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คอลมัน์กวนน ้าให้ใส :  

ภาษีสรรพสามิตแบบใหม่ ไม่ใช่ปีศาจร้าย ปิดช่องส าแดงราคาเทจ็ 
 

ในการปรบัโครงสรา้งภาษสีรรพสามติใหม่ครัง้น้ี นอกจากว่า
สนิคา้ชนิดใดจะตอ้งเสยีภาษใีนอตัราใดแลว้ ยงัมปีระเดน็ส าคญั คอื 
ราคาฐานที่น ามาใช้ค านวณภาษีนัน้เปลี่ยนแปลงไป พยายามปิด
ชอ่ง และดดัหลงัพวกส าแดงราคาเทจ็ เพือ่หลบเลีย่งภาษี 

1. ทีผ่า่นมา มปีญัหาวา่ ผูป้ระกอบการจ านวนไม่น้อยใชฐ้าน
ราคาในการค านวณภาษแีตกต่างกนัมาก 

กรณีสนิคา้น าเขา้ มกีารใชร้าคา CIF บวกภาษนี าเขา้และคา่ธรรมเนียมอื่นๆเป็นฐานในการค านวณภาษี กรณี
ผูผ้ลติในประเทศ ใชร้าคาขายส่งช่วงสุดทา้ย (ต้นทุนการผลติบวกก าไร) เป็นฐานค านวณภาษี  ยกตวัอย่าง 
สุราน าเขา้ สมมุติเสยีภาษี 50% ก็คดิจากฐานราคา CIF บวกภาษีน าเขา้และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สุราใน
ประเทศ ก็คดิภาษจีากฐานราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย วธิแีบบน้ี มชี่องทางโกง ลดตน้ทุนภาษ ีโดยส าแดงราคา 
CIF ต ่ามาก เพื่อจะไดเ้สยีภาษีน้อยๆ ทัง้กรณีสุราน าเขา้ และบุหรีน่ าเขา้ บุหรีน่ าเขา้บางราย ส าแดงราคา 
CIF ซองละไมถ่งึ 2 บาท 

2. ตามกฎหมายใหม ่คอื พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงทีอ่อกตามมา 
เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 กนัยายน 2560 เป็นต้นมา มกีารใช ้“ราคาขายปลกีแนะน า” มาเป็นฐานใน
การค านวณภาษีราคาเดยีว แทนที่ราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย และ ราคา CIF ที่รวมภาษี
น าเขา้ น่าจะเป็นธรรมมากขึน้ ระหวา่งผูผ้ลติในประเทศกบัผูน้ าเขา้ 

3. กรมสรรพสามติ คาดว่า จะมรีายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้งภาษีครัง้น้ี ประมาณ 13 ,066 ลา้นบาท
ส านักข่าวไทยพบัลกิ้า อา้งแหล่งข่าวจากกรมสรรพสามติ เปิดเผยว่าผูป้ระกอบการที่คาดว่าจะมภีาระภาษี
สรรพสามติเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ 

3.1 กลุ่มสุรา คาดว่า ผูป้ระกอบการมภีาระภาษีเพิม่ขึน้ 5,168 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เบยีร์
ประมาณ 3,006 ลา้นบาท เหลา้ 2,162 ลา้นบาท  ทัง้น้ี เน่ืองจากกรมสรรพสามติปรบัสูตรในการค านวณภาษี
ใหม่ โดยใช ้“ราคาขายปลกีแนะน า” เป็นฐานในการค านวณภาษแีทน “ราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย” รวมทัง้ปรบั
สูตรในการค านวณภาษใีหท้ างานทัง้ขามูลค่าและปรมิาณโดยเฉพาะขาปรมิาณแอลกอฮอลม์นี ้าหนักมากขึน้ 
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายใหญ่ 2 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ผูผ้ลติและจ าหน่าย เหล้าขาว 
เหลา้ส ีเชยีงชุน แม่โขง หงสท์อง เบยีรช์า้ง คาดว่าจะมภีาระภาษีเพิม่ขึน้เกอืบ 4,000 ลา้นบาท  2.ค่ายบุญ
รอดบรวิเวอรี่ ผูผ้ลติและจ าหน่ายเบยีร์ลโีอ-สงิห์ คาดว่าจะมภีาระภาษีเพิม่ขึน้ราว 500 ลา้นบาท ส่วนกลุ่ม
เหลา้-เบยีรท์ีน่ าเขา้จากต่างประเทศ คาดวา่จะไดร้บัผลกระทบประมาณ 700 ลา้นบาท 



