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ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดา ส าหรับ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) จัดเก็บได้รวม 277.295 ลบ. 
ต  ากว่าประมาณการ 84.976 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 23.46 และต  ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 49.282 ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 15.09)  

หน่วย : ล้านบาท

ผลต่าง ร้อยละ ผลต่าง ร้อยละ

อากรขาเข้า 269.396 352.991 318.595 (83.595) (23.68) (49.199) (15.44)

อากรขาออก 1.520 0.158 0.200 1.362 862.03 1.320 660.00

ค่าธรรมเนียมและรายได้เบ็ดเตล็ด 6.379 9.122 7.783 (2.743) (30.07) (1.404) (18.04)

รวม 277.295 362.271 326.577 (84.976) (23.46) (49.282) (15.09)

* ผลการจดัเก็บรายได้แยกตามประเภทรายได้ (รายได้ศุลกากรและรายได้หน่วยงานอ่ืน) เปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา จากระบบรายงานสถิติการจดัเก็บรายได้ (เรียกข้อมูลเมื่อวันที ่2 เมษายน 2563)

ประเภทรายได้ จดัเก็บได้ ประมาณการ 

จัดเก็บได้ 
ช่วงเวลา

เดียวกันของปี
ก่อน

เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับจัดเก็บได้

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
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หน่วย : ล้านบาท

ผลต่าง ร้อยละ ผลต่าง ร้อยละ

ต.ค. 2562 51.774 67.580 65.707 (15.806) (23.39) (13.933) (21.20)

พ.ย. 2562 39.876 62.424 62.759 (22.548) (36.12) (22.883) (36.46)

ธ.ค. 2562 43.652 63.390 47.169 (19.738) (31.14) (3.517) (7.46)

ม.ค. 2563 51.789 70.011 57.619 (18.222) (26.03) (5.830) (10.12)

ก.พ. 2563 39.990 43.983 43.943 (3.993) (9.08) (3.953) (9.00)

ม.ีค. 2563 50.214 54.883 49.379 (4.669) (8.51) 0.835 1.69

รวม 277.295 362.271 326.577 (84.976) (23.46) (49.282) (15.09)

เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับจัดเก็บได้

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประจ าเดือน ประมาณการ จดัเก็บได้ 
จัดเก็บได้ 

ช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน
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มูลค่าการน าเข้าสินค้า และอากรขาเข้าที่จัดเกบ็ได้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

มูลค่าน าเข้าสินค้า (ยกเว้นอากร) 79,691.88 97.55 114,983.03 98.10 (35,291.15) (30.69)

มูลค่าน าเข้าสินค้า (ทีช่ าระอากร) 1,999.82 2.45 2,223.77 1.90 (223.96) (10.07)

มูลค่าการน าเข้าสินค้ารวม 81,691.69 100.00 117,206.80 100.00 (35,515.11) (30.30)

อากรขาเข้าทีจ่ดัเก็บได้ 255.15 295.85 (40.70) (13.76)

อัตราอากรถัวเฉลี่ยต่อมูลค่าน าเข้า(ทีช่ าระอากร) 12.76% 13.30% (0.54%) (4.06)

อัตราอากรถัวเฉลี่ยต่อมูลค่าน าเข้ารวม 0.31% 0.25% 0.06% 24.00

* รายงานข้อมูลการน าเข้าสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานทีต่รวจปล่อยข้อมูล ตามวันทีต่รวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมือ่วันที ่2 เมษายน 2563)

** อากรขาเข้าทีจั่ดเก็บได้จากระบบ CIS ต่างจากข้อมูลจากระบบรายงานสถิติการจัดเก็บรายได้

รายละเอียด
ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ต.ค. 61 - ม.ีค. 62 ผลต่าง - เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)
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มูลค่าน าเข้าสินค้า-ยกเว้นอากร 
(แยกตามการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร หรือการใช้สิทธิประโยชน์)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

มูลค่าน าเข้าที ยกเว้นอากร ส าหรับเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จ านวน 79,691.88 ลบ. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
จ านวน 35,291.15 ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 30.69) เมื อพิจารณามูลค่าน าเข้าที ยกเว้นอากรแยกตามการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรหรือการใช้สิทธิ
ประโยชน์แล้ว พบว่า มูลค่าน าเข้าที ยกเว้นอากรลดลงทุกประเภทการใช้สิทธิฯ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เขตประกอบการเสรี (I-EAT) 22,734.89 28.53 22,787.75 19.82 (52.87) (0.23)

การส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 14,260.03 17.89 16,822.31 14.63 (2,562.28) (15.23)

เขตปลอดอากร (Free Zone) 12,283.81 15.41 20,731.55 18.03 (8,447.74) (40.75)

การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรสาหรับของ 
         ทีม่ีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน (ATIGA)

10,503.60 13.18 12,525.17 10.89 (2,021.57) (16.14)

