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การจัดเก็บรายได้ศุลกากร - ตามประเภทรายได้
เดือน มีนาคม 2563
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หน่วย : ล้านบาท

ผลต่าง ร้อยละ ผลต่าง ร้อยละ

อากรขาเข้า 49.605 54.000 48.029 (4.395) (8.14) 1.576 3.28

อากรขาออก 0.231 0.000 0.176 0.231 N/A 0.055 31.25

ค่าธรรมเนียมและรายได้เบ็ดเตล็ด 0.378 0.883 1.174 (0.505) (57.19) (0.796) (67.80)

รวม 50.214 54.883 49.379 (4.669) (8.51) 0.835 1.69

           ผลการจดัเก็บรายได้ศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดา (จากระบบสถิติการจดัเก็บรายได้) ส าหรับเดือน มนีาคม 2563 จดัเก็บได้
50.214 ล้านบาท ต  ากว่าประมาณการ 4.669 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.51) และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.835 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 1.69)

ประเภทรายได้ จดัเก็บได้ ประมาณการ
จัดเก็บได้ 

ช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน

เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับจัดเก็บได้

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
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มูลค่าการน าเข้าสินค้า และอากรขาเข้าที่จัดเกบ็ได้
เดือน มีนาคม 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่วงวันที ่01 - 17 6,993.53 53.40 178.17 51.77 7,171.70 53.36 23.87 48.75 13.40% 0.33%

ช่วงวันที ่18 - 31 6,103.39 46.60 165.97 48.23 6,269.36 46.64 25.10 51.25 15.12% 0.40%

รวม 13,096.93 100.00 344.14 100.00 13,441.06 100.00 48.97 100.00 14.23% 0.36%

97% 3% 100%

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่วงวันที ่01 - 17 11,049.47 53.08 244.83 63.31 11,294.30 53.26 29.20 60.95 11.93% 0.26%

ช่วงวันที ่18 - 31 9,769.10 46.92 141.86 36.69 9,910.96 46.74 18.70 39.05 13.19% 0.19%

รวม 20,818.57 100.00 386.69 100.00 21,205.25 100.00 47.90 100.00 12.39% 0.23%

98% 2% 100%

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่วงวันที ่01 - 17 (4,055.93) (36.71) (66.66) (27.23) (4,122.59) (36.50) (5.33) (18.25)

ช่วงวันที ่18 - 31 (3,665.71) (37.52) 24.11 17.00 (3,641.60) (36.74) 6.40 34.19

รวม (7,721.64) (37.09) (42.55) (11.00) (7,764.19) (36.61) 1.07 2.23

* รายงานข้อมูลการน าเข้าสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานที ตรวจปล่อยข้อมูล ตามวันที ตรวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมื อวันที  1 เมษายน 2563)

** อากรขาเข้าที จัดเก็บได้จากระบบ CIS ต่างจากข้อมูลจากระบบรายงานสถิติการจัดเก็บรายได้

อัตราอากรถัว
เฉลี ยต่อมูลค่า

น าเข้า   (ที ช าระ
อากร)

อัตราอากรถัว
เฉลี ยต่อมูลค่า

น าเข้ารวม

อัตราอากรถัว
เฉลี ยต่อมูลค่า

น าเข้า   (ที ช าระ
อากร)

อัตราอากรถัว
เฉลี ยต่อมูลค่า

น าเข้ารวม

ผลต่าง - เพิ มข้ึน/(ลดลง)

มูลค่าน าเข้าสินค้า
อากรที จดัเก็บได้

ยกเว้นอากร ช าระอากร รวม

มีนาคม 2562

มูลค่าน าเข้าสินค้า
อากรที จดัเก็บได้

ยกเว้นอากร ช าระอากร รวม

ยกเว้นอากร ช าระอากร รวม
อากรที จดัเก็บได้

มีนาคม 2563

มูลค่าน าเข้าสินค้า
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มูลค่าน าเข้าสินค้า (ยกเว้นอากร) - แยกตามการใช้สิทธิประโยชน์
เดือน มีนาคม 2563

มูลค่าน าเข้าที่ยกเว้นอากร เดือน มีนาคม 2563 จ านวน 13,096.93 ลบ. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 7,721.64 ลบ.            
(คิดเป็นร้อยละ 37.09) เมื่อพิจารณามูลค่าน าเข้าที่ยกเว้นอากรแยกตามสิทธิประโยชน์แล้ว พบว่า มูลค่าน าเข้าที่ยกเว้นอากรลดลงทุกประเภท
การใช้สิทธิ ยกเว้น การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากอาเซียนเท่านั้นที่มีการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เขตปลอดอากร (Free Zone) 3,113.48 23.77 4,430.58 21.28 (1,317.10) (29.73)

