
อันดับ พิกัดอัตราศุลกากร 4 หลัก มูลค่าน าเข้าเงนิบาท อากรขาเข้า น  าหนัก

1 2711 - ก๊าซปโิตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ      12,796,230,043.00                            -          1,758,776,415.00 

2 7207 - ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ        3,713,662,301.00                            -            263,051,933.00 

3 7208 - ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกวา้งต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่

ชุบ หรือไม่เคลือบ

       1,448,028,951.00                150,392.00            87,347,660.00 

4 0302 - ปลา สด หรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลิเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภท 03.04        1,031,358,041.00              2,028,551.00            73,573,684.00 

5 0714 - มันส าปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเล็มอาร์ติโชก มันเทศ และรากหรือหวัที่คล้ายกัน ซ่ึงมีปริมาณของสตาร์ชหรือ     

อินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแหง้ จะฝานหรือท าเปน็เพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคู

         859,694,224.00                   9,504.00          206,293,012.00 

6 0303 - ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลิเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภท 03.04          824,595,869.00                      350.00            17,726,826.00 

7 8544 - ลวดและเคเบลิ (รวมถึงเคเบลิร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตัวน าไฟฟา้อื่น ๆ ที่หุ้ม

ฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบลิใยน าแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบลิ) ที่ท าขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น 

         809,017,708.00                196,600.00              1,251,119.00 

8 7602 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เปน็อะลูมิเนียม          656,417,411.00                            -              18,833,181.00 

9 0307 - สัตวน์้ าจ าพวกโมลลุสก์ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวติ สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แหง้ ใส่เกลือ หรือแช่น้ าเกลือ และ

สัตวน์้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตวน์้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวติ สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แหง้ ใส่เกลือ หรือแช่

น้ าเกลือ รวมทั้งสัตวน์้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตวน์้ าจ าพวกครัสตาเซีย ที่ปน่และที่ท าเปน็เพลเ

         482,876,857.00                141,600.00            13,861,550.00 

10 7616 - ของอื่น ๆ ท าด้วยอะลูมิเนียม          431,403,290.00                            -                2,063,151.00 

รวม 10 อันดับ     23,053,284,695.00            2,526,997.00      2,442,778,531.00 

อื่นๆ        5,442,552,774.00            69,676,947.00          244,574,635.00 

รวมทั งหมด     28,495,837,469.00          72,203,944.00      2,687,353,166.00 

รายงานสถิตกิารน าเขา้สินค้ารายพิกัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมลูค่าน าเขา้)

ส านักงานศุลกากรภาคที ่1 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

หมายเหต: ข้อมูลจากสถิติการน าเข้ารายพกิัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมูลค่าน าเข้าจากมากไปน้อย) ณ วนัที่ 18 ม.ค. 2564 (ไตรมาส 1/2564)



อันดับ พิกัดอัตราศุลกากร 4 หลัก มูลค่าน าเข้า (บาท) อากรขาเข้า (บาท) น  าหนัก (กก.)

1 2711 - ก๊าซปโิตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ      10,825,819,851.00                            -          1,580,209,337.00 

2 7207 - ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ        6,147,773,576.00                            -            351,018,554.00 

3 0714 - มันส าปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเล็มอาร์ติโชก มันเทศ และรากหรือหวัที่คล้ายกัน ซ่ึงมีปริมาณของสตาร์ชหรืออิ

นูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแหง้ จะฝานหรือท าเปน็เพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคู

       3,289,939,619.00                   4,157.00          666,604,255.00 

4 7208 - ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกวา้งต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่

ชุบ หรือไม่เคลือบ

       2,245,877,820.00                            -            134,637,970.00 

5 0302 - ปลา สด หรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลิเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภท 03.04        1,039,948,349.00              1,681,813.00            75,227,619.00 

6 8544 - ลวดและเคเบลิ (รวมถึงเคเบลิร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตัวน าไฟฟา้อื่น ๆ ที่หุ้ม

ฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบลิใยน าแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบลิ) ที่ท าขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น 

จะประกอบกับตัวน าไฟฟา้หรือติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม

         882,307,848.00                  99,947.00              1,462,708.00 

7 7602 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เปน็อะลูมิเนียม          840,999,340.00                            -              21,694,710.00 

8 8905 - ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่นลอยและยานน้ าอื่น ๆ ซ่ึงการแล่นได้เปน็หน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น 

รวมทั้งอู่ลอยแทน่เจาะหรือแทน่ผลิตแบบลอยน้ าหรือแบบใต้น้ า

         648,000,000.00              6,480,000.00            50,030,000.00 

9 0303 - ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลิเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภท 03.04          557,249,995.00                            -              13,039,754.00 

10 0709 - พชืผักอื่นๆ สดหรือแช่เย็น          552,242,912.00                            -              18,997,262.00 

รวม 10 อันดับ     27,030,159,310.00            8,265,917.00      2,912,922,169.00 

อื่นๆ        7,355,330,827.00            56,498,624.00          312,845,878.00 

รวมทั งหมด     34,385,490,137.00          64,764,541.00      3,225,768,047.00 

รายงานสถิตกิารน าเขา้สินค้ารายพิกัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมลูค่าน าเขา้)

ส านักงานศุลกากรภาคที ่1 ประจ าไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มนีาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหต: ข้อมูลจากสถิติการน าเข้ารายพกิัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมูลค่าน าเข้าจากมากไปน้อย) ณ วนัที่ 20 เมษายน 2564 (ไตรมาส 2/2564)



อันดับ พิกัดอัตราศุลกากร 4 หลัก มูลค่าน าเข้า (บาท) อากรขาเข้า (บาท) น  าหนัก (กก.)

