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สรุปภาวะการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

 

สถานการณ์การค้าชายแดน ด้านจังหวัดนครพนม 

             มูลค่าการค้ารวมในเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่า 7,600.75 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561  
 6,728.20  ล้านบาท พบว่ามูลค่าเพิ่มขึ้น 872.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
สิงหาคม 2560 มีมูลค่า 8,554.52 ล้านบาท  มูลค่าลดลง 953.77  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 11.15  
            มูลค่าการค้ารวมช่วงเดือน มกราคม - สิงหาคม 2561 มีมูลค่า 58,089.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน มกราคม – สิงหาคม 2560  มีมูลค่า 54,723.68 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มข้ึน 3,365.88 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.15   
การส่งออก 
                มูลค่าการส่งออกในเดือน สิงหาคม 2561 มีมูลค่า 5 ,069.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อน  
กรกฎาคม  2561  มีมูลค่าการส่งออก 4,863.25 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 206.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24               
และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสิงหาคม 2560 มีมูลค่า 5,711.42  ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 641.92 ล้านบาท             
หรือลดลงร้อยละ 11.23 
  มูลค่าการส่งออกรวมช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 มีมูลค่า 35,452.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน มกราคม – สิงหาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 38,637.42 ล้านบาท มูลค่าลดลง 3,184.91 ล้านบาท หรือลดลง      
ร้อยละ 8.24 
  สินค้าส่งออก ท่ีส าคัญคือ ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม ล าไยอบแห้ง เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง มะม่วง มังคุด ทุเรียนแช่แข็ง 
โซลาร์เซลล์ โค กระบือมีชีวิต ผงซักฟอก น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน และสบู่ ขนมขบเค้ียว ยาสีฟัน 
การน าเข้า 

  มูลค่าการน าเข้าในเดือนสิงหาคม  2561  มีมูลค่า  2,531.25  ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือนกรกฎาคม 2561      
มีมูลค่าน าเข้า  1,864.95  ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  666.30  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.72 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
เดือนสิงหาคม 2560 มูลค่าการน าเข้า 2,843.10  ล้านบาท  มีมูลค่าลดลง 311.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.96 

  มูลค่าการน าเข้ารวมช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 22,637.05 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกับของปีก่อน มกราคม - สิงหาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 16,086.26 ล้านบาท  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 6,550.79 ล้านบาท       
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.72 

  สินค้าน าเข้า  ท่ีส าคัญคือ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า แผ่นเวเฟอร์ ปูนผง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
และแท็ปเล็ต  ปุ๋ยเคมี สายไฟพร้อมขั้วต่อ ปูนผง อุปกรณ์จับยึดท าด้วยอลูมิเนียม ส่ิงปรุงแต่งสารท าลายเช้ือ อุปกรณ์น าเลียงตัวถังรถยนต์          
แบบล้อเล่ือน 
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เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน  
เดือนสิงหาคม 2561 กับเดือนสิงหาคม 2560 
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ก.ค.-61 6,728.20 1,864.95 4,863.25 2,998.30
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เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน  
เดือนสิงหาคม 2561 กับเดือนกรกฎาคม 2561 

 

ดุลการค้า 
  ส าหรับในเดือนสิงหาคม 2561 เปรียบเทียบยอดส่งออกและน าเข้าแล้ว จังหวัดนครพนมได้ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า  
2,538.25  ล้านบาท   
   ในช่วงเดือน มกราคม - สิงหาคม 2561 ดุลการค้ามีมูลค่า 12,815.46 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน 
มกราคม - สิงหาคม 2560 ซึ่งดุลการค้ามีมูลค่า 22,551.16 ล้านบาท มีมูลการค้าลดลง 9,735.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.17 

 

 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบการค้าชายแดนด่านศุลกากร  

ระหว่างมกราคม – สิงหาคม 2561 และ มกราคม – สิงหาคม 2560 
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รายการสินค้าส่งออกที่ส าคัญ 10 อันดับ เดือนสงิหาคม 2561 

