
(62)    61.63
(61)     ไม่มี

36.37

42,730

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

อากรปีงบฯ 62
(ต.ค.61-ม.ค.62)

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62

135.08

3,597.38

480.05 

ปีงบ.61 vs ปีงบ.62

Transition
หน่วย : ล้านบาท

3,071
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ปีงบ.61 vs ปีงบ.62

ม.ค.62        3,932 ใบ           5,642.18 891.20

257.08

77.15

แร่โปแตส
18.55

ปีงบฯ 62
รายได้รวม 

858.53 ลบ.

(62)    44.19
(61)     ไม่มี
(62)    33.49
(61)      ไม่มี

(62)    62.69
(61)      ไม่มี

ยานพาหนะเข้า-ออก

รถส่วนบุคคล

*หมายเหตุ 

ปีงบ.61 vs ปีงบ.62

หน่วย : ล้านบาท

อากรขาเข้า
115.13 ล้านบาท13.41%

ค่าธรรมเนียม 
1.11 ล้านบาท0.13%

VAT 667.45
ล้านบาท77.74%

สรรพสามิต 
0.62ล้านบาท0.07%

มหาดไทย
74.22ล้านบาท

8.65% 34.40 ล้านบาท

ผลการจัดเก็บรายได้ 

1,362.11

(62) 1,995.98
(61)        2,131.06

(62) 712.61
(61)          455.53

(62)     9,117.87
(61)     5,520.49

(62)     3,923.19
(61)     4,000.34

(62)      2,028.13
(61)     2,508.18

0.08 0.30

86.80

จัดเก็บปีงบ 61
จัดเก็บปีงบ 62
ประมาณการ 62

ม.ค.61
ม.ค.62

ภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท116.24
87.36

30.47

27.59

จัดเก็บรายได้สูงกว่า 33.91% 
เมื่อเทียบกับชว่งเดือนเดียวกนั

(ประมาณการ ต.ค. 61 – ม.ค.62)
(ต.ค. 60 – ม.ค.61)
(ต.ค. 61 – ม.ค.62)

17.16

14.50

รายได้จากอากรปากระวาง

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก
EXPORTIMPORT

(ต.ค.-ม.ค.62)

สินค้าขาออก

ขนุน ชมพู่ ทุเรียน ฯลฯ

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง

สินค้าผ่านแดน Transitionสปป.ลาว ไปประเทศที่ 3

ปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง

รถบรรทุก

รถโดยสาร

บุคคลเดินทาง
(ล้านคน)

TRANSIT

ปีงบ 62  ปีงบ 62  

สินค้าขาเข้า

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าสูงสุด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

พลังงานไฟฟ้า 

ปูนซิเมนต์
ส าหรับฉาบ 

ม.ค.61 vs ม.ค. 62 ปีงบ.61 vs ปีงบ.62

ล าไยอบแห้ง

(ต.ค.-ม.ค.62)

การสง่ออกสนิค้าที่มีปริมาณเลก็น้อยตามชายแดน

จุดผอ่นปรน อ ำเภอท่ำอเุทน = 6.012 ล้ำนบำท
ต.ค.    1.600      ม.ค. 0.412
พ.ย.   2.400
ธ.ค.    1.600

จดุผ่ำนแดนถำวรท่ำเทียบเรือกำรท่องเท่ียวเทศบำลเมืองนครพนม  
= 5.859 ล้ำนบำท
ต.ค.  0.962      ม.ค.   2.249
พ.ย.  1.269
ธ.ค.  1.379

จุดผอ่นปรน อ ำเภอบำ้นแพง  = 2.523 ล้ำนบำท
ต.ค.  0.800     ม.ค.  0.611
พ.ย.  0.829
ธ.ค.  0.283กศก.153

จดุผ่อนปรน อ ำเภอธำตพุนม
4.116 ล้ำนบำท

ต.ค.   0.389  
พ.ย.  0.800
ธ.ค.   1.527
ม.ค.  1.400

จดุผ่อนปรน บ้ำนหนำดท่ำ ไม่มีกำรส่งออก

จ านวนใบขนฯ 
(ต.ค.61-ม.ค.62)

8,000 10,500 12,800

39,480

13
5

9
6

อากรสูงสุด
ม.ค. 61 vs ม.ค.62 ปีงบ.61 vs ปีงบ.62

ปูนซิเมนต์
ส าหรับฉาบ

ม.ค.62 20.73
ม.ค.61   18.70

2.03  (62)     70.61
(61)     62.38

8.23  

0.5 
ท่ีชาร์จไฟ

ม.ค.62 1.57
ม.ค.61     2.07

(62)      2.13
(61)      2.78 0.65 

สายเคเบิ้ล

ม.ค.62 1.49
ม.ค.61     0.05 1.44  

(62)      9.37
(61)      ไม่มี

ม.ค.62     395 ใบ           3,779.64
ม.ค.61     495 ใบ           2,662.68 ม.ค.61        4,404 ใบ           4,750.98100 1,116.96 472

1,462 ใบ 11,295.62 12,556 ใบ 18,375.85
241 3,4231,734.95 31.86

(ต.ค.60-ม.ค.61) 1,224 ใบ 9,560.67 15,979 ใบ 18,343.99
ปีงบ 61  ปีงบ 61  

(ต.ค.60-ม.ค.61)

935.17
(62) 6,930.06
(61) 5,567.95

ม.ค.62 2,594.91
ม.ค.61      1,659.74

ม.ค.62 511.24
ม.ค.61        527.27 16.03

ม.ค.62 207.26
ม.ค.61         18.69 188.57

ม.ค.61 vs ม.ค. 62
ม.ค.62 3,235.26
ม.ค.61      2,082.89

1,152.37  

ม.ค.62 952.97
ม.ค.61      1,116.82 163.85 

ม.ค.62 550.36
ม.ค.61         493.81

56.55

ลวดและสายเคเบิล

ม.ค.62 21.13
ม.ค.61     ไม่มี

ม.ค.62 14.32
ม.ค.61     ไม่มี

เครื่องบรรจุภัณฑ์
แบบสูญญากาศ

(62)    14.32
(61)     ไม่มี

ม.ค.62 5.97
ม.ค.61     24.52

(62)    24.03
(61)    60.40

ม.ค.61 vs ม.ค. 62

สินค้าผ่านแดนจากประเทศที่ 3 ไป สปป.ลาว
ม.ค.61 vs ม.ค. 62

อุปกรณ์ไฟฟ้าของ
ระบบหล่อเย็น

ม.ค.62 44.19
ม.ค.61     ไม่มี

ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ม.ค.62 37.49
ม.ค.61      ไม่มี

ม.ค.62 35.00
ม.ค.61     ไม่มี

43,326 41,69611,93412,428
45,21110,93612,800

284 121 392 854
448 600 2,195

0.07 0.20 ม.ค.61 ม.ค.62 ปีงบ 62 ปีงบ 61

4.96 ล้านบาท

86.02 ล้านบาท0.62 ล้านบาท

9.62 ล้านบาท

คดี

224 คดี

คงค้าง

ต.ค.61-ม.ค.62 ลักลอบ
13 คดี

หลีกฯ
5 คดี

พิธีการ
38 ราย

ค่าปรับ
217,922

ประมาณการ
18 คดี

ลักลอบ+หลีกฯ
10 คดี

ค่าขาย
ของกลางบาท

ค่าขายฯ      ค่าปรับ
(ตุลาคม 61– มกราคม 62)

‘62 535,777   217,922
‘61 - 4,000


