
 

 
 

  บทวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้รายหน่วยงานของกรมศุลกากร 

สํานักงานศลุกากรตรวจสนิค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สสภ.)

สํานักแผนและการต่างประเทศ 

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร 

สินค้าที่จัดเก็บอากรนําเข้าสูงสุด* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดเก็บรายได้ เดือนมีนาคม 2559 

                                 
การจัดเก็บรายได้ของ สสภ.  เดือนมีนาคม 2559 

สสภ.จัดเก็บรายได้ มี.ค.59 ทั้งสิ้น 6,384.57 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 10.84 (YoY) โดยรายได้ศุลกากร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.82  รายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอ่ืน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.14 
          จัดเก็บรายได้ศุลกากร จํานวน 2,168.22 ล้านบาท 
(ร้อยละ 33.96 ของรายได้รวม)     ต่ํากว่า ปมก. 71.82 ล้านบาท 
(ร้อยละ 3.21) แต่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จํานวน 38.78 ล้านบาท 
(หรือร้อยละ 1.82) เป็นผลจากการจัดเก็บอากรขาเข้าของสินค้า
ประเภท เครี่องจักรและส่วนประกอบ ของท่ีทําด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า และยานบกและส่วนประกอบ ท่ีจัดเก็บอากรได้เพ่ิมข้ึน 
 สินค้าจัดเก็บอากรขาเข้าเพ่ิมขึ้นสูง มี.ค.59 (YoY) 
อันดับท่ี 1 เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
23.13 ล้านบาท (หรือร้อยละ 21.71) รองลงมาคือ ของท่ีทําด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 16.48 ล้านบาท  และยาน
บก จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 15.60 ล้านบาท ส่วนสินค้าท่ีจัดเก็บอากรขา
เข้าลดลงสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคร่ืองแต่งกาย และ 
อาวุธและอุปกรณ์ จัดเก็บได้ลดลง 70.35  , 22.44 และ 10.11 
ล้านบาท (ร้อยละ 21.86 ,14.06 และ 39.42) ตามลําดับ 

รายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น สสภ . จัดเก็บได้
จํานวน 4,216.36 ล้านบาท (หรือร้อยละ 66.04 ของการจัดเก็บ
รายได้รวม) เพ่ิมข้ึน 585.82 ล้านบาท (หรือร้อยละ 16.14) (YoY) 

การนําเข้า*  
 มูลค่าการนําเข้ารวม 196,938.96 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 30.84 ของมูลค่านําเข้าท้ังหมด) ขยายตัวร้อยละ 24.19 
(YoY) เป็นผลจากการนําเข้าสินค้าประเภท ไข่มุก รัตนชาติ โลหะมี
ค่า ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนถึง 26,760.46 ล้านบาท(ร้อยละ 57.47) เม่ือ
เทียบกับปีท่ีแล้ว(YoY)  
 ประเทศที่นําเข้าสินค้าผ่าน สสภ. สูงสุด เป็นสินค้าจาก
ประเทศจีน  จํานวน  29,332.10 ล้านบาท  (ร้อยละ  14.89) 
รองลงมา ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 28,490.70 ล้านบาท (ร้อยละ 
14.47), และ ญี่ปุ่น 20,672.23 ล้านบาท (ร้อยละ 10.50) 
ตามลํ า ดับ   สํ าหรับประเทศ ท่ี มีการนํ า เข้ า เ พ่ิม ข้ึน  ไ ด้แก่ 
สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่าเพ่ิมข้ึน 14,578.89 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 104.80 (YoY) รองลงมาคือ เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง และอินเดีย 
ขณะท่ีมูลค่านําเข้าจาก ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
ลดลงร้อยละ 83.47 , 16.17 และ 12.71 ตามลําดับ (YoY)  
 การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีของ สสภ. มี
มูลค่า 2,406.93  ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.22 ของ
มูลค่านําเข้ารวม ขยายตัวร้อยละ 20.16 (YoY) มีมูลค่าการใช้สิทธิ 
JTEPA สูงสุด จํานวน 914.01 ล้านบาท (ร้อยละ 37.97 ของการ
ใช้สิทธิฯ) รองลงมา  คือ  อาเซียน-จีน จํานวน 731.55  ล้านบาท 
(ร้อยละ 30.39 ของการใช้สิทธิฯ) 

*เดือนมีนาคม 2559 เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานการนําเข้า* 

จุฑาวุฒิ  แก้วสอนดี   107701@customs.go.th  มีนาคม 2559 

รายไดศุลกากร
2,168.22
33.96%

ภาษีเพื่อมหาดไทย
421.32
6.60%

ภาษีมูลคาเพิ่ม
3,773.36
59.10%

ภาษีสรรพสามติ
21.68
0.34%

อากรขาเขา

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม   
4.73 ลบ. 

อากรขาเขา  
2,163.49ลบ. 

ขอ้มูลพืน้ฐานนําเขา้ มี.ค.59 มี.ค.58 %∆ (YoY) %∆ (MoM)

1. มูลคา่การนําเขา้รวม (ลบ.) 196,938.96  158,576.77  24.19       55.73           

2. มูลคา่นําเขา้เฉพาะที่ชาํระอากร (ลบ.) 18,261.41    17,353.98    5.23         11.12           

3. สัดส่วนมูลคา่นําเขา้เฉพาะที่ชาํระอากร
    ต่อมูลคา่นําเขา้รวม (%)

9.27            10.94          - -

4. ร้อยละอตัราอากรเฉล่ีย (ETR) 11.32          11.90          - -

5. จาํนวนใบขนสินคา้ขาเขา้ (ฉบับ) 173,132       167,402       3.42         14.54           

สินค้านําเข้าสูงสุดและประเทศผู้นําเข้าสูงสุด* 

การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี* 

85 เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ และอุปกรณป์ระกอบ 340.74 16.49 0.82

30 ผลิตภัณฑท์างเภสัชกรรม 251.48 12.17 -21.86 

62 เคร่ืองแตง่กาย ที่ไมไ่ดถ้ักแบบนิตหรือแบบโครเชต 137.14 6.64 -14.06 

84 เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ 129.67 6.27 21.71

87 ยานบก ส่วนประกอบและอุปกรณป์ระกอบ 126.41 6.12 14.08

1,081.32 52.32 5.15

2,066.76 100.00 0.08

สัดส่วน
%

%∆ (YoY)

อ่ืนๆ

อากรรวม

พกิัด
สินคา้ท่ีเก็บอากรได้
สูงสุด 5 อันดับแรก

อากร
(ล้านบาท)

914
732

343

650 563 504

JTEPA อาเซียน-จีน ATIGA 

หนวย : ลานบาท

มี.ค.59 มี.ค.58

ไขมุก รัตนชาติ 
โลหะมคีา และของ
ทําดวยของ
ดังกลาว

67,507.29 
34.28%

เครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณ
ประกอบ

73,321.44 
37.23%

เคร่ืองจกัรกลและ
สวนประกอบ
15,829.50 

8.04%

อุปกรณทัศนศาสตร
9,983.33 
5.07%

ของทําดวยเหล็กหรือ
เหล็กกลา
4,620.70 
2.35%

ญี่ปุน
20,672.23 
10.50% จีน

29,332.10 
14.89%

สหรฐัอเมริกา
16,632.48 

8.45%
สวิตเซอรแลนด

28,490.70
14.47%

ไตหวนั
7,891.85 
4.01%