 
รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 10 อันดับ เดือนสิงหาคม 2561 
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2560 6,419.97 4,619.00 6,200.65 5,505.16 8,141.86 6,488.56 8,793.96 8,554.52 5,963.19 5,321.96 7,672.79 7,496.31

2561 7,413.65 4,896.14 7,503.23 7,661.23 7,962.46 8,323.90 6,728.20 7,600.75
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แผนภูมิเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม 
ระหว่างปี 2560 - 2561 
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น าเข้า ส.ค.-61 - 688,260.00 347,058.00 504,400.00

น าเข้า ก.ค.-61 - 731,165.00 291,778.00 355,800.00

ส่งออก ส.ค.-61 1,850,700.00 2,323,884.00 615,229.00 2,391,000.00
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สินค้าผ่านแดน    ขาเข้า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม)  ขาออก  (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว) 

  มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่า 155.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือน
กรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 86.64 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 68.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.28 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 327.14 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 171.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.52 
โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดน ขาออกมูลค่า 125.66  ล้านบาท ขาเข้ามูลค่า 29.67 ล้านบาท 

  มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 2,472.60 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน มกราคม - สิงหาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 3,384.42 ล้านบาท  มีมูลค่าลดลง 911.82 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 26.94 โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดน ขาออกมูลค่า 2,201.29  ล้านบาท ขาเข้ามูลค่า 271.31 ล้านบาท 
               - สินค้าผ่านแดนขาเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่ หัวแร่โปแตส ส่วนประกอบเครื่องขุดเจาะ ส่วนประกอบไซโล อะไหล่
และส่วนประกอบรถบรรทุก ส่วนประกอบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและตู้คอนเทนเนอร์ ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ดู่ 
   - สินค้าผ่านแดนขาออก ได้แก่ เหล็กแผ่น เครื่องสูบน้ า ส่วนประกอบรถเครน โซดาไฟ ส่วนประกอบรถยนต์/
บรรทุกเก่าใช้แล้ว วาล์ว อุปกรณ์ก่อสร้างใช้ในงานเข่ือน ผงใช้หลอมแร่ ทุเรียน รถป้ันจ่ัน,หัวลากพร้อมเครน,หางเทรเลอร์ 

 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาทางด่านศุลกากรนครพนม 584 คัน และรถยนต์บรรทุก
สินค้าออกจากด่านศุลกากรนครพนม 5,853 คัน ในขณะท่ี รถสินค้าผ่านแดนขาเข้า มีจ านวน 48 คัน และรถสินค้าผ่านแดน              
ขาออก มีจ านวน 59 คัน 
การค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน 

   จังหว ัดนครพนมมีจ ุดผ่อนปรน 4 แห่ง  คือ  1 .จุดผ่อนปรนท่า เทียบเร ือบ้านโพธิ ์ไทร อ .บ้านแพง  
2.จุดผ่อนปรนบ้านหนาด อ.เมืองนครพนม 3.จุดผ่อนปรนท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน 4.จุดผ่อนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม     
   ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 มูลค่าการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนท้ัง 4 แห่ง รวมมีมูลค่า 8.72 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีก่อน เดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 12.18 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 3.46 ล้านบาท                  
หรือลดลงร้อยละ 28.40 โดยประกอบด้วย  เดือนสิงหาคม 2561 มูลค่าการส่งออก 7.18 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 1.53  ล้านบาท    
  ในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน 4 แห่ง มูลค่า 90.89 ล้านบาท  
โดยเป็นมูลค่าส่งออก 73.82 ล้านบาท มูลค่าสินค้าน าเข้า 17.07 ล้านบาท 
   - สินค้าส่งออกที่ส าคัญ  ได้แก่  สินค้าอุปโภค - บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า  
   - สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่  พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล ของป่าสมุนไพร เครื่องจักสาน  

เปรียบเทียบการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน เดือนสิงหาคม 2561 กับเดือนกรกฎาคม 2561   
 


