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1. ภาพรวมการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสงขลามีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในสัดส่วนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าการค้ารวม
ของชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมูลค่าการค้าไทย-มาเลเซียด้านจังหวัดสงขลา เดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่าการค้า
ชายแดนทั้งสิ้น 49,369.95 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 319.33 ล้านบาท (ร้อยละ 0.65) และเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี 2563 มูลค่าเพ่ิมข้ึน 11,608.67 ล้านบาท (ร้อยละ 30.74) ด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา
มีจ านวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรบ้านประกอบ 

• มูลค่าการส่งออก 27,883.67 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1,542.35 ล้านบาท (ร้อยละ 
5.86) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 8,033.75 ล้านบาท (ร้อยละ 40.47) โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ ยางพารา, ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้, เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 

• มูลค่าการน าเข้า 21,486.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 1,223.02 ล้านบาท (ร้อยละ 
5.39) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 3,574.92 ล้านบาท (ร้อยละ 19.96) สินค้าน าเข้าที่มีมูลค่าลดลงใน
เดือนนี้ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, แผงวงจรไฟฟ้า, พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช, 
สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 

• ดุลการค้า  เกินดุลมูลค่า 6,397.39 ล้านบาท 
 1.1  สัดส่วนการค้าชายแดนจ าแนกรายด่านของจังหวัดสงขลา เดือน สิงหาคม 2564 
 • ด่านศุลกากรสะเดา  มูลค่ารวม  35,764.07 ล้านบาท (72.44%) เป็นการค้าแบบเกินดุล 
       • ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  มูลค่ารวม  13,510.37 ล้านบาท (27.37%) เป็นการค้าแบบเกินดุล 
       • ด่านศุลกากรบ้านประกอบ  มูลค่ารวม  95.51 ล้านบาท (0.19%) เป็นการค้าแบบเกินดุล 
 

สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา  (หน่วย: ล้านบาท) 

ด่าน 
มูลค่าการค้าเดือนสิงหาคม 2564 ดุลการค้า      เทียบกับ ก.ค. 64 เทียบกับ ส.ค.63 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) (+/-) % (+/-) % 
สะเดา 18,635.79 17,128.28 35,764.07  1,507.51  -635.62  -1.75   9,959.67   38.60  
ปาดังเบซาร์ 9,153.04 4,357.33 13,510.37  4,795.71   961.42   7.66   1,631.33   13.73  
บ้านประกอบ 94.84 0.67 95.51  94.17  -6.47  -6.34   17.67   22.70  
รวม 27,883.67 21,486.28 49,369.95  6,397.39   319.33   0.65   11,608.67   30.74  

 

ด่าน 
มูลค่าการค้าเดือนกรกฎาคม 2564   ดุลการค้า  มูลค่าการค้าเดือนสิงหาคม 2563 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม 
สะเดา 18,033.04 18,366.65 36,399.69 -333.61  13,362.65 12,441.75 25,804.40 
ปาดังเบซาร์ 8,206.97 4,341.98 12,548.95  3,864.99  6,410.29 5,468.75 11,879.04 
บ้านประกอบ 101.31 0.67 101.98  100.64  76.98 0.86 77.84 
รวม  26,341.32   22,709.30   49,050.62   3,632.02  19,849.92 17,911.36 37,761.28 

 
 
 

/1.2 สถานการณ์… 
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1.2 สถานการณ์การค้าชายแดน 
     ในภาพรวมมูลค่าการค้าชายแดนเดือนสิงหาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 โดย

ด่านสะเดามีมูลค่าการค้าสูงสุด และเป็นการค้าแบบเกินดุลในทุกด่าน สินค้าส่งออกที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ยางพารา, 
ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม,้ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ของเครื่องจักรกล ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนที่ส าคัญ คือ ภาวการณ์ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากที่
หลายประเทศสามารถแจกจ่ายวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสถานการณ์การเปิด-ปิด ด่าน
ของจังหวัดสงขลา ยังคงค าสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 3126/2563 ลงวันที่ 30 มิ.ย.63 เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออก 
ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา โดยยกเว้นให้มีการขนส่งสินค้าผ่านด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ และด่านปาดังเบซาร์ 
ทั้งทางบกและทางราง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป (ดังค าสั่งที่แนบ)  

 
                                                            หน่วย:ล้านบาท                                        

                                                     
 

                                                                                          หน่วย: ล้านบาท                                                                       
 

1.3  สินค้าส่งออก/น าเข้า ที่มีมูลค่าสูง 3 อันดับ 
● สินค้ าส่ งออก อันดับหนึ่ ง  คือ  ยางพารา 

8,181.99 ล้านบาท รองลงมาผลิตภัณฑ์ยาง 
3,615.13 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3,545.49 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

● สินค้าน าเข้า อันดับหนึ่ง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7,581.78 ล้านบาท  
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2,166.36 
ล้านบาท เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
1,558.32 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

 
 
 

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ก.ค.-64 49,050.62 26,341.32 22,709.30 3,632.02

ส.ค.-64 49,369.95 27,883.67 21,486.28 6,397.39
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การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ปี 2563 37,761.28 19,849.92 17,911.36 1,938.56

