๕60 เท่ากับ 7.340 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 8.499 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -1.159 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ –13.63 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกันยายน 2560 เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 2560 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
สิงหาคม 60 กันยายน 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 12.105 11.125 -0.98 -8.09  
มูลค่าการน าเข้า 3.605 3.785 0.18 4.99  
ดุลการค้า 8.499 7.340 -1.159 -13.63  
มูลค่าการค้ารวม 15.711 14.911 -0.8 -5.09  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกันยายน ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนตุลาคม 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 15.339 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกันยายน ๒๕60 เท่ากับ 14.911 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.428 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 2.87     

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 11.499 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกันยายน ๒๕60 เท่ากับ 11.125   ล้านบาท)   เพ่ิมข้ึน 0.374 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 3.36  

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.840 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกันยายน ๒๕60 เท่ากับ 3.785 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.055 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 1.45  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.659 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนสิงหาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.340 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 0.319 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 4.34  
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2560 เปรียบเทียบเดือนกันยายน 2560 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กันยายน 60 ตุลาคม 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 11.125 11.499 0.374 3.36  
มูลค่าการน าเข้า 3.785 3.840 0.055 1.45  
ดุลการค้า 7.340 7.659 0.319 4.34  
มูลค่าการค้ารวม 14.911 15.339 0.428 2.87  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนตุลาคม ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนกันยายน ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤศจิกายน 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 15.433 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 15.339 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.094 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.61     

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 11.556 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 11.449 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.107 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.93  

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 3.876 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.840 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.036 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.93  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 7.679 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนตุลาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.659 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 0.02 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 0.26  
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 เปรียบเทียบเดือนตุลาคม 2560 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ตุลาคม 60 พฤศจิกายน 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 11.499 11.556 0.107 0.93  
มูลค่าการน าเข้า 3.840 3.876 0.036 0.93  
ดุลการค้า 7.659 7.679 0.02 0.26  
มูลค่าการค้ารวม 15.339 15.433 0.094 0.61  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤศจิกายน ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนตุลาคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนธันวาคม 2560 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพชูา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 15.568 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 15.433 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.135  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.87 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 11.690 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 11.556 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.134 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 1.15 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.878 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 3.876 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.002 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.05 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.812 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนพฤศจิกายน ๒๕60 เท่ากับ 7.679 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 0.133 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 1.73 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2560 เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 2560 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤศจิกายน 60 ธันวาคม 60 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 11.556 11.690 0.134 1.15  
มูลค่าการน าเข้า 3.876 3.878 0.002 0.05  
ดุลการค้า 7.679 7.812 0.133 1.73  
มูลค่าการค้ารวม 15.433 15.568 0.135   0.87  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนธันวาคม ๒๕60 
เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมกราคม 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมกราคม ๒๕61 เท่ากับ 17.186 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 15.568 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 1.618 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 10.39 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมกราคม ๒๕61 เท่ากับ 12.639 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 11.690 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.949 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 8.11 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมกราคม ๒๕61 เท่ากับ 4.546 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 3.878 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.668 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 17.22 

