
                        
               รายงานภาวะการค้าชายแดนของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

   
 1. ไทยกับ สปป.ลาว                                                                                               (หน่วย:ล้านบาท) 

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

 มุกดาหาร   20,604.62   10,033.83   10,570.79  -536.96   

 หนองคาย   5,830.76   5,164.87   665.89   4,498.98   

 นครพนม   5,008.89   3,934.62   1,074.27   2,860.35   

 อุบลราชธานี   2,769.21   1,166.98   1,602.23  -435.25   

 น่าน   2,008.49   179.36   1,829.13  -1,649.77   

 เลย   1,440.30   374.89   1,065.41  -690.52   

 เชียงราย   387.05   365.80   21.25   344.55   

 บึงกาฬ   316.53   202.79   113.74   89.05   

 อุตรดิตถ์   81.94   74.18   7.76   66.42   

 พะเยา   47.80   38.30   9.50   28.80   

 อ านาจเจริญ   2.43   -     2.43  -2.43  - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

รวม  38,498.02   21,535.62   16,962.40   4,573.22    

 
  มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – สปป.ลาว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่าการค้ารวม  38,498.02 

ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2564 จ านวน 7,111.91 ล้านบาท (ร้อยละ 15.59) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 
21,535.62 ล้านบาทลดลง 5,250.45 ล้านบาท (ร้อยละ 19.60) และมูลค่าการน าเข้า 16,962.40 ล้านบาท ลดลง 
1,861.46 ล้านบาท (ร้อยละ 9.89) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 4,573.22 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องประมวลผลข้อมูลเครื่องอ่านข้อมูล ทองค า และ ผลไม้ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 9,094.00  
ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับโทรศัพท์ เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม 
เครื่องประมวลผลเครื่องอ่านข้อมูล และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 6,024.01 ล้านบาท  
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2. ไทยกับเมียนมา                              (หน่วย:ล้านบาท)       

ไทย – เมียนมา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 ตาก   6,804.71   4,628.51   2,176.20   2,452.31   

 กาญจนบุรี   3,631.15   86.90   3,544.25  -3,457.35   

 ระนอง   3,164.43   1,806.88   1,357.55   449.33   

 เชียงราย   1,563.10   1,198.38   364.72   833.66   

 ประจวบคีรีขันธ์   25.55   0.92   24.63  -23.71   

 แม่ฮ่องสอน   -    - -  -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ 

รวม  15,188.94   7,721.59   7,467.35   254.24  
 

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – เมียนมา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 15,188.94 
ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2564 จ านวน 1,128.63 ล้านบาท (ร้อยละ 6.92) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 
7,721.59 ล้านบาท ลดลง 1,310.87 ล้านบาท (ร้อยละ 14.51) และมูลค่าการน าเข้า 7,467.35 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 182.24 ล้านบาท (ร้อยละ 2.50) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 254.24 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมาก
ที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่  หมากแห้ง  แท่นผลิตแบบลอยน้ าพร้อมส่วนประกอบ และน้ ามันเชื้อเพลิงและ
น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,529.73 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และแท่งผลิตแบบลอยน้ าพร้อมส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 5,678.07 ล้านบาท 

 
 

3. ไทยกับกัมพูชา         (หน่วย:ล้านบาท)            

ไทย – กัมพูชา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 สระแก้ว   9,068.58   6,862.93   2,205.65   4,657.28  
 

 ตราด   2,809.40   2,387.87   421.53   1,966.34  
 

 จันทบุรี   1,680.83   1,090.85   589.98   500.87  
 

 สุรินทร์   1,365.88   1,076.89   288.99   787.90  
 

 ศรีสะเกษ   193.95   85.46   108.49  -23.03  
 

 บุรีรัมย์   -    - -  -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

 อุบลราชธานี   -     -     -     -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

รวม  15,118.64   11,504.00   3,614.64   7,889.36   
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มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – กัมพูชา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 15,118.64 
ล้านบาท ลดลงจากมกราคม 2564 จ านวน 512.01 ล้านบาท (ร้อยละ 3.28) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 
11,504.00 ล้านบาท ลดลง 411.62 ล้านบาท (ร้อยละ 3.45) และมูลค่าการน าเข้า 3,614.64 ล้านบาท ลดลง 
100.39 ล้านบาท (ร้อยละ 2.70)  ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 7,889.36 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมากท่ีสุดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ รถยนต์ เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม และอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,753.79  
ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ มันส าปะหลัง พริก  และชุดสายไฟรถยนต์ส าเร็จรูป ซึ่งมีมูลค่ารวม
กว่า 1,476.47 ล้านบาท 

 
 

4. ไทยกับมาเลเซีย              (หน่วย:ล้านบาท)  

ไทย - มาเลเซีย 
จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 สงขลา   58,813.24   36,253.46   22,559.78   13,693.68   

 ยะลา   329.88   313.50   16.38   297.12   

 นราธิวาส   232.69   139.15   93.54   45.61   

 สตูล   32.72   6.00   26.72  -20.72   

รวม  59,408.53   36,712.11   22,696.42   14,015.69    

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย–มาเลเซีย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 59,408.53 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 จ านวน 12,109.46 ล้านบาท (ร้อยละ 49.22) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 36,712.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 12,109.46 ล้านบาท (ร้อยละ 49.22) และมูลค่าการน าเข้า 22,696.42 
ล้านบาท ลดลง 1,541.14 ล้านบาท (ร้อยละ 6.36) ซึ่งไทยไดดุ้ลการค้า 14,015.69 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการ
ส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 12,450.28 ล้านบาท สินค้าท่ีมีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 9,191.35 
ล้านบาท 

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

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1   
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 


