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การจัดเก็บรายได� เดือนเมษายน 2559 

การจั ด เก็ บราย ได� ของ  สกท .จั ด เก็ บ ได� จํ านวน        
4,498.7 ล�านบาท ขยายตัวร�อยละ 10.8 โดยรายได�กรมฯลดลง
ร�อยละ 3.4 แต�รายได�จัดเก็บแทนหน�วยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้นร�อยละ 15  

รายได�ศุลกากร จัดเก็บจํานวน 881.6 ลบ.(ร�อยละ 19.6 ของ
การจัดเก็บรายได�รวม) ตํ่ากว า ปมก. 110 ลบ. (ร�อยละ 11.1) และตํ่ากว า
ป$ก อน 31 ลบ. (ร�อยละ 3.4) การจัดเก็บอากรขาเข�าลดลงจากป$ก อน 
35.3 ลบ. โดยจัดเก็บอากรขาเข�าสูงสุดในสินค�ายานบกฯ จัดเก็บได� 296.58 
ลบ. ขยายตัวร�อยละ 128.05 (YoY) รองลงมา ได�แก  เครื่องหอมฯ, 
เครื่องจักรกลฯ, เครื่องด่ืมฯ, เครื่องใช�ไฟฟ8า และจัดเก็บอากรขาเข�าลดลง
สูงสุด ได�แก  สินค�ารองเท�าฯ จัดเก็บตํ่ากว าป$ก อน 8.17 ลบ. (ร�อยละ 48.98) 
รองลงมา ได�แก  ของปรุงแต งทําจากพืชผักฯ จัดเก็บตํ่ากว าป$ก อน 7.11 ลบ. 
(ร�อยละ 41.05), ผลิตภัณฑ@นมฯ, เครื่องแต งกายฯ และผลิตภัณฑ@ธัญพืชฯ 
จัดเก็บตํ่ากว าป$ก อน 6.41, 6.18 และ 6.13 ลบ. ตามลําดับ อย างไรก็ตาม 
แม�ว ามูลค าการนําเข�าเพ่ิมขึ้นแต ไม มีผลต อการจัดเก็บอากรแต อย างใด 

รายได�จัดเก็บแทนหน�วยงานอื่น สกท.จัด เก็บได�จํานวน  
3,617 ลบ. (ร�อยละ 80.4 ของการจัดเก็บรายได�รวม) สูงกว าป$ก อน 470.6 ลบ. 
คิดเปFนร�อยละ 15 (YoY) 
การนําเข�า 
 มูลค�าการนําเข�ารวม 42,564.3 ลบ. (ร�อยละ 7.4 ของมูลค า
นําเข�าของกรมฯ) ขยายตัวร�อยละ 98 (YoY) เปFนมูลค านําเข�าท่ีชําระอากร 
6,294.5 ลบ. คิดเปFนสัดส วนร�อยละ 14.8 ของมูลค าการนําเข�า (DTR) หดตัว
ลดลงร�อยละ 44.4 (YoY) และชําระอากรในอัตราเฉล่ียร�อยละ 13.2 (ETR) 

ท้ังน้ี มูลค านําเข�าสูงสุด ได�แก  สินค�ายานบกฯ จํานวน 5,813.9 ลบ. 
(ร�อยละ 13.7 ของมูลค านําเข�ารวม) รองลงมา คือ เครื่องใช�ไฟฟ8าฯ, 
ไข มุกฯ, อากาศยานและส วนประกอบ, เครื่องจักรกลฯ ตามลําดับ และมูลค า
นําเข�าลดลงสูงสุด ได�แก  เยื่อไม�ฯ ลดลงจากป$ก อน 212.18 ลบ. (ร�อยละ 
50.34) รองลงมา ได�แก  เคมีภัณฑ@อินทรีย@, เครื่องมือ ของใช�ชนิดมีคม, เมล็ด
พืชและผลไม�ฯ และกระดาษฯ ตามลําดับ 

ประเทศท่ีนําเข�าสินค�าเข�าทาง สกท.มีมูลค�าสูงสุด คือ 
ประเทศจีน จํานวน 4,650.8 ลบ. (สัดส วนร�อยละ 11) รองลงมา ได�แก  
ญ่ีปุNน, สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, และสวิตเซอร@แลนด@ ตามลําดับ 

ประเทศท่ีมีมูลค านําเข�าเพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ สวิตเซอร@แลนด@ 
นําเข�าสูงกว าป$ก อน 3,226.9 ลบ.(ร�อยละ 2,297.2)(YoY) รองลงมา คือ 
สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, ญ่ีปุNน, และสิงคโปร@ 

การใช�สิทธิพิเศษ 
 การใช�สิทธิพิเศษภายใต�เขตการค�าเสรีของ สกท. มีมูลค า 
4,839.2 ลบ. คิดเปFนสัดส วนร�อยละ 11.4 ของมูลค านําเข�ารวม เพ่ิมขึ้นร�อยละ 
11.4 (YoY) มีมูลค าการใช�สิทธิฯ อาเซียน (ATIGA) สูงสุดจํานวน 1,814.6 ลบ. 
(ร�อยละ  4.3 ของการใช�สิทธิฯ)  ขยายตัวร�อยละ 34.4 รองลงมา คือ 
อาเซียน – จีน  (ACN) , ไทย – ญ่ีปุNน  (JTEPA), อาเซียน – เกาหลี (AKFTA)  ตามลําดับ 

การจัดเก็บรายได�ของ สกท. เดือนเมษายน 2559 
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ข�อมูลพ้ืนฐานการนําเข�านําเข�า 
 

ข�อมูลพื้นฐานนาํเข�า เม.ย. 59 เม.ย 58
%∆ 
(YoY)

%∆ 
(MoM)

1. มูลค�าการนําเข�ารวม (ลบ.) 42,564.27          21,497.28        98.00 48.38 

2. มูลค�านําเข�าเฉพาะท่ีชําระอากร (ลบ.) 6,294.52           5,714.29         10.15 5.49 

3. สัดส�วนมูลค�านําเข�าเฉพาะท่ีชําระอากร
    ต�อมูลค�านําเข�ารวม (%) 14.79               26.58              (44.37) (28.91) 

4. ร�อยละอัตราอากรเฉล่ีย (ETR) 13.24               10.95              20.95 23.25 

5. จํานวนใบขนสินค�าขาเข�า (ฉบบั) 21,044              12,724            65.39 53.75  

สินค�านําเข�าและประเทศนําเข�าสงูสุด 
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สินค�าท่ีจัดเก็บอากรขาเข�าสูงสุด 
 

87 ยานบก ส�วนประกอบและอุปกรณ�ประกอบ 296.58 35.58 128.05
33 เคร่ืองหอม และเคร่ืองสําอาง 71.57 8.59 20.85
84 เคร่ืองจักรกลและส�วนประกอบ 47.93 5.75 7.90
22 เคร่ืองด่ืม สุรา นํ้าส�มสายชู 45.54 5.46 134.26
85 เคร่ืองใช�ไฟฟLา และอุปกรณ�ประกอบ 44.91 5.39 19.57

326.96 39.23 -2.38 

833.49 100.00 33.23

อ่ืนๆ

อากรรวม

พิกัด
สินค�าท่ีเก็บอากรได�
สูงสุด 5 อันดับแรก

อากร
(ล�านบาท)

สัดส�วน
%

%∆ (YoY)

การใช�สิทธิพิเศษภายใต�เขตการค�าเสรี 
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หน�วย : ล�านบาท เม.ย. 59 เม.ย 58
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