๒.๔ ดุลการค้าเดือน ๒๕61 เท่ากับ ล้านบาท 8.093 เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนธันวาคม ๒๕60 เท่ากับ 7.812 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 0.281 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 2.19 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2561 เปรียบเทียบเดือนธันวาคม 2560 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕60 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ธันวาคม 60 มกราคม 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 11.690 12.639 +0.949 8.11  
มูลค่าการน าเข้า 3.878 4.546 +0.668 17.22  
ดุลการค้า 7.812 8.093 +0.281 2.19  
มูลค่าการค้ารวม 15.568 17.186 +1.618 10.39  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมกราคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนธันวาคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซือ้ขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 13.774 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมกราคม ๒๕61 เท่ากับ 17.186 ล้านบาท) ลดลง -3.412 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -19.85 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 9.298 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมกราคม ๒๕61 เท่ากับ 12.639 ล้านบาท)  ลดลง -3.341 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -26.43 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 4.476 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมกราคม ๒๕61 เท่ากับ 4.546 ล้านบาท)  ลดลง -0.07 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -1.53 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 4.821 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมกราคม ๒๕61 เท่ากับ 8.093 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -3.272 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -40.43 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปรียบเทียบเดือนมกราคม 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มกราคม 61 กุมภาพันธ์ 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 12.639 9.298 -3.341 -26.43  
มูลค่าการน าเข้า 4.546 4.476 -0.07 -1.53  
ดุลการค้า 8.093 4.821 -3.272 -40.43  
มูลค่าการค้ารวม 17.186 13.774 -3.412 -19.85  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนมกราคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมีนาคม 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 12.751 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 13.774 ล้านบาท) ลดลง -1.023 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -7.42 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 9.570 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 9.298 ล้านบาท)  ลดลง 0.272 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 2.92 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 3.181 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 4.476  ล้านบาท)  ลดลง -1.295 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -28.93 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 6.388 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 เท่ากับ 4.821 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 1.567 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -32.50 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2561 เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ 61 มีนาคม 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 9.298 9.570 0.272 2.92  
มูลค่าการน าเข้า 4.476 3.181 -1.295 -28.93  
ดุลการค้า 4.821 6.388 6.388 -32.50  
มูลค่าการค้ารวม 13.774 12.751 -1.023 -7.42  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมีนาคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนเมษายน 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 13.215 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 12.751 ล้านบาท) ลดลง 0.464 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 3.63 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 9.931 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 9.570 ล้านบาท)  ลดลง 0.361 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 3.77 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 3.284 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 3.181 ล้านบาท)  ลดลง 0.103 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 3.23 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 6.646 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมีนาคม ๒๕61 เท่ากับ 6.388 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 0.258 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 4.03 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนเมษายน 2561 เปรียบเทียบเดือนมีนาคม 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มีนาคม 61 เมษายน 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 9.570 9.931 0.361 3.77  
มูลค่าการน าเข้า 3.181 3.284 0.103 3.23  
ดุลการค้า 6.388 6.646 0.258 4.03  
มูลค่าการค้ารวม 12.751 13.215 0.464 3.63  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนเมษายน ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนมีนาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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มลูค่าการค้ารวม 



 
สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤษภาคม 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 10.719 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 13.215 ล้านบาท) ลดลง -2.496 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -18.88 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 7.707 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 9.931 ล้านบาท)  ลดลง -2.224 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -22.39 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 3.012 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 3.284 ล้านบาท)  ลดลง -0.272 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -8.28  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 4.694 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนเมษายน ๒๕61 เท่ากับ 6.646 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -1.952 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -29.37 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 เปรียบเทียบเดือนเมษายน 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
เมษายน 61 พฤษภาคม 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 9.931 7.707 -2.224 -22.39  
มูลค่าการน าเข้า 3.284 3.012 -0.272 -8.28  
ดุลการค้า 6.646 4.694 -1.952 -29.37  
มูลค่าการค้ารวม 13.215 10.719 -2.496 -18.88  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤษภาคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนเมษายน ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมิถุนายน 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ า เภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 10.481 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 10.719 ล้านบาท) ลดลง -0.238 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -2.22 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 7.845 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 7.707 ล้านบาท)  ลดลง 0.138 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 1.79 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 2.635 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 3.012 ล้านบาท)  ลดลง -0.377 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -12.51  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 5.210 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนพฤษภาคม ๒๕61 เท่ากับ 4.694 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 0.516 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 10.99 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 เปรียบเทียบเดือนเมษายน 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 7.707 7.845 0.138 1.79  
มูลค่าการน าเข้า 3.012 2.635 -0.377 1.79  
ดุลการค้า 4.694 5.210 0.516 10.99  
มูลค่าการค้ารวม 10.719 10.481 -0.238 -2.22  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤษภาคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนเมษายน ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกรกฎาคม 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 14.788 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 10.481 ล้านบาท) ลดลง 4.307 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.411 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 11.861 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 7.845 ล้านบาท)  ลดลง 4.016 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 51.192 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 2.927 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 2.635 ล้านบาท)  ลดลง 0.292 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 11.082 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 8.934 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมิถุนายน ๒๕61 เท่ากับ 5.210 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 3.724 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 71.478 
 

