
อันดับ พิกัดศุลกากร 4 หลัก น ้าหนัก มูลค่าน้าเข้าเงินบาท อากรขาเข้า

1 0102 - สัตว์จ ำพวกโคกระบือ มีชีวิต           29,371,470          2,355,310,790           33,583,000 
2 8541 - ไดโอด ทรำนซิสเตอร์และกลอปุกรณ์กึ่งตัวน ำที่คล้ำยกนั 

กลอปุกรณ์กึ่งตัวน ำแบบไวแสงและโฟโตวอลตำอกิเซล จะประกอบ
ขึ้นเป็นโมดูลหรือท ำเป็นแผงหรือไม่กต็ำม ไดโอดเปล่งแสงและ
ผลึกพีเอโซอเิล็กทริกที่ประกอบแล้ว

                42,331          1,811,121,414                       -   

3 2716 - พลังงำนไฟฟ้ำ                        3          1,365,350,456                       -   
4 8542 - วรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทำงอเิล็กทรอนิกส์                 84,196          1,229,757,026                       -   

5 9001 - เส้นใยน ำแสง และกลุ่มเส้นใยน ำแสง เคเบิลใยน ำแสง
นอกจำกเคเบิลใยน ำแสงตำมประเภทที่ 85.44 แผ่นบำงและแผ่น
ท ำด้วยวัตถโุพลำไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถงึคอนแทกเลนส์) ปริซึม 
กระจกเงำและวัตถเุชิงทัศนศำสตร์อื่น ๆ ท ำด้วยวัตถใุดกต็ำม ไม่ได้
ประกอบนอกจำกของดังกล่ำวท ำด้วยแกว้ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งำน
ทำงทัศนศำสตร์

              127,550          1,227,139,604                   9,217 

6 0704 - กะหล่ ำปลี กะหล่ ำดอก กะหล่ ำปม เคลและพืชที่คล้ำยกนั 
ในตระกลูบรำสซิกำวึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เยน็

          89,156,818          1,144,132,604                 50,920 

7 0806 - องุ่น สดหรือแห้ง           46,247,325            965,161,052                       -   
8 8534 - วงจรพิมพ์               303,823            905,988,548                       -   
9 9013 - กลอปุกรณ์ท ำด้วยผลึกเหลว ที่ไม่ได้ท ำเป็นของซ่ึงระบุไว้

ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจำกเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเคร่ืองใช้
อปุกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศำสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้

                22,693            497,325,510                     621 

10 2825 - ไฮดรำซีนและไฮดรอกซิลำมีน และเกลืออนินทรียข์องของ
ดังกล่ำว เบสอนินทรียอ์ื่นๆ รวมทั้งออกไซด์และไฮดรอกไซด์และ
เพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่นๆ

            2,047,060            403,327,919                       -   

       167,403,269       11,904,614,923          33,643,758 
11 อื่นๆ          357,336,063          7,228,900,062          428,800,631 

       524,739,332       19,133,514,985        462,444,389 

หน่วย : กโิลกรัม,บำท

รายงานสถิติการน้าเข้าสินค้า (เรียงตามมูลค่าน้าเข้าสูงสุด 10 อันดับ)
ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3 ปีงบประมำณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)

Time run: 19/12/2019 13:29:26

10 อันดับ Total

รวมทั งหมด



อันดับ พิกัดศุลกากร 4 หลัก น ้าหนัก มูลค่าน้าเข้าเงินบาท อากรขาเข้า
1 0703 - หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกและพืชผักจ ำพวก

หอม กระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เยน็
          37,711,417            346,567,760          274,380,042 

2 0102 - สัตว์จ ำพวกโคกระบือ มีชีวิต           29,371,470          2,355,310,790           33,583,000 
3 0712 - พืชผักแห้งทั้งต้นและทั้งหัว ตัด ฝำน ท ำให้แตก หรือเป็นผง

 แต่ต้องไม่จดัท ำมำกไปกว่ำนี้
            4,049,152              75,774,196           32,724,057 

4 0902 - ชำ จะปรุงกล่ินหรือรสหรือไม่กต็ำม             3,179,578              56,434,067           24,137,769 
5 8712 - รถจกัยำนสองล้อและรถจกัรยำนอื่น ๆ (รวมถงึรถสำมล้อ

ส่งของที่ไม่ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์)
            2,451,583              77,701,937           23,294,165 

6 9403 - เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์             4,519,435              61,923,533           12,331,780 
7 4418 - เคร่ืองประกอบอำคำรท ำด้วยไม้และเคร่ืองไม้ที่ใช้ในกำร

กอ่สร้ำงรวมถงึแผงไม้เซลลูล่ำร์ แผงไม้ปำร์เกต์ ที่ประกอบแล้ว 
กระเบือ้งไม้แบบชิงเกลิและแบบเชก

            6,707,569              52,703,525           10,540,656 

8 8409 - ส่วนประกอบที่เหมำะส ำหรับใช้เฉพำะ หรือส่วนใหญ่ใช้กบั
เคร่ืองยนต์ตำมประเภทที่ 84.07 หรือ 84.08

                17,617              62,165,031             5,844,044 

9 1902 - พำสต้ำ จะท ำให้สุกหรือยดัใส้ (ด้วยเนือ้หรือส่ิงอื่น ๆ ) 
หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่กต็ำม เช่น สปำเกต็ต้ี มักกะโรนี 
กว๋ยเต๋ียว ลำซำนยำ น็อกคิ รำวิโอลิ คำเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่
ปรุงแต่งแล้วหรือไม่กต็ำม

              181,852              10,654,330             3,178,461 

10 6204 - สูท เคร่ืองแต่งตัวเป็นชุด แจก็เกต็ เส้ือเบลเซอร์ เส้ือ
กระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกำงเกง กำงเกงขำยำว ชุดหมีที่มี
เอี๊ยมและสำยโยง กำงเกงขำสำมส่วน และกำงเกงขำส้ัน (นอกจำก
ชุดว่ำยน้ ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง

                77,160              10,040,661             2,292,068 

         88,266,833        3,109,275,830        422,306,042 
11 อื่นๆ          436,472,499        16,024,239,155           40,138,347 

       524,739,332       19,133,514,985        462,444,389 

รายงานสถิติการน้าเข้าสินค้า (เรียงตามอากรสูงสุด 10 อันดับ)
ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3 ปีงบประมำณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)

Time run: 20/12/2019 16:03:52
หน่วย : กโิลกรัม,บำท

10 อันดับ Total

รวมทั งหมด


