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การจัดเก็บรายได้ เดือนกรกฎาคม 2559 
ศภ.2 จัดเก็บรายได้ ก.ค.59 ทั้งสิ้น 339.79 ล้านบาท 

ขยายตัวร้อยละ 30.59  (YoY) โดยรายได้ศุลกากร ลดลงร้อยละ 
39.82 แต่รายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.82 
          จัดเก็บรายได้ศุลกากร จ านวน 23.17  ล้านบาท จาก
ด่านฯในสังกัด 9 ด่าน  (ร้อยละ 6.82 ของรายได้รวม) ต่่ากว่า 
ปมก. 21.99 ล้านบาท  (ร้อยละ 48.70) และหดตัวจากปีก่อน 
จ่านวน 15.33 ล้านบาท (หรือร้อยละ 39.82)เป็นผลจากการ
จัดเก็บอากรขาเข้าที่ลดลงของสินค้าประเภท หัวหอม กระเทียม 
ผ้าทอชนิดต่าง และ เครื่องหนัง กระเป๋า เครื่องแต่งกาย   
 ด่านฯ ที่จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้แก่ ด่านฯเชียงคาน  
และ ด่านฯท่าลี่  โดยด่านฯเชียงคาน จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุด 
หรือร้อยละ 869.07 (YoY) ส่าหรับด่านฯ ที่จัดเก็บรายได้ลดลง
ได้แก่  ด่านฯช่องเม็ก ด่านฯนครพนม  ด่านฯเขมราฐ  ด่านฯช่อง
จอม  ด่านฯหนองคาย ด่านฯบึงกาฬและ ด่านฯมุกดาหาร  โดย
ด่านฯช่องเม็ก จัดเก็บรายได้ลดลงสูงสุด หรือร้อยละ 89.38 (YoY) 
             รายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น ศภ.2 จัดเก็บได้
จ่านวน 316.62 ล้านบาท (หรือร้อยละ 93.18 ของการจัดเก็บ
รายได้รวม) เพิ่มขึ้น 94.92 ล้านบาท (ร้อยละ 42.82) (YoY) โดย
ด่านฯ นครพนม จัดเก็บได้สูงสุด 152.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
48.01 ของ ส่านักงานศุลกากรภาคท่ี 2 

การน าเข้า*  
 มูลค่าการน าเข้ารวม 9,609 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
1.35 ของมูลค่าน่าเข้าทั้งหมด) ขยายตัวร้อยละ 10.08 (YoY) เป็น
ผลจากการน่าเข้า น้่ ามันเช้ือเพลิง ของที่ท่ าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า รถยนต์และส่วนประกอบ ทีเ่พิ่มสูงขึ้น 
   ประเทศที่น าเข้าสินค้าผ่าน ศภ.2 สูงสุด เป็นสินค้า
จากประเทศลาว จ่านวน 3,950.98 ล้านบาท (ร้อยละ 41.11)  
รองล งม า ได้ แก่  จี น   3,461.59 ล้ านบาท (ร้อยละ  36.02) 
เวียดนาม ญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ ตามล่าดับ  ส่าหรับประเทศที่มีการ
น่าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน  มูลค่าเพิ่มขึ้น 1,007.71 ล้านบาท 
ข ย าย ตั ว ร้ อ ย ล ะ  4 1 .0 7  (YoY)  รอ งล งม าคื อ  สิ งค โป ร์ 
สหรัฐอเมริกา  และแคนาดา ขณะที่การน่าเข้าจาก เวียดนาม ลาว 
และ พม่า  ลดลงร้อยละ 35.83 , 2.86 และ 77.53 ตามล่าดับ 
(YoY) 
           การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีของ ศภ.2 มี
มูลค่า 1,344.59  ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.99 ของ
มูลค่าน่าเข้ารวม  ขยายตัวร้อยละ 42.13 (YoY) เป็นผลจากการใช้
สิทธิ์ อาเซียน (ATIGA) ทีข่ยายตัวร้อยละ 24.29 โดยมีมูลค่าการใช้
สิทธิ์สูงสุดถึงจ่านวน 881.74 ล้านบาท (ร้อยละ 65.58 ของการใช้
สิทธิฯ) รองลงมา  คือ อาเซียน-จีน (ACN) จ่านวน  462.85  ล้าน
บาท (ร้อยละ  34.42 ของการใช้สิทธิฯ) 

 

การจัดเก็บรายได้ของ ศภ.2  เดือนกรกฎาคม 2559 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานการน าเข้า* 

 

การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี* 

 

                                 จุฑาวุฒิ  แก้วสอนดี   107701@customs.go.th  กรกฎาคม 
2559 

*เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นข้อมูลเบื้องต้น 

สินค้าน าเข้าสูงสุดและประเทศผู้น าเข้าสูงสุด* 

 

 

 บทวิเคราะห์การจัดเก็บรายไดร้ายหน่วยงานของกรมศุลกากร 

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 2  (ศภ.2) 

 

ส านักแผนและการต่างประเทศ 

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเกบ็ภาษีอากร 

               
         

            
          

          

            

               
            

                
              

                 
              

               
           

ข้อมูลพ้ืนฐานน าเข้า ก.ค.59 ก.ค.58 %∆ (YoY) %∆ (MoM)

1. มูลค่าการน าเข้ารวม (ลบ.) 9,609.75     8,729.41     10.08      (2.01)          

2. มูลค่าน าเข้าเฉพาะทีช่ าระอากร (ลบ.) 172.31       205.28       (16.06)     2.03            

3. สัดส่วนมูลค่าน าเข้าเฉพาะทีช่ าระอากร
    ตอ่มูลค่าน าเข้ารวม (%)

1.79           2.35           - -

4. ร้อยละอัตราอากรเฉลี่ย (ETR) 13.71         19.54         - -

5. จ านวนใบขนสินค้าขาเข้า (ฉบบั) 2,271         2,195         3.46        5.43            

             
       

                
       

                  
       

                  
      

                   
      

                       
                     

      

                   
                

                 

                
           

                  

                   
                      

       

                  
                   

      

85 เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณป์ระกอบ 5.00 21.17 70.07

87 ยานบก ส่วนประกอบและอุปกรณป์ระกอบ 3.35 14.18 -8.97 

64 รองเทา้และส่วนประกอบ 3.35 14.18 67.50

7 หวัหอม กระเทยีม 1.60 6.77 -85.13 

39 พลาสตกิ ของท าดว้ยพลาสตกิ 1.35 5.72 -13.46 

8.97 37.98 -53.21 

23.62 100.00 -41.11 

อ่ืนๆ

อากรรวม

พิกัด
สินค้าทีเ่ก็บอากรได้
สูงสุด 5 อันดบัแรก

อากร
(ล้านบาท)

สัดส่วน
%

%∆ (YoY)

881.74 

462.85 

709.44 

229.98 

0.61
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หน่วย : ล้านบาท
            