**************************** 
    
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
 

สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 7.845 11.861 4.016 51.192  
มูลค่าการน าเข้า 2.635 2.927 4.016 51.192  
ดุลการค้า 5.210 8.934 3.724 71.478  
มูลค่าการค้ารวม 10.481 14.788 4.307 0.411  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกรกฎาคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนสิงหาคม 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ ล้านบาท 15.338 เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 14.788 ล้านบาท) ลดลง 0.550 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 3.719 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ 13.495 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 11.861 ล้านบาท)  ลดลง 1.634 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 13.776 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ 1.842 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 2.927 ล้านบาท)  ลดลง -1.085 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -37.069  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ 11.652 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกรกฎาคม ๒๕61 เท่ากับ 8.934 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 2.718 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 30.423 
 

**************************** 
    
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
 

สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 11.861 13.495 1.634 13.776  
มูลค่าการน าเข้า 2.927 1.842 -1.085 -37.069  
ดุลการค้า 8.934 11.652 2.718 30.423  
มูลค่าการค้ารวม 14.788 15.338 0.550 3.719  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนสิงหาคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกันยายน 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 15.433 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ 15.338 ล้านบาท) ลดลง 0.095 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.619  

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 13.570 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ 13.495 ล้านบาท)  ลดลง 0.075 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 0.556 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 1.862 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ 1.842 ล้านบาท)  ลดลง 0.020 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 1.086 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 11.708 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนสิงหาคม ๒๕61 เท่ากับ 11.652 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 0.056 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 0.481 
 

**************************** 
    
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
 

สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกันยายน 2561 เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
สิงหาคม 61 กันยายน 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 13.495 13.570 0.075 0.556  
มูลค่าการน าเข้า 1.842 1.862 0.020 1.086  
ดุลการค้า 11.652 11.708 0.056 0.481  
มูลค่าการค้ารวม 15.338 15.433 0.095 0.619  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกันยายน ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนตุลาคม 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 10.421 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 15.433 ล้านบาท) ลดลง -5.012 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -32.47 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 9.994 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 13.570 ล้านบาท)  ลดลง -3.576 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -26.35 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 0.427 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 1.862 ล้านบาท)  ลดลง -1.435 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -77.06 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 9.566 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกันยายน ๒๕61 เท่ากับ 11.708 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -2.142 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -18.29 
 

**************************** 
    
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



 
 

สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 เปรียบเทียบเดือนกันยายน 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กันยายน 61 ตุลาคม 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 13.570 9.994 -3.576 -26.35  
มูลค่าการน าเข้า 1.862 0.427 -1.435 -26.35  
ดุลการค้า 11.708 9.566 -2.142 -18.29  
มูลค่าการค้ารวม 15.433 10.421 -5.012 -32.47  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนตุลาคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนกันยายน ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤศจิกายน 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 10.718 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 10.421 ล้านบาท) ลดลง 0.297 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 2.85 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 8.917 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 9.994 ล้านบาท)  ลดลง -1.077 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -10.77 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 1.800 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 0.427 ล้านบาท)  ลดลง 1.373 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 321.545 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 7.116 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนตุลาคม ๒๕61 เท่ากับ 9.566 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -2.45 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -25.61 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 เปรียบเทียบเดือนตุลาคม 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ตุลาคม 61 พฤศจิกายน 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 9.994 8.917 -1.077 -10.77  
มูลค่าการน าเข้า 0.427 1.800 1.373 321.545  
ดุลการค้า 9.566 7.116 -2.45 -25.61  
มูลค่าการค้ารวม 10.421 10.718 0.297 2.85  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤศจิกายน ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนตุลาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนธันวาคม 2561 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 12.641 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 10.718 ล้านบาท) ลดลง 1.923 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 17.94 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 10.198 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 8.917 ล้านบาท)  ลดลง 1.281 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 14.36 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 2.443 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 1.800 ล้านบาท)  ลดลง 0.643 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 35.72 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 7.754 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนพฤศจิกายน ๒๕61 เท่ากับ 7.116 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 0.638 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 8.96 
 

**************************** 
    
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2561 เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 8.917 10.198 1.281 14.36  
มูลค่าการน าเข้า 1.800 2.443 0.643 35.72  
ดุลการค้า 7.116 7.754 0.638 8.96  
มูลค่าการค้ารวม 10.718 12.641 1.923 17.94  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนธันวาคม ๒๕61 
เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมกราคม 2562 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 7.355 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 12.641 ล้านบาท) ลดลง -5.286 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -41.81 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 5.969 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 10.198 ล้านบาท)  ลดลง -4.229 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -41.46 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 1.386 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 2.443 ล้านบาท)  ลดลง -1.057 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -43.26 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 4.582 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนธันวาคม ๒๕61 เท่ากับ 7.754 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -3.172 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -40.90 
 

