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การจัดเก็บรายได เดือนเมษายน 2559 

การจัด เก็บ รายไดของ  สทบ .จัด เ ก็บ ได จํ านวน 

12,380.55 ลานบาท หดตัวรอยละ 8.39 โดยเปนการจัดเก็บ

รายไดลดลงของกรมฯ และจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น 

รายไดศุลกากร จัดเก็บจํานวน 2,435.71 ลบ. (รอยละ 
19.67 ของการจัดเก็บรายไดรวม) ตํ่ากวา ปมก. 840.09 ลบ. (รอยละ 
25.65) และตํ่ากวาปกอน 903.02 ลบ. (รอยละ 27.05) การจัดเก็บ
อากรขาเขาลดลง 899.58 ลบ. (รอยละ 27.03) เปนการจัดเก็บตํ่ากวา 
ปกอน โดยจัดเก็บอากรขาเขาสูงสุดในสินคายานบกฯ จัดเก็บได 
1,011.73 ลบ. รองลงมา ไดแก  เคร่ืองจักรกลฯ จัดเก็บได 320.19 ลบ. 
เคร่ืองใชไฟฟาฯ จัดเก็บได 168.95 ลบ. ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
จัดเก็บได 135.62 ลบ. พลาสติก ของทําดวยพลาสติก จัดเก็บได 
115.77ลบ. และจัดเก็บอากรขาเขาลดลงสูงสุด ไดแก สินคายานบกฯ 
โดยจัดเก็บอากรลดลง 196.26 ลบ.รองลงมาคือ เคร่ืองใชไฟฟา และ

อุปกรณ เหล็กและเหล็กกลา กากถ่ัวเหลือง ของทําดวยเหล็กหรือ
เหล็กกลาเก็บอากรลดลงจากปกอน 116.73 102.86 45.61 และ 23.69 
ลบ. ตามลําดับ   

รายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอ่ืน สทบ.จัดเก็บไดจํานวน 

9,944.85 ลบ.(รอยละ 80.33 ของการจัดเก็บรายไดรวม) ลดลงจาก 

ปกอน 230.35 ลบ. คิดเปนรอยละ 2.26 (YoY) 

การนําเขา 
 มูลคาการนําเขารวม 175,247.22 ลบ. (รอยละ 30.54 ของ
มูลคานําเขาของกรมฯ) หดตัวรอยละ 4.09 (YoY) เปนมูลคานําเขา 
ท่ีชําระอากร 22,555.70 ลบ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.87 ของมูลคา
การนําเขา (DTR) หดตัวลดลงรอยละ 21.12 (YoY) และชําระอากรใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 10.55 (ETR) 

ท้ังนี้ มูลคานําเขาสูงสุด ไดแก เคร่ืองจักรและสวนประกอบ 
จํานวน 30,210.66 ลบ. (รอยละ 17.24 ของมูลคานําเขารวม) รองลงมา 
คือ เชื้อเพลิง ท่ีไดจากแร ยานบกฯ เคร่ืองใชไฟฟาฯ และเหล็กและ
เหล็กกลา ตามลําดับ และมูลคานําเขาลดลงสูงสุด ไดแก เชื้อเพลิง 
ที่ไดจากแร ลดลงจากปกอน 13,384.03 ลบ.(รอยละ 35.63) รองลงมา 
ไดแก กากถ่ัวเหลือง ธัญพืช ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา หัวรถจักร
รถไฟและสวนประกอบ 

ประเทศที่ นําเขาสินคาเขาทาง สทบ.มีมูลคาสูงสุด คือ 

ประเทศญี่ปุน จํานวน 44,080.14 ลบ. (สัดสวนรอยละ 25.15) รองลงมา 

ไดแก จีน  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เกาหลีใต และอินโดนีเซีย ตามลําดับ 

