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8528 จอคอมพิวเตอร์

6404 รองเทา้ที มีพ้ืนรองเทา้ด้านบนทา่ด้วยวัตถุทอ

3304 เครื องส่าอาง

6403 รองเทา้ที มีพ้ืนรองเทา้ด้านบนทา่ด้วยหนังฟอก
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าน าเข้ารวม 0.76 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปกีอ่นจ านวน 4.64 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 85.87 ส่งผลใหจ้ัดเกบ็
อากรได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปกีอ่น จ านวน 1.50 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 93.87 ทัง้นี้ ส่วนใหญ่น าเข้าโดย บริษัท เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าน าเข้ารวม 6.55 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปกีอ่นจ านวน 12.68 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 65.96 ส่งผลใหจ้ัดเกบ็
อากรได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปกีอ่น จ านวน 3.18 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 61.78 ทัง้นี้ ส่วนใหญ่น าเข้าโดย บริษัท ลอรีอลั (ประเทศไทย) จ ากดั และ
บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จ ากดั (เดือน พ.ย. 62 บจก. ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) ไม่มีการน าเข้า)

ส่วนใหญ่น าเข้าสินค้าประเภทพิกดั 85285910 จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าน าเข้ารวม 19.82 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปกีอ่นจ านวน 47.00 ล้านบาท (คิดเปน็ร้อยละ 70) ส่งผลใหจ้ัดเกบ็อากรได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปกีอ่น จ านวน 9.29 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 70 ทัง้นี้ 
ส่วนใหญ่น าเข้าโดย โดย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

ส่วนใหญ่น าเข้าสินค้าประเภทพิกดั 64041190 รองเทา้กฬีา และพิกดั 64041900 รองเทา้ทีม่ีพื้นรองเทา้ด้านนอกท าด้วยยางหรือพลาสติก (อืน่ ๆ) ซ่ึงในเดือน
พฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าน าเข้าของ 2 พิกดัดังกล่าวรวม 3.78 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปกีอ่นจ านวน 27.72 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 87.99 
ส่งผลใหจ้ัดเกบ็อากรได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปกีอ่น จ านวน 8.32 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 87.99 ทัง้นี้ เดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนใหญ่น าเข้าโดย 
บริษัท สเกต็เชอร์ส (ไทยแลนด์) จ ากดั /ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนใหญ่น าเข้าโดย บริษัท ไนกี ้(ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

บทวิเคราะห์การจัดเก็บอากรขาเข้า (ต่อ)
ด่านศุลกากรสะเดา 

เดือน พฤศจิกายน 2562
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บทวิเคราะห์

ล้านบาท ร้อยละ
8473 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับเคร่ืองจักร (1,081.23) (70.11)
8471 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอตัโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ของเคร่ืองดังกล่าว (970.66) (43.28)
8501 มอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึง ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) (241.65) (77.49)
4001 ยางธรรมชาติ (136.41) (7.53)

รวม (2,429.95) (41.12)

             ส่าหรับเดือน พฤศจกิายน 2562 สามารถจดัเก็บอากรขาออกได้ 0.28 ล้านบาท ทั้งน้ี เป็นการจดัเก็บอากรจากการส่งออกสินค้าประเภทพิกัด 44083990 ไมย้างพาราท่า
เป็นแผ่นบางไมเ่กิน 6 มลิลิเมตร (รับเบอร์วูด้วีเนียร)์ อัตราอากรร้อยละ 10 ส่งออกโดย บริษัท ฟร้อนท์ อินเตอร์ วูด๊ จา่กัด

70.19 311.85

3,479.62 5,909.57
1,676.22 1,812.63

1,272.16 2,242.82
461.05 1,542.28

             ทั้งน้ี ส่าหรับเดือน พฤศจกิายน 2562 มลูค่าส่งออกรวมทั้งสิ้นลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จา่นวน 2,302.48 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

พิกัด ชื อสินค้า
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) ผลต่าง - เพิ มข้ึน/(ลดลง)

พฤศจกิายน 2562 พฤศจกิายน 2561

             ส่าหรับเดือน พฤศจกิายน 2562 มมีลูค่าส่งออกสินค้ารวมทั้งสิ้น 11,179.11 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2,302.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 
โดยมลูค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พิกัด 4001 ยางธรรมชาติ, พิกัด 8471 เครื องประมวลผลข้อมลูอัตโนมติั, พิกัด 8542 วงจรรวมที ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส,์ พิกัด 8407 
เครื องยนต์สันดาป (เครื องยนต์ส่าหรับอากาศยาน) และพิกัด 8473 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื องจกัร ตามล่าดับ ซึ งมมีลูค่าส่งออกรวม 5,309.13 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 47.49 ของมลูค่าส่งออกรวมทั้งสิ้น

