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สรุปภาวะการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม 

ประจ าเดือนเมษายน 2561 

 

สถานการณ์การค้าชายแดน ด้านจังหวัดนครพนม 

             มูลค่าการค้ารวมในเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 7,661.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2561  
 7,503.23  ล้านบาท  พบว่ามูลค่าเพิ่มขึ้น 158.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมษายน  
2560  มีมูลค่า 5,505.16 ล้านบาท  มูลค่าเพิ่มขึ้น  2,156.07  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  39.16   
            มูลค่าการค้ารวมช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่า 27,474.25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
มกราคม - เมษายน 2560  มีมูลค่า 22,744.78 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น 4,729.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  20.79   
การส่งออก 
                มูลค่ าการส่ งออกในเดื อนเมษายน 2561 มี มู ลค่ า 4,402.50 ล้ านบาท เปรี ยบเที ยบกั บเดื อนก่ อน  
มีนาคม  2561  มีมูลค่าการส่งออก  3,879.64  ล้านบาท  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  522.86  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.47  และเมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อน เมษายน 2560 มีมูลค่า  4,336.45  ล้านบาท  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 66.05 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52  
  มูลค่าการส่งออกรวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่า 15,780.02  ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 16,056.59 ล้านบาท มูลค่าลดลง 276.57 ล้านบาท หรือลดลง      
ร้อยละ 1.72 
  สินค้าส่งออก ท่ีส าคัญคือ ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม ล าไย เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง ล าไยอบแห้ง มะม่วง มังคุด 
ทุเรียนแช่แข็ง โซลาร์เซลล์ โค กระบือมีชีวิต ผงซักฟอก น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน และสบู่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและส่ิงปรุงแต่ง  
ส้มโอ 
การน าเข้า 

  มูลค่าการน าเข้าในเดือนเมษายน  2561  มีมูลค่า  3,258.73  ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือนมีนาคม 2561      
มีมูลค่าน าเข้า  3,623.59  ล้านบาท  มีมูลค่าลดลง  364.86  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.06 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เดือน
เมษายน 2560 มูลค่าการน าเข้า 1,168.71  ล้านบาท  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,090.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 178.83 

  มูลค่าการน าเข้ารวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 11,694.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกับของปีก่อน มกราคม - เมษายน 2560  ซึ่งมีมูลค่า 6,688.19 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5,006.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.84  
  สินค้าน าเข้า  ท่ีส าคัญคือ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า ปูนผง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และแท็ปเล็ต  
ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าซ (แท็งค์เปล่า) แผ่นเวเฟอร์ ปุ๋ยเคมี ยกทรงสตรี ส่วนประกอบของรถยนต์ กระเป๋า 
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การค้ารวม  การน าเข้า การส่งออก ดุลการค้า 

เม.ย.-61 7,661.23 3,258.73 4,402.50 1,143.77

มี.ค.-61 7,503.23 3,623.59 3,879.64 256.05
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เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน  
เดือนเมษายน 2561 กับเดือนมีนาคม 2560 
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การค้ารวม  การน าเข้า การส่งออก ดุลการค้า 

เม.ย.-61 7,661.23 3,258.73 4,402.50 1,143.77

เม.ย.-60 5,505.16 1,168.71 4,336.45 3,167.74
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เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน  
เดือนเมษายน 2561 กับเดือนเมษายน 2560 

 

ดุลการค้า 

  ส าหรับในเดือนเมษายน 2561 เปรียบเทียบยอดส่งออกและน าเข้าแล้ว จังหวัดนครพนมได้ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า  

1,143.77  ล้านบาท   

   ในช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2561 ดุลการค้ามีมูลค่า 4,085.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน 
มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งดุลการค้ามีมูลค่า 9,368.41 ล้านบาท มีมูลการค้าลดลง 5,282.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.38 

 
 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการค้าชายแดนด่านศุลกากร ระหว่างมกราคม – เมษายน 2561 และ มกราคม – เมษายน 2560 
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2560 6,419.9 4,619.0 6,200.6 5,505.1 8,141.8 6,488.5 8,793.9 8,554.5 5,963.1 5,321.9 7,672.7 7,496.3
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รายการสินค้าส่งออกที่ส าคัญ 10 อันดับ เดือนเมษายน 2561 

