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การจัดเก็บรายได เดือนเมษายน 2559 
สสล. จัดเก็บรายได เม.ย.59 ท้ังส้ิน 4,179.9 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 39.0  (YoY) โดยรายไดศุลกากร หดตัวรอยละ 
13.5  ขณะที่รายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอ่ืน ขยายตัวรอยละ 67.9 

          จัดเก็บรายไดศุลกากร   จํานวน  922.3  ลานบาท 
(รอยละ 22.1 ของรายไดรวม)  ต่ํากวา ปมก. 178.5 ลานบาท  
(รอยละ 16.21) และหดตัวจากปกอน จํานวน 143.5 ลานบาท 
(หรือรอยละ 13.5) เปนผลจากการจัดเก็บอากรขาเขาที่ลดลงของ
สินคาประเภทผลไมและลูกนัตที่บริโภคได   ประเภทเครื่องหอม
และเครื่องสําอาง  และประเภทกากและเศษที่ เห ลือจาก
อุตสาหกรรมอาหาร 
 สินคาจัดเก็บอากรขาเขาเพิ่มข้ึนสูง เม.ย.59 (YoY)  

อันดับที่ 1  เครื่องดื่ม  สุรา  นํ้าสมสายชู  จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น 36.3 

ลานบาท (หรือรอยละ 154.9) รองลงมาคือ  ของทําดวยเหล็กหรือ

เหล็กกลา จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น 11.5 ลานบาท  และผลิตภัณฑทาง

เภสัชกรรม  จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น 9.7 ลานบาท สวนสินคาที่จัดเก็บ

อากรขาเขาลดลงสูงสุด คือ ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได จัดเก็บได

ลดลง 24.7 ลานบาท (หรือรอยละ 81.3) 

รายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอื่น สสล. จัดเก็บไดจํานวน 
3,257.6 ลานบาท (หรือรอยละ 77.9 ของการจัดเก็บรายไดรวม) 
เพิ่มขึ้น 1,317.0 ลานบาท (หรือรอยละ 67.9) (YoY) 

การนําเขา*  
 มูลคาการนําเขารวม 31,446.8 ลานบาท   (คิดเปน
รอยละ 5.5 ของมูลคานําเขาทั้งหมด) หดตัวรอยละ 10.5 (YoY) 
เปนผลจากการนําเขาเมล็ดพืช และผลไม ท่ีมีน้ํามันลดลงรอยละ 59.4 
 ประเทศท่ีนําเขาสินคาผาน สสล. สูงสุด เปนสินคาจาก

ประเทศจีน จํานวน 7,550.2 ลานบาท (รอยละ 24.0)  รองลงมา 

ไดแก ญ่ีปุน 4,752.2 ลานบาท (รอยละ 15.1) สหรัฐอเมริกา  

อินโดนีเซีย  เยอรมนี  ตามลําดับ  สําหรับประเทศที่มีการนําเขา

เพิ่มขึ้น ไดแก  จีน  เพิ่มขึ้นมูลคา 1,542.5  ลานบาท  ขยายตัว

รอยละ 25.7 (YoY)  รองลงมาคือ  สวิสเซอรแลนด  และเยอรมนี 

ขณะที่การนําเขาจาก  คองโก  และรัสเซีย  ลดลงรอยละ 98.9 

และ 60.9 ตามลําดับ (YoY) 

 การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรีของ สสล. มี
มูลคา 6,295.4  ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.0 ของมูลคา
นําเขารวม  หดตัวรอยละ 5.4 (YoY) เปนผลมาจากการใชสิทธิ 
ATIGA  ลดลงรอยละ 22.4 (YoY) โดยมีมูลคาการใชสิทธิฯ 
อาเซียน – จีน  สูงสุด จํานวน 2,436.8 ลานบาท (รอยละ 38.7  
ของการใชสิทธิฯ) รองลงมา  คือ อาเซียน (ATIGA) จํานวน  
2,063.9  ลานบาท (รอยละ 32.8 ของการใชสิทธิฯ) 
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ขอมูลพ้ืนฐานนําเขา เม.ย.59 เม.ย.58 %∆ (YoY) %∆ (MoM)

1. มูลคาการนาํเขารวม (ลบ.) 31,446.78      31,890.31      (1.39)         (10.53)           

2. มูลคานาํเขาเฉพาะที่ชําระอากร (ลบ.) 8,188.38       8,611.21       (4.91)         (7.95)            

3. สัดสวนมูลคานาํเขาเฉพาะที่ชําระอากร
    ตอมูลคานําเขารวม (%)

26.04           27.00           - -

4. รอยละอัตราอากรเฉล่ีย (ETR) 10.95           11.06           - -

5. จํานวนใบขนสินคาขาเขา (ฉบับ) 12,761          13,090          (2.51)         (3.96)            
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การจัดเก็บรายไดของ สสล.  เดือนเมษายน 2559 

ขอมูลพื้นฐานการนําเขา* 

การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรี* 

                               อภิสิทธ์ิ  นิธิกรกุล   107684@customs.go.th   เมษายน  2559 

*เดือนเมษายน 2559 เปนขอมูลเบือ้งตน 

สินคานําเขาสูงสุดและประเทศผูนําเขาสูงสุด* 

 

 บทวิเคราะหการจัดเก็บรายไดรายหนวยงานของกรมศลุกากร 

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง (สสล.) 

สํานักแผนและการตางประเทศ 

สวนวิเคราะหและตดิตามการจดัเกบ็ภาษีอากร 

87 ยานบก สวนประกอบและอุปกรณประกอบ 110.38 12.31 -14.07 
85 เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณประกอบ 78.44 8.75 6.23
04 ผลิตภัณฑนม ไขสัตวปก น้าํผึ้งธรรมชาติ 73.79 8.23 -8.96 
22 เครื่องดื่ม สุรา น้ําสมสายชู 59.69 6.66 154.87
33 เครื่องหอม และเครื่องสําอาง 52.84 5.89 -29.28 

521.25 58.15 -8.66 

896.39 100.00 -5.86 

สัดสวน
%

%∆ (YoY)

อ่ืนๆ

อากรรวม

พิกัด
สินคาที่เก็บอากรได
สูงสุด 5 อันดับแรก

อากร
(ลานบาท)