บทวิเคราะห์มูลค่าการส่งออก
ด่านศุลกากรสะเดา 

เดือน พฤศจิกายน 2562
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การจัดเก็บรายได้ของด่านศุลกากรสะเดา ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้จ านวน 
39.876 ล้านบาท ต  ากว่าประมาณการจ านวน 22.548 ล้านบาท (ประมาณการ 62.424 ล้านบาท)  
คิดเป็นร้อยละ 36.12 เนื องจากมีการน าเข้าสินค้าหลักที ก่อให้เกิดรายได้สูงในปริมาณที ลดลง ได้แก่   
1. จอคอมพิวเตอร์ พิกัด 8528 มีมูลค่าน าเข้ารวม 19.82 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนจ านวน 47.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70) ส่งผลให้จัดเก็บอากรได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน จ านวน 9.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 2.รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านบนท าด้วยวัตถุทอ 
พิกัด 6404 มีมูลค่าน าเข้า 3.78 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 27.72 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 87.99 ส่งผลให้จัดเก็บอากรได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 8.32 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.99 และ 3. เครื่องส าอาง พิกัด 3304 มีมูลค่าน าเข้ารวม 6.55 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 12.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.96 ส่งผลให้จัดเก็บ
อากรได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 3.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.78
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1. บริษัทที เคยน าเข้าและตรวจปล่อยสินค้าทางด่านศุลกากรสะเดา เปลี ยนไปน าเข้าและตรวจปล่อยสินค้า         
ทางด่านฯ อื นมากขึ้น และชะลอการน าเข้าสินค้า เนื องจากภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของ  ด่านฯ 
สะเดาลดลง
2.     บริษัทที เคยน าเข้าสินค้าและช าระค่าภาษีอากรที ด่านฯ สะเดา เปลี ยนมาใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรต่างๆ    
เพิ มมากขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของด่านฯ สะเดาลดลง
3. จ านวนรถบรรทุกสินค้าขาเข้าลดลง แสดงถึงจ านวนเที ยวสินค้าที ลดลง ซึ งส่งผลถึงปริมาณการน าเข้าสินค้า
ที ลดลง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจ านวนรถบรรทุก 5,674 คัน ลดลงจากปีที แล้ว 1,191 คัน (ปีที แล้ว
6,865 คัน) คิดเป็นร้อยละ 17.35
4.     มีการน าเข้าสินค้าที ด่านศุลกากรสะเดาแต่ไปตรวจปล่อยที อื นเป็นจ านวนมาก เนื องจากไม่ได้รับความ
สะดวกจากหน่วยงานที เกี ยวข้องกับสินค้านั้นๆ และการที มีรถสินค้าเข้ามาท าพิธีการมัดลวดที ด่านฯ สะเดา ส่วน
หนึ งเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที การให้บริการของรถสินค้าที ตรวจปล่อยที ด่านฯ สะเดา เนื องจากด่านฯ สะเดา
ปัจจุบันมีพื้นที คับแคบและแออัด ส่งผลให้รายได้ที จะเกิดแก่ด่านฯ สะเดาหายไป (สินค้าที น าเข้าที ด่านฯ สะเดา 
แต่ไปตรวจปล่อยที อื นเดือน พ.ย. 2562 มีมูลค่าน าเข้า 1,552.97 ล้านบาท คิดเป็นอากรขาเข้า 30.63 ล้านบาท)
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การจัดเก็บรายได้ศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดามีแนวโน้มชะลอตัว 
สะท้อนจากการจัดเก็บรายได้ในเดือนพฤศจิกายนที ผ่านมา ซึ งเป็นไปตามภาวะ    
การชะลอตัวอย่างต่อเนื องของเศรษฐกิจโลก ท าให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศ
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1. เชิญประชุมหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการและตัวแทน
ออกของ เพื อแลกเปลี ยนความคิดเห็นและสอบถามถึงสภาพปัญหาต่างๆ

2. ออกตรวจเยี ยมผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของที อยู่ในพื้นที  เพื อพบปะพูดคุย 
สอบถามสภาพปัญหา และให้ค าแนะน าในการด าเนินพิธีการทางศุลกากรที ถูกต้องและเหมาะสม

3. อ านวยความสะดวกในการด าเนินพิธีการทางศุลกากรให้แก่ผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของ โดยยึดหลักการให้บริการที ดี มี Service Mind

4. เพิ มมาตรการเพื อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากช่องทางอื นให้สูงขึ้น เช่น การจัดเก็บ
ภาษีอากรปากระวาง หรือรายได้จากการขายของกลางที พร้อมจ าหน่าย 

5. เพิ มการปราบปรามให้มากขึ้น เพื อป้องกันการลักลอบ หลีกเลี ยงการเสียภาษี
6. ติดต้ังกล่องรับความคิดเห็น


