
 
 

 

 

 



                                                              รายงานประจ าปี 2560 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ค ำน ำค ำน ำ  

รายงานประจ าปีฉบับนี้จัดท าข้ึน เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรมาบตาพุด ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจและความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการของกรม
ศุลกากร ในรายงานฉบับนี้จะมีท้ังข้อมูลที่เป็นผลการด าเนินงานผลสัมฤทธิ์ ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลการ
น าเข้าส่งออก ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ และอ่ืนๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน และจะเป็นคู่มือส าคัญในการประเมินตนเอง และแสวงหายุทธวิธีและแนวทางร่วมกันในการ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น พร้อมที่จะปรับตัวตามสภาพความเป็นจริงและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจากการให้บริการใน
ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของด่านศุลกากรมาบตาพุด
เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

    
                              ด่านศุลกากรมาบตาพุด 
     พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญสารบัญ  

ส่วนท่ี 1ส่วนท่ี 1  ::  ข้อมูลท่ัวไปข้อมูลท่ัวไป                หน้าหน้า            
คณะผู้บริหารด่านศุลกากรมาบตาพุด        2 

รายนามนายด่านศุลกากรมาบตาพุด        3 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์         4 

ประวัติความเป็นมา          5 

อ านาจ หน้าที่  ความรับผิดชอบ         6 

โครงสร้างของด่านศุลกากรมาบตาพุด        7 

อัตราก าลั งของด่านศุลกากรมาบตาพุด        8 

ท่าเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ         9 

เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บนที่อยู่ ในการก ากับดูแล     11 

ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 2 ::  สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ด้านการจัดเก็บรายได้   18 

ด้านการน าเข้า   19 

ด้านการส่งออก   19 

ด้านเขตปลอดอากร   20 

ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน   21 

ด้านคดีและของกลาง   21 

ด้านท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา   22 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 33  ::  ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  
ด้านการจัดเก็บรายได้   24 

ด้านการน าเข้า   28 

ด้านการส่งออก   33 

ด้านเขตปลอดอากร   38 

ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน   41 

ด้านคดีและของกลาง   46 

ด้านท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา   48 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 44  ::  กิจกรรมเด่นในรอบปีกิจกรรมเด่นในรอบปี  

ด่านศุลกากรมาบตาพุดพบผู้ประกอบการ  52 

จัดอบรมให้ผู้ประกอบการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ       53 

จัดกิจกรรมเ พ่ือสั งคม CSR          53 

ต้อนรับบุคคลส าคัญ ส่วนราชการ และภาคเอกชน      54 

ร่วมพิธีและกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ        55 

แผนที่ตั้ งด่านศุลกากรมาบตาพุด         56 
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1 

  ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป

  

 คณะผู้บริหาร 
 รายนามนายด่าน 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 ประวัติความเป็นมา 
 อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 โครงสร้าง 
 อัตราก าลัง 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
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นายถวัลย์  รอดจิตต์  นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ม.ค. 61 – ปัจจุบัน 

           -ว่าง-        ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง   

 

นายสุวัชร  สิริประภาพล หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ก.ย. 58 – ปัจจุบัน 

 

นายสงบ  สิทธเิดช หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ม.ค. 61 – ปัจจุบัน 

นายนริศ  จ้ายหนองบัว หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  ม.ค. 61 – ปัจจุบัน 

 

นายเอกสิทธิ์  พงษพ์านิช หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ก.ย. 58 – ปัจจุบัน 

 

           -ว่าง- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง   

 

ผู้บริหารด่านศุลกากรมาบตาพุดผู้บริหารด่านศุลกากรมาบตาพุด  
 

 

  

   

  

 

  

-ว่าง- 

-ว่าง- 
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รายนามนายด่านศุลกากรมาบตาพุด 

 

1 นายอนุชาติ  ประยูรทอง  มีนาคม 8352  –    ตุลาคม 8352  

2 นายเสนีย์   เจริญกุล  ตุลาคม 8352  –   ตุลาคม 8352  

3 นายพิชัย  หาญตะล่อม  ตุลาคม 8352  –   ตุลาคม 8358  

4 นายฤทธิไกร  อุดมเวศย์  ตุลาคม 8358  –   พฤศจิกายน 8355  

5 นายวรศักดิ์  พวงเดช  พฤศจิกายน 8355  –   กันยายน 8355  

6 นายสุชาญ  เ อ่ียมโอภาส  ตุลาคม 8355  –   กันยายน 8352  

7 นายถาวร  ไทยจงรักษ์  ตุลาคม 8352  –   กุมภาพันธ์  8352  

8 นายจงกล  ทิมอรุณ  กุมภาพันธ์ 8352  –   กุมภาพันธ์  8332  

9 นายสท้าน  ศิริปุณย์  มีนาคม 8332  –   กันยายน 8332  

10 นางสาวเพ็ญศรี  วุฒิ เศรษฐไพบูลย์  ตุลาคม 8332  –   กันยายน 8335  

11 นางสาวสุภา  สิทธิมงคล  ตุลาคม 8335  –    กันยายน 8332  

12 นางมนทิรา  เชิดชู  เมษายน 8339  –  พฤศจิกายน 8339  

13 นายบุญมา  สิริธรังศรี  พฤศจิกายน 8339  –  พฤศจิกายน 8322  

14 นายถวัลย์  รอดจิตต์  มกราคม 8322  –  ปัจจุบัน  
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วิสัยทัศน์กรมศุลกากรวิสัยทัศน์กรมศุลกากร  
องค์กรที่มุ่ งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ  

เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก  

 

พันธกิจกรมศุลกากรพันธกิจกรมศุลกากร  

1. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 

3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 

4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากรยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 

2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและ
เชื่อมโยงการค้าโลก 

๓. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
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ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา  
  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 ได้มีกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2537) ออกตาม
ความในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ก าหนดให้ท่ามาบตาพุดเป็นท่าส าหรับการน าเข้าหรือ
ส่งออก ซึ่งของทุกประเภท และส่งออกซ่ึงของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท  

ปี 2538 ด่านศุลกากรมาบตาพุดได้เปิดด าเนินการ ภายใต้สังกัด ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง โดยรวมท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และด่านศุลกากรสัตหีบ ซึ่งตั้งอยู่ใน 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพ่ือรองรับแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board) ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

