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การจัดเก็บรายได เดือนเมษายน 2559 

การจัดเก็บรายไดของ ศภ.4 จัดเก็บไดจํานวน 951.4 

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 53.7 (YoY) เปนการขยายตัวอยาง

ตอเน่ืองทั้งรายไดศุลกากรและรายไดที่กรมฯ จัดเก็บแทนหนวยงาน

อ่ืน 

รายไดศุลกากร จัดเก็บจํานวน 152.7 ลานบาท (รอยละ 

16.1 ของรายไดรวม) สูงกวาประมาณการ 37.1 ลานบาท (รอยละ 

32.1) และสูงกวาปกอน 31.7 ลานบาท (รอยละ 26.2) ทั้งน้ีใน

ภาพรวมมูลคาการนําเขาลดลงอยางตอเน่ือง แตไมไดทําใหจัดเก็บ

อากรขาเขาลดลงแตอยางใด โดยจัดเก็บอากรเพิ่มขึ้นจากสินคา

กระดาษและกระดาษแข็ง เพิ่มขึ้นสูงสุดจํานวน 16.6 ลานบาท 

(รอยละ 870.7) รองลงมาคือ หัวหอม กระเทียม เพิ่มขึ้น 13.4 ลาน

บาท และ ยานบก และสวนประกอบ เพิ่มขึ้น 3.5 ลานบาท  

ดานฯ ที่จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น ไดแก ดานฯปาดังเบซาร

ดานฯสะเดา ดอย.ภู เ ก็ต  ดานฯตากใบ ดานฯกันตัง  ดานฯ

นครศรีธรรมราช ดานฯวังประจัน ซ่ึงดานฯ ที่จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น

สูงสุด คือ ดานฯนครศรีธรรมราช จัดเก็บเพิ่มขึ้นรอยละ 1,155.7 

สําหรับดานฯ ที่ จัดเก็บรายไดลดลง ไดแก  ดานฯสุไหงโก-ลก 

ดานฯสงขลา ดอย.หาดใหญ ดานฯภูเก็ต ดานฯเบตง ดานฯสตูล 

ดานฯกระบี่ ดานฯสิชล ดานฯปตตานี และ ดานฯบานประกอบ 

ซ่ึงดานฯ ที่จัดเก็บรายไดลดลงสูงสุด คือ ดานฯภูเก็ต จัดเก็บลดลง 

รอยละ 75.8 

รายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอ่ืน ศภ.4 จัดเก็บไดจํานวน 

798.7 ลานบาท (รอยละ 84 ของการจัดเก็บรายไดรวม) ขยายตัว

จากปกอน 300.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.4 (YoY)  

การนําเขา 

 มูลคาการนําเขารวม 23,292.1 ลานบาท (รอยละ 4.1 

ของมูลคาการนําเขาของกรมฯ) เปนมูลคานําเขาที่ชําระอากร 

1,423.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.1 ของมูลคาการนําเขา 

(DTR) และชําระอากรในอัตราเฉล่ียรอยละ 9.4 (ETR) 

การใชสิทธิพิเศษ 

 การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรีของ ศภ.4 มีมูลคา 

1,509.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.5 ของมูลคานําเขารวม 

หดตัวรอยละ 46.5 (YoY) มีมูลคาการใชสิทธิฯ อาเซียน (ATIGA) 

สูงสุด จํานวน 1,357.9 ลานบาท (รอยละ 90 ของการใชสิทธิฯ) หด

ตัวรอยละ 50.1 รองลงมา คือ อาเซียน – จีน 118.3 ลานบาท 

(รอยละ 7.8 ของการใชสิทธิฯ) และ ไทย – ญ่ีปุน 18.3 ลานบาท 

(รอยละ 1.2 ของการใชสิทธิฯ) 

การจัดเก็บรายไดของ ศภ.4 เดือนเมษายน 2559 

 

ขอมูลพื้นฐานการนําเขา* 

 

สินคานําเขาและประเทศนําเขาสูงสุด* 

 

สินคาที่จัดเก็บอากรขาเขาสูงสุด* 

 

การใชสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรี* 

 

ภาษีเพ่ือมหาดไทย
77.49 ลบ.

8.15%

ภาษีมูลคาเพิ่ม
483.60 ลบ.

50.83%

ภาษีสรรพสามิต
237.60 ลบ.

24.97%

อากรขาเขา
139.30 ลบ.

14.64%

อากรขาออก
9.89 ลบ.
1.04%

คาธรรมเนียม
3.50 ลบ.
0.37%

รายไดศุลกากร
152.68 ลบ.

16.05%

ขอมูลพื้นฐานนําเขา เม.ย. 59 เม.ย. 58 %∆ (YoY)

1. มูลคาการนําเขารวม (ลบ.) 23,292.11      30,936.82      (24.71)       

2. มูลคานําเขาเฉพาะท่ีชําระอากร (ลบ.) 1,423.38       966.60          47.26        

3. สดัสวนมูลคานําเขาเฉพาะที่ชําระอากร
    ตอมูลคานําเขารวม (%)

6.11             3.12             95.59        

4. รอยละอัตราอากรเฉลี่ย (ETR) 9.35             10.17           (8.03)         

5. จํานวนใบขนสนิคาขาเขา (ฉบับ) 8,955           9,274           (3.44)         

มาเลเซีย
11,930.09 ลบ.

51.2%

สิงคโปร
3,863.40 ลบ.

16.6%

จีน
1,896.04 ลบ.

8.1%

สหรัฐอเมริกา
1,014.27 ลบ.

4.4%

อังกฤษ
720.10 ลบ.

3.1%

เครื่องใชไฟฟา และ
อุปกรณประกอบ
7,865.22  ลบ.

33.8%

เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

5,714.11  ลบ.
24.5%

ของทําดวยเหล็กหรือ
เหล็กกลา

1,104.34  ลบ.
4.7%

พลาสติก ของทําดวย
พลาสติก

1,067.97  ลบ.
4.6%

ปลา สัตวน้ําจําพวก
ครัสตาเซีย

948.88  ลบ.
4.1%

87 ยานบก สวนประกอบและอุปกรณประกอบ 20.29 15.25 20.85

85 เครือ่งใชไฟฟา และอุปกรณประกอบ 19.81 14.88 -29.12 

48 กระดาษและกระดาษแข็ง 18.54 13.93 870.68

7 หัวหอม กระเทียม 15.13 11.37 795.27

84 เครือ่งจักรกลและสวนประกอบ 7.61 5.72 -30.06 

51.71 38.85 32.42

133.09 100.00 35.43

%∆ (YoY)

อื่นๆ

อากรรวม

พิกัด
สินคาท่ีเก็บอากรได

สงูสดุ 5 อนัดับแรก

สัดสวน

%

อากร

(ลานบาท)

ATIGA
1,357.92 ลบ.

89.98%

อาเซียน - จีน
118.31 ลบ.

7.84%

JTEPA
18.26 ลบ.
1.21%

อื่นๆ
14.61 ลบ.

0.97%

สวนวิเคราะหและติดตามการจัดเก็บภาษีอากร สผต. : รติพร ไชยสิงห 
 

* ขอมูลเบ้ืองตน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 