ปี 2564 49,369.95 27,883.67 21,486.28 6,397.39
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/2.ภาพรวม... 
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2. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา 
  การค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ผ่านด่านศุลกากร 5 ด่าน ประกอบด้วย ด่านศุลกากรสะเดา 

อ าเภอสะเดา ด่านศุลกากรสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่ง ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ าเภอนาทวี 
          2.1 ภาวะการค้าระหว่างประเทศ ด้านจังหวัดสงขลา เดือนสิงหาคม 2564 

      มูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 63,045.82 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 4,124.81 
ล้านบาท (ร้อยละ 6.14) ในขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมขึ้น  8,268.18  ล้านบาท (ร้อยละ  
15.09) แยกเป็น  

●  มูลค่าการส่งออก 37,675.50 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1,007.75 ล้านบาท (ร้อยละ 
2.75) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 7,986.26 ล้านบาท (ร้อยละ 26.90) โดยสินค้าส่งออกที่เพ่ิมขึ้น
ได้แก่  ยางพารา, ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้, อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป, อาหารสัตว์เลี้ยง 

●  มูลค่าการน าเข้า 25,370.32 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 5,132.56 ล้านบาท (ร้อยละ 
16.83) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 281.92 ล้านบาท (ร้อยละ 1.12) โดยสินค้าที่น าเข้าลดลงได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ , เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, พืชและผลิตภัณฑ์
จากพืช, แผงวงจรไฟฟ้า 

●  ดุลการค้า เกินดุลมูลค่า 12,305.18 ล้านบาท  
 

สถิติการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา  (หน่วย: ล้านบาท) 
 
 
 

ส.ค.64 

ด่าน 
มูลค่าการค้า เทียบกับ ก.ค.64      เทียบกับ ส.ค.63 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) %  (+/-) % 
สะเดา 18,635.79 17,128.28  35,764.07  -635.62  -1.75    9,959.67   38.60  
ปาดังเบซาร ์ 9,153.04 4,357.33 13,510.37  961.42   7.66    1,631.33   13.73  
บ้านประกอบ 94.84 0.67 95.51 -6.47  -6.34    17.67   22.70  
สงขลา 9,791.83 3,884.04 13,675.87 -4,444.14  -24.53   -3,340.48  -19.63  
ทอ.หาดใหญ่ - - - - 100  -0.01  -100.00  

รวม 37,675.50 25,370.32 63,045.82 -4,124.81  -6.14    8,268.18   15.09  
 

ด่าน 
มูลค่าการค้าเดือนกรกฎาคม 2564   ดุลการค้า  มูลค่าการค้าเดือนสิงหาคม 2563 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม 
สะเดา  18,033.04   18,366.65   36,399.69  -333.61 13,362.65 12,441.75 25,804.40 
ปาดังเบซาร์ 8,206.97  4,341.98   12,548.95  3,864.99 6,410.29 5,468.75 11,879.04 
บ้านประกอบ 101.31  0.67   101.98  100.64 76.98 0.86 77.84 
สงขลา 10,326.43 7,793.58 18,120.01 2,532.85 9,839.32 7,177.03 17,016.35 
ทอ.หาดใหญ่ - - - - - 0.01 0.01 

รวม 36,667.75 30,502.88 67,170.63 6,164.87 29,689.24 25,088.40 54,777.64 

  
 

/ในภาพรวม... 
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 ในภาพรวมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเดือนสิงหาคม 2564 โดยรวมลดลง 4,124.81 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 และเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของ
ปี 2563 มูลค่าการค้ารวมเพ่ิมข้ึน 8,268.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.09 
 

สถิติการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา 
เดือน สิงหาคม 2564 เทียบกับเดือนก่อน  

เปรียบเทียบมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ  
เดือน สิงหาคม 2564 กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

                                                                            ล้านบาท                                                                                        ล้านบาท

      

 
2.2 สินค้าส่งออก/น าเข้า ที่มีมูลค่ามาก 3 อันดับแรก  

●  สินค้าส่ งออก อันดับหนึ่ ง  คือ ยางพารา
8,913.42 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยาง 7,292.49 ล้าน
บาท เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
3,545.49 ล้านบาท ตามล าดับ  

●   สินค้าน าเข้า อันดับหนึ่ง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุ ป ก รณ์ แ ล ะส่ ว น ปร ะก อบ  7,581.78 ล้ า นบ า ท 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2,178.54 ล้านบาท 
สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 1,867.42 
ล้านบาท ตามล าดับ 
 
2.3 สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดน เดือนสิงหาคม 2564 
คิดเป็นร้อยละ 78.31 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ก.ค.-64 67,170.63 36,667.75 30,502.88 6,164.87

ส.ค.-64 63,045.82 37,675.50 25,370.32 12,305.18
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ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา :  กันยายน 2564 

ส่งออก น าเข้า รวม ดุลการค้า

ระหว่างประเทศ 37,675.50 25,370.32 63,045.82 12,305.18

ชายแดน 27,883.67 21,486.28 49,369.95 6,397.39
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การค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน จังหวัดสงขลา
เดือนสิงหาคม 2564 (หน่วย: ล้านบาท)

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ปี 2563 56,331.53 31,005.66 25,325.87 5,679.79

ปี 2564 63,045.82 37,675.50 25,370.32 12,305.18
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