
อันดบั พิกัดศุลกากร 4 หลัก น ้าหนัก มลูค่าน้าเขา้เงินบาท อากรขาเขา้
1 2716 - พลังงานไฟฟ้า 12                        13,565,628,130                     -   
2 0806 - องุ่น สดหรือแหง้ 101,904,535           2,094,304,178                     -   
3 0102 - สัตว์จ าพวกโคกระบอื มีชีวิต 20,101,690            1,583,769,000         22,371,600 
4 0704 - กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก กะหล่ าปม เคลและพืชที่

คล้ายกัน ในตระกูลบราสซิกาวึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น
114,858,938           1,525,030,590             404,014 

5 8542 - วรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีท่ีใช้ในทาง
อิเล็กทรอนกิส์

86,110                  1,371,137,710                     -   

6 8541 - ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวน าที่
คล้ายกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวน าแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิก
เซล จะประกอบขึ้นเปน็โมดูลหรือท าเปน็แผงหรือไม่ก็ตาม 
ไดโอดเปล่งแสงและผลึกพีเอโซอิเล็กทริกท่ีประกอบแล้ว

27,457                  1,207,282,665                     -   

7 9001 - เส้นใยน าแสง และกลุ่มเส้นใยน าแสง เคเบลิใยน าแสง
นอกจากเคเบลิใยน าแสงตามประเภทท่ี 85.44 แผ่นบางและ
แผ่นท าด้วยวัตถุโพลาไรส์ รวมท้ังเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส์)
 ปริซึม กระจกเงาและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ท าด้วยวัตถุ
ใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบนอกจากของดังกล่าวท าด้วยแก้วที่
ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์

109,599                 875,044,059               33,076 

8 1202 - ถั่วลิสง ที่ไม่ได้ค่ัวหรือท าใหสุ้กโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือก
ออก หรือท าใหแ้ตกหรือไม่ก็ตาม

15,693,177            803,271,931               14,688 

9 8534 - วงจรพิมพ์ 167,009                 717,186,038                     -   
10 2825 - ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนนิทรีย์ของ

ของดังกล่าว เบสอนนิทรีย์อื่นๆ รวมทั้งออกไซด์และไฮดรอก
ไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่นๆ

3,417,865              449,981,466                     -   

         256,366,392       24,192,635,767        22,823,378 
11 อื่นๆ            891,165,950          8,073,388,121       372,304,191 

       1,147,532,342       32,266,023,888      395,127,569 รวมทั งหมด

รายงานสถิตกิารน้าเขา้สินค้า (เรียงตามมลูค่าน้าเขา้สูงสุด 10 อันดบั)
ส านกังานศุลกากรภาคที่ 3 ปงีบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)

Time run: 19/12/2019 14:56:50
หนว่ย : กิโลกรัม,บาท

10 อันดบั Total



อันดบั พิกัดศุลกากร 4 หลัก น ้าหนัก มลูค่าน้าเขา้เงินบาท อากรขาเขา้
1 0703 - หอมหวัใหญ่ หอมหวัเล็ก กระเทียม ลีกและพืชผัก

จ าพวกหอม กระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น
642,328,510           270,305,313       188,241,318 

2 0712 - พืชผักแหง้ท้ังต้นและทั้งหวั ตัด ฝาน ท าใหแ้ตก หรือ
เปน็ผง แต่ต้องไม่จัดท ามากไปกว่านี้

4,002,936              82,678,273         41,778,815 

3 0902 - ชา จะปรุงกล่ินหรือรสหรือไม่ก็ตาม 3,716,803              72,201,323         33,400,082 
4 8712 - รถจักยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ (รวมถึง

รถสามล้อส่งของที่ไม่ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์)
1,804,777              96,257,327         28,875,398 

5 0102 - สัตว์จ าพวกโคกระบอื มีชีวิต 20,101,690            1,583,769,000         22,371,600 
6 9403 - เฟอร์นเิจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นเิจอร์ 2,462,481              49,523,600           9,705,911 

7 4408 - แผ่นไม้ส าหรับท าไม้วีเนยีร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการ
ฝานลามิเนเต็ดวูด) แผ่นไม้ส าหรับท าไม้อัดพลายวูด หรือแผ่น
ไม้ส าหรับท าลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม่อื่น ๆ ที่
เล่ือยตามยาว ฝานหรือลอก จะไสขัด ต่อริมหรือต่อปลาย
หรือไม่ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร

9,743,659              136,894,551           6,844,726 

8 4418 - เคร่ืองประกอบอาคารท าด้วยไม้และเคร่ืองไม้ที่ใช้ใน
การก่อสร้างรวมถึงแผงไม้เซลลูล่าร์ แผงไม้ปาร์เกต์ ที่ประกอบ
แล้ว กระเบือ้งไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก

2,908,901              28,125,070           4,687,650 

9 6203 - สูท เคร่ืองแต่งตัวเปน็ชุด แจ็กเก็ต เส้ือเบลเซอร์ 
กางเกงขายาว ชุดหมีท่ีมีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน 
กางเกงขาส้ัน (นอกจากชุดว่ายน้ า) ของบรุุษหรือเด็กชาย

151,542                 39,644,629           4,171,649 

10 6204 - สูท เคร่ืองแต่งตัวเปน็ชุด แจ็กเก็ต เส้ือเบลเซอร์ เส้ือ
กระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมี
ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาส้ัน 
(นอกจากชุดว่ายน้ า) ของสตรีหรือเด็กหญิง

117,316                 24,658,512           3,576,513 

         687,338,615         2,384,057,598      343,653,662 
11 อื่นๆ            460,193,727         29,881,966,290         51,473,907 

       1,147,532,342       32,266,023,888      395,127,569 รวมทั งหมด

รายงานสถิตกิารน้าเขา้สินค้า (เรียงตามอากรสูงสุด 10 อันดบั)
ส านกังานศุลกากรภาคที่ 3 ปงีบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)

Time run: 20/12/2019 16:27:02
หนว่ย : กิโลกรัม,บาท

10 อันดบั Total


