
                        
               รายงานภาวะการค้าชายแดนของไทย เดือนธันวาคม 2563 

   
 1. ไทยกับ สปป.ลาว                                                                                               (หน่วย:ล้านบาท) 

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

 มุกดาหาร   29,937.41   16,539.71   13,397.70   3,142.01   

 หนองคาย   5,459.62   4,644.67   814.95   3,829.72   

 นครพนม   4,154.65   2,896.87   1,257.78   1,639.09   

 น่าน   2,655.69   590.24   2,065.45  -1,475.21   

 อุบลราชธานี   2,457.73   1,244.46   1,213.27   31.19   

 เลย   1,484.12   376.53   1,107.59  -731.06   

 เชียงราย   714.79   698.50   16.29   682.21   

 บึงกาฬ   310.76   170.60   140.16   30.44   

 อุตรดิตถ์   116.38   107.61   8.77   98.84   

 พะเยา   66.38   38.18   28.20   9.98   

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

รวม  47,357.53   27,307.37   20,050.16   7,257.21    

 
  มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – สปป.ลาว เดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 47 ,357.53 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 7,552.20 ล้านบาท (ร้อยละ 18.97) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 27,307.37  ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6,493.70 ล้านบาท (ร้อยละ 31.20) และมูลค่าการน าเข้า 20,050.16  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,058.50 ล้านบาท (ร้อยละ 5.57) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 7,257.21 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการ
ส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล ผลไม้ และ สุกร ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 
12,947.45 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องประมวลผลเครื่องอ่านข้อมูล พลังงานไฟฟ้า และ
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 7,724.77 ล้านบาท  
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2. ไทยกับเมียนมา                              (หน่วย:ล้านบาท)       

ไทย – เมียนมา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 ตาก   7,390.05   6,595.19   794.86   5,800.33   

 กาญจนบุรี   4,253.28   73.01   4,180.27  -4,107.26   

 ระนอง   1,746.52   1,088.57   657.95   430.62   

 เชียงราย   1,327.32   1,317.39   9.93   1,307.46   

 ประจวบคีรีขันธ์   90.25   11.02   79.23  -68.21   

 แม่ฮ่องสอน   -     -     -     -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ 

รวม  14,807.42   9,085.18   5,722.24   3,362.94  
 

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – เมียนมา เดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม  14,807.42 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 1,131.73 ล้านบาท (ร้อยละ 8.28) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 9 ,085.18 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 717.48 ล้านบาท (ร้อยละ 8.57) และมูลค่าการน าเข้า 5 ,722.24 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 414.25 ล้านบาท (ร้อยละ 7.80) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 3,362.94 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการ
ส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผสม รถจักรยานยนต์ และน้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 967.02 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ า 
(ปลาแช่เย็น) และโค-กระบือ มีชีวิต ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4,457.62 ล้านบาท 

 
 

3. ไทยกับกัมพูชา         (หน่วย:ล้านบาท)            

ไทย – กัมพูชา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 สระแก้ว   8,709.34   6,969.00   1,740.34   5,228.66  
 

 ตราด   2,767.33   2,362.87   404.46   1,958.41  
 

 จันทบุรี   1,380.82   1,117.89   262.93   854.96  
 

 สุรินทร์   739.38   596.30   143.08   453.22  
 

 ศรีสะเกษ   158.44   70.49   87.95  -17.46  
 

 บุรีรัมย์   -     -     -     -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

 อุบลราชธานี   -     -     -     -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

รวม  13,755.31   11,116.55   2,638.76   8,477.79   
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มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – กัมพูชา เดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 13,755.31 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 711.98 ล้านบาท (ร้อยละ 5.46) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 11,116.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 250.47 ล้านบาท (ร้อยละ 2.31) และมูลค่าการน าเข้า 2,638.76  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 461.51 ล้านบาท (ร้อยละ 21.20)  ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 8,477.79 ล้านบาท ในส่วนสินค้าท่ีมีการ
ส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ รถยนต์ เครื่องดื่มน้ าหวานต่างๆ และอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีมูลค่ารวม
กว่า 1,708.98 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ มันส าปะหลัง ชุดสายไฟรถยนต์ส าเร็จรูป และ
ส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วยอลูมิเนียม ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 849.78 ล้านบาท 

 
 

4. ไทยกับมาเลเซีย              (หน่วย:ล้านบาท)  

ไทย - มาเลเซีย 
จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 สงขลา   47,051.15   25,349.56   21,701.59   3,647.97   

 ยะลา   272.60   262.84   9.76   253.08   

 นราธิวาส   223.34   127.03   96.31   30.72   

 สตูล   49.94   7.06   42.88  -35.82   

รวม  47,597.03   25,746.49   21,850.54   3,895.95    

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย–มาเลเซีย เดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 47,597.03 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 4,520.66 ล้านบาท (ร้อยละ 10.49) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 25,746.49 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,383.82 ล้านบาท (ร้อยละ 10.20) และมูลค่าการน าเข้า 21,850.54 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,136.84 ล้านบาท (ร้อยละ 10.84) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 3,895.95 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มี
การส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ซึ่ งมีมูลค่ ารวมกว่า 13 ,466.67  ล้ านบาท สินค้าที่ มีการน าเข้ าช่ วงเวลาดั งกล่ าว  ได้แก่  
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 11,827.70 ล้านบาท 

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

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1   
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 