เขตประกอบการเสรี (I-EAT) 2,723.09 20.79 4,011.02 19.27 (1,287.93) (32.11)

การส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 2,539.88 19.39 2,726.03 13.09 (186.15) (6.83)

คลังสินค้าทณัฑ์บน (Bond) 1,754.89 13.40 4,180.96 20.08 (2,426.07) (58.03)

การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรสาหรับของ
ทีม่ีถิ่นก าเนิดจากอาเซียน (ATIGA)

1,604.52 12.25 1,418.64 6.81 185.88 13.10

การยกเว้นอากรตาม พรบ.ปโิตรเลียม พ.ศ.2514 (005) 239.84 1.83 458.75 2.20 (218.91) (47.72)

สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 1,121.24 8.56 3,592.59 17.26 (2,471.35) (68.79)

รวมมูลค่าน าเข้าสินค้าที ยกเว้นอากร 13,096.93 99.99 20,818.57 100.00 (7,721.64) (37.09)

รายละเอียด
มีนาคม 2563 มีนาคม 2562 ผลต่าง - เพิ มข้ึน/(ลดลง)



Sadao
CUSTOMS HOUSE

5

ข้อมูลสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก (พิกัด 4 หลัก)
เดือน มีนาคม 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1 8523 จานบนัทกึ เทป อปุกรณ์หน่วยเกบ็ความจ า 3,161.95 23.52 1,486.87 7.01 1,675.07 112.66

2 8411 เคร่ืองกงัหนัไอพ่น เคร่ืองกงัหนัใบพัดและ เคร่ืองกงัหนักา๊ซอืน่ ๆ 1,596.44 11.88 0.01 0.00 1,596.42 12,408,938.64

3 8542 วงจรรวมทีใ่ช้ในทางอเิล็กทรอนิกส์ 1,226.46 9.12 1,332.01 6.28 (105.55) (7.92)

4 8473
ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีเ่หมาะส าหรับใช้เฉพาะ
หรือส่วนใหญ่ใช้กบัเคร่ืองจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72
(เคร่ืองค านวณ/เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติ/เคร่ืองจักร

768.66 5.72 1,262.01 5.95 (493.35) (39.09)

5 8541
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอปุกรณ์กึง่ตัวน าทีค่ล้ายกนั        
กลอปุกรณ์กึง่ตัวน าแบบไวแสง และโฟโตวอลตาอกิเซลล์

651.94 4.85 314.66 1.48 337.27 107.19

7,405.44 55.10 4,395.57 20.73 3,009.87 68.48

6,035.63 44.90 16,809.69 79.27 (10,774.06) (64.09)

13,441.06 100.00 21,205.25 100.00 (7,764.19) (36.61)

* รายงานข้อมูลการน าเข้าสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานที ตรวจปล่อยข้อมูล ตามวันที ตรวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมื อวันที  1 เมษายน 2563)

รวมทัง้สิ้น

รวม - มูลค่าน าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก

อื น ๆ

ผลต่าง - เพิ มข้ึน/(ลดลง)ล าดับ
ที 

พิกัด ชื อสินค้า
มนีาคม 2563 มนีาคม 2562

มูลค่าน าเข้าสินค้ารวมส าหรับเดือน มีนาคม 2563 จ านวน 13,441.06 ล้านบาท ลดลดจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7,764.19 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 36.61 
โดยมูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พิกัด 8523 จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ า, พิกัด 8411 เครื่องกังหันไอพ่น พิกัด 8542 วงจรรวมที่ใช้
ในทางอิเล็กทรอนิกส์, พิกัด 8473 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร และพิกัด 8541 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวน าที่คล้ายกัน
กลอุปกรณ์กึ่งตัวน าแบบไวแสง และโฟโตวอลตาอิกเซลล์ ตามล าดับ ซึ่งมีมูลค่าน าเข้ารวม 7,405.44 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 55.10 ของมูลค่าน าเข้ารวม 
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ข้อมูลสินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรได้สูงสุด 5 อันดับแรก
เดือน มีนาคม 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1 8528 จอคอมพิวเตอร์ 20% 7.97 16.28 9.90 20.66 (1.93) (19.46)

2 0703 หอมหวัใหญ่ / กระเทยีม 142% /57% 6.80 13.88 0.00 0.00 6.80 N/A

3 8708 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของยานยนต์ 30% 3.84 7.84 3.13 6.54 0.71 22.58

4 3304 เคร่ืองส าอาง 30% 2.81 5.73 5.49 11.45 (2.68) (48.81)

