
สภาพการณ์ด้านพาณิชย์ 
 

        1. สภาพการณ์ด้านการพาณิชย์ 
            ปี 2563 สถานการณ์ด้านการพาณิชย์ของจังหวัดตรัง มีการขยายตัวในอัตราที่ลดลง เมื่อเทียบ   
กับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid–19) ที่มีความรุนแรงทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันราคายางพารา และปาล์มน้้ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก      
ของจังหวัดราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.52 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.70 น้้ายางสดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.52 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.55 เนื่องจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก     
ในการรับซื้อยางพารา  มีปริมาณสต็อกยางพาราลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
Covid -19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก และภาคโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์  เริ่มกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิตแบบฟ้ืนตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ส่งผลให้ราคายางพารา
ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปาล์มน้้ามันซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดตรัง ราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น    
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยปาล์มทะลายราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 4.74 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา           
ร้อยละ 58.53 ราคาน้้ามันปาล์มดิบราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.39 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 49.52 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณสต็อก
น้้ามันปาล์มดิบของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกคือมาเลเซียมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามรัฐบาลด้าเนินการแผน
นโยบายในการช่วยระบายน้้ามันปาล์มดิบออกจากสต็อกโดยน้ามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและไบโอดีเซล     
คาดว่าจะส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอีก  รัฐบาลยังมีมาตรการเยียวยา ทางด้านรายได้  การจ้างงาน            
และการท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ            
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19 อาจส่งผลให้ประชาชนมีก้าลังในการ
จับจ่ายใช้สอยเพิ่มสูงขึ้น 
 
 2. จ านวนผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทต่างๆของจังหวัดตรัง ปี 2563 
              ปี 2563 มีการจดจัดตั้งนิติบุคคลจ้านวน 213 ราย เงินทุนจดทะเบียน 372.58 ล้านบาท          
โดยเป็นบริษัทจ้ากัด จ้านวน 124 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.83 เงินทุนจดทะเบียน 254.64        
ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17.64 และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ้านวน 89 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา   
ร้อยละ 10.10 เงินทุนจดทะเบียน 117.94 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.98 ธุรกิจที่มีการ        
จดทะเบียน ได้แก่ กิจการซื้อขายอะไหล่  และซ่อมแซมรถยนต์ กิจการซื้อขาย เศษยางเครป หมากแห้ง      
กิจการขายส่งเครื่องด่ืม กิจการท่ีพักแรมแบบให้เช่ารายวันหรือรายสัปดาห์ กิจการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง กิจการค้า
เครื่องส้าอาง อาหารเสริม กิจการโรงพยาบาลกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และกิจการผลิตและจ้าหน่าย         
ประตูหน้าต่าง 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2563 และ 2562 

ประเภท 
จ านวนราย 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม / ลด  
(ราย) 

ร้อยละ 

บริษัทจ้ากัด 124 155 9 7.83 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 89 99 - 10 - 10.10 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ - - - - 
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ข้อมูลทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2563 และ 2562 

ประเภท 
ทุนจดทะเบียน  

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม /  ลด (ล้านบาท) ร้อยละ 
บริษัทจ้ากัด 254.64 309.28 - 54.64 - 17.67 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 117.94 112.32 5.59 4.98 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ -  - - 
   
 3. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าประเภทต่างๆ ท่ีจดทะเบียนเพิ่มและขอเลิก ปี 2563 
            การจดทะเบียนเลิกนิติบุ คคล ปี  256 3 มีจ้ านวน ทุนจดทะเบียน 112 .00 ล้ านบาท               
โดยเป็นบริษัทจ้ากัด จ้านวน 32 ราย เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.29 ทุนจดทะเบียน 50.10 ล้านบาท       
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 80.77 และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 42 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.44         
ทุนจดทะเบียน 61.90 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.21 โดยธุรกิจที่จดทะเบียนเลิก            
ได้แก่ กิจการบริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ กิจการเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง กิจการรับซื้อน้้ายางสด    
กิจการค้ารังนก กิจการค้าเครื่องมือสื่อสาร กิจการรับเหมา ท้าความสะอาด กิจการขนส่ง ขนถ่ ายสินค้า          
และกิจการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ข้อมูลจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปี 2563 และ 2562 

