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การจัดเก็บรายได เดือนกุมภาพันธ 2559 

การจัดเก็บรายไดของ ศภ.4 จัดเก็บไดจํานวน 736.7 

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 22.5 (YoY) เปนการขยายตัวของรายได

ที่กรมฯ จัดเก็บแทนหนวยงานอ่ืน สวนรายไดศุลกากร หดตัวลดลง   

รายไดศุลกากร จัดเก็บจํานวน 136.4 ลานบาท (รอยละ 

18.5 ของรายไดรวม) สูงกวาประมาณการ 25.9 ลานบาท (รอยละ 

23.4) และต่ํากวาปกอน 1.2 ลานบาท (รอยละ 0.9) ทั้ง น้ีใน

ภาพรวมมูลคาการนําเขาลดลง แตไมไดทําใหจัดเก็บอากรขาเขา

ลดลงแตอยางใด โดยจัดเก็บอากรเพิ่มขึ้นจากสินคายานบกและ

สวนประกอบ เพิ่มขึ้นสูงสุดจํานวน 9.5 ลานบาท (รอยละ 65.4) 

รองลงมาคือ หัวหอม กระเทียม เพิ่มขึ้น 8.4 ลานบาท และ 

กระดาษและกระดาษแข็ง เพิ่มขึ้น 6.6 ลานบาท  

ดานฯ ที่ จัดเ ก็บรายได เพิ่มขึ้น ไดแก  ดานฯสะเดา 

ด านฯ สุ ไหง โก -ลก ด านฯภู เ ก็ต  ด านฯ กันตั ง  ด านฯกระบี่ 

ดานฯนครศรีธรรมราช ดานฯปตตานี ดานฯวังประจัน และ 

ดานฯบานประกอบ ซ่ึงดานฯ ที่จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ

ดานฯนครศรีธรรมราช จัดเก็บเพิ่มขึ้น รอยละ 2,773 สําหรับดานฯ 

ที่จัดเก็บรายไดลดลง ไดแก  ดานฯปาดังเบซาร  ดานฯสงขลา 

ดอย.หาดใหญ ดอย.ภูเก็ต ดานฯเบตง ดานฯตากใบ ดานฯสตูล 

และ ดานฯสิชล ซ่ึงดานฯ ที่จัดเก็บรายไดลดลงสูงสุด คือ ดานฯ

สงขลา จัดเก็บลดลง รอยละ 78 

รายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอ่ืน ศภ.4 จัดเก็บไดจํานวน 

600.3 ลานบาท (รอยละ 81.5 ของการจัดเก็บรายไดรวม) ขยายตัว

จากปกอน 136.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.5 (YoY)  

การนําเขา 

 มูลคาการนําเขารวม 28,609.1 ลานบาท (รอยละ 5.2 

ของมูลคาการนําเขาของกรมฯ) เปนมูลคานําเขาที่ชําระอากร 

1,084.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.8 ของมูลคาการนําเขา 

(DTR) และชําระอากรในอัตราเฉล่ียรอยละ 10.7 (ETR) 

การใชสิทธิพิเศษ 

 การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรีของ ศภ.4 มีมูลคา 

1,543 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.4 ของมูลคานําเขารวม 

หดตัวรอยละ 49.6 (YoY) มีมูลคาการใชสิทธิฯ อาเซียน (ATIGA) 

สูงสุด จํานวน 1,436.5 ลานบาท (รอยละ 93.1 ของการใชสิทธิฯ) 

หดตัวรอยละ 46.5 รองลงมา คือ อาเซียน - จีน 91 ลานบาท 

(รอยละ 5.9 ของการใชสิทธิฯ) และ ไทย – ญ่ีปุน 11.6 ลานบาท 

(รอยละ 0.8 ของการใชสิทธิฯ) 

การจัดเก็บรายไดของ ศภ.4 เดือนกุมภาพันธ 2559 

 

ขอมูลพื้นฐานการนําเขา* 

 

สินคานําเขาและประเทศนําเขาสูงสุด* 

 

สินคาที่จัดเก็บอากรขาเขาสูงสุด* 

 

การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรี* 

 

ภาษีเพื่อมหาดไทย
58.92 ลบ.

8.00%

ภาษีมูลคาเพิ่ม
430.13 ลบ.

58.38%

ภาษีสรรพสามิต
111.25 ลบ.

15.10%

อากรขาเขา
129.89 ลบ.

17.63%

อากรขาออก
0.00 ลบ.
0.00%คาธรรมเนียม

6.53 ลบ.
0.89%

รายไดศุลกากร
136.42 ลบ.

18.52%

ขอมูลพ้ืนฐานนําเขา ก.พ. 59 ก.พ. 58 %∆ (YoY)

1. มูลคาการนําเขารวม (ลบ.) 28,609.12      32,689.77      (12.48)       

2. มูลคานําเขาเฉพาะที่ชาํระอากร (ลบ.) 1,084.43       930.89          16.49        

3. สัดสวนมูลคานําเขาเฉพาะทีช่ําระอากร
    ตอมูลคานําเขารวม (%)

3.79             2.85             33.11        

4. รอยละอัตราอากรเฉล่ีย (ETR) 10.70           9.21             16.16        

5. จํานวนใบขนสินคาขาเขา (ฉบบั) 8,627           8,901           (3.08)         

มาเลเซีย
12,639.35 ลบ.

44.2%

อินโดนีเซีย
6,291.61 ลบ.

22%

สิงคโปร
3,285.29 ลบ.

11.5%

จีน
1,577.06 ลบ.

5.5%

สหรัฐอเมริกา
595.93 ลบ.

2.1%

เคร่ืองใชไฟฟา 
และอุปกรณ

ประกอบ
7,318.54  ลบ.

25.6%

เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
6,316.09  ลบ.

22.1%

เรือและ
ส่ิงกอสรางลอย

น้ํา
5,846.80  ลบ.

20.4%

ปลา สัตวน้ํา
จําพวก

ครัสตาเซีย
1,545.93  ลบ.

5.4%

ของทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา
1,488.57  ลบ.

5.2%

87 ยานบก สวนประกอบและอุปกรณประกอบ 23.93 20.62 65.38

85 เครือ่งใชไฟฟา และอุปกรณประกอบ 19.92 17.17 8.85

48 กระดาษและกระดาษแข็ง 9.64 8.31 220.27

7 หัวหอม กระเทียม 8.89 7.66 1,643.14

84 เครือ่งจักรกลและสวนประกอบ 8.55 7.37 -24.87 

45.11 38.87 18.46

116.04 100.00 35.32

%∆ (YoY)

อืน่ๆ

อากรรวม

พกิัด
สินคาท่ีเก็บอากรได
สูงสุด 5 อันดับแรก

สัดสวน
%

อากร
(ลานบาท)

ATIGA
1,436.52 ลบ.

93.10%

อาเซียน - จีน
91.00 ลบ.

5.90%

JTEPA
11.59 ลบ.
0.75%

อ่ืนๆ
3.92 ลบ.
0.25%

สวนวิเคราะหและติดตามการจัดเก็บภาษีอากร สผต. : รติพร ไชยสิงห 
 

* ขอมูลเบ้ืองตน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 


