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1. ภาพรวมการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา 

 จังหวัดสงขลา มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในสัดส่วนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 99.04 ของมูลค่า
การค้ารวมของชายแดนไทย-มาเลเซีย  และคิดเป็นร้อยละ 35.57 ของมูลค่าการค้ารวมของชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ และสปป.ลาว)   โดยมูลค่าการค้าไทย-มาเลเซียด้านจังหวัดสงขลา 
เดือนมกราคม 2566  มีมูลค่าการค้าชายแดนทั้งสิ้น 51,750.02 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 6,575.52 
ล้านบาท (ร้อยละ 14.56)  และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2565 มูลค่าลดลง 8,048.70 ล้านบาท  
(ร้อยละ 13.46)   ด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา มีจ านวน 3 ด่าน ประกอบด้วย 1) ด่านศุลกากรสะเดา 2) ด่าน
ศุลกากรปาดังเบซาร์ และ 3) ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 

• มูลค่าการส่งออก  25,313.86 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนก่อน 858.79 ล้านบาท (ร้อยละ 3.28)  
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 4,374.45 ล้านบาท (ร้อยละ 14.73)  

• มูลค่าการน าเข้า  26,436.16 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 7,434.31 ล้านบาท (ร้อยละ 
39.12)  ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 3,674.25 ล้านบาท (ร้อยละ 12.20)  

• ดุลการค้า  ขาดดุลมูลค่า  1,122.30 ล้านบาท 
 

      ภาวะการค้าชายแดน เดือนมกราคม  2566   

        1) สัดส่วนการค้าชายแดนจ าแนกรายด่านของจังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2566 
 • ด่านศุลกากรสะเดา  มูลค่ารวม  39,921.20 ล้านบาท (ร้อยละ 77.14)  เป็นการค้าแบบขาดดุล 
       • ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  มูลค่ารวม  11,681.03 ล้านบาท (ร้อยละ 22.57)  เป็นการค้าแบบเกินดุล 
       • ด่านศุลกากรบ้านประกอบ  มูลค่ารวม  147.79 ล้านบาท (ร้อยละ 0.29)  เป็นการค้าแบบเกินดุล 
 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 
        (หน่วย: ล้านบาท) 

ด่าน 
มูลค่าการค้า เดือนมกราคม 2566      เทียบกับ ธ.ค.65 เทียบกับ ม.ค.65 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า
(+/-) 

(+/-) % (+/-) % 

สะเดา 16,314.64   23,606.56     39,921.20  -7,291.92   6,249.11    18.56  -    3,670.70  -   8.42  

ปาดังเบซาร ์   8,853.31  2,827.72     11,681.03   6,025.59      307.20      2.70  -    4,393.24  - 27.33  

บ้านประกอบ      145.91           1.88         147.79      144.03        19.21    14.94           15.24   11.49  

รวม  25,313.86   26,436.16     51,750.02  -1,122.30   6,575.52    14.56  -    8,048.70  - 13.46  
 

 

ด่าน 
เดือนธันวาคม 2565 เดือนมกราคม 2565 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า
(+/-) 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า
(+/-) 

สะเดา 17,635.06  16,037.03  33,672.09   1,598.03  19,440.21 24,151.69 43,591.90 -4,711.48 

ปาดังเบซาร ์   8,410.33    2,963.50  11,373.83   5,446.83  10,116.84 5,957.43 16,074.27 4,159.41 

บ้านประกอบ     127.26           1.32      128.58      125.94  131.27 1.29 132.55 129.98 

รวม 26,172.65  19,001.85  45,174.50   7,170.80  29,688.31 30,110.41 59,798.72 -422.09 
 

/2) สถานการณ์… 
 

1. ภาพรวมการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา 
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   2) สถานการณ์การค้าชายแดน 
     ในภาพรวมมูลค่าการค้าชายแดนเดือนมกราคม 2566  เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565  

เป็นการค้าแบบขาดดุล  โดยด่านสะเดามีมูลค่าการค้าสูงสุด รองลงมาคือ ด่านปาดังเบซาร์และด่านบ้านประกอบ 
ด้านดุลการค้า ด่านสะเดามีการค้าแบบขาดดุล  ขณะที่ด่านปาดังเบซาร์และด่านบ้านประกอบมีการค้าแบบเกินดุล   
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนที่ส าคัญ คือ  การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การลดก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางของประเทศคู่ค้าจากสินค้าคงคลังที่มีจ านวนมาก  การผ่อนคลายมาตรการโควิดท าให้ความต้องการใช้ยางเพ่ือ
ผลิตเป็นถุงมือยางลดลง  ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและคมนาคมขนส่งกับประเทศ
มาเลเซีย เช่น การปรับปรุงด่านศุลกากร การพัฒนามอเตอร์เวย์หาดใหญ่ -สะเดา รวมทั้งการยกเลิกค าสั่งจังหวัด
สงขลาที่ 3552/2563 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เรื่อง ปิดช่องทางเข้า – ออกในราชอาณาจักรของจังหวัด
สงขลา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม  2565 เป็นต้นไป  และก าหนดมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาในจังหวัดสงขลาเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและ
วันหยุดประจ าสัปดาห์ ภายหลังจากการยกเลิกระบบ Thailand Pass   