  ปี 2547 ได้มีการขยายพ้ืนที่ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นโดยมีการน าคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขต
ปลอดอากรที่ตั้งอยู่ใน อ. ปลวกแดง จ. ระยอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานศุลกากรแหลมฉบัง       
มาข้ึนอยู่กับด่านศุลกากรมาบตาพุด ซึ่งเป็นการแบ่งงานตามพ้ืนที่ 

  ปี 2551 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามด่านศุลกากรมาบตาพุด รับผิดชอบใน เขตพ้ืนที่
จังหวัดระยอง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 ปี 2560 ตามกฎกระทรวง ก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน ให้ก าหนดด่านศุลกากรและ
ด่านพรมแดน โดยก าหนดด่านศุลกากรมาบตาพุด ตั้งอยู่ที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประกอบด้วย ท่ามาบตาพุด ท่าสัตหีบ และสนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
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อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
  

ปัจจุบันนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เป็นระบบการค้าแบบเสรี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร น าไปสู่การประกอบธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ท าให้การติดต่อการค้ามี
ความสะดวกและรวดเร็ว กรมศุลกากรจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ที่เน้นการจัดเก็ บภาษีมาเป็น
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องความปลอดภัยของสังคม ดัง
วิสัยทัศน์ที่ว่า “องค์กรที่มุ่งม่ันให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยง
การค้าโลก” และปัจจุบันตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC โดยเป้าหมายและมาตรการส่งเสริม 
EEC ของรัฐบาล คือ การยกระดับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class Economic 
Zone” ครอบคลุมพ้ืนที่น าร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือยกระดับคุณภาพและเพ่ิมการ
เชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากข้ึนทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมและโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ 
การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง การก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 
การก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และการก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ 

ในส่วนของด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนส าหรับสินค้า

น าเข้าและส่งออก ของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้า
และส่งออก สินค้าถ่ายล า สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สืบสวนและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆหลังผ่านพิธีการศุลกากร 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดท าประเมินผลพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

การเตรียมการรองรับในอนาคต 
1. การเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Cross Border    

e-Commerce Model) ในเขตปลอดอากรส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. อยู่ระหว่างร่างเสนอขอปรับโครงสร้างจัดตั้งเป็นส านักศุลกากรมาบตาพุด เพ่ือปรับบทบาท ภารกิจ 

และโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องและรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic       
Corridor : EEC  
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  โครงสร้างด่านศุลกากรมาบตาพุดโครงสร้างด่านศุลกากรมาบตาพุด   
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

  

 

 

  

ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ส่วนควบคุมทางศุลกากร  

ฝ่ายควบคุมและ
ตรวจสอบทางศุลกากร  

ฝ่าย 
บริการศุลกากรที่ 2 

ส่วนบริการศุลกากร  

 

งานตรวจสอบเอกสาร 
หลังการตรวจปล่อย 

ฝ่าย 
บริการศุลกากรที่ 1  

งานบริการสินค้า 
ขาเข้า-ขาออก 

 

งานบริการ           
เรือต่างประเทศ 

และเรือค้าชายฝั่ง 

งานบริการพัสดุ
ไปรษณีย์ 

งานวิเคราะห์สินค้า 

 

งานคดีและของกลาง 

 

 

  

งานบริการ 
เขตปลอดอากร 

  และควบคุม
คลังสินค้าทัณฑ์บน 

งานป้องกันและ
ปราบปราม 

ฝ่ายสืบสวนและ
ปราบปราม 

งานควบคุมเรือ
ต่างประเทศ 

งานสถานีตรวจสอบ 

 

 

  

งานบริการสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

งานธุรการและพัสดุ 

 

 

  

งานวางแผนและ
ประเมินผล 

 

 

  

งานอากรและการคลัง 
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อัตราก าลังของอัตราก าลังของด่านศุลกากรมาบตาพุดด่านศุลกากรมาบตาพุด   

  

อัตราก าลังอัตราก าลัง   จ านวนจ านวนอัตราอัตรา   คิดเป็นคิดเป็นร้อยละร้อยละ   

ข้าราชการ  4444   7755  

พนักงานราชการ  77   1212   

ลูกจ้างประจ า  22   33   

ลูกจ้างชั่วคราว  66   1100   

  

โครงสร้างอัตราก าลังโครงสร้างอัตราก าลัง       77  อัตรา77  อัตรา   
ปฏิบัติงานจริงปฏิบัติงานจริง     5599    อัตราอัตรา   
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ท่าเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบด่านศุลกากรมาบตาพุดท่าเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบด่านศุลกากรมาบตาพุด   
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
ท่าเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 14 ท่าแบ่งเป็น 
ท าเนียบท่าเรืออนุมัติ 1 ท่า คือ ท่าเรือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอร์มินัล จ ากัด และท่าเรือเอกชน 13 ท่า ดังนี้ 

1. ท่าเรือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอร์มินัล จ ากัด  

 ท่าเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป อยู่ในเขตท่าศุลกากร และเป็นท าเนียบท่าเรือที่ได้รับอนุมัติจากกรม
ศุลกากร โดยช าระค่าธรรมเนียมโรงพักสินค้าเป็นรายปีต่อกรมศุลกากร สินค้าที่น าเข้า-  ส่งออก ได้แก่ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรโรงงาน เหล็กม้วน เหล็กแผ่น แร่สังกะสี 
 
2. ท่าเรือ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ากัด  

 ท่าเทียบเรือส าหรับให้บริการจัดเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์เหลว ที่น าเข้า-ส่งออก 
 
3. ท่าเรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 ท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า–ส่งออก สินค้าปิโตรเคมีภัณฑ์เหลว เป็นท่าเทียบเรือ ที่ยื่นออกไปใน
ทะเลระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 
 
4. ท่าเรือ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด  

 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์เหลวและมีท่อ
รับน้ ามันดิบใต้ทะเล จากท่าเทียบเรือกลางทะเลที่เรียกว่า SPM (Single Point Mooring) ซึ่งรองรับเรือขนาด 
200,000 เมตริกตัน ที่น าเข้ามาพร้อมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ห่างจาก
ชายฝั่งทะเล 20 กิโลเมตร 

จุกเสม็ด I R P C 
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๕. ท่าเรือ บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า – ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์เหลวและมี
ท่อรับน้ ามันดิบใต้ทะเลจากท่าเทียบเรือ SPM ซึ่งเป็นการน าเข้ามาพร้อมกับ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 
จ ากัด ที่ใช้ท่อทางรับร่วมกัน 
 
๖. ท่าเรือ บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จ ากัด  

 เป็นท่าเรือส าหรับการน าเข้าถ่านหินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถ่านหินบิทูมินัสเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
๗. ท่าเรือ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด 