5 8536 เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือปอ้งกนั
วงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกบัวงจรไฟฟ้าหรือต่อ
ภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เคร่ือง
ก าจัดกระแสเซอร์จ ปล๊ัก เต้ารับ กระจุ๊บ
หลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออืน่ ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า)

10% 1.95 3.98 0.51 1.07 1.43 279.57

23.36 47.70 19.03 39.72 4.33 22.77

25.61 52.30 28.88 60.28 (3.27) (11.31)

48.97 100.00 47.90 100.00 1.07 2.23

* รายงานข้อมูลการน าเข้าสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานที ตรวจปล่อยข้อมูล ตามวันที ตรวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมื อวันที  1 เมษายน 2563)

รวมอากรที จดัเก็บได้สูงสุด - 5 อันดับแรก

รวมอากรที จดัเก็บได้ - อื น ๆ

รวมทัง้สิ้น

อัตราอากร
ล าดับ

ที 
พิกัด ชื อสินค้า

มนีาคม 2563 มนีาคม 2562 ผลต่าง - เพิ มข้ึน/
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มูลค่าการส่งออก และอากรขาออกที่จัดเกบ็ได้
เดือน มีนาคม 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่วงวันท่ี 01 - 17 7,212.46 62.95 8,196.63 53.33 (984.17) (12.01) 0.23 100.00 0.12 66.29 0.11 98.19

ช่วงวันท่ี 18 - 31 4,245.40 37.05 7,171.66 46.67 (2,926.26) (40.80) 0.00 0.00 0.06 33.71 (0.06) (100.00)

รวม 11,457.87 100.00 15,368.29 100.00 (3,910.43) (25.44) 0.23 100.00 0.18 100.00 0.06 31.38

* รายงานข้อมูลการส่งออกสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานที ตรวจปล่อยข้อมูล ตามวันที ตรวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมื อวันที  2 เมษายน 2563)

อากรขาออก

มีนาคม 2563 มีนาคม 2562 ผลต่าง-เพิ มข้ึน/(ลดลง)ผลต่าง-เพิ มข้ึน/(ลดลง)รายละเอียด

มูลค่าส่งออก

มีนาคม 2563 มีนาคม 2562

มูลค่าการส่งออกสินค้า เดือนมีนาคม 2563 จ านวน 11,457.87 ลบ. ลดลดจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3,910.43 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 25.44 อากรที่
จัดเก็บได้ จ านวน 0.23 ลบ. เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 0.06 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 31.38 ทั้งนี้ อากรขาอออกที่จัดเก็บได้เกิดจากการส่งออก
สินค้าประเภทพิกัด 44083990 ไม้ยางพาราท าเป็นแผ่นบางไม่เกิน 6 มิลลิเมตร (รับเบอร์วู้ดวเีนียร์) อัตราอากรร้อยละ 10 ส่งออกโดย บริษัท ฟร้อนท์ อินเตอร์ วู๊ด
จ ากัด

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกของแต่ละช่วงเวลา พบว่า
- มูลค่าการส่งออกสินค้า ช่วงวันที่ 1-17 มีนาคม 2563 จ านวน 7,212.46 ลบ. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 984.17 (คิดเป็นร้อยละ 12.01)
- มูลค่าการส่งออกสินค้า ช่วงวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 จ านวน 4,245.40 ลบ. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 2,926.26 ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 40.80)
- จะเห็นได้มูลค่าส่งออกสินค้าส าหรับเดือน มีนาคม 2563 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3,910.43 ลบ. เกิดจากการส่งออกสินค้าในช่วงวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 

จ านวน 2,926.26 ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าส่งออกที่ลดลงรวมทั้งเดือน) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกาศ            
ใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 – 14 เมษายน 2563



Sadao
CUSTOMS HOUSE

8

ข้อมูลการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก-พิกัด 4 หลัก
เดือน มีนาคม 2563

มูลค่าการส่งออกทีมีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พิกัด 4001 ยางธรรมชาต,ิ พิกัด 8471 เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ, พิกัด 8407 
เครื่องยนต์สันดาป (เครืองยนต์ส าหรับอากาศยาน), พิกัด 8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ และพิกัด 4015 ถุงมือ (ท าด้วยยางวัลแคไนซ์
นอกจากยางแข็ง) ตามล าดับ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวม 5,794.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.57 ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งสิ้น 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1 4001 ยางธรรมชาติ 2,154.91 18.81 1,969.89 12.82 185.02 9.39

2 8471 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติและหน่วยต่าง ๆ 1,543.48 13.47 2,445.99 15.92 (902.51) (36.90)

3 8407 เคร่ืองยนต์สันดาป (เคร่ืองยนต์ส าหรับอากาศยาน) 1,088.06 9.50 1,773.82 11.54 (685.76) (38.66)