คลังสินค้าทณัฑ์บน (Bond) 9,846.57 12.36 26,491.02 23.04 (16,644.45) (62.83)

การยกเว้นอากรตาม พรบ.ปโิตรเลียม พ.ศ.2514 (005) 2,065.72 2.59 3,303.58 2.87 (1,237.86) (37.47)

สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 7,997.27 10.04 12,321.66 10.72 (4,324.39) (35.10)

รวมมูลค่าน าเข้าสินค้าทีย่กเว้นอากร 79,691.88 100.00 114,983.03 100.00 (35,291.15) (30.69)

รายละเอียด
ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ต.ค. 61 - ม.ีค. 62 ผลต่าง - เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)
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ข้อมูลสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก (พิกัด 4 หลัก)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

มูลค่าน าเข้าสินค้ารวมส าหรับเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จ านวน 81,691.69 ลบ. ลดลดจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 35,515.11 ลบ.
(คิดเป็นร้อยละ 30.30) โดยมูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พิกัด 8523 จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ า, 8542 วงจรรวมที ใช้           
ในทางอิเล็กทรอนิกส์, พิกัด 8473 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื องจักรประเภท 84.70 ถึง 84.72, พิกัด 8471 เครื องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ        
และพิกัด 8411 เครื องกังหันไอพ่น ตามล าดับ ซึ งมีมูลค่าน าเข้ารวม 40,869.70 ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 55.03 ของมูลค่าน าเข้ารวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1 8523 จานบนัทกึ เทป อปุกรณ์หน่วยเกบ็ความจ า 15,221.86 18.63 9,685.05 8.26 5,536.81 57.17

2 8542 วงจรรวมทีใ่ช้ในทางอเิล็กทรอนิกส์ 12,310.87 15.07 9,351.01 7.98 2,959.86 31.65

3 8473 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีเ่หมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ
ส่วนใหญ่ใช้กบัเคร่ืองจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72 
(เคร่ืองค านวณ/เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติ/เคร่ืองจักร
ส านักงาน)

5,704.60 6.98 7,833.53 6.68 (2,128.93) (27.18)

4 8471 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติและหน่วยต่าง ๆ 4,225.64 5.17 28,026.78 23.91 (23,801.14) (84.92)

5 8411 เคร่ืองกงัหนัไอพ่น เคร่ืองกงัหนัใบพัดและ เคร่ืองกงัหนักา๊ซอืน่ ๆ 3,406.74 4.17 59.13 0.05 3,347.61 5,661.36

40,869.70 50.03 54,955.50 46.89 (14,085.79) (25.63)

40,821.99 49.97 62,251.31 53.11 (21,429.32) (34.42)

81,691.69 100.00 117,206.80 100.00 (35,515.11) (30.30)

* รายงานข้อมูลการน าเข้าสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานทีต่รวจปล่อยข้อมูล ตามวันทีต่รวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมือ่วันที ่2 เมษายน 2563)

รวมทัง้สิ้น

รวม - มูลค่าน าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก

อ่ืน ๆ

ผลต่าง - เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ล าดับ
ที่

พิกัด ช่ือสินค้า
ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ต.ค. 61 - ม.ีค. 62
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บทวิเคราะห์สินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้า – ลดลง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

8471 เครื องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าประเภทพิกัด 84717020 หน่วยเก็บ-หน่วยขับจานบันทึกแบบแข็ง และพิกัด 84717099 หน่วยเก็บ-อื่น ๆ        

ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าโดย บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)/บจก. เวิลด์อิเลคตริค (ประเทศไทย) /หจก. โอทีแอล (ประเทศไทย)/              
บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

8407   เครื องยนต์สันดาป
ส่วนใหญ่น าเป็นการน าเข้าสินค้ประเภทพิกัด 84071000 เครื่องยนต์อากาศยาน โดย บมจ. การบินไทย /บจก. ไทยแอร์เอเชีย /               

บจก. สายการบินนกสกูต๊
ท้ังนี้ ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 มีการน าเข้าสินค้าประเภทพิกัด 84111200 เคร่ืองกังหันไอพ่น โดย บมจ. การบินไทย มูลค่าน าเข้า 

3,234.76 ล้านบาท (ใช้สิทธิประโยชน์ Free Zone)

ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ต.ค. 61 - ม.ีค. 62 ล้านบาท ร้อยละ

8471 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติและหน่วยต่าง ๆ 4,225.64 28,026.78 (23,801.14) (84.92)

8407 เคร่ืองยนต์สันดาป (เคร่ืองยนต์ส าหรับอากาศยาน) 479.11 10,894.25 (10,415.15) (95.60)

รวม 4,704.75 38,921.03 (34,216.29) (87.91)

พิกัด ช่ือสินค้า
มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) ผลต่าง - เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)