 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภัณฑ์เหลว  
 
๘. ท่าเรือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจ ากัด 

 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้าผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

 
๙. ท่าเรือ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า – ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์เหลว     สินค้า
เทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก ถ่านหิน 
 
10. ท่าเรือ บริษัท พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัลจ ากัด  

  เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า–ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์เหลว  
 
11. ท่าเรือ บริษัท ระยองเทอร์มินัล จ ากัด 

 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า–ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์เหลว 
  
12. ท่าเรือ บริษัท โกลว์เอสพีพี 3 จ ากัด  

  เป็นท่าเรือส าหรับการน าเข้าถ่านหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถ่านหินบิทูมินัส เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
13. ท่าเรือ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

  เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์เหลวและเป็น
ท่าเทียบเรือส าหรับน าเข้า-ส่งออกสินค้าเทกอง เช่น เศษเหล็ก ถ่านหิน ฯลฯ 
 
14. ท่าเรือ จุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับการน าเข้าสินค้าจ าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ และส่งออกสินค้าจ าพวก
โครงสร้างเหล็ก (Project Cargo)  

หมายเหตุ : ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งเป็นท าเนียบท่าเรือ เพ่ือ
รองรับการน าเข้า-ส่งออกส าหรับสินค้าท่ัวไป 
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เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน  

ท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของด่านศุลกากรมาบตาพุดท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของด่านศุลกากรมาบตาพุด   
ด่านศุลกากรมาบตาพุด มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการ เกี่ยวกับศุลกากรแก่

ผู้ประกอบการเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน เช่น การด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
การตรวจปล่อยของน าเข้า/ส่งออกจากเขตปลอดอากร การควบคุมการ  ขนถ่าย การขนย้าย การเก็บรักษา
รวมทั้งการตรวจสอบสิ่งของยานพาหนะหรือบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก จากเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน 
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลือของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ตามกรอบระยะเวลา การอนุมัติควบคุมการท าลายของที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

เขตปลอดอากรที่อยู่ในก ากับดูแลของด่านศุลกากรมาบตาพุด ปัจจุบันมีจ านวน  15 เขต และผู้
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรรวมทั้งสิ้น 86 ราย ดังนี้ 

 

1. เขตปลอดอากรนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
 บริษัท สฟีริค – ทราแฟลการ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เอสไอดับบลิว (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท เนเชอรัลก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เจเอฟอี คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
2.  เขตปลอดอากรนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 2  
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
 บริษัท ดานิลี่ จ ากัด 
 บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท แอมคอร์เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จ ากัด 
 
3.  เขตปลอดอากรอมตะซิตี้ 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน  23 ราย ได้แก่ 
 บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท พาราไดซ์ฟราแกรนซ์ จ ากัด 
 บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน ไอพีโอ 
 บริษัท โหล่วหยาง หลงแมน เฟอร์รอ อัลลอย แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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 บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เดอแรมดูเพล็กซ์(เซาท์อีสต์เอเชีย) จ ากัด 
 บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท อีลาสโตเมอร์โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท โพรเฟานด์โกร๊ธ จ ากัด 
 บริษัท แอร์เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท สยาม บี บี ซี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 บริษัท บอสัน ทูลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท ไทย  ลักกี้ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
 บริษัท ไดมอน ทูลล์ เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท เอเชีย วีล จ ากัด 
 บริษัท จีคิวดี สเปเชียล แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท ไอ เอ็น ที ฟู้ดส์ จ ากัด 
 บริษัท ยี่ไท้ วู๊ด จ ากัด 
 บริษัท ไทย โน๋ง เม่า ฟู้ด จ ากัด 
 
4.  เขตปลอดอากร BMW 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท แซดเอฟ ซัสซิส ซิสเท็ม (ระยอง) จ ากัด 
 
5.  เขตปลอดอากรนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 28 ราย ได้แก่ 
 บริษัท โตโยฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 บริษัท ไวร์แอนด์สตีลเฟ็นซ์ซิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิลแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท แอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มอลซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เจมแพค เอเชีย จ ากัด 
 บริษัท อาร์เมย์ไท จ ากัด 
 บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ยูโรเครา (ประเทศไทย) จ ากัด 
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 บริษัท ซีว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท แคลเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จ ากัด 
 บริษัท เมทัลซ่า (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วาย จ ากัด 
 บริษัท เอ็มเอสเอสแอล ดับเบิ้ลยูเอชซีสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ดีเอชแอลซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จ ากัด 
 บริษัท ฮาสโก-้ซีพี จ ากัด 
 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ากัด 
 บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริก (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท อูเอดะ พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ฮัวเหว่ย อินดัสเทรียล จ ากัด 
 
6.  เขตปลอดอากรอูเบะกรุ๊ป (ประเทศไทย) 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท ระยอง เฟอร์ทิไลเซอร์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
 บริษัท อูเบะ ไฟน์เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด 
 
7.  เขตปลอดอากรอมตะซิตี้ 2 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 10 ราย ได้แก่ 
 บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส  จ ากัด 
 บริษัท เอฟ.ที. อินดัสเทรียลซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท แปซิฟิก ซีทแอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท คอนติเนททอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ไทรอัมพ์สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ดีน่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ซากามิ พีซีไอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด 
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8.  เขตปลอดอากรออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย  
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 
9.  เขตปลอดอากรบริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 บริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เจนเนอรัลเพาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
10.  เขตปลอดอากรแคนาดอล 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
 บริษัท แคนาดอลโคทติ้ง จ ากัด 
 บริษัท แคนาดอลไพพ์ จ ากัด 
 บริษัท แคนาดอล เอเชีย จ ากัด 
 
11.  เขตปลอดอากรคาทูนนาทีไทยแลนด์ 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 บริษัท คาทูนนาที (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
12.  เขตปลอดอากรฐานซ่อมบ ารุงอากาศยาน-อู่ตะเภา 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
13.  เขตปลอดอากร ฟอร์ด ไทยแลนด์ 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
14.  เขตปลอดอากร คาทูน นาที (ไทยแลนด์) 2  
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 บริษัท ฟอร์ดโอปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท คาทูนนาที (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
15.  เขตปลอดอากร คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จ ากัด 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 