4 8542 วงจรรวมทีใ่ช้ในทางอเิล็กทรอนิกส์ 522.68 4.56 603.75 3.93 (81.07) (13.43)

5 4015 ถุงมือ ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง 485.15 4.23 496.70 3.23 (11.55) (2.33)

5,794.28 50.57 7,290.14 47.44 (1,495.87) (20.52)

5,663.59 49.43 8,078.15 52.56 (2,414.56) (29.89)

11,457.87 100.00 15,368.29 100.00 (3,910.43) (25.44)

*รายงานข้อมูลการส่งออกสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานที ตรวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมื อวันที  1 มีนาคม 2563)

อื น ๆ

รวมทัง้สิ้น

ผลต่าง - เพิ มข้ึน/(ลดลง)

รวม - มูลค่าส่งออกสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

ล าดับ
ที 

พิกัด ชื อสินค้า
มนีาคม 2563 มนีาคม 2562
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สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง
เดือน มีนาคม 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1 8471 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติและหน่วยต่าง ๆ 1,543.48 51.31 2,445.99 44.87 (902.51) (36.90)

2 8407 เคร่ืองยนต์สันดาป (เคร่ืองยนต์ส าหรับอากาศยาน) 1,088.06 36.17 1,773.82 32.54 (685.76) (38.66)

3 8473 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีเ่หมาะส าหรับใช้เฉพาะ
หรือส่วนใหญ่ใช้กบัเคร่ืองจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72 
(เคร่ืองค านวณ/เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติ/เคร่ืองใช้
ส านักงาน)

376.83 12.53 1,231.27 22.59 (854.44) (69.39)

3,008.37 100.00 5,451.08 100.00 (2,442.71) (44.81)

*รายงานข้อมูลการส่งออกสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานที ตรวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมื อวันที  2 เมษายน 2563)

รวมทัง้สิ้น

ล าดับ
ที 

พิกัด ชื อสินค้า
มนีาคม 2563 มนีาคม 2562 ผลต่าง - เพิ มข้ึน/(ลดลง)
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สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึน
เดือน มีนาคม 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1 4001 ยางธรรมชาติ 2,154.91 82.81 1,969.89 97.23 185.02 9.39

2 1901 ส่ิงสกดัจากมอลต์ รวมทัง้อาหารปรุงแต่งทีท่ าจากแปง้ เมล็ดหกั
 แปง้หยาบ จากสตาร์ช หรือส่ิงสกดัจากมอลต์ ไม่มีโกโก ้หรือมี
โกโกน้้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก

253.43 9.74 20.27 1.00 233.16 1,150.37

3 3818 ธาตุเคมีทีโ่ด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทางอเิล็กทรอนิกส์ มีลักษณะ
เปน็แผ่นกลม เปน็เวเฟอร์หรือลักษณะทีค่ล้ายกนั สารประกอบ
เคมีทีโ่ด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทางอเิล็กทรอนิกส์ (ซิลิคอนเวเฟอร์)

194.00 7.45 35.77 1.77 158.23 442.40

2,602.34 100.00 2,025.93 100.00 576.42 28.45รวมทัง้สิ้น

ล าดับ
ที 

พิกัด ชื อสินค้า
มนีาคม 2563 มนีาคม 2562 ผลต่าง - เพิ มข้ึน/(ลดลง)

1. พิกัด 4001 ยางธรรมชาติ
- ปริมาณการส่งออกของเดือนมีนาคม 2563 จ านวน 60,890 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 35 บาท/กก.
- ปริมาณการส่งออกของเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 59,273 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 33 บาท/กก.
- มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติ เดือนมีนาคม 2563 สูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1,617 ตัน ส่วนหนึ่งมาจากผู้ส่งออกท่ีเคย

ส่งออกทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์เปลี่ยนมาเป็นส่งออกทางด่านศุลกากรสะเดา (เนื่องจากจังหวัดสงขลาอนุญาตให้น าเข้า-ส่งออกสินค้าทางด่าน
ชายแดนทางบก ณ ด่านศุลกากรสะเดา เท่านั้น) ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น 2 บาท/กิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 6)
2. พิกัด 1901 สิ่งสกัดจากมอลต์ฯ

ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าประเภทอาหารปรุงแต่งท่ีเหมาะส าหรับทารกหรือเด็กเล็ก (ผลิตภณัฑ์จากนม) โดย บจก.ดเูม็กซ์
3. พิกัด 3818 ซิลิคอนเวเฟอร์

ส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าเป็นซิลิคอนเวเฟอร์ (ใช้สิทธิพิเศษ Free Zone) โดย หจก. โอทีแอล (ประเทศไทย)


