
ด่านศุลกากรเบตง



สาเหตุการจัดเก็บรายไดสู้ง/ต ่ากว่าประมาณการ
สาเหตุที่ท าใหก้ารจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ท่ีส่งผลให้มีการห้าม
ประชาชนเดินทางผ่านเข้าออกประเทศทางด่านศุลกากรเบตง ซึ่งท่ีผ่านมาพื้นฐานเศรษฐกิจของอ าเภอเบตงขับเคลื่อนด้วยการ
บริโภคของนักท่องเท่ียวจากประเทศมาเลเซียเป็นหลักการท่ีไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาท าให้ความต้องการสินค้า
กลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีลดลงมาก แม้ในส่วนของการน าเข้าสินค้ายังกระท าได้ตามปกติโดยมีการน าเข้าวัตถุดิบท่ีใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา และไม้อัดซึ่งเป็นสินค้าท่ีจัดเก็บค่าอากรได้ถงึร้อยละ 35.50 ของค่าภาษีอากรท่ีจัดเก็บได้ท้ังหมด โดยยังมี
การน าเข้าท่ีไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่สินค้าอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้ลดลงอย่างมาก

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ ผลการจัดเก็บรายได้ ประมาณการ
เปรียบเทียบกับประมาณการ

จ่านวน %

อากรขาเข้า 4.282 5.580 (1.298) (23.26)

อากรขาออก - - - -

ค่าธรรมเนียมฯ 0.544 0.900 (0.356) (39.56)

รายได้สุทธิ 4.826 6.480 (1.654) (25.52)



หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ ผลการจัดเก็บรายได้ ประมาณการ
เปรียบเทียบกับประมาณการ

จ่านวน %

อากรขาเข้า 0.810 2.000 (1.190) (5.95)

อากรขาออก 0.000 0.000 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียมฯ 0.060 0.300 (0.240) (8.00)

รายได้สุทธิ 0.870 2.300 (1.430) (6.22)



มูลค่าการน่าเข้า - ส่งออก

การวิเคราะห์แนวโน้มการน่าเข้า - ส่งออก สินค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มูลค่าการน าเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 110.137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 9.657 สถานการณ์การค้าของ
ผู้ประกอบการในพื้นท่ีอ าเภอเบตงมีภาวะทรงตัว โดยยังไม่มีแผนการขยายก าลังการผลิต ประกอบกับก าลังการบริโภคของประชาชนใน
อ าเภอเบตงและอ าเภอใกล้เคียงมีแนวโน้มท่ีจะทรงตัวหรือลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดยะลา คาดว่าในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ด่านฯ เบตง ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการ เนื่องจากสินค้าหลักท่ีเคยมีการจัดเก็บอากรได้เปลี่ยนมาใช้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น การใช้สิทธิ์ ATIGA (Form D) ของสินค้าสกาโนแคปซูล และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้ประกอบการกลุ่มอตุสาหกรรมยางในต่างประเทศได้ชะลอการสัง่ซือ้สินค้า ส่งผลให้การผลิตในประเทศและ
การน าเข้าสินค้าวตัถดุิบท่ีมีอากรมีปริมาณท่ีลดลง ประกอบกบัในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 เกิดเหตอุทุกภยั ถนนหลกัท่ีใช้เป็นเส้นทาง
การขนส่งสินค้าฝ่ังประเทศมาเลเซียถกูตดัขาด รถขนส่งสินค้าไม่สามารถผ่านได้ จงึไม่มีการน าเข้าและส่งออกสินค้า

การส่งออก
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มูลค่าสินค้า (ล้านบาท) 1,179.001 3,772.972 3,049.654 2,849.331

อากร (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000 0.000

การน่าเข้า
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.พ. 65) พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มูลค่าสินค้า (ล้านบาท) 46.366 110.137 100.438 128.704