                                                     รายงานประจ าปี 2560 ด่านศุลกากรมาบตาพุด  15 

 คลังสินค้าทัณฑ์บนที่อยู่ในก ากับดูแลของด่านศุลกากรมาบตาพุด ปัจจุบันมี 7 คลัง ดังนี้ 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ได้แก่ 
 บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซิมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ผลิตเหล็ก 
 บริษัท สยามเอ็มทีเค จ ากัด  

 ผลิตเหล็ก 
 บริษัท แม็กซ์เวลฟู้ดส์ (เอเซีย) จ ากัด 

 น าเข้าและส่งออกผลไม้อบแห้ง 

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ได้แก่ 
 บริษัท เกทส์ ยูนิทตะ  (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

 ประเภทกิจการของสินค้าทัณฑ์บนประเภททั่วไป เพ่ือน าเข้า ส่งออกสินค้า -และแบ่งบรรจุ
สินค้าเพ่ือบริโภคในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ได้แก่  
 บริษัท มอร์แดนฟรี จ ากัด (สนามบินอู่ตะเภา- ขาเข้า) 
 บริษัท มอร์แดนฟรี จ ากัด (สนามบินอู่ตะเภา-ขาออก) 
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เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน   
ท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของด่านศุลกากรมาบตาพุดท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของด่านศุลกากรมาบตาพุด   

 

เขตปลอดอากรนิคมอุตสาหกรรม 
อิสเทิร์นซีบอร์ด 

เขตปลอดอากร 

เขตปลอดอากรนิคมอุตสาหกรรม 
อิสเทิร์นซีบอร์ด 2 

เขตปลอดอากรนิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

เขตปลอดอากรอมตะซิต้ี 

เขตปลอดอากร BMW 

เขตปลอดอากรอมตะซิต้ี 2 

เขตปลอดอากร อูเบะกรุ๊ป(ประเทศไทย) 

เขตปลอดอากรฐานซ่อมบ ารุงอากาศยาน-อู่ตะเภา 

เขตปลอดอากรคาทูนนาทีไทยแลนด์ 

เขตปลอดอากรออโต้อัลลายแอนซ์ 
ประเทศไทย 

เขตปลอดอากรแคนาดอล 

เขตปลอดอากร ฟอร์ด ไทยแลนด์ 

เขตปลอดอากรคาทูนนาที(ไทยแลนด์) 2 

เขตปลอดอากรคาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เขตปลอดอากร บ. เจนเนอรัลมอเตอร์  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

คลังสินค้าทัณฑ์บน 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 
บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง

(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 
บริษัท สยามเอ็มทีเค จ ากัด 

 
 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 
บริษัท แม็กซ์เวลฟู้ดส์ (เอเชีย) จ ากัด 

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 
บริษัท เกทส์ ยูนิทตะ(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 
บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 
(ขาเข้า) 

บริษัท มอร์แดนฟรี จ ากัด 
 
 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 
(ขาออก) 

บริษัท มอร์แดนฟรี จ ากัด 
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ส่วนที่ 2 : สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 

  ด้านการจัดเก็บรายได้ 
  ด้านการน าเข้า  
  ด้านการส่งออก  
  ด้านเขตปลอดอากร  
  ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน 
  ด้านคดีและของกลาง 
  ด้านท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
  สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
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ผลการผลการด าเนินงานของด่านศุลกากรมาบตาพุดด าเนินงานของด่านศุลกากรมาบตาพุด   
ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 25256060  

  
11..    ด้านการจัดเก็บรายได้ด้านการจัดเก็บรายได้   

  

ด่านศุลกากรมาบตาพุด เป็นหน่วยงานจัดเก็บรายได้สังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรหลายประเภทจากการน าสินค้าเข้าหรือส่งออก ได้แก่ 

 อากรศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 ภาษีสรรพสามิตแทนกรมสรรพสามิต 
 ภาษีเพ่ือมหาดไทยแทนกระทรวงมหาดไทย 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนกรมสรรพากร 
 ภาษีอากรอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น อากรพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทุ่มตลาด 

นอกจากนี้ ด่านศุลกากรมาบตาพุดยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมาย ได้แก่ 

 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมพิเศษกระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน

ราชอาณาจักร 
 ค่าธรรมเนียมประภาคารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

 

ผลการด าเนินงานของด่านศุลกากรมาบตาพุดในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) สามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งหมด 69 ,690.673 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 
เป็นจ านวน 10,780.721 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 58,909.952 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

รายได้ศุลกากร 
ในปีงบประมาณ 2560 ในส่วนรายได้ศุลกากรจัดเก็บได้ จ านวน 2,561.153 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า

ประมาณการจ านวน 593 ล้านบาท (ประมาณการ 1,968.470 ล้านบาท)  คิดเป็นร้อยละ 30 และจัดเก็บได้สูง
กว่าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 142.072 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ จ านวน 2,419.081 
ล้านบาท)  

รายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอ่ืน 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม จัดเก็บแทนกรมสรรพากร  ในปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 42,938.263  

ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 8,757  ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บ
ได้ 34,181.270 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 26 

- ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บแทนกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 17,654.855 
ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 826 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 
16,828.810 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 5 

- ภาษีเพ่ือมหาดไทย จัดเก็บแทนกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้ 
6,536.402 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,056 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 
2559 จัดเก็บได้ 5,480.800 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 19 
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22..  ด้านการน าเข้าด้านการน าเข้า   
 

เรือต่างประเทศขาเข้า 
จ านวนเรือต่างประเทศขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3,506 ล า ต่ ากว่า

ปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 272 ล า (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,778 ล า) คิดเป็นร้อยละ 7 
เรือค้าชายฝั่งขาเข้า 
จ านวนเรือค้าชายฝั่งขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5,552 ล า สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 335 ล า (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 5,217 ล า) คิดเป็นร้อยละ 6 
จ านวนใบขนสินค้าขาเข้า 
จ านวนใบขนสินค้าขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 25,503 ฉบับ สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 2,154 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 23,349 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 9 
มูลค่าสินค้าน าเข้า 
มูลค่าสินค้าน าเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 675,234.65 ล้านบาท      

สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 86,152.98 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 589,081.67 
ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 15 

สถิติมูลค่าสินค้าน าเข้า 
 

อันดับ ประเภทสินค้า มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 
1 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ ามัน ถ่านหิน 449,551 
2 เหล็กและเหล็กกล้า  56,510 
3 เคมีภัณฑ์อินทรีย์  38,310 
4 เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 4,686 
5 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 4,584 
6 ยานยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 4,141 
7 เครื่องจักร เครื่องใช้กล 3,039 
8 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า 1,475 
9 ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,276 