“สาเหตุทีก่ลุ่มไทยเบฟ ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัภาษีครัง้น้ีมากทีสุ่ด เน่ืองจากกลุ่มไทยเบฟ เป็น
ผูผ้ลติและจ าหน่ายเหลา้และเบยีร์รายใหญ่ ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด ส่วนใหญ่เ ป็นเหล้า
และเบยีรท์ีม่ปีรมิาณแอลกอฮอลส์ูง ขณะทีก่ลุ่มบุญรอดผลติและจ าหน่ายเบยีรเ์พยีงอยา่งเดยีว ทัง้เบยีร์สงิห์
และเบยีร์ลโีอมปีรมิาณแอลกอฮอล์ประมาณ 5 ดกีร ีการปรบัโครงสรา้งภาษีครัง้น้ีมกีารปรบัเพิม่อตัราภาษี
ตามปรมิาณแอลกอฮอล์ จงึท าใหก้ลุ่มไทยเบฟ ได้รบัผลกระทบมากกว่ากลุ่มบุญรอด คาดว่าทางกลุ่มไทย
เบฟ คงต้องปรบักลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ โดยการผลิตเบียร์ดีกรีต ่าออกมาขาย ส่วนสุราน าเข้าได้รบั
ผลกระทบไม่มากนัก เน่ืองจากกรมศุลกากรเขม้งวดในเรื่องของการส าแดงราคา CIF ของผูน้ าเขา้ การ
ปรบัเปลีย่นราคา CIF บวกภาษนี าเขา้และค่าธรรมเนียมมาใชร้าคาขายปลกีแนะน ามสี่วนต่างเพิม่ขึน้ไม่มาก 
จงึไมส่ง่ผลกระทบผูน้ าเขา้มากนกั”  

3.2 กลุ่มบุหรี่ คาดว่ามีภาระภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 2,186 ล้านบาท น าราคาขายปลีกแนะ
น ามาใชแ้ทนราคาขายสง่ชว่งสุดทา้ย และปรบัเพิม่อตัราภาษทีัง้ 2 ขา ทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด คอื โรงงาน
ยาสบู มสีว่นแบง่ทางการตลาดประมาณ 80% คาดวา่จะไดร้บัผลกระทบประมาณ 1,900 ลา้นบาท 

สว่นตลาดบุหรีน่ าเขา้ ไดร้บัผลกระทบไม่มาก ประมาณ 200-300 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรบัเปลีย่น
ฐานราคาในการค านวณภาษีจากราคา CIF บวกภาษีน าเขา้และค่าธรรมเนียมอื่นๆ มาเป็นราคาขายปลกี
แนะน าเพิม่ขึน้ไมม่าก เมื่อค านวณกบัอตัราภาษทีัง้เชงิปรมิาณและมูลค่ารวมกนัแลว้ จงึไดร้บัผลกระทบน้อย
กวา่โรงงานยาสบู 

3.3 กลุ่มเครื่องดื่มน ้าอดัลม เครื่องดื่มชูก าลงั ชา กาแฟ คาดว่า จะมภีาระภาษีเพิม่ขึน้ 2,512 
ลา้นบาท 

3.4 กลุ่มรถยนต์ คาดว่า จะมีภาระภาษีเพิม่ขึ้น 2,287 ล้านบาท กลุ่มน ้ามนัและผลิตภณัฑ์
น ้ามนั คาดวา่จะมภีาระภาษเีพิม่ขึน้ 419 ลา้นบาท เป็นตน้ 