อากร (ล้านบาท) 0.806 4.324 5.344 7.631



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – ก.พ. 65)
พิกัดศุลกากร 

4 หลัก
ประเภทสินค้า

มูลค่าน่าเข้า ค่าอากรขาเข้า น ่าหนัก 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ตัน)

1 28.14 แก๊สแอมโมเนียเหลว 18.576 - 719.500
2 40.02 ยางสไตรีนบิวทาไดอีน 5.559 0.278 76.860
3 27.10 น้ ามันหล่อลื่นๆ ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา 5.275 0.369 195.378
4 21.01 กาแฟปรุงส าเร็จรูปผสมเห็ดหลินจือ 4.730 - 13.315
5 29.33 ผงเมลามีนใช้ในโรงงานไม้อัด 1.868 - 22.000

รวม 36.008 0.647 1,027.053
อื น ๆ 11.358 0.159 354.794

รวมทั งสิ น 47.366 0.806 1,381.847

สินค้าน่าเข้ามูลค่าสูงสุด 5 อันดับ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พิกัดศุลกากร 

4 หลัก
ประเภทสินค้า

มูลค่าน่าเข้า ค่าอากรขาเข้า น ่าหนัก 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ตัน)

1 28.14 แก๊สแอมโมเนียเหลว 35.424 - 2,116.00
2 40.02 ยางสไตรีนบิวทาไดอีน 26.447 1.322 0.529
3 84.05 เครื่องก าเนิดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6.791 - 0.028
4 29.12 ฟลอมาลีน 5.525 - 0.425
5 27.10 น้ ามันหล่อลื่นๆ ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา 5.295 0.371 0.196

รวม 79.482 1.693 2,117.178
อื น ๆ 29.395 2.505 2,070.201

รวมทั งสิ น 108.877 4.198 4,187.379



สินค้าส่งออกมูลค่าสงูสุด 5 อันดับ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พิกัดศุลกากร 

4 หลัก
ประเภทสินค้า

มูลค่าส่งออก ค่าอากรขาออก น ่าหนัก 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ตัน)

1 40.01 ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 2,478.463 - 60,165.165
2 40.05 ยางผสมส าเร็จ 832.415 - 14,862.960
3 08.10 ลองกอง, ชมพู่, เงาะ. ทุเรียน, จ าปาดะ 169.049 - 4,445.624
4 87.08 ส่วนประกอบของรถยนต์ 68.073 - 114.676
5 44.12 ไม้อัดพลายวู้ด 47.149 - 3,826.382

รวม 3,595.149 - 83,414.807
อื น ๆ 177.823 - 3,146.638

รวมทั งสิ น 3,772.972 - 86,561.445

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – ก.พ. 65)
พิกัดศุลกากร 

4 หลัก
ประเภทสินค้า

มูลค่าส่งออก ค่าอากรขาออก น ่าหนัก 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ตัน)

1 40.01 ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 872.261 - 15,792.915
2 40.05 ยางผสมส าเร็จ 226.159 - 3,991.680
3 87.08 ส่วนประกอบของรถยนต์ 29.726 - 32.660
4 44.12 ไม้อัดพลายวู้ด 13.821 - 1,060.800
5 90.32 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ 5.223 - 0.358

รวม 1,147.190 - 20,878.413
อื น ๆ 31.811 - 5,091.707

รวมทั งสิ น 1,179.001 - 25,970.712



สินค้าน่าเข้าอากรสูงสุด 5 อันดับ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พิกัดศุลกากร 

4 หลัก
ประเภทสินค้า

ค่าอากรขาเข้า มูลค่าน่าเข้า น ่าหนัก 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ตัน)

1 40.02 ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์ 1502) 1.322 26.447 528.510
2 21.01 กาแฟปรุงส าเร็จผสมเห็ดหลินจือ 1.084 1.807 26.568
3 63.09 เส้ือผ้าเก่าใช้แล้ว 0.483 1.611 52.085
4 30.04 สกาโนแคปซูล 0.405 4.048 0.831
5 27.10 น้ ามันหล่อลื่นอ่ืนๆ ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา 0.371 5.295 196.110