10 อาวุธและกระสุน 946 

 
33..  ด้านการด้านการส่งออกส่งออก   

 

เรือต่างประเทศขาออก 
จ านวนเรือต่างประเทศขาออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3,424 ล า      

ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 355  ล า (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,779 ล า) คิดเป็นร้อยละ 9 
เรือค้าชายฝั่งขาออก 
จ านวนเรือค้าชายฝั่งขาออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5,622 ล า สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 383 ล า (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 5,239 ล า) คิดเป็นร้อยละ 7 
จ านวนใบขนสินค้าขาออก 
จ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 79,557 ฉบับ       

สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 6,360 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 73,197 ฉบับ) คิดเป็น   
ร้อยละ 9 

 



                                                         รายงานประจ าปี 2560 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 20 

มูลค่าสินค้าส่งออก 
มูลค่าสินค้าส่งออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 426,425.97 ล้านบาท      

สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 50,228.90 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 376,197.07   
ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 13 

สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก 
 

 

 
44..  ด้านเขตปลอดอากรด้านเขตปลอดอากร   

 

จ านวนใบขนสินค้าขาเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าเขตปลอดอากร 
จ านวนใบขนสินค้าขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 53,275 ฉบับ สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2,790 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 50,485 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 6 
มูลค่าสินค้าขาเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าเขตปลอดอากร 
มูลค่าสินค้าขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 124,308 ล้านบาท สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 4,046 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 120,262 ล้านบาท) คิดเป็น    
ร้อยละ 3 

จ านวนใบขนสินค้าขาออกไปต่างประเทศ 
จ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 38,435 ฉบับ      

สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,794 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 36,641 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 5 
มูลค่าสินค้าขาออกไปต่างประเทศ 
มูลค่าสินค้าขาออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 177,211 ล้านบาท สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 24,319 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 152,892 ล้านบาท)     
คิดเป็นร้อยละ 16  

จ านวนใบขนสินค้าที่ช าระภาษีเพื่อขายในประเทศ 
จ านวนใบขนสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 14,773 ฉบับ สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,514 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 13,259 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 11 
มูลค่าสินค้าที่ช าระภาษีเพื่อขายในประเทศ 
มูลค่าสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 88,321 ล้านบาท สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 6,574 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 81,747 ล้านบาท) คิดเป็น
ร้อยละ 8 

อันดับ ประเภทสินค้า มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) 
1 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ ามัน ถ่านหิน  144,808 
2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์  67,526 
3 เครื่องจักร เครื่องใช้กล 12,007 
4 เหล็กและเหล็กกล้า  8,684 
5 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า 6,733 
6 ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,293 
7 พลาสติกและของที่ท าด้วยพลาสติก 3,186 
8 เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 1,477 
9 ไม้และของท าด้วยไม้ 953 

10 ยานยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 778 
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จ านวนใบขนสินค้าภายในประเทศที่น าเข้าเขตปลอดอากร (ใบขน D) 
จ านวนใบขนสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 74,075 ฉบับ สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 6,024 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 68,051 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 9 
มูลค่าสินค้าภายในประเทศที่น าเข้าเข้าเขตปลอดอากร (ใบขน D) 
มูลค่าสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 306,776 ล้านบาท สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 46,704 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 260,072 ล้านบาท) คิดเป็น  
ร้อยละ 18 

 
55..  ด้านคลังด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนสินค้าทัณฑ์บน   

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 
จ านวนใบขนสินค้าขาเข้า 
จ านวนใบขนสินค้าขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 213 ฉบับ ต่ ากว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 451 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 664 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 68 
มูลค่าสินค้าน าเข้า 
มูลค่าสินค้าน าเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 163 ล้านบาท ต่ ากว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,297 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,460 ล้านบาท) คิดเป็น  
ร้อยละ 89 

จ านวนใบขนสินค้าขาออก 
จ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2,237 ฉบับ สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 163 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2,074 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 8 
มูลค่าสินค้าส่งออก 
มูลค่าสินค้าส่งออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 14,738 ล้านบาท สูงกว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,555 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 13,183 ล้านบาท)  คิดเป็น
ร้อยละ 12 

จ านวนใบขนสินค้าที่ช าระภาษ ี
จ านวนใบขนสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0 ฉบับ เท่ากับปีงบประมาณ 

2559 จ านวน 0 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 0 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 0 
มูลค่าสินค้าที่ช าระภาษ ี
มูลค่าสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน  0  บาท เท่ากับปีงบประมาณ 

2559 จ านวน 0 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 0 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0 
 

ประเภทโรงผลิตสินค้า 
จ านวนใบขนสินค้าขาเข้า 
จ านวนใบขนสินค้าขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8 ฉบับ ต่ ากว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 49 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 57 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 86 
มูลค่าสินค้าน าเข้า 
มูลค่าสินค้าน าเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 26 ล้านบาท ต่ ากว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 64 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 90 ลา้นบาท) คิดเป็น  ร้อยละ 71 
จ านวนใบขนสินค้าขาออก 
จ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 100 ฉบับ ต่ ากว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 64 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 164 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 39 
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มูลค่าสินค้าส่งออก 
มูลค่าสินค้าส่งออกท่ีปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 209 ล้านบาท ต่ ากว่า

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 33 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 242 ล้านบาท)  คิดเป็นร้อยละ 14 
จ านวนใบขนสินค้าที่ช าระภาษ ี
จ านวนใบขนสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0 ฉบับ เท่ากับปีงบประมาณ 

2559 จ านวน 0 ฉบับ (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 0 ฉบับ) คิดเป็นร้อยละ 0 
มูลค่าสินค้าที่ช าระภาษ ี
มูลค่าสินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน  0  บาท เท่ากับปีงบประมาณ 

2559 จ านวน 0 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 0 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0 
 

66..  ด้านด้านคดีและของกลางคดีและของกลาง   
 

คดีส าแดงเท็จ 
จ านวนคดีส าแดงเท็จ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 522 คดี ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 48 

คดี (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 570 คดี) คิดเป็นร้อยละ 9 
คดีปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้อง 
จ านวนคดีปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้อง ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 182 คดี สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 70 คดี (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 112 คดี) คิดเป็นร้อยละ 63 
คดีหลีกเลี่ยง 
จ านวนคดีหลีกเลี่ยง ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0  คดี เท่ากับปีงบประมาณ 9 (ปีงบประมาณ 

