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การจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

ศภ.2 จัดเก็บรายได้ ก.พ.59 ทั้งสิ้น 285.91 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 57.21  (YoY) แต่รายได้ศุลกากร ลดลงร้อยละ 
59.79 ขณะท่ีรายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 94.39 
          จัดเก็บรายได้ศุลกากร จํานวน 17.64  ล้านบาท จาก
ด่านฯในสังกัด 9 ด่าน  (ร้อยละ 6.17 ของรายได้รวม) ต่ํากว่า 
ปมก. 32.30 ล้านบาท  (ร้อยละ 64.68) และหดตัวจากปีก่อน 
จํานวน 26.22 ล้านบาท (หรือร้อยละ 59.79)เป็นผลจากการ
จัดเก็บอากรขาเข้าท่ีลดลงของสินค้าประเภท เครื่องแต่งกาย 
เคร่ืองหนังกระเป๋า เคร่ืองใช้สําหรับเดินทาง กาแฟ ชา และ ผ้าทอ
ชนิดพิเศษ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก โดยด่านฯช่องเม็กจัดเก็บรายได้ลดลง
สูงสุด  
 ด่านฯ ท่ีจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้แก่ ด่านฯเขมราฐและ
ด่านฯช่องจอม  โดยด่านฯเขมราฐ จัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนสูงสุด ร้อย
ละ 190.49 (YoY) สําหรับด่านฯ ท่ีจัดเก็บรายได้ลดลงได้แก่ ด่านฯ
บึงกาฬ  ด่านฯหนองคาย  ด่านฯช่องเม็ก ด่านฯมุกดาหาร ด่านฯ
ท่าลี่  ด่านฯนครพนม  และ ด่านฯเชียงคาน  โดยด่านฯ ช่องเม็ก 
จัดเก็บรายได้ลดลงสูงสดุ ร้อยละ 86.04 (YoY) 
             รายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น ศภ.2 จัดเก็บได้
จํานวน 268.28 ล้านบาท (หรือร้อยละ 93.83 ของการจัดเก็บ
รายได้รวม) เพ่ิมข้ึน 130.27 ล้านบาท (ร้อยละ 94.39) (YoY)โดย
ด่านฯ นครพนม จัดเก็บได้สูงสุด 101.33 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
40.15 ของ สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 2 

การนําเข้า*  
 มูลค่าการนําเข้ารวม 8,354.10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อย
ละ 1.53 ของมูลค่านําเข้าท้ังหมด) ขยายตัวร้อยละ 21.09 (YoY) 
เป็นผลจากการนําเข้า เชื้อเพลิงท่ีได้จากแร่ เหล็กหรือเหล็กกล้า 
และ หัวหอม กระเทียม ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
   ประเทศที่นําเข้าสินค้าผ่าน ศภ.2 สูงสุด เป็นสินค้า
จากประเทศลาว จํานวน 3,908.93 ล้านบาท (ร้อยละ 46.79) 
รองลงมา ได้แก่ จีน  1,952.61 ล้านบาท (ร้อยละ 23.37) 
เวียดนาม กัมพูชา และ  ญี่ปุ่น ตามลําดับ  สําหรับประเทศท่ีมีการ
นําเข้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ลาว  มูลค่าเพ่ิมข้ึน 1,366.11 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 53.72 (YoY)  รองลงมาคือ กัมพูชา จีน  และ
มาเลเซีย ขณะท่ีการนําเข้าจาก เวียดนาม และ สวีเดน  ลดลงร้อย
ละ 28.60 และ 87.43 ตามลําดับ (YoY) 
           การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีของ ศภ.2 มี
มูลค่า 1,295.58  ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.51 ของ
มูลค่านําเข้ารวม  ขยายตัวร้อยละ 20.68 (YoY) เป็นผลจากการใช้
สิทธ์ิ อาเซียน-จีน ท่ีขยายตัวถึงร้อยละ 307.21 โดยมีมูลค่าการใช้
สิทธิฯ อาเซียน (ATIGA) สูงสุด จํานวน 1,176.62 ล้านบาท (ร้อย
ละ 90.82  ของการใช้สิทธิฯ) รองลงมา  คือ อาเซียน-จีน(ACN) 
จํานวน  117.56  ล้านบาท (ร้อยละ 9.07 ของการใช้สิทธิฯ) 

