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1. ภาพรวมการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสงขลามีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในสัดส่วนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าการค้ารวม
ของชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมูลค่าการค้าไทย-มาเลเซียด้านจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2564 มีมูลค่าการค้า
ชายแดนทั้งสิ้น 59,935.45 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 6,248.83 ล้านบาท (ร้อยละ 11.64) และเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2563 มูลค่าเพ่ิมขึ้น 14,110.52 ล้านบาท (ร้อยละ 30.79) ด่านศุลกากรจังหวัด
สงขลามีจ านวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรบ้านประกอบ 

• มูลค่าการส่งออก 32,012.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1,545.05 ล้านบาท (ร้อยละ 
5.07) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 9,696.92 ล้านบาท (ร้อยละ 43.45) โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ ยางพารา, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, แผงวงจรไฟฟ้า, รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์ 

• มูลค่าการน าเข้า 27,923.34 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 4,703.78 ล้านบาท (ร้อยละ 
20.26) เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 4,413.60 ล้านบาท (ร้อยละ 18.77) สินค้าน าเข้าที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
ในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

• ดุลการค้า  เกินดุลมูลค่า 4,088.77 ล้านบาท 
 1.1  สัดส่วนการค้าชายแดนจ าแนกรายด่านของจังหวัดสงขลา เดือน ตุลาคม 2564 
 • ด่านศุลกากรสะเดา  มูลค่ารวม  44,887.60 ล้านบาท  (74.89%) เป็นการค้าแบบเกินดุล 
       • ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  มูลค่ารวม  14,955.26 ล้านบาท (24.95%) เป็นการค้าแบบเกินดุล 
       • ด่านศุลกากรบ้านประกอบ  มูลค่ารวม  92.59 ล้านบาท (0.16%) เป็นการค้าแบบเกินดุล 
 

สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา  (หน่วย: ล้านบาท) 

ด่าน 
มูลค่าการค้าเดือนตุลาคม 2564 ดุลการค้า      เทียบกับ ก.ย. 64 เทียบกับ ต.ค.63 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) (+/-) % (+/-) % 
สะเดา  22,691.97   22,195.63   44,887.60   496.34   4,323.97   10.66   12,901.63   40.34  

ปาดังเบซาร์  9,228.42   5,726.84   14,955.26   3,501.58   1,924.52   14.77   1,230.35   8.96  

บ้านประกอบ  91.72   0.87   92.59   90.85   0.34   0.37  -21.46  -18.82  

รวม  32,012.11   27,923.34   59,935.45   4,088.77   6,248.83   11.64   14,110.52   30.79  
 

ด่าน 
มูลค่าการค้าเดือนกันยายน 2564   ดุลการค้า  มูลค่าการค้าเดือนตุลาคม 2563 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม 
สะเดา 21,936.51  18,627.12  40,563.63  3,309.39   15,005.26   16,980.71   31,985.97  

ปาดังเบซาร์ 8,439.05  4,591.69  13,030.74  3,847.36   7,196.66   6,528.25   13,724.91  

บ้านประกอบ 91.50  0.75  92.25  90.75   113.27   0.78   114.05  

รวม 30,467.06  23,219.56  53,686.62  7,247.50   22,315.19   23,509.74   45,824.93  

 
 

/1.2 สถานการณ์… 
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1.2 สถานการณ์การค้าชายแดน 
     ในภาพรวมมูลค่าการค้าชายแดนเดือนตุลาคม 2564 เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน 2564 โดยด่าน

สะเดามีมูลค่าการค้าสูงสุด และเป็นการค้าแบบเกินดุลในทุกด่าน สินค้าส่งออกที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ยางพารา, เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ , ผลิตภัณฑ์ยาง, แผงวงจรไฟฟ้า, รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, 
เคมีภัณฑ์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนที่ส าคัญ คือ ภาวการณ์ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากที่หลาย
ประเทศสามารถแจกจ่ายวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเดือนตุลาคมมีมูลค่าการค้า
ชายแดนสูงสุดในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2564 ด้านสถานการณ์การเปิด-ปิด ด่านของจังหวัดสงขลา ยังคงค าสั่ง
จังหวัดสงขลา ที่ 3126/2563 ลงวันที่ 30 มิ.ย.63 เรื่อง ปิดช่องทาง เข้า-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 

8,220.48 ล้ า น บ า ท  ร อ ง ล ง ม า เ ค รื่ อ ง
คอม พิว เตอร์  อุปกรณ์และส่ วนประกอบ 
4,967.66 ล้ านบาท  และผลิ ตภัณฑ์ ย า ง 
3,554.69 ล้านบาท ตามล าดับ 

● สินค้าน าเข้า อันดับหนึ่ง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 8,487.31 ล้านบาท  
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 3,071.92 
ล้านบาท เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
3,019.16 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

 
 

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ก.ย.-64 53,686.62 30,467.06 23,219.56 7,247.50

ต.ค.-64 59,935.45 32,012.11 27,923.34 4,088.77
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การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ปี 2563 45,824.93 22,315.19 23,509.74 -1,194.55
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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 เดือนตุลาคม 2564 

      มูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม  91,405.43 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 22,849.38 
ล้านบาท (ร้อยละ 33.33) ในขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน 28,389.91 ล้านบาท (ร้อยละ  
45.05) แยกเป็น  

●  มูลค่าการส่งออก 41,629.49 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 375.47 ล้านบาท (ร้อยละ 
0.91) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 6,762.70 ล้านบาท (ร้อยละ 19.40) โดยสินค้าส่งออกที่เพ่ิมขึ้น
ได้แก่ ยางพารา, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป, แผงวงจรไฟฟ้า, 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์ 

●  มูลค่าการน าเข้า  49,775.94 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 22,473.91 ล้านบาท (ร้อยละ 
82.32) เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 21,627.21 ล้านบาท (ร้อยละ 76.83) โดยสินค้าที ่น าเข้า
เพิ่มขึ้นได้แก่ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า , เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ , เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช, สินแร่
โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์,  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

●  ดุลการค้า ขาดดุลมูลค่า 8,146.45 ล้านบาท  
 

สถิติการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา  (หน่วย: ล้านบาท) 
 
 
 

ต.ค.64 

ด่าน 
มูลค่าการค้า เทียบกับ ก.ย.64      เทียบกับ ต.ค.63 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) %  (+/-) % 
สะเดา  22,691.97   22,195.63   44,887.60   4,323.97   10.66   12,901.63   40.34  
ปาดังเบซาร ์  9,228.42   5,726.84   14,955.26   1,924.52   14.77    1,230.35   8.96  
บ้านประกอบ  91.72   0.87   92.59   0.34   0.37   -21.46  -18.82  
สงขลา  9,617.38   21,852.60   31,469.98   16,600.58   111.64   14,682.16   87.46  
ทอ.หาดใหญ่  -     -     -    -0.03  -100.00   -402.77  -100.00  

รวม  41,629.49   49,775.94   91,405.43   22,849.38   33.33   28,389.91   45.05  
 

ด่าน 
มูลค่าการค้าเดือนกันยายน 2564   ดุลการค้า  มูลค่าการค้าเดือนตุลาคม 2563 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม (+/-) ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม 
สะเดา 21,936.51 18,627.12  40,563.63   3,309.39   15,005.26   16,980.71   31,985.97  
ปาดังเบซาร์ 8,439.05 4,591.69  13,030.74   3,847.36   7,196.66   6,528.25   13,724.91  
บ้านประกอบ 91.50 0.75 92.25  90.75   113.27   0.78   114.05  
สงขลา 10,786.96 4,082.44 14,869.40  6,704.52   12,148.83   4,638.99   16,787.82  
ทอ.หาดใหญ่ - 0.03 0.03 -0.03   402.77   -     402.77  

รวม 41,254.02 27,302.03 68,556.05  13,951.99   34,866.79   28,148.73   63,015.52  

  
 /ในภาพรวม... 
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 ในภาพรวมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเดือนตุลาคม 2564 โดยรวมเพ่ิมขึ้น 22,849.38 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2564 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปี 2563 มูลค่าการค้ารวมเพ่ิมข้ึน 28,389.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 
 

สถิติการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา 
เดือน ตุลาคม 2564 เทียบกับเดือนก่อน  

เปรียบเทียบมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ  
เดือน ตุลาคม 2564 กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

                                                                            ล้านบาท                                                                                        ล้านบาท

      

 
2.2 สินค้าส่งออก/น าเข้า ที่มีมูลค่ามาก 3 อันดับแรก  

●  สินค้าส่ งออก อันดับหนึ่ ง  คือ ยางพารา
9,340.57 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยาง 5,678.70 ล้านบาท 
เ ครื่ อ งคอม พิว เ ตอร์  อุปกรณ์ และส่ วนปร ะก อบ 
4,967.66 ล้านบาท ตามล าดับ  

●   สินค้าน าเข้า อันดับหนึ่ง คือ เรือและสิ่งก่อสร้าง
ลอยน้ า 18,232.03 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ 8,487.32 ล้านบาท เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ 3,361.02 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
2.3 สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดน เดือนตุลาคม 2564 
คิดเป็นร้อยละ 65.57 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 
 
 
  

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ก.ย.-64 68,556.05 41,254.02 27,302.03 13,951.99

ต.ค.-64 91,405.43 41,629.49 49,775.94 (8,146.45)
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ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา :  พฤศจิกายน 2564 

ส่งออก น าเข้า รวม ดุลการค้า

ระหว่างประเทศ 41,629.49 49,775.94 91,405.43 (8,146.45)

ชายแดน 32,012.11 27,923.34 59,935.45 4,088.77

-20,000
-10,000

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

การค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน จังหวัดสงขลา
เดือนตุลาคม 2564 (หน่วย: ล้านบาท)

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ปี 2563 63,015.52 34,866.79 28,148.73 6,718.06

ปี 2564 91,405.43 41,629.49 49,775.94 -8,146.45
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