รวม 3.665 39.208 804.104
อื น ๆ 0.533 69.669 3,383.275

รวมทั งสิ น 4.198 108.877 4,187.379

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – ก.พ. 65)
พิกัดศุลกากร 

4 หลัก
ประเภทสินค้า

ค่าอากรขาเข้า มูลค่าน่าเข้า น ่าหนัก 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ตัน)

1 27.10 น้ ามันหล่อลื่นอ่ืนๆ ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา 0.369 5.275 195.378
2 40.02 ยางสไตรีนบิวทาไดอีน 0.278 5.559 76.860
3 63.09 เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว 0.040 0.133 4.019
4 39.25 ขวดนม 0.028 0.094 2.625
5 07.12 ผงเห็ดหลินจือ 0.025 0.084 1.000

รวม 0.740 11.145 279.882
อื น ๆ 0.066 36.221 1,101.965

รวมทั งสิ น 0.806 47.366 1,381.847



ประจ่าเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเร่งรัดงานคดี
จ่านวน
(แฟ้ม) 

ส่าแดง (บาท) ตรวจพบความผิด (บาท)
อากรที 
เพิ มขึ น
(บาท)

ค่าปรับ/ค่าปรับ
ภาษีอากร

(บาท)

ค่าชดใช้ของ
กลาง
(บาท)

หมายเหตุ

ราคา อากร ราคา อากร

( สถานการณ์ เหตุผล 
ปัญหา 

อุปสรรค 
วิธีด าเนินการ ฯลฯ)

1. ลักลอบ 
คงค้าง 142 6,659,028.00 12,293,766.32

18,000.00
รับใหม่ 39 79,489 35,107.68
ด่าเนินการแล้วเสร็จ 51 - -

ยอดคงเหลือ 130 7,238,049.00 10,857,723.72
2. หลีกเลี ยง 
คงค้าง  
รับใหม่ 
ด่าเนินการแล้วเสร็จ  
ยอดคงเหลือ
3. ส่าแดงเท็จ และผิดพิธีการ
คงค้าง  
รับใหม่ 

ด่าเนินการแล้วเสร็จ  

ยอดคงเหลือ
หมายเหตุ :  1. กรณีหลีกเลี่ยง หมายความรวมถึง การหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อก ากัด และกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบการส าแดงรายการตา่งๆ ผิด มีผลกระทบท าให้อากรขาด

2. กรณีส าแดงเท็จและผิดพิธีการ หมายความรวมถึง การส าแดงเท็จซึ่งไม่มีผลกระทบตอ่ค่าอากร จะมีค่าปรับหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนกรณีผู้ประกอบการตรวจพบ
ความผิดเอง ขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าอากรจะขาดหรือไม่กต็าม และการปฏิบัติพิธีการไม่ถกูต้อง

3. ค่าปรับ/ค่าปรับภาษีอากร หมายถึง ค่าปรับในความผิดศุลกากรในแต่ละฐานความผิด



รอคดีระงับตามมาตรา 256,257 10 คดี

รอผลคดีจากต่ารวจ และอัยการ 31 คดี

รอจ่าหน่ายของกลาง 17 คดี

รออนุมัติเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล - คดี

รอการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล 16 คดี

รอประกาศรายชื อผู้ค้างรับเงินสินบนรางวัลครบ 1 ปี 56 คดี

1. คดีลักลอบ จ่านวน 130 คดี



สาเหตุผลการปฏิบัตงิาน สูง/ต ่ากว่าประมาณการ
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) ประมาณการ ผลการจับกุมเปรียบเทียบกับประมาณการ

จ่านวนราย (คด)ี มูลค่า (บาท) จ่านวนราย (คด)ี จ่านวนราย (คด)ี ร้อยละ

12 67,433.15 30