 

การจัดเก็บรายได้ของ ศภ.2  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

ข้อมูลพ้ืนฐานการนําเข้า* 

การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี* 

                                 จุฑาวุฒิ  แก้วสอนดี   107701@customs.go.th  กุมภาพันธ์ 

*เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นข้อมลูเบ้ืองต้น

สินค้านําเข้าสูงสุดและประเทศผู้นําเข้าสูงสุด* 

 

 
บทวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้รายหน่วยงานของกรมศุลกากร 

สํานักงานศลุกากรภาคท่ี 2  (ศภ.2) 

สํานักแผนและการต่างประเทศ 

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร 

คาธรรมเนียม   
2.24 ลบ. 

อากรขาเขา  
15.40 ลบ. 

อากรขาเขา

คาธรรมเนียม

รายไดศุลกากร
17.64
6.17%

ภาษีเพ่ือมหาดไทย
26.78
9.37%

ภาษีมูลคาเพ่ิม
236.40
82.68%

ภาษีสรรพสามิต
5.10
1.78%

ขอ้มูลพ้ืนฐานนําเขา้ ก.พ.59 ก.พ.58 %∆ (YoY) %∆ (MoM)

 มูลค่าการนําเขา้รวม (ลบ.) 8,354.10      6,899.16      21.09       (24.44)         

 มูลค่านําเขา้เฉพาะท่ีชาํระอากร (ลบ.) 117.06        196.34        (40.38)      (32.48)         

 สัดส่วนมูลค่านําเขา้เฉพาะท่ีชาํระอากร
ต่อมูลค่านําเขา้รวม (%)

1.40            2.85            - -

 รอ้ยละอัตราอากรเฉล่ีย (ETR) 10.42          18.99          - -

 จํานวนใบขนสินค้าขาเขา้ (ฉบับ) 2,194          2,320          (5.43)        (21.42)         

1.

2.

3.
    

4.

5.

จีน 1,952.61 
23.37 %

ลาว  3,908.93 
46.79 %

เวียดนาม 1,236.91 
14.81 %

กัมพูชา 455.03 
5.45 %

ญ่ีปุน  26.20    
0.31 %

เชื้อเพลิงที่ไดจากแร 
นํ้ามันแร 

1,328.37, 15.90%

เคร่ืองใชไฟฟา และ
อุปกรณประกอบ

2,657.61 , 31.81%

เคร่ืองจักรกลและ
สวนประกอบ 

1,335.94 , 15.99%

หัวหอม กระเทยีม  
801.51 , 9.59%

ทองแดงและของที่ทาํ
ดวยทองแดง

750.70, 8.99%

87 ยานบก ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ 2.30 18.85 55.41

73 ของทาํดว้ยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2.30 18.85 277.05

85 เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอุปกรณ์ประกอบ 2.03 16.64 -15.42 

64 รองเท้าและส่วนประกอบ 1.00 8.20 -0.99 

39 พลาสตกิ ของทาํดว้ยพลาสตกิ 0.78 6.39 -48.34 

3.79 31.07 -87.48 

12.20 100.00 -67.27 

อ่ืนๆ

อากรรวม

พิกัด
สินคา้ทีเ่ก็บอากรได้
สูงสุด 5 อันดบัแรก

อากร
(ล้านบาท)

สัดส่วน
%

%∆ (YoY)

1,176.62 

117.56 

1.40

1,044.67 
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ATIGA อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น

หน่วย : ล้านบาท ก.พ.59 ก.พ.58