 
                                                      
  
 

                                               
 
               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
       
 
 
 
                                                                                                                          

3) สินค้าส่งออก/น าเข้า ที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ 
•  สินค้าส่งออก  อันดับหนึ่งคือ ยางพารา  5,460.16 
ล้านบาท รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ยาง 3,513.29 
ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,572.45 ล้านบาท ตามล าดับ  
 • สินค้าน าเข้า  อันดับหนึ่งคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7,444.18 ล้านบาท  
รองลงมาคือ แผงวงจรไฟฟ้า 3,871.63 ล้านบาท 
และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3,501.10 
ล้านบาท ตามล าดับ 
 

4) สินค้าลักลอบศุลกากร  
•  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีการลักลอบน าเข้าผลผลิต
ทางการเกษตร จ านวน 2 รายการ มูลค่ารวม 
17,395 บาท  ได้แก่ 1) กระเทียม จ านวน 350 
กิโลกรัม มูลค่า 9,520 บาท  2) หอมหัวใหญ่ 
จ านวน 700 กิโลกรัม มูลค่า 7,875 บาท   
 

 

หน่วย : ล้านบาท 

สถิติการค้าชายแดน จังหวดัสงขลา 
เดือนมกราคม 2566  เทียบกบัเดอืนก่อน 

สถิติการค้าชายแดน จังหวดัสงขลา 
เดือนมกราคม 25665  เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีกอ่น 

หน่วย : ล้านบาท 

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ม.ค.-66 51,750.02 25,313.86 26,436.16 -1,122.30

ธ.ค.-65 45,174.50 26,172.65 19,001.85 7,170.80
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การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ม.ค.-66 51,750.02 25,313.86 26,436.16 -1,122.30

ม.ค.-65 59,798.72 29,688.31 30,110.41 -422.09
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/2. ภาพรวม... 
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 การค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ผ่านด่านศุลกากร จ านวน 5 ด่าน ประกอบด้วย 1) ด่านศุลกากร
สะเดา อ าเภอสะเดา  2) ด่านศุลกากรสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา  3) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา   
4) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่ง  5) ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ าเภอนาทวี 

 

             ภาวะการค้าระหว่างประเทศ ด้านจังหวัดสงขลา  เดือนมกราคม 2566 

         มูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 65,915.19 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 2,418.84 
ล้านบาท (ร้อยละ 3.81)  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลง 8,080.68 ล้านบาท (ร้อยละ 10.92)  
แยกเป็น  
   •  มูลค่าการส่งออก 35,924.26 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 301.10 ล้านบาท  
(ร้อยละ 0.85)  และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 2,331.51 ล้านบาท (ร้อยละ 6.09)   
  • มูลค่าการน าเข้า 29,990.93 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 2,117.74 ล้านบาท  
(ร้อยละ 7.60)  และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 5,749.17 ล้านบาท (ร้อยละ 16.09)   
  •  ดุลการค้า เกินดุล มูลค่า 5,933.33 ล้านบาท  

 
 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ด่าน มูลค่าการค้า เดือนมกราคม 2566      เทียบกับ ธ.ค.65 เทียบกับ ม.ค.65 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า (+/-) (+/-) % (+/-) % 
สะเดา  16,314.64  23,606.56  39,921.20  - 7,291.92      6,249.11          18.56  - 3,670.70  -    8.42  

ปาดังเบซาร ์    8,853.31    2,827.72  11,681.03   6,025.59        307.20           2.70  - 4,393.24  -  27.33  
บ้านประกอบ      145.91           1.88      147.79      144.03          19.21          14.94           15.24      11.49  

สงขลา  10,609.96    3,554.74  14,164.70    7,055.22  -   4,156.51  -      22.69  -        32.45  -    0.23  

ทอ.หาดใหญ ่           0.44          0.03          0.47           0.41  -           0.17  -      26.56             0.47         0.41  

รวม  35,924.26  29,990.93  65,915.19   5,933.33      2,418.84           3.81  - 8,080.68  -  10.92  
 

 
 