รายการ 
จ านวน (ราย) การเปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม / ลด (ราย) ร้อยละ 
บริษัทจ้ากัด 34 28 4 14.29 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 42 41 1 2.44 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ - - - - 
 

ข้อมูลทุนจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จังหวัดตรัง ปี 2563 และ 2562 

รายการ 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม / ลด (ล้านบาท) ร้อยละ 
บริษัทจ้ากัด 50.10 260.50 - 210.40 - 80.77 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 61.90 54.20 7.70 14.20 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ - - - - 

 

         4. ภาวะการลงทุน จังหวัดตรัง 
            ปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน จังหวัดตรัง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
จากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจ้านวน 3 โครงการ เงินลงทุนรวม 73 ล้านบาท การจ้างงาน 
104 คน กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้แก่ โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าอัจฉริยะ โครงการผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากจิ้งหรีด และโครงการน้้ายางข้น เป็นต้น  ส่วนโรงงานที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ                
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 จ้านวนทั้ งสิ้น  466 โรงงาน เงินลงทุนรวม 13 ,950.44 ล้านบาท             
และมีจ้านวนคนงาน 24,646 คน  
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         5. ราคาเฉลี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่การครองชีพ ปี 2563 

             อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) 
เป็นผลจากกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวดีขึ้นและหดตัวน้อยที่สุดร้อยละ 11.4 ประกอบกับสินค้ากลุ่มอาหารสด
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.7 จากสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้าที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.5 และผักสด
สูงขึ้นร้อยละ 18.1 ส้าหรับสินค้ากลุ่มอ่ืนๆ ยังทรงตัวและเคลื่อนไหวเล็กน้อย เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน
ออกเงินเฟ้อพ้ืนฐานลดลงร้อยละ 0.2 และเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.2 (AoA)   

 1. เทียบเดือนพฤศจิกายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM) โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ 
ดังนี้ 
            หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม   สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จาการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ         
การขนส่งและการสื่อสารสูงขึ้นร้อยละ 2.0 ตามการสูงขึ้นของน้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 4.8 ค่าโดยสาร
สาธารณะร้อยละ 0.8 หมวดการตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (แชมพู สบู่ถูตัว 
ผ้าอนามัย กระดาษช้าระ) ขณะที่หมวดเคหสถานลดลงร้อยละ 0.1 (น้้ายาปรับผ้านุ่ม น้้ายารีดผ้า น้้ายาล้าง
จาน) ส่วนหมวดเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา และหมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
   หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอส์ สูงขึ้นร้อยละ 0.5 จากการสูงขึ้นของผักและผลไม้สูงขึ้น         
ร้อยละ 2.1 ตามการสูงขึ้นของผักสดร้อยละ 3.8 (แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกสด บวบ หัวหอมแดง) แต่ผลไม้สด
ลดลงร้อยละ 2.8 (ส้มเขียวหวาน ชมพู่ สับปะรด) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้าสูงขึ้นร้อยละ 0.7 ตามการสูงขึ้น
ของเป็ด ไก่ร้อยละ 1.5 ปลาและสัตว์ร้อยละ 0.9 เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 0.7 (น้้ามันพืช 
มะขามเปียก ซีอ๊ิว ซอสมะเขือเทศ) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ข้าวสารเจ้า ขนมอบ) 
อาหารบริโภค-ในบ้านสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป) ขณะที่ไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลงร้อยละ 0.6   
(ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง) และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.1 (กาแฟผงส้าเร็จรูป น้้าผลไม้) ส่วนและ
อาหารบริโภค-นอกบ้าน ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 

