
                        

               รายงานภาวะการค้าชายแดนของไทย เดือนเมษายน 2564 

 
  

 1. ไทยกับ สปป.ลาว                                                                                               (หน่วย:ล้าน

บาท) 

ไทย - สปป. ลาว 
จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหต ุ

 มุกดาหาร   30,063.32   15,762.40   14,300.92   1,461.48   

 นครพนม   14,210.99   12,664.69   1,546.30   11,118.39   

 หนองคาย   5,557.69   4,873.05   684.64   4,188.41   

 นาน   2,720.35   276.13   2,444.22  -2,168.09   

 อุบลราชธานี   2,223.43   1,223.92   999.51   224.41   

 เลย   1,405.19   442.26   962.93  -520.67   

 เชียงราย   357.90   340.94   16.96   323.98   

 บึงกาฬ   220.70   190.93   29.77   161.16   

 อุตรดิตถ   78.65   76.21   2.44   73.77   

 พะเยา   46.06   41.74   4.32   37.42   

 อำนาจเจริญ   1.74   -     1.74  -1.74  - มีคำส่ังระงับการ
เดินทางเขา-ออกฯ  

รวม  56,886.02   35,892.27   20,993.75   14,898.52    

 

  มูลคาการคาชายแดนของไทย – สปป.ลาว เดือนเมษายน 2564 มีมูลคาการคารวม 56,886.02 ลานบาท 
เพ ิ ่มขึ ้นจากเด ือนมีนาคม 2564 จำนวน 6,391.57 ลานบาท (ร อยละ 12.66) โดยแบงเปนม ูลค าการสงออก 
35,892.27 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5,701.93 ลานบาท (รอยละ 18.89) และมูลคาการนำเขา 20,993.75 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 689.64 ลานบาท (รอยละ 4.40) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 14,898.52 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการสงออ กมาก
ท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองประมวลผลขอมูลเคร่ืองอานขอมูล  ผลไม และ เคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ได โอด
ทรานซิสเตอร ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 22,592.77 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองอุปกรณไฟฟา
สำหรับโทรศัพท เคร่ืองอุปกรณโทรคมนาคม เคร่ืองประมวลผลเคร่ืองอานขอมูล และอุปกรณหนวยเก็บความจำ ซ่ึงมีมูลคา
รวมกวา 6,627.23 ลานบาท  
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2. ไทยกับเมียนมา                              (หน่วย:ล้านบาท)       

ไทย – เมียนมา 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 ตาก   8,269.68   6,180.43   2,089.25   4,091.18   

 กาญจนบุรี   4,565.48   162.83   4,402.65  -4,239.82   

 ระนอง   2,563.49   1,406.30   1,157.19   249.11   

 เชียงราย   1,839.21   1,631.53   207.68   1,423.85   

 ประจวบคีรีขันธ   76.65   13.62   63.03  -49.41   

 แมฮองสอน   26.60   25.04   1.56   23.48  - มีการเปดจุดผอนปรน

การคาชายแดน 

รวม  17,341.11   9,419.75   7,921.36   1,498.39  
 

 

มูลคาการคาชายแดนของไทย – เมียนมา เดือนเมษายน 2564 มีมูลคาการคารวม  17,341.11 
ลานบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 399.03 ลานบาท (รอยละ 1.92) โดยแบงเปนมูลคาการส งออก 
9,419.75 ลานบาท เพิ่มข้ึน 626.09 ลานบาท (รอยละ 7.12) และมูลคาการนำเขา 7,921.36 ลานบาท ลดลง 
965.12 ลานบาท (รอยละ 10.86) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 1,498.39 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการสงออกมากท่ีสุดใน
ชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอลผสม น้ำมันเช้ือเพลิง น้ำมันหลอล่ืน และหมากแหง ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 
1,368.00 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก กาซธรรมชาติ เมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตว และสัตวน้ำ 
(ปลาแชเย็น) ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 6,150.09 ลานบาท 

 

 

3. ไทยกับกัมพูชา         (หน่วย:ล้านบาท)            

ไทย – กัมพูชา 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 สระแกว   7,218.77   5,781.29   1,437.48   4,343.81  
 

 ตราด   2,368.79   1,991.80   376.99   1,614.81  
 

 จันทบุรี   1,706.95   1,085.13   621.82   463.31  
 

 สุรินทร   973.15   891.17   81.98   809.19  
 

 ศรีสะเกษ   208.75   179.20   29.55   149.65  
 

 บุรีรัมย   -     -      -    - มีคำส่ังระงับการเดิน

ทางเขา-ออกฯ  

 อุบลราชธานี   -     -     -     -    - มีคำส่ังระงับการเดิน

ทางเขา-ออกฯ  

รวม  12,476.41   9,928.59   2,547.82   7,380.77   
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มูลค าการค าชายแดนของไทย – กัมพูชา เด ือนเมษายน 2564 มีม ูลค าการคารวม 12,476.41 
ลานบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4,329.93 ลานบาท (รอยละ 25.76) โดยแบงเปนมูลคาการสงออก 
9 ,928 . 59  ล  านบาท ลด ลง 2,812.53 ล  านบาท (ร  อ ยละ  22.07)  และม ู ลค  าการนำ เข า  2 ,547.82 
ลานบาท ลดลง 1,517.40 ลานบาท (รอยละ 37.33)  ซ่ึงไทยไดดุลการคา 7,380.77 ลานบาท ในสวนสินคา ท่ีมี
การสงออกมากท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก รถยนต รถแทรกเตอร และเคร่ืองดื่มชนิดไมอัดลม ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 
1,354.45 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก มันสำปะหลัง พริก และชุดสายไฟรถยนตสำ เ ร็จรูป 
ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 879.39 ลานบาท 

 
 

4. ไทยกับมาเลเซีย              (หน่วย:ล้านบาท)  

ไทย - มาเลเซีย 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 สงขลา   50,326.20   27,849.60   22,476.60   5,373.00   

 ยะลา   411.36   411.18   0.18   411.00   

 นราธิวาส   325.59   147.48   178.11  -30.63   

 สตูล   23.64   1.65   21.99  -20.34   

รวม  51,086.79   28,409.91   22,676.88   5,733.03    

 

มูลค าการค าชายแดนของไทย–มาเลเซีย เด ือนเมษายน 2564 มีม ูลค าการค ารวม 51,086.79 
ลานบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 20,510.28 ลานบาท (รอยละ 28.65) โดยแบงเป นมู ลค าการ
สงออก 28,409.91 ลานบาท ลดลง 16,819.19 ลานบาท (รอยละ 37.19) และมูลคาการนำเขา 22,676.88 
ลานบาท ลดลง 3690.92 ลานบาท (รอยละ 14.00) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 5,733.03 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการ
สงออกมากท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง และเคร่ืองคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอ บ 
ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 14,704.77  ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรอุปกรณและ
สวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ และแผงวงจรไฟฟา ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 10,976.11 ลานบาท 

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

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1   

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 


