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การจัดเก็บรายได เดือนเมษายน 2559 
ศภ.1 จัดเก็บรายได เม.ย.59 ท้ังส้ิน 5,930.0 ลานบาท 

หดตัวรอยละ 7.6  (YoY) โดยรายไดศุลกากร ขยายตัวรอยละ 5.1 
แตรายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอ่ืน หดตัวรอยละ 8.1 
          จัดเก็บรายไดศุลกากร จํานวน 262.8  ลานบาท จาก
ดานฯในสังกัด 11 ดาน  (รอยละ 4.4 ของรายไดรวม)   สูงกวา 
ปมก. 90.9 ลานบาท  (รอยละ 52.9) และขยายตัวจากปกอน 
จํานวน 12.8 ลานบาท (หรือรอยละ 5.1) เปนผลจากการจัดเก็บ
อากรขาเขาที่เพิ่มขึ้นของสินคาประเภทยานบกและสวนประกอบ  
ประเภทเครื่องจักรกลและสวนประกอบ 
 ดานฯ ที่จัดเก็บรายไดสูงสุด  คือ  ดานฯมาบตาพุด 
จัดเก็บไดจํานวน   230.9  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  87.9 ของ
รายไดศุลกากร ศภ.1  ดานฯ ที่จัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน   ไดแก  
ดานฯมาบตาพุด   ดานฯระนอง  ดานฯบานดอน  และดานฯ
ชุมพร   โดยดานฯระนอง  จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นสูงสุด  รอยละ 
2,547.82 (YoY)  สําหรับดานฯ ที่จัดเก็บรายไดลดลงไดแก  
ดานฯอรัญประเทศ   ดานฯเกาะสมุย  ดานฯคลองใหญ  ดานฯ
สังขละบุรี  ดานฯแมกลอง  ดานฯประจวบคีรีขันธ  และดานฯ
จันทบุรี  โดยดานฯ จันทบุรี จัดเก็บรายไดลดลงสูงสุด รอยละ 
71.16 (YoY) 
           รายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอื่น ศภ.1 จัดเก็บไดจํานวน 
5,667.2 ลานบาท (หรือรอยละ 95.6 ของการจัดเก็บรายไดรวม) 
ลดลง 502.2 ลานบาท ( รอยละ 8.1) (YoY)โดยดานฯมาบตาพุด
จัดเก็บไดสูงสุด  5,068.2 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 89.4 ของ ศภ. 1 
 
การนําเขา*  
 มูลคาการนําเขารวม  38,800.5 ลานบาท  (คิดเปน
รอยละ 6.8 ของมูลคานําเขาทั้งหมด) หดตัวรอยละ 44.1 (YoY) 
เปนผลจากการนําเขาประเภทเชื้อเพลิงที่ไดจากแร นํ้ามันแรลดลง 
 ประเทศท่ีนําเขาสินคาผาน ศภ.1 สูงสุด เปนสินคาจาก

ประเทศเมียนมาร จํานวน 6,312.0 ลานบาท (รอยละ 16.3)  

รองลงมา ไดแก ซาอุดิอาระเบีย 5,073.8 ลานบาท (รอยละ 13.1) 

ออสเตรเลีย   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส   ญ่ีปุน  ตามลําดับ  สําหรับ

ประเทศที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้น  ไดแก  คูเวต  มูลคา 1,179.6 ลาน

บาท  รองลงมาคือ  เวียดนาม  และเกาหลีใต  ขณะท่ีการนําเขาจาก  

มาเลเซีย  และบรูไน ลดลงรอยละ 94.1 และ 85.7 ตามลําดับ (YoY) 

 การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรีของ ศภ.1 มี
มูลคา 4,522.2  ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.7 ของมูลคา
นําเขารวม  ขยายตัวรอยละ 62.2 (YoY)  เปนผลมาจากการใช
สิทธิฯไทย – ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นรอยละ 317.6 (YoY) โดยมีมูลคา
การใชสิทธิฯไทย – ออสเตรเลีย สูงสุด  จํานวน 1,468.0 ลานบาท 
(รอยละ 32.5 ของการใชสิทธิฯ)  รองลงมา  คือ อาเซียน (ATIGA) 
จํานวน  1,446.1  ลานบาท (รอยละ 31.0 ของการใชสิทธิฯ) 
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ขอมูลพื้นฐานนําเขา เม.ย.59 เม.ย.58 %∆ (YoY) %∆ (MoM)

1. มลูคาการนําเขารวม (ลบ.) 38,800.50      69,353.40      (44.05)       (12.75)           

2. มลูคานําเขาเฉพาะท่ีชาํระอากร (ลบ.) 777.78          2,287.14       (65.99)       12.01            

3. สัดสวนมูลคานําเขาเฉพาะท่ีชําระอากร
    ตอมูลคานําเขารวม (%)

2.00             3.30             - -

4. รอยละอัตราอากรเฉล่ีย (ETR) 30.50           2.34             - -

5. จํานวนใบขนสินคาขาเขา (ฉบบั) 4,911           2,118           131.87       4.80              
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การจัดเก็บรายไดของ ศภ.1  เดือนเมษายน 2559 

ขอมูลพื้นฐานการนําเขา* 

การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรี* 

                               อภิสิทธ์ิ  นิธิกรกุล   107684@customs.go.th  เมษายน 2559 

*เดือนเมษายน 2559 เปนขอมูลเบือ้งตน 

สินคานําเขาสูงสุดและประเทศผูนําเขาสูงสุด* 

 

 บทวิเคราะหการจัดเก็บรายไดรายหนวยงานของกรมศลุกากร 

สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 1  (ศภ.1) 

สํานักแผนและการตางประเทศ 

สวนวิเคราะหและตดิตามการจดัเกบ็ภาษีอากร 

87 ยานบก สวนประกอบและอปุกรณประกอบ 196.19 82.69 55,954.29
84 เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 9.21 3.88 105.58
29 เคมีภัณฑอินทรีย 7.26 3.06 -66.98 
85 เครื่องใชไฟฟา และอปุกรณประกอบ 5.58 2.35 307.30
63 ของทําดวยสิ่งทอที่จัดทําแลวอืน่ๆ 4.48 1.89 -53.91 

14.53 6.12 -6.26 

237.25 100.00 344.21
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