มูลค่าน าเข้าสินค้ารวมส าหรับเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ลดลดจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 35,515.11 ล้านบาท       
(คิดเป็นร้อยละ 30.30) ส่วนใหญ่เกิดจาก
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ข้อมูลสินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรได้สูงสุด 5 อันดับแรก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1 8528 มอนิเตอร์/เคร่ืองฉาย/เคร่ืองรับส าหรับโทรทศัน์ 20% 41.04 16.08 60.78 20.55 (19.74) (32.48)

2 3304 เคร่ืองส าอาง 30% 22.75 8.92 29.96 10.13 (7.22) (24.08)

3 8708 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของยานยนต์ 
ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05

30% 19.31 7.57 19.09 6.45 0.21 1.12

4 8507 หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกัน้ของของดังกล่าว 10% 7.56 2.96 1.25 0.42 6.31 503.63

5 0703 หวัหอมใหญ่/กระเทยีม 142%/57% 6.80 2.66 0.00 0.00 6.80 N/A

97.45 38.20 111.09 37.55 (13.64) (12.28)

157.69 61.80 184.76 62.45 (27.06) (14.65)

255.15 100.00 295.85 100.00 (40.70) (13.76)

* รายงานข้อมูลการน าเข้าสินค้า ตามพิกัดศุลกากร ตามสถานทีต่รวจปล่อยข้อมูล ตามวันทีต่รวจปล่อย (จากระบบ CIS เรียกข้อมูลเมือ่วันที ่2 เมษายน 2563)

รวมอากรทีจ่ดัเก็บได้สูงสุด - 5 อันดับแรก

รวมอากรทีจ่ดัเก็บได้ - อ่ืน ๆ

รวมทัง้สิ้น

อัตราอากร
ล าดับ

ที่
พิกัด ช่ือสินค้า

ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ต.ค. 61 - ม.ีค. 62 ผลต่าง - เพ่ิมข้ึน/
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มูลค่าการส่งออกสินค้า และอากรขาออก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

มูลค่าการส่งออก ส าหรับเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จ านวน 67,083.03 ลบ. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน         
จ านวน 15,322.44 ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 18.59) อากรขาออกท่ีจัดเก็บได้ จ านวน 1.52 ลบ. เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1.32 ลบ 
(คิดเป็นร้อยละ 658.92) โดยสามารถจัดเก็บอากรขาออกได้จากการส่งออกสินค้าประเภทพิกัด 44083990 ไม้ยางพาราท าเป็นแผ่นบางไม่เกิน            
6 มิลลิเมตร (รับเบอรว์ู้ดวเีนียร)์ อัตราอากรร้อยละ 10 ส่งออกโดย บริษัท ฟร้อนท์ อินเตอร์ วู๊ด จ ากัด

ท้ังนี้ สินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1 4001 ยางธรรมชาติ 11,527.14 17.18 10,879.25 13.20 647.89 5.96

2 8471 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติและหน่วยต่าง ๆ 7,184.23 10.71 13,483.96 16.36 (6,299.73) (46.72)

3 8407 เคร่ืองยนต์สันดาป (เคร่ืองยนต์ส าหรับอากาศยาน) 5,529.31 8.24 6,820.93 8.28 (1,291.62) (18.94)

4 8542 วงจรรวมทีใ่ช้ในทางอเิล็กทรอนิกส์ 4,438.37 6.62 3,678.25 4.46 760.12 20.67

5 4015 ถุงมือ ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง 3,021.14 4.50 2,898.28 3.52 122.86 4.24

31,700.20 47.26 37,760.67 45.82 (6,060.48) (16.05)

35,382.83 52.74 44,644.80 54.18 (9,261.96) (20.75)

67,083.03 100.00 82,405.47 100.00 (15,322.44) (18.59)

1.52 0.00 0.20 0.00 1.32 658.92

อ่ืน ๆ

รวมทัง้สิ้น

ผลต่าง - เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)

รวม - มูลค่าส่งออกสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

ล าดับ
ที่

พิกัด ช่ือสินค้า
ต.ค. 62 - ก.พ. 63 ต.ค. 61 - ก.พ. 62

อากรขาออก
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สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ต.ค. 61 - ม.ีค. 62 ผลต่าง-เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ร้อยละ
8471 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติและหน่วยต่าง ๆ 7,184.23 13,483.96 (6,299.73) (46.72)
8473 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ ท่ีเหมาะส าหรับ ใช้เฉพาะหรือ

ส่วนใหญใ่ช้กบัเคร่ืองจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72 (เคร่ือง
ค านวณ/เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติ/เคร่ืองจักรส านักงาน)

2,510.30 8,324.32 (5,814.02) (69.84)

รวม 9,694.53 21,808.28 (12,113.75) (55.55)

พิกัด ช่ือสินค้า
มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)