2558 จ านวน 0 คดี) คิดเป็นร้อยละ 0 
คดีลักลอบ 
จ านวนคดีลักลอบ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 25 คดี สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 19 คดี 

(ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 6 คดี) คิดเป็นร้อยละ 317 
 

77..  ด้านด้านท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา   
จ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

-   ขาเข้า  
 จ านวนเที่ยวบิน ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,645 เที่ยวบิน สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
จ านวน 57 เที่ยวบิน (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,588 เที่ยวบิน) คิดเป็นร้อยละ 4 

-   ขาออก 
 จ านวนเที่ยวบิน ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,644 เที่ยวบิน สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
จ านวน 45 เที่ยวบิน (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,599 เที่ยวบิน) คิดเป็นร้อยละ 3 

จ านวนผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ 
- ขาเข้า  

จ านวนผู้โดยสาร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 233,692 คน สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 45,492 คน (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 188,200 คน) คิดเป็นร้อยละ 24 

- ขาออก 
จ านวนผู้โดยสาร ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 233,165 คน สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 62,471 คน (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 170,694 คน) คิดเป็นร้อยละ 37 
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ส่วนที่ 3 : ผลการด าเนินงาน 

 
  ด้านการจัดเก็บรายได้   
  ด้านการน าเข้า 
  ด้านการส่งออก 
  ด้านเขตปลอดอากร 
  ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน 
  ด้านคดีและของกลาง 
  ด้านท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

 

  
 

 

 

 

 

  



                                                       รายงานประจ าปี 2560  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       รายงานประจ าปี 2560  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  25 

การจัดเก็บรายได้ศุลกากร 
เปรียบเทียบกับประมาณการปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

 

                   หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ประมาณการ
รายไดท้ี่
จัดเก็บได้

เปลีย่นแปลง ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2559 1,454.300 2,419.081 965 66

ปีงบประมาณ 2560 1,968.470 2,561.153 593 30
 

 

 

 

 

 

 

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
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1,454.30 

1,968.47 

2,419.08 
2,561.05 

ประมาณการ รายได้ที่จัดเก็บได้ 
ล้านบาท 
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รายได้จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น 
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

 

 

    หน่วย: ล้านบาท 

รายการ
ปงีบประมาณ 

2559
ปงีบประมาณ 

2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

สรรพากร 34,181.270 42,938.263 8,757 26

สรรพสามติ 16,828.810 17,654.855 826 5

มหาดไทย 5,480.800 6,536.402 1,056 19
รวมรายได้ 56,490.880 67,129.520 10,639 19
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

34,181.27 

42,938.26 

16,828.81 17,654.86 

5,480.80 6,536.40 

สรรพากร สรรพสามิต มหาดไทย 
ล้านบาท 
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เปรียบเทียบรายได้ตามหน่วยงานที่จัดเก็บ 
ปีงบประมาณ 2560 

 

   

                      หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ปงีบประมาณ 2560 ร้อยละ

ศุลกากร 2,561.153 4

สรรพากร 42,938.263 62

สรรพสามติ 17,654.855 25
มหาดไทย 6,536.402 9
รวมรายได้ 69,690.673 100  

 

3.68% 

61.61% 25.33% 

9.38% 

รายได้ที่จัดเก็บปีงบประมาณ 2560 

กรมศลุกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กระทรวงมหาดไทย 
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จ ำนวนเรือต่ำงประเทศและเรือค้ำชำยฝ่ังขำเข้ำ 

 

              หน่วย: ล ำ 

รายการ
ปีงบประมาณ 

2559
ปีงบประมาณ

2560
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

เรือต่างประเทศ 3,778 3,506 -272 7

เรือค้าชายฝ่ัง 5,217 5,552 335 6
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จ ำนวนใบขนสินค้ำขำเข้ำ 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 
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ฉบับ 

เปรียบเทียบจ ำนวนใบขนฯขำเข้ำระหว่ำง 
ปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

ปีงบประมำณ 2559 

ปีงบประมำณ 2560 

เดือน 
ปีงบประมำณ 

2559 
(ฉบับ) 

ปีงบประมำณ 
2560 
(ฉบับ) 

ตุลาคม 1,941 2,144 

พฤศจิกาย
น 

1,913 2,232 

ธันวาคม 1,828 2,093 

มกราคม 1,702 1,996 

กุมภาพันธ์ 1,787 2,004 

มีนาคม 2,058 2,253 

เมษายน 1,692 1,784 

พฤษภาคม 1,854 2,260 

มิถุนายน 2,052 2,201 

กรกฎาคม 1,905 2,167 

สิงหาคม 2,298 2,214 

กันยายน 2,319 2,155 

รวม 23,349 25,503 

เปลี่ยนแปลง 2,154 

 

คิดเป็นร้อย
ละ 
 
 

9 
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เปรียบเทียบมูลค่ำสินค้ำน ำเข้ำ  
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

มูลค่ำน ำเข้ำปีงบประมำณ 2559 

มูลค่ำน ำเข้ำปีงบประมำณ 2560 

มูลค่ำสินค้ำน ำเข้ำ 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

 

 

 

 

เดือน 

ปีงบประมำณ 
2559 

(ล้ำนบำท) 

ปีงบประมำณ 
2560 

(ล้ำนบำท) 

ตุลาคม 50,114.88 51,802.06 

พฤศจิกายน 47,256.63 50,996.24 

ธันวาคม 45,662.27 52,299.30 

มกราคม 69,972.96 64,304.84 

กุมภาพันธ์ 37,689.63 48,664.58 

มีนาคม 41,058.09 64,403.18 

เมษายน 51,328.26 56,100.97 

พฤษภาคม 42,964.89 63,038.19 

มิถุนายน 45,807.74 53,337.79 

กรกฎาคม 51,825.46 61,500.06 

สิงหาคม 53,155.17 57,772.86 

กันยายน 52,245.69 51,014.58 

รวม 589,081.67 675,234.65 

เปลี่ยนแปลง 86,152.98 

คิดเป็นร้อยละ 15 

ล้ำนบำท
บาท 
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รำยงำนมูลค่ำสินค้ำน ำเข้ำ 
สถิติสินค้ำน ำเข้ำ 10 อันดับสูงสุด ปีงบประมำณ ๒๕60 

 

 
 