4. เมื่อเกดิภาระภาษสีรรพสามติเพิม่ขึน้ วธิกีารปรบัตวัของผูป้ระกอบการกจ็ะแตกต่างกนัออกไป บาง
ราย อาจขึน้ราคา เพื่อผลกัดนัภาระภาษไีปใหผู้บ้รโิภคทัง้หมด หรอืบางส่วน บางราย อาจลงัเล เพราะถา้ขึน้
ราคาแล้ว อาจเสยีลูกคา้ใหคู้่แข่งไป ปจัจุบนั จงึยงัไม่ชดัเจนว่า รายไหนจะขึน้ราคาหรอืไม่ แค่ไหน เพราะ
ก าลงัดเูชงิกนัอยู ่แต่ทีแ่น่ๆ คาดไดว้า่ จะตอ้งคอ่ยๆ ทยอยปรบัขึน้กนัแน่นอน (ตามสภาพตลาดของสนิคา้แต่
ละชนิด) และภาระภาษทีีเ่กดิขึน้จากการปรบัครัง้น้ี เมื่อคดิเฉลีย่ต่อหน่วยสนิคา้แลว้ ไม่ไดม้หาศาลเหมอืนทีม่ี
การโพนทะนาจนตื่นตระหนกกนัก่อนหน้าน้ี ดงันัน้ ใครฉวยโอกาสโขกสบั คงไมเ่นียน และเสีย่งมาก 

5. รฐับาล คสช. ควรใชโ้อกาสน้ี ส่งเสรมิสนับสนุนความสามารถในการแขง่ขนัของผูผ้ลติระดบัชุมชน
ทอ้งถิน่ โดยเฉพาะสุรากลัน่พืน้บา้น 

ปจัจุบนั สามารถขออนุญาตท าสุรากลัน่ไดแ้ลว้ ไม่ไดผ้กูขาดแลว้ในทางกฎหมาย โดยตอ้งขอในนาม
บรษิทั แต่ระดบัชุมชนชาวบา้น ถ้ารฐัเขา้ไปหนุนเสรมิมากขึน้ ไม่ใช่หนุนคนบรโิภค แต่หนุนผูป้ระกอบการ
ระดบัท้องถิ่น ลดอุปสรรคการขอใบอนุญาต เงื่อนไขในการเข้าสู่ตลาด (ส่วนการเสียภาษีก็เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อความเป็นธรรม) โดยมองว่าน่ีคือภูมิปญัญาท้องถิ่น ในอนาคตอาจสามารถส่งออกไปขาย
ต่างประเทศไดด้ว้ยซ ้า ยอ่มจะเกดิผลดตี่อเศรษฐกจิทอ้งถิน่ เกดิผลบวกทางการเมอืง และถูกใจคอพืน้บา้น
ตามภมูภิาคต่างๆ เป็นแน่ 

สารส้ม 



ข่าวดี!ส่งออกพุ่ง 13.2%  ท าสถิติสงูสดุในรอบ 55 เดือน 
 

นางอภริด ีตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย ์เปิดเผยว่า การส่งออกเดอืนสงิหาคมทีผ่า่นมา มมีูลค่า 21,224 
ล้านดอลลาร์สหรฐั ขยายตัว 13.2% สูงสุดในรอบ 55 เดือน เน่ืองจากการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว 
24.7% ทัง้ขา้ว ผกั ผลไม้สดแช่แข็ง ไก่สดแช่แข็ง นอกจากน้ีการส่งออกสนิค้าอุตสาหกรรม ทัง้เคมภีณัฑ ์
น ้ามนัส าเร็จรูป คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ ขยายตวัสูง โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ยางส่งออกขยายตวัถึง 
50.5% ประกอบกบัก าลงัซื้อของประเทศคู่คา้และภาวะเศรษฐกจิของตลาดหลกั ทัง้สหรฐั สหภาพยุโรป (อยี)ู 
ญี่ปุ่น และจีน ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปีน้ี การส่งออกของไทย มีมูลค่า 153,623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตวั 8.9% ดงันัน้จงึเชื่อว่าการส่งออกปีน้ีขยายตวัไม่ต ่ากว่า 7% ตามเป้าหมาย แมว้่าเงนิบาทจะแขง็ค่า
ขึน้แต่สนิคา้สว่นใหญ่เป็นค าสัง่ซือ้ลว่งหน้าทีก่ าหนดราคาคา่เงนิบาทไวก้่อนแลว้ ดงันัน้การส่งออกช่วงทีเ่หลอื
ของปียงัคงขยายตวัสงูอยา่งต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ค่าเงนิบาทแขง็ค่าอยู่ที่ระดบั 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั จนถึงสิ้นปีอาจจะ
กระทบต่อการส่งออกปีหน้าบา้ง ซึ่งเป็นปจัจยัทีต่้องตดิตามต่อเน่ือง แต่การแขง็ค่าของเงนิบาท ยงัใกลเ้คยีง
กบัภูมภิาค จงึยงัแข่งขนัได้ ขณะที่การน าเขา้เดอืนสงิหาคม มมีูลค่า 19,134 ล้านดอลลาร์สหรฐั ขยายตวั 
14.9%ส่งผลใหดุ้ลการคา้เดอืนสงิหาคม เกนิดุล 2,090 ลา้นดอลลาร์สหรฐั ท าใหภ้าพรวมการคา้ของไทย 8 
เดอืนแรก ยงัคงเกนิดุลกวา่ 8,873 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