**************************** 
    
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2562 เปรียบเทียบเดือนธันวาคม 2561 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
ธันวาคม 61 มกราคม 62 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 10.198 5.969 -4.229 -41.46  
มูลค่าการน าเข้า 2.443 1.386 -1.057 -43.26  
ดุลการค้า 7.754 4.582 -3.172 -40.90  
มูลค่าการค้ารวม 12.641 7.355 -5.286 -41.81  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมกราคม ๒๕62 
เปรียบเทียบเดือนธันวาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

  สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ  สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 

0

2

4

6

8

10

12

14

ธ.ค.-61 ม.ค.-62 

มลูค่าการสง่ออก 

มลูค่าการน าเข้า 

ดลุการค้า 

มลูค่าการค้ารวม 



 

สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 8.806 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 7.355 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 1.451 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 19.72 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 7.479 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 5.969 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 1.51 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 25.29 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 1.327 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 1.386 ล้านบาท)  ลดลง -0.059 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -4.25 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 6.152 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมกราคม ๒๕62 เท่ากับ 4.582 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 1.57 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 34.26 
 

**************************** 
    
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เปรียบเทียบเดือนมกราคม 2562 

            หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 5.969 7.479 1.51 25.29  
มูลค่าการน าเข้า 1.386 1.327 -0.059 -4.25  
ดุลการค้า 4.582 6.152 1.57 34.26  
มูลค่าการค้ารวม 7.355 8.806 1.451 19.72  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 
เปรียบเทียบเดือนมกราคม ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมีนาคม 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้าม 

กับอ าเภอบันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง 
ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ 
ต าบล ๒๔ หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่อง
สายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมี
ชัย ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสอง
ประเทศ โดยได้ด าเนินการเปิดค้าขายเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
(นายเสรี  ศรีหะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณ
การซื้อขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท า
การซื้อขายทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 9.617 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 8.806 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 0.811 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 9.20 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 7.954 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 7.479 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.475 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 6.35 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 1.663 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 1.327 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.336 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 25.32 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 6.290 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 เท่ากับ 6.152 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 0.138 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 2.24 
 

**************************** 
    
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

            หน่วย: 
ล้านบาท 

 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 7.479 7.954 +0.475 6.35  
มูลค่าการน าเข้า 1.327 1.663 +0.336 25.32  
ดุลการค้า 6.152 6.290 +0.138 2.24  
มูลค่าการค้ารวม 8.806 9.617 +0.811 9.20  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมีนาคม ๒๕62 
เปรียบเทียบกุมภาพันธ์ ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 

0

2

4

6

8

10

ก.พ.-62 มี.ค.-62 

มลูค่าการสง่ออก 

มลูค่าการน าเข้า 

ดลุการค้า 

มลูค่าการค้ารวม 



สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนเมษายน 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับอ าเภอ 

บันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง ระยะทาง
ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ ต าบล ๒๔ 
หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพ้ืนที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่องสาย
ตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ใน
อดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ โดย
ได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และต่อมา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรี
หะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณการซื้อขายใน
สินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุก
วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 8.014 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 9.617 ล้านบาท) ลดลง -1.603 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -16.66 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 5.973 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 7.954 ล้านบาท)  ลดลง -1.981 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -24.90 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 2.041 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 1.663 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 0.378 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 22.73 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 3.932 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมีนาคม ๒๕62 เท่ากับ 6.290  ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง -2.358 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -37.48 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนเมษายน 2562 เปรียบเทียบเดือนมีนาคม 2562 

            หน่วย: 
ล้านบาท 

 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มีนาคม 2562 เมษายน 2562 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 7.954 5.973 -1.981 -24.90  
มูลค่าการน าเข้า 1.663 2.041 0.378 22.33  
ดุลการค้า 6.290 3.932 -2.358 -37.48  
มูลค่าการค้ารวม 9.617 8.041 -1.603 -16.66  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนเมษายน ๒๕62 
เปรียบเทียบมีนาคม ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 
๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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มลูค่าการค้ารวม 



สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนพฤษภาคม 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับอ าเภอ 

บันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง ระยะทาง
ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ ต าบล ๒๔ 
หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพ้ืนที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่องสาย
ตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ใน
อดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ โดย
ได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และต่อมา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรี
หะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณการซื้อขายใน
สินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุก
วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 9.279 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 8.014 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 1.262 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 15.74 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 7.569 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 5.973 ล้านบาท)  เพ่ิมข้ึน 1.596 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 26.72 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 1.710 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 2.041 ล้านบาท)  ลดลง -0.331 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -16.21 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 5.859 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนเมษายน ๒๕62 เท่ากับ 3.932 ล้านบาท) ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 1.927 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 49.00 
 

**************************** 
    
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 เปรียบเทียบเดือนเมษายน 2562 

           หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
เมษายน 2562 พฤษภาคม ๒๕62 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 5.973 7.569 1.596 26.72  
มูลค่าการน าเข้า 2.041 1.710 -0.331 -16.21  
ดุลการค้า 3.932 5.859 1.927 49.00  
มูลค่าการค้ารวม 8.041 9.279 1.262 15.74  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนพฤษภาคม ๒๕62 
เปรียบเทียบเมษายน ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 

๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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มลูค่าการสง่ออก 

มลูค่าการน าเข้า 

ดลุการค้า 

มลูค่าการค้ารวม 



 

สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมิถุนายน 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับอ าเภอ 

บันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง ระยะทาง
ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ ต าบล ๒๔ 
หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพ้ืนที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่องสาย
ตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ใน
อดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ โดย
ได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และต่อมา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรี
หะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณการซื้อขายใน
สินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุก
วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 6.566 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 9.279 ล้านบาท) ลดลง 2.713 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -29.24 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 5.017 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 7.569 ล้านบาท) ลดลง 2.552 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -33.72 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 1.549 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 1.710 ล้านบาท) ลดลง 0.161 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -9.42 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 3.468 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนพฤษภาคม ๒๕62 เท่ากับ 5.859 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 2.391 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -40.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 2562 

           หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
พฤษภาคม 2562 มิถุนายน ๒๕62 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 7.569 5.017 -2.552 -33.72  
มูลค่าการน าเข้า 1.710 1.549 -0.161 -9.42  
ดุลการค้า 5.859 3.468 -2.391 -40.81  
มูลค่าการค้ารวม 9.279 6.566 -2.713 -29.24  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมิถุนายน ๒๕62 
เปรียบเทียบพฤษภาคม ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 

๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกรกฎาคม 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับอ าเภอ 

บันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง ระยะทาง
ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ ต าบล ๒๔ 
หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพ้ืนที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่องสาย
ตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ใน
อดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ โดย
ได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และต่อมา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรี
หะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณการซื้อขายใน
สินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุก
วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 5.307 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 6.566 ล้านบาท) ลดลง 1.259 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -19.17 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 3.784 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 5.017 ล้านบาท) ลดลง 1.233 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -24.57 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 1.523 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 1.549 ล้านบาท) ลดลง 0.026 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ -1.67 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 2.261 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนมิถุนายน ๒๕62 เท่ากับ 3.468 ล้านบาท) ดุลการค้าลดลง 1.207 ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ -34.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 2562 

           หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
มิถุนายน 2562 กรกฎาคม ๒๕62 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 5.017 3.784 -1.233 -24.57  
มูลค่าการน าเข้า 1.549 1.523 -0.026 -1.67  
ดุลการค้า 3.468 2.261 -1.207 -34.80  
มูลค่าการค้ารวม 6.566 5.307 -1.259 -19.17  
 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมิถุนายน ๒๕62 
เปรียบเทียบพฤษภาคม ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 

๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 
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หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 



สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนสิงหาคม 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับอ าเภอ 

บันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง ระยะทาง
ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ ต าบล ๒๔ 
หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพ้ืนที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่องสาย
ตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ใน
อดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ โดย
ได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และต่อมา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรี
หะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณการซื้อขายใน
สินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุก
วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 7.636 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 5.307 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  2.329  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 43.88 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 5.531 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 3.784 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  0.581  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 38.14 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 2.104 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 1.523 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  1.747  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ  46.16  

๒.๔ ดุลการค้าเดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 3.427 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนกรกฎาคม ๒๕62 เท่ากับ 2.261 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  1.166   ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 51.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 2562 

           หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕61 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2562 สิงหาคม ๒๕62 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 3.784 5.531 1.747 46.16  
มูลค่าการน าเข้า 1.523 2.104 0.581 38.14  
ดุลการค้า 2.261 3.427 1.166 51.57  
มูลค่าการค้ารวม 5.307 7.636 2.329 43.88  
 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนมิถุนายน ๒๕62 
เปรียบเทียบพฤษภาคม ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 
 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 

๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 
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มลูค่าการสง่ออก 

มลูค่าการน าเข้า 

ดลุการค้า 

มลูค่าการค้ารวม 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 



สรุปสถานการณ์ทางการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์เดือนกันยายน 2562 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทราย ซึ่งตรงข้ามกับอ าเภอ 

บันเตียอ าปึล และเขตอ าเภอทมอพวก ของประเทศกัมพูชา มีสภาพพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา และป่าทึบสลับโปร่ง ระยะทาง
ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร อ าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชาด้านอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย จ านวน ๕ ต าบล ๒๔ 
หมู่บ้าน รวมระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก ๑๐ ช่องทาง ช่องส าคัญคือช่องโอบก ตั้งอยู่บ้านสายโท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลปราสาท ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นพ้ืนที่ของ อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ช่องสาย
ตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ใน
อดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือการค้าขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ โดย
ได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และต่อมา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ท าพิธีเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรี
หะไตร)  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เปิดท าการซื้อขายสินค้า ทุกวัน คือวันจันทร์ - อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายไทยจะน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจ ากัดปริมาณการซื้อขายใน
สินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าท่ีฝ่ายกัมพูชาน ามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุก
วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 

๒. มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่องสายตะกู) 
๒.๑ มูลค่าการค้ารวมเดือนกันยายน ๒๕62 เท่ากับ 8.709 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

 (เดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 7.636 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  1.073  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 14.05 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกเดือนกันยายน ๒๕62 เท่ากับ 6.558 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 5.531 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  1.027  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 18.56 

๒.๓ มูลค่าการน าเข้าเดือนกันยายน ๒๕62 เท่ากับ 2.150 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 (เดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 2.104 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  0.046  ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ  2.18 

๒.๔ ดุลการค้าเดือนกันยายน ๒๕62 เท่ากับ 4.407 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
      (เดือนสิงหาคม ๒๕62 เท่ากับ 3.427 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน  0.980  ล้านบาท 

  คิดเป็นร้อยละ 28.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

**************************** 
 
 
 

 
 
 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๑- ๑๐๑๖ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๑ ๓๔๗๓ 



สรุปมูลค่าการส่งออก – น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม  ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือนกันายน 2562 เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 2562 

           หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี ๒๕62 (ล้านบาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)  

หมายเหตุ 
สิงหาคม 2562 กันยายน ๒๕62 ล้านบาท ร้อยละ 

มูลค่าการส่งออก 5.531 6.558 1.027 18.56  
มูลค่าการน าเข้า 2.104 2.150 0.046 2.18  
ดุลการค้า 3.427 4.407 0.980 2.85  
มูลค่าการค้ารวม 7.636 8.709 1.073 28.59  

 
 

กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า  และมูลค่าการค้ารวม เดือนกันยายน ๒๕62 
เปรียบเทียบสิงหาคม ๒๕62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สินค้าที่ส่งออก – น าเข้าที่ส าคัญ 

 

สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ สินค้าท่ีน าเข้าส าคัญ 
๑. ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ ๑. บุหรี่,เบียร์,สุรา 
๒. เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา ๒. สินค้าตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้ 
๓. อาหารสด ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ 
๔. อาหารแห้ง ๔. อุปกรณ์เดินป่า 

๕. อาหารตามสั่ง ๕. ด้ามจอบ 
๖. เสื้อผ้า ๖. เสื้อผ้ามือสอง 
๗. สินค้าเบ็ดเตล็ด ๗. สินค้าอ่ืนๆ 
8. สินค้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ: ส่วนสินคา้ท่ีจ  ากดัการน าเขา้คือ บุหร่ี ๑ Cotton/คน เหลา้ ๑ ลิตร/คน เบียร์ ๔ กระป๋อง/คน ดา้มจอบ ดา้มเสียม ๑ ช้ิน/คน 
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