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ผลการจัดเกบ็รายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

____________________________ 
 

นายพรชยั  ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการเงิน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั เปิดเผยผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) รัฐบาล
จัดเก็บรายได้สุทธิ  จ  านวน 2,394,076 ล้านบาท ต ่ ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 336,924  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.3 ต  ่ากวา่ปีก่อน 172,032 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.7 ทั้งน้ี การจดัเก็บรายไดท่ี้ต ่ากว่าประมาณ
การเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) ท่ีมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการด าเนินนโยบายและมาตรการทางภาษีของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ เช่น การลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จากอตัราร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.5 
ตั้งแต่เดือนเมษายน – กนัยายน 2563 เป็นตน้ 

หน่วยงานท่ีจดัเก็บไดต้  ่ากวา่ประมาณการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
กรมสรรพากร จดัเก็บรายไดร้วม 1,833,635 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการ 282,865 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 13.4 โดยภาษีท่ีจดัเก็บไดต้  ่ากวา่ประมาณการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเขา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ

การคา้ระหวา่งประเทศท่ีหดตวัเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ต ่ากว่าประมาณการเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และการลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  
- ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จดัเก็บไดต้  ่ากวา่ประมาณการ ส่วนใหญ่เป็นผลจากภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ี

จ่าย จากเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1) ขยายตวัต ่ากวา่ท่ีประมาณการไว ้เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19  
กรมสรรพสามิต จดัเก็บรายไดร้วม 548,363 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการ 94,237 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 14.7 โดยภาษีท่ีจดัเก็บไดต้  ่ากว่าประมาณการท่ีส าคญั ได้แก่ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ภาษีน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์
น ้ ามนั และภาษียาสูบ เน่ืองจากปริมาณสินคา้ท่ีช าระภาษีขยายตวัต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงเป็นผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

กรมศุลกากร จดัเก็บรายไดร้วม 93,898 ลา้นบาท ต ่ากว่าประมาณการ 17,102 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
15.4 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการหดตวัของมูลค่าการน าเขา้ 

อยา่งไรก็ดี การจดัเก็บรายไดข้องหน่วยงานอ่ืนสูงกวา่ประมาณการ 20,041 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.2 
ขณะท่ีการน าส่งรายไดข้องรัฐวสิาหกิจใกลเ้คียงกบัท่ีประมาณการไว ้
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หนว่ย : ล้านบาท

จ ำนวน ร้อยละ

  1. กรมสรรพำกร 1,833,635   2,009,311  (175,676)  (8.7)         2,116,500  (282,865)  (13.4)       

  2. กรมสรรพสำมิต 548,363     585,399     (37,036)    (6.3)         642,600    (94,237)    (14.7)       

  3. กรมศุลกำกร 93,898       108,522     (14,624)    (13.5)       111,000    (17,102)    (15.4)       

2,475,896   2,703,232  (227,336)  (8.4)         2,870,100  (394,204)  (13.7)       

  4. รัฐวิสำหกิจ 188,861     169,159     19,702     11.6        188,800    61          0.0          

  5. หน่วยงำนอ่ืน 198,641     188,672     9,969      5.3          178,600    20,041     11.2        
      5.1  ส่วนราชการอื่น 188,334        178,455        9,879          5.5             169,900        18,434        10.8           
      5.2  กรมธนารักษ์ 10,307          10,217          90              0.9             8,700           1,607          18.5           

2,863,398   3,061,063  (197,665)  (6.5)         3,237,500  (374,102)  (11.6)       

  หกั2/ 366,427     384,794     (18,367)    (4.8)         375,500    (9,073)     (2.4)         
2,496,971   2,676,269  (179,298)  (6.7)         2,862,000  (365,029)  (12.8)       

หกัเงินจดัสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 3/ 102,895     110,161     (7,266)      (6.6)         131,000     (28,105)    (21.5)       

2,394,076   2,566,108  (172,032)  (6.7)         2,731,000  (336,924)  (12.3)       

หมำยเหตุ         1/   ตัวเลขเบือ้งต้น ณ วนัที ่12 ตุลำคม 2563
2/   รายการหกั (1) คืนภาษขีองกรมสรรพากร 329,376 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เปน็ตัวเลขจริง เดือนกนัยายน 2563 เปน็ตัวเลขคาดการณ์)

 (2) อากรถอนคืนกรมศุลกากร 7,475 ล้านบาท
 (3) จัดสรรรายได้จาก VAT ให ้อบจ. 18,045 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เปน็ตัวเลขจริง เดือนกนัยายน 2563 เปน็ตัวเลขคาดการณ์)
 (4) เงินกนัชดเชยส่งออก 11,531 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เปน็ตัวเลขจริง เดือนกนัยายน 2563 เปน็ตัวเลขคาดการณ์)

3/ งวดท่ี 1 - 9 เปน็ตัวเลขจริง งวดท่ี 10 - 12 เปน็ตัวเลขคาดการณ์
ท่ีมา: กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ ์กรมบญัชกีลาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ และส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
จัดท าโดย  :  ส่วนนโยบายรายได้ ส านักนโยบายการคลัง  ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

รวมรำยไดจั้ดเก็บ (Gross)

รวมรำยไดส้ทุธก่ิอนกำรจัดสรร อปท.

รวมรำยไดส้ทุธ ิ(Net)

ร้อยละจ ำนวน

ปมก. ตำม
เอกสำร งปม.

รวมรำยได ้3 กรม

ทีม่ำของรำยได้ ปน้ีี ปทีีแ่ลว้

เปรียบเทยีบปน้ีีกับ
ปทีีแ่ลว้

เปรียบเทยีบปน้ีีกับ 
ปมก. ตำมเอกสำร งปม.

ผลกำรจัดเก็บรำยไดร้ัฐบำลสุทธปิงีบประมำณ 2563  1/

(ตลุำคม 2562 - กันยำยน 2563)

 