นายพศิษิฐ ์เสรวีวิฒันา กรรมการผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) 
หรอืเอ็กซมิแบงก์เปิดเผยว่า ธนาคารไดเ้สนอผลติภณัฑ์ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนให้นายอภิ
ศักดิ ์ตันติวรวงศ์ รมว.คลงั เห็นชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปข้อพิจารณาต่างๆ เช่น ข้อกฎหมายโดยจะใช้
งบประมาณในการสนบัสนุนทัง้หมด 150 ลา้นบาท  

ส าหรบัแพก็เกจเบือ้งตน้ผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีีส่่งออกไปต่างประเทศ จะตอ้งมมีูลค่าการส่งออกไม่
เกิน 1 แสนเหรยีญสหรฐัต่อ 1 ราย โดยเอ็กซิมแบงก์จะช่วยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการท าสญัญาประกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 3 หมื่นบาทต่อราย คาดวา่จะชว่ยเหลอืเอสเอม็อสี่งออกประมาณ 5,000 ราย 
จากผูป้ระกอบการเอสเอม็อสี่งออกทัง้หมด 2.5 หมื่นราย เงนิงบประมาณที่จะน ามาสนับสนุนผูป้ระกอบการ
เอสเอม็อสี่งออก แนวทางเบือ้งตน้จะใชเ้งนิจากส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
ซึ่งจะตอ้งน าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการ สสว. ที่มพีลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน
พจิารณาเหน็ชอบก่อน ที่ผา่นมา ผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีี่ส่งออกไปต่างประเทศไดร้บัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่มคีวามผนัผวนจากเศรษฐกจิโลกที่ก าลงัฟ้ืนตวั การแขง่ขนัทางการคา้โลกมคีวามเสีย่งสูง และ
ค่าเงนิของโลกรวมทัง้ค่าเงนิบาทไทยยงัมคีวามผนัผวน จงึอยากใหผู้ป้ระกอบการท าประกนัการส่งออก เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากคา่เงนิ 

อยา่งไรกต็าม ก่อนหน้าน้ี เอก็ซมิแบงก์ไดอ้อกมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเอสเอม็อสี่งออก ซึ่ง
ได้ร่วมมือกบั บรรษัทประกนัสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) และ บริษัท ห้องปฏิบตัิก ารกลาง 
(ประเทศไทย) หรอืเซน็ทรลัแลบ็ไทย โดยเอก็ซมิแบงก์จะใหส้นิเชื่อเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสูงสุด 2 ลา้น
บาท อตัราดอกเบี้ย ปีแรก 4.5% ไม่ต้องมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึ่งทาง บสย. จะเป็นผูค้ ้าประกนัและฟรี
คา่ธรรมเนียมค ้าประกนัในปีแรก 



ไฟเขียว2.2พนัล้านปัน้11โครงการ  
มุ่งพฒันาระบบชลประทาน-เสริมแกร่งการเกษตร 

 
นางสาวจรยิา สุทธไิชยา เลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปิดเผยวา่ คณะรฐัมนตร ีมี

มตเิมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 อนุมตัิใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการส าคญั 11 โครงการ 
วงเงนิ 2,225.4193 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 จากงบกลาง
รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ยกเป็น 2 โครงการ
หลกั ประกอบดว้ย 1.โครงการดา้นการบรหิารจดัการน ้า 3 โครงการ วงเงนิ 1,737.3007 ลา้นบาท และ 2.
โครงการพฒันาดา้นการเกษตร 8 โครงการ 488.1186 ลา้นบาท โดยมแีนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1.โครงการดา้นบรหิารจดัการน ้าของกรมชลประทานวงเงนิ 1,737.3007 ลา้นบาท โดยจะด าเนินการ
ก่อสร้างแหล่งน ้า และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แหล่งน ้าชุมชน แหล่งน ้าใน
พืน้ที่ ส.ป.ก. ก่อสรา้งแก้มลงิ ก่อสรา้งระบบผนัน ้า และค่าใชจ้่ายในการจดัหาทีด่นิ เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร
และประชาชนทัว่ไป ในเขตพืน้ทีร่บัประโยชน์จากโครงการ โดยมโีครงการพฒันาแหล่งน ้า 59 โครงการ พืน้ที ่
20 จงัหวดั 63,207 ครวัเรอืน ใหม้พีืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึน้ 1,000 ไร ่เพิม่พืน้ทีร่บัประโยชน์ 246,864 ไร่ เพิม่
ปรมิาณน ้ากกัเกบ็ 7.51 ลา้น ลบ.ม. 

