
                        
               รายงานภาวะการค้าชายแดนของไทย เดือนพฤศจกิายน 2563 

   
 1. ไทยกับ สปป.ลาว                                                                                               (หน่วย:ล้านบาท) 

ไทย - สปป. ลาว 
จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

มุกดาหาร  24,458.95   12,122.05   12,336.90  -214.85   

หนองคาย  4,777.01   3,838.39   938.62   2,899.77   

นครพนม  3,469.51   2,244.70   1,224.81   1,019.89   

น่าน  2,457.62   246.11   2,211.51  -1,965.40   

เลย  1,753.89   354.42   1,399.47  -1,045.05   

อุบลราชธานี  1,616.33   872.83   743.50   129.33   

เชียงราย  831.00   804.32   26.68   777.64   

บึงกาฬ  304.87   217.03   87.84   129.19   

อุตรดิตถ์  97.03   92.57   4.46   88.11   

พะเยา  39.12   21.25   17.87   3.38   

อ านาจเจริญ 0 0 0 0 - มีค าสั่งระงับการ
เดินทางเข้า-ออกฯ  

รวม  39,805.33   20,813.67   18,991.66   1,822.01    

 
  มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – สปป.ลาว เดือนพฤศจิกายน 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 39,805.33  

ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 861.27 ล้านบาท (ร้อยละ 2.12) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 
20,813.67  ล้านบาท ลดลง 2,036.80 ล้านบาท (ร้อยละ 8.91) และมูลค่าการน าเข้า 18,991.66 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 1,175.53 ล้านบาท (ร้อยละ 6.60) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 1,822.01 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมาก
ที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล ผลไม้ และ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 
9,766.00 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่  พลังงานไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
โทรคมนาคม และเครื่องประมวลผล เครื่องอ่านข้อมูล ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 8,319.23 ล้านบาท  
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2. ไทยกับเมียนมา                              (หน่วย:ล้านบาท)       

ไทย – เมียนมา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 ตาก   6,739.62   6,232.05   507.57   5,724.48   

 กาญจนบุรี   4,183.43   68.68   4,114.75  -4,046.07   

 เชียงราย   1,351.85   1,294.93   56.92   1,238.01   

 ระนอง   1,304.13   762.50   541.63   220.87   

 ประจวบคีรีขันธ์   96.66   9.54   87.12  -77.58   

 แม่ฮ่องสอน  0 0 0 0 - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ 

รวม  13,675.69   8,367.70   5,307.99   3,059.71  
 

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – เมียนมา เดือนพฤศจิกายน 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 13,675.69 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 2,700.20 ล้านบาท (ร้อยละ 24.60) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 8,367.70 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,221.55 ล้านบาท (ร้อยละ 62.60) และมูลค่าการน าเข้า 5,307.99 
ล้านบาท ลดลง 521.35 ล้านบาท (ร้อยละ 8.94) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 3,059.71 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการ
ส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม รถจักรยานยนต์ และน้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 845.50 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ า 
(ปลาแช่เย็น) และโค-กระบือ มีชีวิต ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4,345.76 ล้านบาท 

 
 

3. ไทยกับกัมพูชา         (หน่วย:ล้านบาท)            

ไทย – กัมพูชา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 สระแก้ว   7,820.83   6,374.13   1,446.70   4,927.43  
 

 ตราด   2,763.20   2,395.34   367.86   2,027.48  
 

 จันทบุรี   1,394.04   1,206.63   187.41   1,019.22  
 

 สุรินทร์   906.82   819.49   87.33   732.16  
 

 ศรีสะเกษ   158.44   70.49   87.95  -17.46  
 

 บุรีรัมย์  0 0 0 0 - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

 อุบลราชธานี  0 0 0 0 - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

รวม  13,043.33   10,866.08   2,177.25   8,688.83   

 



-3- 
 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – กัมพูชา เดือนพฤศจิกายน 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 13,043.33  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 33.32 ล้านบาท (ร้อยละ 0.26) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 
10,866.08 ล้านบาท ลดลง 153.51 ล้านบาท (ร้อยละ 1.39) และมูลค่าการน าเข้า 2,177.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
186.83 ล้านบาท (ร้อยละ 9.39)  ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 8,688.83 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมากท่ีสุดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,411.06 
ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ชุดสายไฟรถยนต์ส าเร็จรูป ส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วย
อลูมิเนียม และเศษอลูมิเนียม ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 546.92 ล้านบาท 

 
 

4. ไทยกับมาเลเซีย              (หน่วย:ล้านบาท)  

ไทย - มาเลเซีย 
จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 สงขลา   42,459.50   22,926.37   19,533.13   3,393.24   

 ยะลา   306.12   296.73   9.39   287.34   

 นราธิวาส   255.08   132.56   122.52   10.04   

 สตูล   55.67   7.01   48.66  -41.65   

รวม  43,076.37   23,362.67   19,713.70   3,648.97    

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย–มาเลเซีย เดือนพฤศจิกายน 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 43,076.37  
ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 3,308.83 ล้านบาท (ร้อยละ 7.13) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 
23,362.67 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 673.25 ล้านบาท (ร้อยละ 2.97) และมูลค่าการน าเข้า 19,713.70 ล้านบาท 
ลดลง 3,982.08 ล้านบาท (ร้อยละ 16.81) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 3,648.97 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการส่งออก
มากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่ารวมกว่า 11,883.67 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 11,619.91 
ล้านบาท 

------------------------------------------------------------------ 

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1   
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 


