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สรุปภาวะการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 

 

สถานการณ์การค้าชายแดน ด้านจังหวัดนครพนม 

             มูลค่าการค้ารวมในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 6,728.20 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561  
 8,323.90  ล้านบาท  พบว่ามูลค่าลดลง 1,595.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.17 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน กรกฎาคม  
2560  มีมูลค่า 8,793.96 ล้านบาท  มูลค่าลดลง  2,065.76  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ  23.49  
            มูลค่าการค้ารวมช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 50,488.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
มกราคม – กรกฎาคม 2560  มีมูลค่า 46,169.16 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น 4,319.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  9.35   
การส่งออก 
                มูลค่ าการส่งออกในเดื อนกรกฎาคม 2561 มี มู ลค่ า 4,863.25 ล้ านบาท เปรี ยบเที ยบกับเดื อนก่ อน  
มิถุนายน  2561  มีมูลค่าการส่งออก  4,221.02  ล้านบาท  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  642.23  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.21 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อนกรกฎาคม 2560 มีมูลค่า 6,538.85  ล้านบาท  มีมูลค่าลดลง 1,675.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.62  
  มูลค่าการส่งออกรวมช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 30,383.01  ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน มกราคม – กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 32,926.00 ล้านบาท มูลค่าลดลง 2,542.99 ล้านบาท หรือลดลง      
ร้อยละ 7.72 
  สินค้าส่งออก ท่ีส าคัญคือ ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม ล าไย เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง มะม่วง มังคุด ล าไยอบแห้ง 
ทุเรียนแช่แข็ง โซลาร์เซลล์ โค กระบือมีชีวิต หน่วยภายใน-ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ผงซักฟอก น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน และสบู ่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและส่ิงปรุงแต่ง   
การน าเข้า 

  มูลค่าการน าเข้าในเดือนกรกฎาคม  2561  มีมูลค่า  1,864.95  ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือนมิถุนายน 2561      
มีมูลค่าน าเข้า  4,102.88  ล้านบาท  มีมูลค่าลดลง  2,237.93  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.54 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เดือน
กรกฎาคม 2560 มูลค่าการน าเข้า 2,255.11  ล้านบาท  มีมูลค่าลดลง 390.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.30 

  มูลค่าการน าเข้ารวมช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 20,105.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกับของปีก่อน มกราคม - กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 13,243.16 ล้านบาท  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 6,862.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.82  
  สินค้าน าเข้า  ท่ีส าคัญคือ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า แผ่นเวเฟอร์ ปูนผง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์     ครบ
ชุด และแท็ปเล็ต  ปุ๋ยเคมี ส่วนประกอบเบาะรถยนต์ หินผาบด อุปกรณ์จับยึดท าด้วยอลูมิเนียม เส้ือวาล์วชิ้นบน-ล่าง 
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เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน  
เดือนกรกฎาคม 2561 กับเดือนกรกฎาคม 2560 

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

เดือน ม.ค. – ก.ค. 61 เดือน ม.ค. – ก.ค. 60 

มูลค่าการค้ารวม 

การน าเข้า 

การส่งออก 

ดุลการค้า 

 -
 2,000.00
 4,000.00
 6,000.00
 8,000.00

 10,000.00

การค้ารวม  การน าเข้า การส่งออก ดุลการค้า 

ก.ค.-61 6,728.20 1,864.95 4,863.25 2,998.30

มิ.ย.-61 8,323.90 4,102.88 4,221.02 118.14

หน่
วย

 : 
ล้า

นบ
าท

 

เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน  
เดือนกรกฎาคม 2561 กับเดือนมิถุนายน 2561 

 

ดุลการค้า 
  ส าหรับในเดือนกรกฎาคม 2561 เปรียบเทียบยอดส่งออกและน าเข้าแล้ว จังหวัดนครพนมได้ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า  
2,998.30  ล้านบาท   
   ในช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2561 ดุลการค้ามีมูลค่า 10,277.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน 
มกราคม - กรกฎาคม 2560 ซึ่งดุลการค้ามีมูลค่า 19,682.84 ล้านบาท มีมูลการค้าลดลง 9,405.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.78 

 

 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบการค้าชายแดนด่านศุลกากร  

ระหว่างมกราคม – กรกฎาคม 2561 และ มกราคม – กรกฎาคม 2560 
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รายการสินค้าส่งออกที่ส าคัญ 10 อันดับ เดือนกรกฎาคม 2561 

 
รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 10 อันดับ เดือนกรกฎาคม 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) 

  มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 86.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือน
มิถุนายน 2561 มีมูลค่า 76.07 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.89 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 297.56 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 210.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.88 
โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดน ขาออกมูลค่า 75.81  ล้านบาท ขาเข้ามูลค่า 10.83 ล้านบาท 

  มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 2,317.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ   
ระยะเดียวกันของปีก่อน มกราคม - กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 3,057.28 ล้านบาท  มีมูลค่าลดลง 740.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.20    
โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดน  ขาออกมูลค่า 2,075.63  ล้านบาท  ขาเข้ามูลค่า 241.64 ล้านบาท 
                 - สินค้าผ่านแดนขาเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่ หัวแร่โปแตส แร่ดีบุก ผงคาร์บอน 
   - สินค้าผ่านแดนขาออก ได้แก่ อุปกรณ์ก่อสร้างใช้ในงานเขื่อน อุปกรณ์ส าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า 
ส่วนประกอบเครื่องจักรใช้ในเหมืองแร่ ไม้อัด,แบบพิมพ์,ไม้แบบก่อสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์เครื่องจักร ส่วนประกอบ
รถยนต์/บรรทุกเก่าใช้แล้ว ส่วนประกอบรถเครน อะไหล่รถขุดเจาะท าด้วยเหล็ก เครื่องในกระบือตากแห้ง  

 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาทางด่านศุลกากรนครพนม 4,510 คัน และรถยนต์
บรรทุกสินค้าออกจากด่านศุลกากรนครพนม 6,060 คัน ในขณะท่ี รถสินค้าผ่านแดนขาเข้า มีจ านวน 34 คัน และรถสินค้า     
ผ่านแดนขาออก มีจ านวน 56 คัน 
การค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน 

   จั งหวั ดนครพนมมี จุ ดผ่ อนปรน 4 แห่ ง คื อ 1.จุ ดผ่ อนปรนท่ าเที ยบเรื อบ้ านโพธิ์ ไทร อ .บ้ านแพง  
2.จุดผ่อนปรนบ้านหนาด อ.เมืองนครพนม  3.จุดผ่อนปรนท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน  4.จุดผ่อนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม     
   ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 มูลค่าการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนท้ัง 4 แห่ง รวมมีมูลค่า 8.11  ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกับของปกี่อน เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 12.05 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 3.94  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.69 โดยประกอบด้วย  
เดือนกรกฎาคม 2561 มูลค่าการส่งออก  6.73  ล้านบาท  และมูลค่าการน าเข้า  1.34  ล้านบาท    
  ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน 4 แห่ง มูลค่า 82.17 ล้านบาท               
โดยเป็นมูลค่าส่งออก 66.64 ล้านบาท มูลค่าสินค้าน าเข้า 15.53 ล้านบาท 
   - สินค้าส่งออกที่ส าคัญ  ได้แก่  สินค้าอุปโภค - บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า  
   - สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่  พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล ของป่าสมุนไพร เครื่องจักสาน  

เปรียบเทียบการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน เดือนกรกฎาคม 2561 กับเดือนมิถุนายน 2561   
 