2.โครงการพฒันาการเกษตร 8 โครงการ วงเงนิ 488.1186 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 1) โครงการสนับสนุนการ
สร้างปจัจยัพื้นฐานรวบรวมและจดัเก็บข้าวเปลือกคุณภาพวงเงนิ 232.0120 ล้านบาท 2) โครงการเพิ่ม
ศกัยภาพศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร วงเงนิ 123.7746 ลา้นบาท 3) โครงการ
เพิม่ประสทิธิภาพการผลติไข่ไหม วงเงนิ 53.9350 ล้านบาท 4) โครงการพฒันาตลาดน ้า อ.ต.ก. วงเงนิ 
25.5434 ลา้นบาท 5) โครงการโรงแช่แขง็ผลไมแ้ละห้องเยน็ วงเงนิ 20.2545 ลา้นบาท 6) โครงการสร้าง
เครือข่ายการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถัว่พนัธุ์ด ีสนับสนุนการปลูกพชืหลงันาในพื้นที่แปลงใหญ่ วงเงนิ 
16.8962 ลา้นบาท 7) โครงการตลาดเกษตรอนิทรยี ์อ.ต.ก. วงเงนิ 9.1715 ลา้นบาท 8) โครงการส่งเสรมิใช้
ปุ๋ ยอยา่งมปีระสทิธภิาพในสถาบนัเกษตรกรในพืน้ทีนิ่คมสหกรณ์ วงเงนิ 6.5314 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี โครงการดงักล่าวเป็นส่วนส าคญัในการร่วมขบัเคลื่อนงานตามนโยบายส าคญัของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้น หน้ีสนิลดลง โดยใช้หลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง บูรณาการงานสู่ Agenda และ Area รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม/องค์ความรูต้่างๆ 
รว่มกนัของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



เกษตรหนุนใช้สารเคมีร่วมก าจดั ลดระบาดหนอนหวัด ามะพร้าว 
 
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยมพีื้นที่ปลูก

มะพรา้ว 54 จงัหวดั หรอืประมาณ 1.2 ลา้นไร ่พบหนอนหวัด าระบาด 29 จงัหวดั โดย จ.สุราษฎรธ์านี เป็น 1 
ใน 5 จงัหวดัที่มีการระบาดมากที่สุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขโดยอีก
วธิกีารหน่ึงทีใ่ชไ้ดผ้ลมากทีสุ่ดคอืการใชส้ารเคม ีพรอ้มทัง้ใชห้ลายมาตรการควบคู่ดว้ย เช่น การใหเ้กษตรกร
ไดเ้รยีนรูว้่ามกีารระบาดของหนอนหวัด าและรณรงค์ใหข้อ้มูลแก่เกษตรกร อาท ิการตดัทางใบ การใชแ้ตน
เบยีน การสง่เสรมิศูนยส์ง่เสรมิอารกัขาพชืผลผลติพอ่แมพ่นัธุแ์ตนเบยีน เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ศูนยจ์ดัการศตัรูพชืชุมชน จะมกีารผลติแตนเบยีนเพื่อช่วยชะลอการระบาดของหนอนหวัด า ใน
ระหว่างที่รอการจดัซื้อสารเคม ีโดยเฉพาะในช่วงเดอืนม.ีค.-เม.ย. ที่มกัมกีารระบาดอย่างหนัก ส าหรบัการ
จดัซื้อสารเคมกี าจดัหนอนหวัด านัน้ ต้องมกีารประกวดราคา แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถจดัซื้อได ้เน่ืองจากมี
ปญัหาบางประการ แต่ไมไ่ดล้ม้โครงการ ส าหรบัการจดัซือ้รอบใหมก่รมส่งเสรมิการเกษตรไดเ้รยีก 20 บรษิทั
ที่ขึน้ทะเบยีนกบักรมวชิาการเกษตร มารบัฟงัขัน้ตอนรายละเอยีดเกี่ยวกบัการประมูลจดัซื้อประกวดราคา 
เพื่อใหเ้ขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนอยา่งถูกตอ้งและตอ้งการสนิคา้คุณภาพ ไม่มปีญัหาเช่นในการประกวดรอบ
แรกที่่ผา่นมา เชื่อวา่เรว็ๆน้ีการประกวดราคาน่าจะเรยีบรอ้ย โดยในระหว่างน้ีไดเ้ตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
ที่จะมารบัจ้างฉีดสารเคมีในสวนมะพร้าว ด้วยการฝึกอบรม เพื่อวางแผนด าเนินการฉีดสารเคมีให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุด 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัศกุรท่ี์ 22 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
ปลืม้! ส่งออก ส.ค.นิวไฮรอบ 72 เดือน "พาณิชย"์ ฝันฟุ้ งทัง้ปีโต7%ตามแผน 