หน่วย: ล้ำนบำท 
ประเภทสินค้า มูลค่าการน าเข้า

เชือ้เพลิงทีไ่ด้จากแร่ น้้ามัน ถา่นหนิ 449,551

เหล็กและเหล็กกล้า 56,510

เคมีภัณฑ์อนิทรีย์ 38,310
เคร่ืองบนิ เฮลิคอปเตอร์ 4,686
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 4,584
ยานยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 4,141
เคร่ืองจักร เคร่ืองใชก้ล 3,039
เรือและส่ิงกอ่สร้างลอยน้้า 1,475
ของท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,276
อาวธุและกระสุน 946

 

449,551  

56,510  

38,310  
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4,584  

4,141  

3,039  

1,475  

1,276  

946  
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เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 

เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 

ยานยนต์ รถยนต์ฯ 

เครื่องจักร เครื่องใช้กล 

เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน ้า 

ของท้าด้วยเหล็ก 

อาวุธและกระสุน 

มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 
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จ ำนวนเรือต่ำงประเทศและเรือค้ำชำยฝั่งขำออก 

 

 
   

                         หน่วย: ล ำ 

รายการ
ปีงบประมาณ 

2559
ปีงบประมาณ

2560
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

เรือต่างประเทศ 3,779 3,424 -355 9

เรือค้าชายฝ่ัง 5,239 5,622 383 7
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เปรียบเทียบจ ำนวนใบขนสินค้ำขำออก 
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

ปีงบประมาณ 2559 

ปีงบประมาณ 2560 

จ ำนวนใบขนสินค้ำขำออก 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

 

 

 

 

 

เดือน 
ปีงบประมำณ 

2559 
(ฉบับ) 

ปีงบประมำณ 
2560 
(ฉบับ) 

ตุลำคม 6,162 6,749 

พฤศจิกำยน 6,094 7,025 

ธันวำคม 5,269 6,417 

มกรำคม 5,949 6,342 

กุมภำพันธ์ 5,887 6,565 

มีนำคม 6,596 7,231 

เมษำยน 5,001 5,089 

พฤษภำคม 6,159 6,828 

มิถุนำยน 6,425 6,967 

กรกฎำคม 5,995 6,751 

สิงหำคม 6,815 7,042 

กันยำยน 6,845 6,551 

รวม 73,197 79,557 

เปลี่ยนแปลง 6,360 

คิดเป็นร้อยละ 9 
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เปรียบเทียบมูลค่ำสินค้ำส่งออกระหว่ำง 
ปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 

มูลค่ำสินค้ำส่งออก 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เดือน 
ปีงบประมำณ  

2559 
(ล้ำนบำท) 

ปีงบประมำณ  
2560 

(ล้ำนบำท) 

ตุลำคม 33,034.51 40,622.00 

พฤศจิกำยน 29,970.21 42,778.60 

ธันวำคม 27,026.34 34,003.83 

มกรำคม 25,960.63 33,035.20 

กุมภำพันธ์ 46,962.67 29,711.75 

มีนำคม 34,222.71 35,814.34 

เมษำยน 21,532.83 27,378.58 

พฤษภำคม 29,460.53 35,688.96 

มิถุนำยน 29,199.06 35,786.48 

กรกฎำคม 30,450.37 34,423.87 

สิงหำคม 34,747.15 40,824.32 

กันยำยน 33,630.56 36,358.04 

รวม 376,197.07 426,425.97 

เปลี่ยนแปลง 50,228.90 

คิดเป็นร้อยละ 13 
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รำยงำนมูลค่ำสินค้ำส่งออก 
สถิติสินค้ำส่งออก 10 อันดับสูงสุด ปีงบประมำณ ๒๕60 

 

 

 
หน่วย: ล้ำนบำท 

ประเภทสินค้า มูลค่าการส่งออก
เชือ้เพลิงทีไ่ด้จากแร่ น้้ามัน ถา่นหนิ 144,808

เคมีภัณฑ์อนิทรีย์ 67,526

เคร่ืองจักร เคร่ืองใชก้ล 12,007
เหล็กและเหล็กกล้า 8,284
เรือและส่ิงกอ่สร้างลอยน้้า 6,733
ของท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,293
พลาสติกและของทีท่้าด้วยพลาสติก 3,186
เคร่ืองบนิ เฮลิคอปเตอร์ 1,477
ไม้และของท้าด้วยไม้ 953
ยานยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 778

 

144,808  

67,526  

12,007  

8,284  

6,733  

3,293  

3,186  

1,477  

953  

778  

0 100,000 200,000

เชื่อเพลิงที่ได้จำกแร่ น  ำมัน ถ่ำนหิน 

เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 

เครื่องจักร เครื่องใช้กล 

เหล็กและเหล็กกล้ำ 

เรือและสิ่งก่อสร้ำงลอยน  ำ 

ของท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ 

พลำสติกและของที่ท ำด้วยพลำสติก 

เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 

ไม้และของท ำด้วยไม้ 

ยำนยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 

มูลค่ำกำรส่งออก 
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จ ำนวนใบขนสินค้ำของเขตปลอดอำกร 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

 

 
หน่วย: ฉบับ 

รายการ
ปีงบประมาณ 

2559
ปีงบประมาณ 

2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

ใบขนสินค้าขาเขา้ 50,485 53,275 2,790 6

ใบขนสินค้าขาออก 36,641 38,435 1,794 5

ใบขนสินค้าทีช่ าระภาษเีพือ่ขายในประเทศ 13,259 14,773 1,514 11

ใบขนสินค้าภายในประเทศทีน่ าเขา้         
เขตปลอดอากร (ใบขน D)

68,051 74,075 6,024 9

ค าร้อง 125,447 135,057 9,610 8
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ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 ฉบับ 
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มูลค่ำสินค้ำของเขตปลอดอำกร 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

  

 

                          หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ
ปีงบประมาณ 

2559
ปีงบประมาณ

 2560
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

มลูค่าสินค้าขาเข้า 120,262 124,308 4,046 3

มลูค่าสินค้าขาออก 152,892 177,211 24,319 16

มลูค่าสินค้าทีช่ าระภาษเีพือ่ขายในประเทศ 81,747 88,321 6,574 8
มลูค่าสินค้าภายในประเทศทีน่ าเข้า       
เขตปลอดอากร(ใบขน D)

260,072 306,776 46,704 18

ค าร้อง 19,770 26,568 6,798 34
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ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 
ล้านบาท 
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จ ำนวนใบขนสินค้ำของคลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไป 
 เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560

  

 