ด่าน 
เดือนธันวาคม 2565 เดือนมกราคม 2565 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า(+/-) ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า(+/-) 
สะเดา  17,635.06  16,037.03  33,672.09    1,598.03   19,440.21  24,151.69   43,591.90  - 4,711.48  
ปาดังเบซาร์   8,410.33    2,963.50   11,373.83    5,446.83   10,116.84    5,957.43  16,074.27    4,159.41  
บ้านประกอบ      127.26           1.32       128.58       125.94        131.27          1.29     132.55      129.98  
สงขลา   9,449.97    8,871.24  18,321.21       578.73    8,567.45    5,629.69  14,197.15    2,937.76  
ทอ.หาดใหญ่          0.54          0.10          0.64           0.44                 -                   -                  -                   -    

รวม  35,623.16  27,873.19   63,496.35    7,749.97  38,255.77  35,740.10  73,995.87    2,515.67  
 
 

2. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา 
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 ในภาพรวม มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเดือนมกราคม 2566  เพ่ิมขึ้น 2,418.84 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.81  เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2565  และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2565 
มูลค่าการค้ารวมลดลง 8,080.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.92 
 

  
 

                                                          

 

   
                         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          สินค้าส่งออก/น าเข้า ที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ  
  •  สินค้าส่งออก  อันดับหนึ่งคือ ยางพารา 6,055.96 ล้านบาท รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ยาง 5,260.55 
ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,572.45 ล้บาท  ตามล าดับ  
  • สินค้าน าเข้า  อันดับหนึ่งคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7,444.18 ล้านบาท 
รองลงมาคือ แผงวงจรไฟฟ้า 3,871.63 ล้านบาท  และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3,501.23 ล้านบาท  
ตามล าดับ 

  สินค้าลักลอบศุลกากร 
 •  สินค้าลักลอบศุลกากรที่จับกุมได้  มูลค่ารวม 5,865,504.29 บาท  อันดับหนึ่งคือ บุหรี่ต่างประเทศ  
รองลงมาคือ น้ ามันดีเซล-เบนซิน, รถยนต์กะบะ, ไพ่ และอ่ืน ๆ ตามล าดับ 

 
3. สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดน   
 • เดือนมกราคม 2566  มูลค่าการค้าชายแดนคิดเป็นร้อยละ 78.51 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 
ในเดือนมกราคม 2566 
 
 
 
 
 
 

สถิติการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา 
เดือนมกราคม 2566  เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

สถิติการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา 
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สถิติการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา  
เทียบกับสถิติการค้าชายแดน เดือนมกราคม 2566  

หน่วย : ล้านบาท 

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ม.ค.-66 65,915.19 35,924.26 29,990.93 5,933.33

ธ.ค.-65 63,496.35 35,623.16 27,873.19 7,749.97
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การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

ม.ค.-66 65,915.19 35,924.26 29,990.93 5,933.33

ม.ค.-65 73,995.87 38,255.77 35,740.10 2,515.67

-
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000

การค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า

การค้าระหว่างประเทศ 65,915.19 35,924.26 29,990.93 5,933.33

การค้าชายแดน 51,750.02 25,313.86 26,436.16 -1,122.30
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หน่วย : ล้านบาท 
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สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศ 
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4. สถานการณ์การค้า 
  4.1 เดือนมกราคม 2566  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ทยอย 
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  รถบัสโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ -หาดใหญ่ มีการใช้
บริการเต็มทุกเที่ยวบริการ  ร้านอาหารและโรงแรมที่พักจ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับจังหวัดสงขลา 
ได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ เมื่อวันที่ 20-24 มกราคม 2566  เพ่ือกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในพ้ืนที่ 
  4.2 จังหวัดสงขลา ไดข้ับเคลื่อนการด าเนินโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองชายแดนสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน   รวมทั้ง
ลดปัญหาการจราจรด่านพรมแดน อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว   โดยได้มีการเร่งรัดการเปิดด่านศุลกากร
สะเดา (แห่งใหม่)   ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างถนน เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่  ดังนี้ 
   1) ถนน Motor way ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จากหลวงหมายเลข 4 เข้าสู่ด่านศุลกากรสะเดา
แห่งใหม ่ในการรองรับรถขนสินค้า   
   2) ถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 เพ่ือ
เชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดากับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่  ระยะทาง 2 กิโลเมตร  ประกอบด้วย 
แนวที่ 1 ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ขนาด 8 ช่องจราจร ทิศทางละ 4 ช่องจราจร และแนวที่ 2 ระยะทาง 600 เมตร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร 
   3) ถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม  ระยะทาง 850 เมตร 
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ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  
เดือนมีนาคม 2566 

 

 