 
นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รมว .พาณิชย ์

เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า 
เดือน ส.ค.60 การส่งออกมีมูลค่า 21,223.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สูงสุดในรอบ 72 เดือน นับตัง้แต่
เดอืน ส.ค.54 ที่มมีูลค่า 21,225 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.23% เมื่อเทียบกับเดือน
เดยีวกนัของปีก่อน ถือว่าขยายตวัสูงสุดในรอบ 55 

เดอืน และเป็นการขยายตวัเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที่ 6 ในรอบปีน้ี เมื่อคดิเป็นเงนิบาทมมีูลค่า 707,212 
ลา้นบาทขยายตวั 8.57% ส่วนการน าเขา้มมีูลค่า 19,133.6 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ 14.93% เมื่อคดิเป็น
เงนิบาทมมีลูคา่ 645,347 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10.18% สง่ผลใหเ้กนิดุลการคา้ 2,090.2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื



เกินดุล 61,867 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม หากหกัสนิคา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัน ้ามนัและทองค าออก มูลค่าการ
สง่ออกเดอืน ส.ค.60 จะขยายตวั 8.8% 

ส าหรบัช่วง 8 เดอืน ปี 60 (ม.ค.-ส.ค.) การส่งออกมมีูลค่า 153,622.8 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึ้น 
8.87% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนสูงสุดในรอบ 72 เดอืน เมื่อคดิเป็นเงนิบาทมมีูลค่า 5.281 ลา้น
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.23% ส่วนการน าเขา้มมีูลค่า 144,749 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ 15.42% โดยเกนิดุล
การค้า 8,873.2 ล้านเหรียญสหรฐัฯ หรือเกินดุล 243,821.7 ล้านบาท “ส่งออกเดือน ส.ค.ที่เพิม่ขึ้นสูงถึง 
13.23% เป็นผลจากการส่งออกไปตลาดส าคญัๆ ดขีึน้ทุกตลาด โดยเฉพาะจนี , ซแีอลเอม็ว ี(CLMV), ญี่ปุ่น 
และสหรฐัอเมริกา โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิม่ขึ้นติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 10 สินค้า
อุตสาหกรรมเพิม่ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่6” 

นางอภริด ีกล่าวต่อว่า มัน่ใจมูลค่าการส่งออกปี 60 จะขยายตวัไดต้ามเป้าหมายที่คาดไวท้ี ่7% โดย
ช่วงที่เหลอืของปีน้ีหากส่งออกไดเ้ดอืนละ 19,200 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จะท าใหมู้ลค่าการส่งออกขยายตวัได้
ตามเป้าแน่นอน ซึง่เดอืน ส.ค.สง่ออกไดแ้ลว้ 21,223 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

ดา้น น.ส.พมิพช์นก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ (สนค.) กล่าว
ว่า ปจัจยัทีท่ าใหก้ารส่งออกขยายตวัเพิม่ขึน้ มาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก และเศรษฐกจิคู่คา้ส าคญัที่
ขยายตวัดขีึน้ โดยเฉพาะตลาดสหรฐัฯ สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ และจนี 
 

 