                              หน่วย: ฉบับ

รายการ
ปงีบประมาณ

 2559
ปงีบประมาณ

 2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

ใบขนสินค้าขาเข้า 664 213 -451 68
ใบขนสินค้าขาออก 2,074 2,237 163 8
ใบขนสินค้าทีช่ าระภาษี - - - -
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2,000

2,500

ใบขนสินค้ำขำเข้ำ ใบขนสินค้ำขำออก ใบขนสินค้ำที่ช ำระภำษี 

664 

2,074 

0 
213 

2,237 

0 

ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 
ฉบับ 
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มูลค่ำของคลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไป 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

 

 

                             หน่วย: ล้ำนบำท 

รายการ
ปงีบประมาณ 

2559
ปงีบประมาณ

 2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

มลูค่าสินค้าขาเข้า 1,460 163 -1,297 89

มลูค่าสินค้าขาออก 13,183 14,738 1,555 12

มลูค่าสินค้าทีช่ าระภาษี - - - -
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ใบขนสินค้ำขำเข้ำ ใบขนสินค้ำขำออก ใบขนสินค้ำที่ช ำระภำษี 
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13,183 
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ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 
ล้านบาท 
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จ ำนวนใบขนสินค้ำของคลังสินค้ำทัณฑ์บน 
ประเภทโรงผลิตสินค้ำ 

เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 
 

 

                                                                                                          หน่วย: ฉบับ 

รายการ
ปงีบประมาณ 

2559
ปงีบประมาณ

 2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

ใบขนสินค้าขาเข้า 57 8 -49 86

ใบขนสินค้าขาออก 164 100 -64 39

ใบขนสินค้าทีช่ าระภาษี - - - -
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ใบขนสินค้ำขำเข้ำ ใบขนสินค้ำขำออก ใบขนสินค้ำที่ช ำระภำษี 
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ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 
ฉบับ 
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มูลค่ำของคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำ 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560  

 

 
 หน่วย: ล้ำนบำท 

รายการ
ปงีบประมาณ 

2559
ปงีบประมาณ 

2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

มูลค่าสินค้าขาเขา้ 90 26 -64 71

มูลค่าสินค้าขาออก 242 209 -33 14

มูลค่าสินค้าทีช่ าระภาษี - - - -
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ใบขนสินค้ำขำเข้ำ ใบขนสินค้ำขำออก ใบขนสินค้ำที่ช ำระภำษี 
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ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 
ล้านบาท 
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รายงานคดีและของกลาง 

 

 

                    หน่วย: คดี 

รายการ
ปีงบประมาณ

 2559
ปีงบประมาณ 

2560
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

คดีส ำแดงเทจ็ 570 522 -48 9

คดีปฏิบติัพิธีกำรไม่ถูกต้อง 112 182 70 63

คดีหลีกเล่ียง 0 0 0 0
คดีลักลอบ 6 25 19 317

        

 

 

 

  

0

200

400

600
570 

112 
0 6 

522 

182 

0 25 

   

ปีงบประมาณ 2559 

ปีงบประมาณ 2560 

คด ี



                                                     รายงานประจ าปี 2560 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     รายงานประจ าปี 2560 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 49 

จ ำนวนเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

 

 

                         หน่วย: ล ำ 

รายการ
ปงีบประมาณ 

2559
ปงีบประมาณ 

2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

ขาเข้า 1,588 1,645 57 3.59

ขาออก 1,599 1,644 45 2.81
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ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 
ล ำ 
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จ ำนวนผู้โดยสำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 และ 2560 

 

 

                       หน่วย: คน 

รายการ
ปงีบประมาณ 

2559
ปงีบประมาณ

 2560
เปลีย่นแปลง ร้อยละ

ขาเข้า 188,200 233,692 45,492 24.17

ขาออก 170,694 233,165 62,471 36.60
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ส่วนที่ 4 : กิจกรรมเด่นในรอบปี 

 

  ด่านศุลกากรมาบตาพุดพบผู้ประกอบการ 
  จัดอบรมให้ผู้ประกอบการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR 
 ต้อนรับบุคคลส าคัญ ส่วนราชการ และภาคเอกชน 
 ร่วมพิธีและกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
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 กิจกรรมเด่นในรอบปี ๒๕60
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด่านฯพบผู้ประกอบการ 
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและภาคเอกชน
ประจ าพื้นที่ และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ  เพื่อให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ 
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จัดอบรมให้ผู้ประกอบการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

  จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR 
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 ร่วมต้อนรับบุคคลส าคญั ส่วนราชการ และภาคเอกชน 
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  ร่วมพิธีและกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
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แผนท่ีตั้งด่านศุลกากรมาบตาพุด 

 

 ทางหลวงหมาย เลข  3 (ถนนสุขุมวิท )  จ ากกรุ ง เทพฯ 
ผ่ า น บ า ง น า  บ า ง พ ลี  บ า ง ป ร ะ ก ง  เ ข้ า สู ่ จ ั ง ห วัด ช ล บุ รี  
ผ่ านหนองมน ศรี ราชา  พัทยา  เข้ าสู่ จั งหวัดระยอง  
ทางหลวงหมาย เลข  36 (บางละมุ ง -ระยอง )  เ ริ่ มต้น
จากทางแยกสายสุขุม วิทที่ บ า งละมุ ง  จั งหวัดชลบุ รี  ถึ ง
จั งหวัดระยองระยะทาง 54 กิ โล เมตร  
ท า ง ห ล ว ง พิ เ ศ ษ ห ม า ย เ ล ข  7  ( ส า ย ม อ เ ต อ ร ์ เ ว ย ์ )  
เ ริ่ ม ต้นที ่ ถ น นพัฒนาก า ร  เ ข ตปร ะ เ วศ  ก รุ ง เท พฯ  แล ะ
สิ ้ น ส ุด ที ่ จ ั ง ห ว ัด ช ล บ ุ ร ี  ( พ ัท ย า )  ร ะ ย ะ ท า ง ป ร ะ ม า ณ 
125 กิ โ ล เมตร  จากนั้ น ใช้ทา งหลวงหมาย เลข  36 อีก  
50 กิ โ ล เ มต ร  ถึ ง อ า เภ อ เมือ ง ระย อ ง  ร ว มร ะยะ ทา ง 
175 กิ โล เมตร  
 

. 

 

 



 
 

 
                                                    

 

 

 

                       

        
             

 

ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150   
โทรศัพท์ 0 3868 3370 โทรสาร 0 3868 3369 

     e – Mail : 72110000@customs.go.th 
จัดท ำโดยคณะท ำงำนประชำสัมพันธ์ด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด 

ด่านศุลกากรมาบตาพุด 


