
                        

               รายงานภาวะการค้าชายแดนของไทย เดือนมีนาคม 2564 

 
  

 1. ไทยกับ สปป.ลาว                                                                                               (หน่วย:ล้าน

บาท) 

ไทย - สปป. ลาว 
จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหต ุ

 มุกดาหาร   28,851.19   14,684.16   14,167.03   517.13   

 หนองคาย   8,695.93   7,978.01   717.92   7,260.09   

 นครพนม   6,175.08   4,483.13   1,691.95   2,791.18   

 อุบลราชธานี   2,610.15   1,390.24   1,219.91   170.33   

 นาน   1,731.48   256.58   1,474.90  -1,218.32   

 เลย   1,410.36   506.14   904.22  -398.08   

 เชียงราย   535.08   512.91   22.17   490.74   

 บึงกาฬ   324.22   240.65   83.57   157.08   

 อุตรดิตถ   92.84   84.33   8.51   75.82   

 พะเยา   65.64   54.19   11.45   42.74   

 อำนาจเจริญ   2.48   -     2.48  -2.48  - มีคำส่ังระงับการเดิน
ทางเขา-ออกฯ  

รวม  50,494.45   30,190.34   20,304.11   9,886.23    

 

  มูลคาการคาชายแดนของไทย – สปป.ลาว เดือนมีนาคม 2564 มีมูลคาการคารวม 50,494.45 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ 2564 จำนวน 11,996.43 ลานบาท (รอยละ 31.16) โดยแบงเปนมูลค าการส งออ ก 
30,190.34 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8,654.72 ลานบาท (รอยละ 40.19) และมูลคาการนำเขา 20,304.11 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 3,341.71 ลานบาท (รอยละ 19.70) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 9,886.23 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการสงออกมาก
ท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองประมวลผลขอมูลเคร่ืองอานขอมูล ทองคำ และ เคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดโอด
ทรานซิสเตอร ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 13,637.72 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองอุปกรณไฟฟา
สำหรับโทรศัพท เคร่ืองอุปกรณโทรคมนาคม เคร่ืองประมวลผลเคร่ืองอานขอมูล และอุปกรณหนวยเก็บความจำ ซ่ึงมีมูลคา
รวมกวา 7,402.55 ลานบาท  
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2. ไทยกับเมียนมา                              (หน่วย:ล้านบาท)       

ไทย – เมียนมา 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 ตาก   8,483.41   5,564.52   2,918.89   2,645.63   

 กาญจนบุรี   4,217.57   107.84   4,109.73  -4,001.89   

 ระนอง   2,729.51   1,422.74   1,306.77   115.97   

 เชียงราย   2,161.87   1,691.57   470.30   1,221.27   

 ประจวบคีรีขันธ   87.78   6.99   80.79  -73.80   

 แมฮองสอน   -       -    - มีคำส่ังระงับการเดิน

ทางเขา-ออกฯ 

รวม  17,680.14   8,793.66   8,886.48  -92.82  
 

 

มูลค าการคาชายแดนของไทย – เม ียนมา เด ือนมีนาคม 2564 มีม ูลคาการคารวม 17,680.14 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ 2564 จำนวน 2,491.20 ลานบาท (รอยละ 16.40) โดยแบงเปนมู ลคาการ
สงออก 8,793.66 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,072.07  ลานบาท (รอยละ 13.88) และมูลคาการนำเขา 8,886.48  
ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,419.13 ลานบาท (รอยละ 19.00) ซ่ึงไทยขาดดุลการคา 92.82 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการ
สงออกมากท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอลผสม หมากแหง น้ำมันดีเซล ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 
974.53 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก กาซธรรมชาติ ขาวโพดเล้ียงสัตว และสัตวน้ำ (ปลาแช
เย็น) ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 6,398.96 ลานบาท 

 

 

3. ไทยกับกัมพูชา         (หน่วย:ล้านบาท)            

ไทย – กัมพูชา 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 สระแกว   9,889.88   7,509.68   2,380.20   5,129.48  
 

 ตราด   2,966.68   2,685.26   281.42   2,403.84  
 

 จันทบุรี   2,609.25   1,518.40   1,090.85   427.55  
 

 สุรินทร   1,159.55   921.27   238.28   682.99  
 

 ศรีสะเกษ   180.98   106.51   74.47   32.04  
 

 บุรีรัมย   -     -     -     -    - มีคำส่ังระงับการเดิน

ทางเขา-ออกฯ  

 อุบลราชธานี   -     -     -     -    - มีคำส่ังระงับการเดิน

ทางเขา-ออกฯ  

รวม  16,806.34   12,741.12   4,065.22   8,675.90   
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มูลค าการค าชายแดนของไทย – กัมพูชา เด ือนมีนาคม 2564 มีม ูลค าการคารวม 16,806.34 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ 2564 จำนวน 1,687.70 ลานบาท (รอยละ 11.16) โดยแบงเปนมู ลคาการ
สงออก 12,741.12 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,237.12 ลานบาท (รอยละ 10.75) และมูลคาการนำเขา 4,065.22  
ลานบาท เพิ่มข้ึน 450.58 ลานบาท (รอยละ 12.47)  ซ่ึงไทยไดดุลการคา 8,675.90 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการ
สงออกมากท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก รถยนต เคร่ืองดื่มชนิดไมอัดลม และอะไหลรถจักรยานยนต ซ่ึงมีมูลคารวม
กวา 1,931.21 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก มันสำปะหลัง พริก และเศษอลูมิเนียม ซ่ึงมี
มูลคารวมกวา 1,238.90 ลานบาท 

 
 

4. ไทยกับมาเลเซีย              (หน่วย:ล้านบาท)  

ไทย - มาเลเซีย 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 สงขลา   70,842.44   44,674.69   26,167.75   18,506.94   

 ยะลา   387.35   374.76   12.59   362.17   

 นราธิวาส   326.55   175.74   150.81   24.93   

 สตูล   40.73   4.08   36.65  -32.57   

รวม  71,597.07   45,229.27   26,367.80   18,861.47    

 

มูลค าการค าชายแดนของไทย–มาเลเซีย เด ือนมีนาคม 2564 มีม ูลค าการคารวม  71,597.07 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ 2564 จำนวน  12,188.54 ลานบาท (รอยละ 20.52) โดยแบงเปนมูลคาการ
สงออก 45,229.27 ลานบาท เพิ่มข้ึน  8,517.16 ลานบาท (รอยละ 23.20) และมูลคาการนำเขา 26,367.80 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 3,671.38 ลานบาท (รอยละ 16.18) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 18,861.47 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมี
การสงออกมากที ่สุดในชวงเวลาด ังกลาว ได แก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง และเครื ่องคอมพิวเตอรอุปกรณและ
สวนประกอบ ซึ ่งม ีม ูลค ารวมกวา 16,372.31 ลานบาท สินค าที ่ม ีการนำเขาชวงเวลาด ังกลาว ได แก เครื ่อง
คอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ และเคร่ืองจักรกลและสวนประกอ บ ซ่ึงมี
มูลคารวมกวา 11,451.16 ลานบาท 

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

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1   

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 