 2. เทียบเดือนธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY)  โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ 
ดังนี้ 
             หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม  ลดลงร้อยละ 3.3 จากการลดลงของหมวดพาหนะ       
การขนส่ง และการสื่อสารลดลงร้อยละ 4.7 ตามการลดลงของค่าโดยสารสาธารณะร้อยละ 19.7 น้้ามัน
เชื้อเพลิงร้อยละ 9.1   และการสื่อสารร้อยละ 0.3 หมวดเคหสถานลดลงร้อยละ 3.5 (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
น้้ายารีดผ้า น้้ายาล้างจาน) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนาลดลงร้อยละ 2.6 (ค่า
ทัศนาจร ค่าเล่าเรียน ค่าอาหารสัตว์) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่มห่มและรองเท้าสูงขึ้นร้อยละ 0.9 (เสื้อผ้าสตรี 
รองเท้า) และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ยาคุมก้าเนิด ยาแก้ไข้หวัด 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ้ารุงผิว ค่าแต่งผมสตรี น้้ายาระงับกลิ่นกาย) ส่วนหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง  
           หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นรอ้ยละ 2.8 จากการสูงขึ้นของผักและผลไม้สูงขึ้น
ร้อยละ 11.3 ตามการสูงขึ้นของผักสดร้อยละ 18.1 (แตงกวา ถั่วฝักยาว มะนาว ขิง พริกสด หัวหอมแดง)      
แต่ผลไม้สดลดลงร้อยละ 0.1 (ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก) เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 4.6 (มะพร้าว
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ขูดน้้ามันพืช เครื่องปรุงรส) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้าสูงขึ้นร้อยละ 3.5 ตามการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ร้อยละ 
5.8 ปลาและสัตว์น้้าร้อยละ 3.0  เป็ด ไก่ร้อยละ 0.5 ไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ไข่ไก่ ไข่เค็ม 
นมผง) อาหารบริโภค-ในบ้านสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป) ขณะที่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง
ร้อยละ 0.9 (น้้าดื่มบริสุทธิ์ กาแฟส้าเร็จรูป) ส่วนข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และอาหารบริโภค - นอก
บ้านดัชนีโดยเฉลี่ย  ไม่เปลี่ยนแปลง 

3.เฉลี่ย ปี 2563 เทียบกับ ปี 2562 ลดลงร้อยละ 2.2 (AoA) โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า          
และบริการ ดังนี้ 

          หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 4.0 จากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง 
และการสื่อสารลดลงร้อยละ 6.7 ตามการลดลงของน้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 14.5 ค่าโดยสารสาธารณะร้อยละ 
2.8 การสื่อสารร้อยละ 0.3 และค่าซื้ อยานพาหนะร้อยละ 0 .1  หมวดเคหสถานลดลงร้อยละ 2.8                  
(ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าน้้าประปา ค่าเครื่องซักผ้า น้้ายารีดผ้า) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และ
การศาสนาลดลงร้อยละ 1.8 (ค่าทัศจร ค่าเล่าเรียน) ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้น
ร้อยละ 0.4 (ยาแก้ไข้หวัด ยาหอม โฟมล้างหน้า น้้ายาระงับกลิ่นกาย)  ส่วนหมวดเครื่องนุ่มห่มและรองเท้า 
และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง  
          หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงต่อมีการปรับตัวของเครื่อง
ประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 5.3 (มะพร้าว(ผลแห้ง/ขูด) น้้ามันพืช ซอสหอยนางรม เกลือป่น น้้าปลา)       
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้นร้อยละ 1.7 (ข้าวสารเหนียว วุ้นเส้น ข้าวสารเจ้า) เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.0 (น้้าหวาน น้้าอัดลม เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) ขณะที่เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์
น้้าลดลงร้อยละ 1.8 ตามการลดลงของปลาและ สัตว์น้้าร้อยละ 4.1 เป็ด ไก่ร้อยละ 2.3 ผักและผลไม้ลดลง
ร้อยละ 0.2 ตามการลดลงของผลไม้สดร้อยละ 6.0 (ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก แตงโม แก้วมังกร) และไข่และ
ผลิตภัณฑ์นมลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่      
ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้านและอาหารบริโภค-นอกบ้านดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง  

 Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดตรัง ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 
422 รายการ มีจ านวนรายการสินค้าและบริการที่ใช้ค านวณดัชนี ทั้งสิ้น 274 รายการ ครอบคลุมสินค้า
และบริการ 7 หมวดที่จ้าเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 2) หมวดเครื่องนุ่มห่มและ
รองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่ง 
และการสื่อสาร 6) หมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษา ฯลฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์โดยการ 
ค้านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าใน
ช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน “ที่ก้าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 
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เดือน มูลค่าส่งออก (บาท) 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

มกราคม 1,167,588,634.77 1,059,244,459.43 108,344,175.34 10.23 
กุมภาพันธ์ 1,147,708,333.18 1,230,743,742.38 - 83,035,409.20 - 6.75 
มีนาคม 1,648,714,494.03 1,431,510,782.32 217,203,711.71 15.17 
เมษายน 23,178,039.04 1,014,347,492.58 - 991,169,453.54 - 97.71 
พฤษภาคม 1,172,645,066.61 870,869,709.16 301,775,357.45 34.65 
มิถุนายน 983,550,677.28 436,594,507.22 546,956,170.06 125.28 
กรกฎาคม 37,904,360.89 826,393,813.27 - 788,489,452.38 - 95.41 
สิงหาคม 968,589,655.37 810,740,975.32 157,848,680.05 19.47 
กันยายน 1,071,483,338.72 693,701,202.54 377,782,136.18 54.46 
ตุลาคม 42,958,274.82 1,068,131,627.78 - 1,025,173,352.96 - 95.98 
พฤศจิกายน 913,163,947.09 1,056,276,325.80 - 143,112,378.71 - 13.55 
ธันวาคม 1,255,361,281.98 1,026,045,016.62 229,316,265.36 22.35 

รวม 10,432,846,103.78 11,524,599,654.42 - 1,091,753,550.64 - 9.47 
 

 
เดือน 

มูลค่าน าเข้า (บาท) 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

มกราคม 25,993,010.60 46,853,293.92 - 20,860,283.32 - 44.52 
กุมภาพันธ์ 1,035660.48 71,673,265.33 - 70,637,604.85 - 98.56 
มีนาคม 1,090,646.29 38,983,630.48 - 37,892,984.19 - 97.20 
เมษายน 2,250,683,087.18 55,941,975.23 2,194,741,111.95 3,923.25 

พฤษภาคม 75,992,919.47 39,035,654.30 36,957,265.17 94.68 
มิถุนายน 62,165,274.09 39,388,226.00 22,777,048.09 57.83 
กรกฎาคม 1,126,967,126.87 25,431,847.63 1,101,535,279.24 4,331.32 
สิงหาคม 73,401,420.28 6,318,036.53 67,083,383.75 1,061.78 
กันยายน 26,257,362.06 53,516,400.00 - 27,259,037.94 - 50.94 
ตุลาคม 1,000,306,172.51 46,292,608.62 954,013,563.89 2,060.83 

พฤศจิกายน 39,740,511.20 64,980,488.67 - 25,239,977.47 - 38.84 
ธันวาคม 14,999,809.41 28,519,413.66 - 13,519,604.25 - 47.40 

รวม 3,698,326,827.93 516,934,840.37 3,181,391,987.56 615.43 
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 6. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ปี 2564 
คาดการณ์ว่าภาวะการค้าและการลงทุนของจังหวัดตรัง ขยายตัวในอัตราที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา จากสภาพเศรษฐกิจและการค้าขายของโลกชะลอตัว เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ที่มีการระบาดทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ส่งผลกระทบ
ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการของภาครัฐ
ในการส่งเสริมการใช้ยางพาราและปาล์มน้้ามันจากผู้ผลิตภายในประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่้า 
ประกอบกับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการเยียวยาทางด้านรายได้  การจ้างงาน และ      
การท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชน และผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบ            
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่ า Covid – 19 อาจส่งผลให้ประชาชนมีก้าลั ง               
ในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมสูงขึ้น 
 


