
                        

               รายงานภาวะการค้าชายแดนของไทย เดือนมิถนุายน 2564 

 
  

 1. ไทยกับ สปป.ลาว                                                                                               (หน่วย:ล้าน

บาท) 

ไทย - สปป. ลาว 
จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหต ุ

 มุกดาหาร   31,070.20   16,616.05   14,454.15   2,161.90   

 นครพนม   16,357.13   14,370.43   1,986.70   12,383.73   

 หนองคาย   6,398.92   5,245.21   1,153.71   4,091.50   

 นาน   2,419.94   257.11   2,162.83  -1,905.72   

 เลย   1,862.25   338.26   1,523.99  -1,185.73   

 อุบลราชธานี   1,821.40   1,091.04   730.36   360.68   

 เชียงราย   408.57   358.07   50.50   307.57   

 บึงกาฬ   306.88   275.55   31.33   244.22   

 อุตรดิตถ   130.04   129.78   0.26   129.52   

 พะเยา   50.65   36.11   14.54   21.57   

 อำนาจเจริญ   1.98   -     1.98  -1.98  - มีคำส่ังระงับการ
เดินทางเขา-ออกฯ  

รวม  60,827.96   38,717.61   22,110.35   16,607.26    

 

  มูลค าการค าชายแดนของไทย – สปป.ลาว เด ือนมิถุนายน 2564 มีม ูลค าการค ารวม  60,827.96 
ลานบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 181.24 ลานบาท (รอยละ 0.30) โดยแบงเปนมูลคาการส งออก 
38,717.61 ลานบาท ลดลง 304.10 ลานบาท (รอยละ 0.78) และมูลคาการนำเขา 22,110.35 ลานบาท เพิ่มข้ึน  
122.86 ลานบาท (รอยละ 0.56) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 16,607.26 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการสงออกมากท่ี สุดใน
ชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองประมวลผลขอมูลเคร่ืองอานขอมูล ผลไม และสุกรมีชีวิต ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 14,548.68  
ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสำหรับโทรศัพท อุปกรณหนวยเก็บความจำ และ
เคร่ืองประมวลผลเคร่ืองอานขอมูล ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 7,557.63 ลานบาท  
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2. ไทยกับเมียนมา                              (หน่วย:ล้านบาท)       

ไทย – เมียนมา 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 ตาก   10,489.41   8,147.56   2,341.85   5,805.71   

 เชียงราย   1,656.29   1,465.51   190.78   1,274.73   

 ระนอง   1,169.68   998.98   170.70   828.28   

 ประจวบคีรีขันธ   110.96   18.36   92.60  -74.24   

 แมฮองสอน   35.52   35.40   0.12   35.28   

 กาญจนบุรี   4,544.86   102.84   4,442.02  -4,339.18    

รวม  18,006.72   10,768.65   7,238.07   3,530.58  
 

 

มูลคาการคาชายแดนของไทย – เมียนมา เดือนมิถุนายน 2564 มีมูลคาการคารวม  18,006.72 
ลานบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1,681.44 ลานบาท (รอยละ 8.54) โดยแบงเปนมู ลค าการ
สงออก  10,768.65 ลานบาท ลดลง 547.51 ลานบาท (รอยละ 4.84) และมูลค าการนำเขา 7,238.07 
ลานบาท ลดลง 1,133.93 ลานบาท (รอยละ 13.54) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 3,530.58 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการ
สงออกมากท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก หมากแหง น้ำมันเช้ือเพลิงน้ำมันหลอล่ืน และ น้ำมันดีเซล ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 
1,055.38 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก กาซธรรมชาติ เมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตว และเศษเหล็ก 
ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 5,972.39 ลานบาท 

 
 

3. ไทยกับกัมพูชา         (หน่วย:ล้านบาท)            

ไทย – กัมพูชา 

จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 สระแกว   8,754.28   7,182.52   1,571.76   5,610.76  
 

 ตราด   2,668.02   2,448.14   219.88   2,228.26  
 

 จันทบุรี   1,883.12   1,682.07   201.05   1,481.02  
 

 สุรินทร   806.68   776.62   30.06   746.56  
 

 ศรีสะเกษ   132.55   119.11   13.44   105.67  
 

 อุบลราชธานี   -     -     -     -    - มีคำส่ังระงับการเดิน

ทางเขา-ออกฯ 

 บุรีรัมย   -     -     -     -    - มีคำส่ังระงับการเดิน

ทางเขา-ออกฯ  

รวม  14,244.65   12,208.46   2,036.19   10,172.27   
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มูลค าการคาชายแดนของไทย – กัมพูชา เด ือนมิถุนายน 2564 มีม ูลค าการค ารวม  14,244.65 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน  179.45 ลานบาท (รอยละ 1.28) โดยแบงเป นมู ลค าการ
สงออก 12,208.46 ลานบาท เพ ิ ่มขึ้น 387.27 ลานบาท (รอยละ 3.28) และมูลค าการนำเขา  2,036.19 
ลานบาท ลดลง 207.82 ลานบาท (รอยละ 9.26)  ซ่ึงไทยไดดุลการคา 10,172.27 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการ
สงออกมากท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก รถยนต เคร่ืองดื่มชนิดไมอัดลม และอะไหลรถจักรยานยนต ซ่ึงมีมูลคารวม
กวา 1,234.58 ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก เศษอลูมิเนียม สวนประกอบมอ เตอร ทำดวย
อลูมิเนียม และเศษทองแดง ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 672.80 ลานบาท 

 
 

4. ไทยกับมาเลเซีย              (หน่วย:ล้านบาท)  

ไทย - มาเลเซีย 
จังหวัด มูลคาการคารวม สงออก นำเขา ดุลการคา หมายเหตุ 

 สงขลา   46,941.05   25,460.61   21,480.44   3,980.17   

 ยะลา   329.03   320.40   8.63   311.77   

 นราธิวาส   243.90   162.25   81.65   80.60   

 สตูล   29.11   3.01   26.10  -23.09   

รวม  47,543.09   25,946.27   21,596.82   4,349.45    

 

มูลค าการค าชายแดนของไทย–มาเลเซีย เด ือนมถิุนายน 2564 มีม ูลคาการค ารวม 47,543.09  
ลานบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 3,168.09 ลานบาท (รอยละ 6.25) โดยแบงเปนมู ลคาการ
สงออก 25,946.27 ลานบาท ลดลง 988.22 ลานบาท (รอยละ 3.67) และมูลค าการนำเขา 21,596.82 
ลานบาท ลดลง 2,179.87 ลานบาท (รอยละ 9.17) ซ่ึงไทยไดดุลการคา 4,349.45 ลานบาท ในสวนสินคาท่ีมีการ
สงออกมากท่ีสุดในชวงเวลาดังกลาว ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง และเคร่ืองคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอ บ 
ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 12,638.87  ลานบาท สินคาท่ีมีการนำเขาชวงเวลาดังกลาว ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรอุปกรณและ
สวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ และเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ ซ่ึงมีมูลคารวมกวา 11,405.94 
ลานบาท 

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

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1   

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 