ประเทศท่ีมีมูลคานําเขาลดลงสูงสุด คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
นําเขาลดลงจากปกอน 6,768.63 ลบ.(รอยละ 40.80)(YoY)รองลงมา คือ
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศษ และกาตาร ตามลําดับ  
การใชสิทธิพิเศษ 
 การใชสิทธิพิเศษภายใต เขตการคาเสรีของ สทบ. มีมูลคา 
36,249.65 ลบ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.68 ของมูลคานําเขารวม เพ่ิมข้ึน   
รอยละ 10.57 (YoY)  มีมูลคาการใชสิทธิฯ ไทย – ญี่ปุน สูงสุดจํานวน 
8,002.19 ลบ. (รอยละ 22.08 ของการใชสิทธิฯ) ขยายตัวรอยละ 28.07
รองลงมา คือ ATIGA   อาเซียน – จีน (ACN) อาเซียน - เกาหลี (AKFTA) และ
อาเซียน-ญี่ปุน  ตามลําดับ 

การจัดเก็บรายไดของ สทบ. เดือนเมษายน 2559 

                          
รายไดศุลกากร
2,435.71ลบ.

19.67% ภาษีเพ่ือมหาดไทย
973.48 ลบ.

7.86%

ภาษีมูลคาเพิม่
6,870.51 ลบ.

55.49%

ภาษีสรรพสามติ
2,100.86 ลบ.

16.97%

อากรขาเขา

อากรขาออก

คาธรรมเนียม

อากรขาเขา
2,428.42 ลบ.

คาธรรมเนียม
6.38 ลบ.

อากรขาออก

0.91 ลบ.

ขอมูลพื้นฐานการนําเขา 

ขอมลูพ้ืนฐานนําเขา เม.ย.-59 เม.ย.-58 %∆ (YoY)
%∆ 

(MoM)

1. มูลคาการนําเขารวม (ลบ.) 175,247.22      182,713.18     (4.09) (4.32) 

2. มูลคานําเขาเฉพาะท่ีชําระอากร (ลบ.) 22,555.70        29,811.88       (24.34) (19.29) 

3. สัดสวนมูลคานําเขาเฉพาะท่ีชําระ   

อากร
    ตอมลูคานําเขารวม (%)

12.87              16.32            (21.12) -

4. รอยละอัตราอากรเฉล่ีย (ETR) 10.55              9.79              7.73 -

5. จํานวนใบขนสินคาขาเขา (ฉบับ) 41,511            38,615           7.50 (4.56) 
 

 

สินคานําเขาและประเทศนําเขาสูงสุด 

เช้ือเพลิงทีไ่ด จากแร  
24,181.92 ลบ.

13.80 %

เคร่ืองจักรและ 
สวนประกอบ

30,210.66 ลบ.  
17.24 %

ยานบกและสวนประกอบ 
22,049.61 ลบ.         

12.58% 

เคร ื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณประกอบ
16,336.83 ลบ.

9.32%

เหล็กและ
เหล็กกลา 

13,841.61 ลบ.
 7.90% ญ่ีป ุน        

44,080.14 ลบ. 
25.15%      

จีน          
32,454.10 ลบ. 

18.52% 

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

98,21.14 ลบ.  
5.60%

เกาหลีใต
 7,971.17 ลบ. 

4.55% 

อินโดนีเซีย
7,902.10 ลบ.

4.51% 

 

สินคาที่จัดเก็บอากรขาเขาสูงสุด 
 

87 ยานบก สวนประกอบและอุปกรณประกอบ 1,011.73 42.52 -16.25 

84 เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 320.19 13.46 2.72

85 เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณประกอบ 168.95 7.10 -40.86 

73 ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 135.62 5.70 -14.87 

39 พลาสติก ของทําดวยพลาสติก 115.77 4.87 -3.87 

627.02 26.35 -24.81 

2,379.28 100.00 -18.49 

อ่ืนๆ

อากรรวม

พิกัด
สินคาที่เก็บอากรได
สูงสุด 5 อันดับแรก

อากร
(ลานบาท)

สัดสวน
%

%∆ (YoY)

 

การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรี 
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ATIGA JTEPA อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อื่นๆ

หนวย : ลานบาท เม.ย.-59 เม.ย.-58

จิราพร ภูดวงจิตต  107660@customs.go.th เมษายน 

*ขอมูลเบื้องตน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
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