1 2711 - ก๊าซปโิตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ        7,961,974,930.00                            -          1,123,397,083.00 

2 7207 - ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ        4,421,172,747.00                            -            210,862,612.00 

3 7208 - ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกวา้งต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่

ชุบ หรือไม่เคลือบ

       1,987,984,767.00                      764.00            99,150,684.00 

4 7602 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เปน็อะลูมิเนียม          665,236,327.00                            -              14,255,325.00 

5 0303 - ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลิเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภท 03.04          533,911,321.00                            -              11,837,086.00 

6 0714 - มันส าปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเล็มอาร์ติโชก มันเทศ และรากหรือหวัที่คล้ายกัน ซ่ึงมีปริมาณของสตาร์ชหรืออิ

นูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแหง้ จะฝานหรือท าเปน็เพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคู

         515,782,248.00                   2,592.00          121,952,675.00 

7 8544 - ลวดและเคเบลิ (รวมถึงเคเบลิร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตัวน าไฟฟา้อื่น ๆ ที่หุ้ม

ฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบลิใยน าแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบลิ) ที่ท าขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น 

         491,271,412.00                177,725.00                780,229.00 

8 0709 - พชืผักอื่นๆ สดหรือแช่เย็น          440,707,161.00                            -              14,394,661.00 

9 0302 - ปลา สด หรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลิเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภท 03.04          418,783,821.00                520,296.00            29,609,936.00 

10 2709 - น้ ามันปโิตรเลียมดิบและน้ ามันดิบที่ได้จากแร่บทิมูินัส          401,087,030.00                            -              26,311,001.00 

รวม 10 อันดับ     17,837,911,764.00               701,377.00      1,652,551,292.00 

อื่นๆ        4,820,206,357.00            30,931,786.00          159,811,256.00 

รวมทั งหมด     22,658,118,121.00          31,633,163.00      1,812,362,548.00 

รายงานสถิตกิารน าเขา้สินค้ารายพิกัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมลูค่าน าเขา้)

ส านักงานศุลกากรภาคที ่1 ประจ าไตรมาส 3 (เมษายน 2564 - มถุินายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหต: ข้อมูลจากสถิติการน าเข้ารายพกิัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมูลค่าน าเข้าจากมากไปน้อย) ณ วนัที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ไตรมาส 3/2564)



อันดับ พิกัดอัตราศุลกากร 4 หลัก มูลค่าน าเข้า (บาท) อากรขาเข้า (บาท) น  าหนัก (กก.)

1 2711 - ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ    15,032,404,762.00                     -      1,816,442,432.00

2 7207 - ผลิตภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ     8,598,735,030.00                     -         311,286,543.00

3 7208 - ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่

ชุบ หรือไม่เคลือบ

    2,895,178,552.00       1,250,423.00       128,679,050.00

4 7602 - เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ท่ีเป็นอะลูมิเนียม     1,039,736,737.00                     -          20,382,085.00

5 2710 - น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันท่ีได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากท่ีเป็นน้ ามันดิบรวมท้ังส่ิงปรุงแต่งท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในท่ีอ่ืน ซ่ึงมี

น้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันท่ีได้จากแร่บิทูมินัสต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไปโดยน้ าหนัก ซ่ึงน้ ามันเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบหลักของส่ิงปรุง

       840,548,744.00                 67.00        44,269,283.00

6 8544 - ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ท่ีหุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตัวน าไฟฟ้าอ่ืน ๆ ท่ีหุ้มฉนวน

จะติดกับข้ัวต่อหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังเคเบิลใยน าแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ท่ีท าข้ึนจากกลุ่มเส้นใยท่ีหุ้มปลอกแต่ละเส้น

       729,560,045.00         296,655.00          1,258,643.00

7 7225 - ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืน ๆ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป        590,785,237.00                     -          28,269,150.00

8 7616 - ของอ่ืน ๆ ท าด้วยอะลูมิเนียม        492,754,191.00               155.00          2,059,328.00

9 0302 - ปลา สด หรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเน้ือปลาแบบฟิลเล และเน้ือปลาแบบอ่ืน ตามประเภท 03.04        464,178,856.00         116,029.00        31,793,915.00

10 0303 - ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเน้ือปลาแบบฟิลเล และเน้ือปลาแบบอ่ืน ตามประเภท 03.04        404,915,714.00                     -            8,771,809.00

รวม 10 อันดับ  31,088,797,868.00      1,663,329.00   2,393,212,238.00

อ่ืนๆ     5,507,648,449.00     41,286,289.00       274,876,301.00

รวมทั งหมด  36,596,446,317.00    42,949,618.00   2,668,088,539.00

รายงานสถิติการน าเข้าสินค้ารายพิกัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมูลค่าน าเข้า)

ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 1 ประจ าไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหต: ข้อมูลจากสถิติการน าเข้ารายพิกัดศุลกากร 4 หลัก (เรียงตามมูลค่าน าเข้าจากมากไปน้อย) ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 (ไตรมาส 4/2564)