 
รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 10 อันดับ เดือนเมษายน 2561 
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แผนภูมิเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม 
ระหว่างปี 2560 - 2561 
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สินค้าผ่านแดน    ขาเข้า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม)   ขาออก  (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว) 

  มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 83.01  ล้านบาท  เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือนมีนาคม 2561       
มีมูลค่า 809.38 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 726.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.74  ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของ       
ปี ท่ี ผ่านมา เดือนเมษายน 2560 ซึ่ งมีมูลค่า 450.93 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 367.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.59                             
โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดน  ขาออกมูลค่า 64.35  ล้านบาท  ขาเข้ามูลค่า 18.66 ล้านบาท 

  มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 2,070.55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ   
ระยะเดียวกันของปีก่อน มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 2,148.96 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 78.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.64    
โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดน  ขาออกมูลค่า 1,879.41  ล้านบาท  ขาเข้ามูลค่า 191.14 ล้านบาท 
                - สินค้าผ่านแดนขาเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่ หัวแร่โปแตส ผงคาร์บอน  

 - สินค้าผ่านแดนขาออก ได้แก่ อุปกรณ์ใช้ในงานเขื่อน สินค้าเด็ก เครื่องด่ืม อาหาร เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับ
ส ารวจ เส้นใยยาวเดียวท าจากพลาสติก ปลาแซลมอนแช่เย็น โซเดียมไฮดรอกไซด์ อุปกรณ์ใช้ในงานเขื่อน แทงค์ท าด้วยโลหะ 
อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ถังเก็บน้ าและเครื่องฉีดและตู้คอนเทนเนอร์ 

 ในช่วงเดือนเมษายน 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาทางด่านศุลกากรนครพนม 5,788 คัน และรถยนต์
บรรทุกสินค้าออกจากด่านศุลกากรนครพนม 5,947 คัน ในขณะท่ี รถสินค้าผ่านแดนขาเข้า มีจ านวน 65 คัน 
และรถสินค้าผ่านแดนขาออก มีจ านวน 43 คัน 

การค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน 

   จั งหวั ดนครพนมมี จุ ดผ่ อนปรน 4 แห่ ง คื อ 1.จุ ดผ่อนปรนท่ าเที ยบเรื อบ้ านโพธิ์ ไทร อ.บ้ านแพง  
2.จุดผ่อนปรนบ้านหนาด อ.เมืองนครพนม  3.จุดผ่อนปรนท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน  4.จุดผ่อนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม     
   ในช่วงเดือนเมษายน 2561 มูลค่าการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนท้ัง 4 แห่ง รวมมีมูลค่า 12.45  ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกับของปกี่อน เดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 9.17 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.28  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.76 

โดยประกอบด้วย  เดือนเมษายน 2561 มูลค่าการส่งออก  10.64  ล้านบาท  และมูลค่าการน าเข้า  1.81  ล้านบาท    
  ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน 4 แห่ง มูลค่า 52.76 ล้านบาท               
โดยเป็นมูลค่าส่งออก 42.48 ล้านบาท มูลค่าสินค้าน าเข้า 10.27 ล้านบาท 
   - สินค้าส่งออกที่ส าคัญ  ได้แก่  สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า  
   - สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่  พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล ของป่าสมุนไพร เครื่องจักสาน  

เปรียบเทียบการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน เดือนเมษายน 2561 กับเดือนมีนาคม 2561   
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บ้านแพง ธาตุพนม เมือง ท่าอุเทน 

น าเข้า เม.ย.-61 - 546,615.00 710,000.00 554,900.00

น าเข้า มี.ค.-61 10,000.00 629,585.00 890,000.00 699,800.00

ส่งออก เม.ย.-61 4,457,000.00 2,106,737.00 1,100,000.00 2,978,600.00

ส่งออก มี.ค.-61 4,232,300.00 2,778,511.00 1,215,000.00 3,096,750.00
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