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ผลการจัดเกบ็รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

__________________________________ 
 

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
เปิดเผยวา่ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2561) รัฐบาลจดัเก็บรายไดสุ้ทธิ จ  านวน 588,902 
ลา้นบาท สูงกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน 41,322 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.5 โดยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม
ศุลกากรจดัเก็บรายไดสู้งกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน 41,708 13,656 และ 117 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 11.6 และ 0.4 
ตามล าดบั นอกจากน้ี รัฐวสิาหกิจน าส่งรายไดสู้งกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 22,120 ลา้นบาท หรือร้อยละ 51.0 โดยภาษีท่ี
จดัเก็บไดสู้งกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรถยนต ์และภาษียาสูบ  

 

ทั้งน้ี ในการติดตามและประเมินสถานการณ์การจดัเก็บรายได้ กระทรวงการคลังได้คาดการณ์
รายไดรั้ฐบาลสุทธิ โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตวัแปรท่ีส่งผลต่อการจดัเก็บรายไดข้องรัฐบาล ซ่ึงผล
การจดัเก็บรายไดใ้นไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ 2562 สูงกวา่คาดการณ์ (ณ เดือนธนัวาคม 2561) จ  านวน 10,445 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.8 โดยการจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส่วนราชการอ่ืน และการน าส่ง
รายไดข้องรัฐวิสาหกิจ สูงกวา่คาดการณ์ ขณะท่ีการจดัเก็บรายไดข้องกรมศุลกากรต ่ากวา่คาดการณ์เล็กนอ้ย แต่ยงัคง
สูงกวา่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,349 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.9 
 

 
หนว่ย : ล้านบาท

จ ำนวน ร้อยละ

  1. กรมสรรพำกร 412,390   370,682  41,708   11.3    408,672  3,718    0.9   

  2. กรมสรรพสำมิต 131,338   117,682  13,656   11.6    130,467  871      0.7   

  3. กรมศุลกำกร 28,649     28,532    117       0.4     29,386    (737)     (2.5)  

572,377   516,896  55,481   10.7    568,525  3,852    0.7   

  4. รัฐวิสำหกิจ 65,514     43,394    22,120   51.0    63,987    1,527    2.4   

  5. หน่วยงำนอ่ืน 49,686     65,294    (15,608)  (23.9)   48,094    1,592    3.3   
      5.1  ส่วนราชการอื่น 44,165        61,760       (17,595)    (28.5)     43,150      1,015       2.4     
      5.2  กรมธนารักษ์ 5,521         3,534        1,987       56.2      4,944        577         11.7   

687,577   625,584  61,993   9.9     680,606  6,971    1.0   

  หกั2/ 98,675     78,004    20,671   26.5    102,149  (3,474)   (3.4)  
588,902   547,580  41,322   7.5     578,457  10,445  1.8   

หมำยเหตุ         1/  ตัวเลขเบือ้งต้น ณ วันที ่8 มกรำคม 2562
2/รายการหัก  (1) คืนภาษีของกรมสรรพากร 88,961 ล้านบาท (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เป็นตัวเลขจริง เดือนธนัวาคม 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์)

(2) อากรถอนคืนกรมศุลกากร 2,412 ล้านบาท
(3) จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 4,563 ล้านบาท (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เป็นตัวเลขจริง เดือนธนัวาคม 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์)
(4) เงินกนัชดเชยส่งออก 2,739 ล้านบาท (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เป็นตัวเลขจริง เดือนธนัวาคม 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์)

3/ คาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธสิ าหรับการติดตามการจัดเกบ็รายได้ พจิารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ ณ ธนัวาคม 2561
ท่ีมา: กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ และส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
จัดท าโดย  :  ส่วนนโยบายรายได้ ส านักนโยบายการคลัง  ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

คำดกำรณ์3/

(ณ ธ.ค. 61)

รวมรำยไดจั้ดเก็บ (Gross)

รวมรำยไดส้ทุธ ิ(Net)

ร้อยละจ ำนวน

เปรยีบเทยีบปน้ีีกับ
คำดกำรณ์

รวมรำยได ้3 กรม

ผลกำรจัดเก็บรำยไดร้ัฐบำลสุทธใินช่วงไตรมำสแรกของปงีบประมำณ 2562  1/

(ตลุำคม - ธนัวำคม 2561)

ทีม่ำของรำยได้ ปน้ีี ปทีีแ่ลว้

เปรียบเทยีบปน้ีีกับ
ปทีีแ่ลว้


