
ผลการจัดเก็บรายได้ด่านศุลกากรนครพนม ปีงบประมาณ 2563
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

การจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม รายได้ศุลกากร

มหาดไทยสรรพสามิต

19.82 ลบ.26.74 ลบ.

0.014 ลบ. 2.97 ลบ.

-29.33%(YOY)

-64.19%(YOY)

-64.21%(YOY)
ประมาณการรายได้ เดือน ก.พ.63 จ ำนวน 29.61 ล้ำนบำท ผลกำรจัดเก็บ
รำยได้ 19.82 ล้ำนบำท จัดเก็บไดต้  ำกว่ำประมำณกำร 9.79 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 33.05 และจัดเก็บได้ต  ำกว่ำช่วงเดือนเดียวกัน จ ำนวน 8.23
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29.33

สินค้าจัดเก็บอากรสูงสุด

122,917 140,288 258,277 295,958

ยกทรงสตรี กระเป๋ำ ของอื นๆท ำด้วยโลหะ ผ้ำทอ ปูนซิเมนต์ ก.พ.62 ก.พ.63

จุดผ่อนปรน อ. ธาตุพนม

40,800 31,500

ก.พ.62 ก.พ.63

ด่านพรมแดนนครพนม
(สะพานมิตรภาพ 3)

6,800
10,200

7,791

14,994

จุดผ่อนปรน อ. บ้านแพง

หน่วย : บาท จัดเก็บอากรปากระวาง

มูลค่าน าเข้าสูงสุด
จ ำนวนใบขนฯ (ฉบับ)

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

349
595

1,339

589

ก.พ.62 ก.พ.63

ก.พ.62 ก.พ.63

มลูค่าการน าเข้าสนิค้าจาก 
สปป. ลาว ลดลง 750 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 56.01 YOY

มูลค่าส่งออกสูงสุด
จ ำนวนใบขนฯ (ฉบับ)

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

2,708

1,159

4,132

1,935

ก.พ.62 ก.พ.63

มลูค่าการสง่ออกสนิค้า ลดลง 2,197
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.17 YOY

64,327,766
187,300,904 207,709,851 246,570,217

683,072,855

พลังงำนไฟฟ้ำ โซลำร์เซลล์ ผลไม้รวม โค-กระบือ เครื องดื มชูก ำลัง2

1,666,353
3,009,467 3,756,091 3,910,641

13,209,126

ผงคำร์บอน หัวแร่โปแตส ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบชั้นวำง เครื องขุดเจำะ(เก่ำ)

สินค้าผ่านแดน สปป.ลาว 
ไปประเทศท่ี 3

5,618,992 5,742,219
9,621,328 11,012,626

14,548,136

เครื องส ำอำง โลชั นบ ำรุงผิว สินค้ำอุปโภค-บริโภค เจลอำบน้ ำ ชุดควบคุมสื อสำร

สินค้าผ่านแดนจากประเทศท่ี 3
ไป สปป.ลาว

คดี

206 คดี

คงค้าง

ต.ค.-ก.พ.63 ลักลอบ
9 คดี

หลีกฯ
0 คดี

พิธีการ
49 คดี

ค่าปรับ
48,157

ประมาณการ

9 คดี

ลักลอบ+หลีกฯ

8 คดี

ค่าขาย
ของกลาง

ค่าขายฯ      ค่าปรับ

(1 ต.ค.62 – 29 ก.พ.63)

8,391,870 48,157

บาท

จดุผอ่นปรน อ.บา้นแพง 0.112 ลา้นบาท

มูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีมีปริมาณเล็กน้อยตามชายแดน
กศก.153

จดุผอ่นปรน อ.ทา่อเุทน 0.507 ลา้นบาท

จดุผ่อนปรน ทา่เทยีบเรอืเทศบาล

จดุผอ่นปรนบา้นหนาดทา่0.132 ลา้นบาท

จดุผอ่นปรน อ.ธาตพุนม

0.488 ลา้นบาท

1.865 ลา้นบาท

ยานพาหนะเข้า-ออก
รถส่วนบุคคล

TRANSIT

รถบรรทุก

รถโดยสาร

บุคคลเดินทาง
(ล้านคน)

18,627
13,479 7,941 8,773

39 53
534 496

- (YOY)

หน่วย : บาท

28,247,853 30,430,512 33,633,569

160,379,650
195,381,913

หินโม่,หินกรวด ปุ๋ย มันส ำปะหลัง(เส้น) พลังงำนไฟฟ้ำ ปูนซิเมนต์

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

สนิค้าผ่านแดน
มลูค่ำสินค้ำผ่ำนแดนจำก สปป.ลำว 

ไปประเทศที  3 มีกำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้น
20.43 ล้ำนบำท คิดเป็น 320.22%
(YOY)

สนิค้าผ่านแดน
มลูค่ำสินค้ำผ่ำนแดนจำกประเทศที  3

ไป สปป.ลำว มีกำรส่งออก ลดลง
114.48 ล้ำนบำท คิดเป็น 62.70%
(YOY)

ก.พ.63

ก.พ.62 ก.พ.63
0.08

0.09

19,538,191

อากร
ภาษีมูลค่าเพ่ิม

-ไมมี่การจดัเก็บ-

10,380
5,280

15,639
12,678


