
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

“สูงกว่าเป้าหมาย”

รายได้รัฐบาล 4 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2559

1.7 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 18.4) โดยภาษี
สรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 3,680 
ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
ร้อยละ 22.5) และภาษีเบียรจ์ดัเกบ็ไดส้งูกวา่ประมาณการ 
3,187 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.4 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน 
ปีที่แล้วร้อยละ 11.8)

อย่างไรก็ดี ภาษีท่ีจัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ 
ท่ีสำาคญั ไดแ้ก ่ภาษีสรุาจดัเกบ็ไดต้่ำากวา่ประมาณการ 1,833  
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 (ต่ำากว่าช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว
ร้อยละ 11.6) เนื่องจากปริมาณสุราท่ีชำาระภาษีต่ำากว่า 
ท่ีประมาณการไว ้ภาษีน้ำามันจดัเกบ็ไดต้่ำากวา่ประมาณการ 
1,365 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน 
ปีที่แล้วร้อยละ 75.0) เนื่องจากประมาณการการจัดเก็บ
ภาษีน้ำามันดีเซลในอัตราลิตรละ 5.25 บาท แต่ปัจจุบัน
จัดเก็บเพียงลิตรละ 4.95 บาท และภาษียาสูบจัดเก็บได้
ต่ำากว่าประมาณการ 1,047 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9  
(ต่ำากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 13.9) 

3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 39,957 ล้านบาท 
ต่ำากว่าประมาณการ 543 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3  
(ต่ำากวา่ช่วงเดยีวกนัปีท่ีแลว้รอ้ยละ 0.2) เป็นผลจากมูลคา่ 
การนำาเขา้ท่ียังคงหดตวั โดยมูลคา่การนำาเข้าในรปูดอลลาร์
สหรัฐ และเงินบาทในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
2559 หดตัวร้อยละ 12.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำาดับ  
รวมท้ังผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้งอัตราภาษีศลุกากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ท้ังนี ้สนิคา้ท่ีจดัเกบ็อากรขาเข้าไดส้งูสดุ 5 อันดบัแรก 
ได้แก่ ยานบกและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์ประกอบ เครื่องจักรและเครื่องใช้กล ของทำาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า และพลาสติก  

4. รัฐวิสาหกิจ นำาส่งรายได้รวม 34,784 ล้านบาท 
ต่ำากว่าประมาณการ 653 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8  
(ต่ำากวา่ช่วงเดยีวกนัปีท่ีแลว้รอ้ยละ 34.9) ท้ังนี ้รฐัวสิาหกจิ
ท่ีนำาส่งรายได้ต่ำากว่าประมาณการท่ีสำาคัญ ได้แก่  
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โรงงานยาสบู ธนาคาร
ออมสนิ การประปานครหลวง และการไฟฟา้สว่นภมิูภาค

5. หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 114,327  
ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 57,246 ล้านบาท  
หรอืรอ้ยละ 100.3 (สงูกวา่ช่วงเดยีวกนัปีท่ีแลว้รอ้ยละ 83.8) 
เนื่องจากการนำาส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (4G) การนำาส่งเงินสภาพ
คล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน และการนำาส่งเงิน
จากการยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
ของข้าราชการคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินบางส่วน 

สำาหรับ “กรมธนารักษ์” จัดเก็บรายได้รวม 2,938  
ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 212 ล้านบาท หรือร้อยละ 
7.8 (สงูกวา่ช่วงเดยีวกนัของปีท่ีแลว้ร้อยละ 14.0) เนือ่งจาก

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำานวยการสำานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
เปิดเผยว่า ผลการจดัเกบ็รายไดร้ฐับาลสทุธิในช่วง 4 เดอืนแรก 
ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มกราคม 2559) 
จัดเก็บได้ 742,070 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 
ตามเอกสารงบประมาณ 54,323 ล้านบาท หรือร้อยละ 
7.9 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 11.1)

“การจดัเกบ็รายไดข้องกรมสรรพสามิต และการจดัเกบ็
รายไดข้องหนว่ยงานอืน่ยงัคงสงูกวา่ประมาณการ ในขณะท่ี 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคในประเทศยังคงขยายตัว
เม่ือเทียบกบัช่วงเดยีวกนัปีกอ่นสง่ผลให้การจดัเกบ็รายได ้
รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 
สูงกว่าเป้าหมาย โดยกระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ และการเร่งลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
การจดัเกบ็รายไดร้ฐับาลในช่วงท่ีเหลอืของปีงบประมาณ”

สำาหรับรายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ตาม 
หน่วยงานจัดเก็บ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 485,799  
ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 16,229 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 3.2 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีท่ีแล้วร้อยละ 2.1)  
โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการที่สำาคัญ ได้แก่ 

• ภาษีมลูคา่เพิม่จดัเกบ็ไดต้่ำากวา่ประมาณการ 12,680 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 (ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน 
ปีท่ีแล้ว) โดยภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการนำาเข้าจัดเก็บได้
ต่ำากว่าเป้าหมาย 11,426 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3  
(ต่ำากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 9.2) เนื่องจากมูลค่า
การนำาเข้าท่ีหดตวัอย่างตอ่เนือ่ง สว่นหนึง่เป็นผลจากราคา
น้ำามันดิบดูไบที่ลดลง ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจาก
การบริโภคภายในประเทศจัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ 
1,253 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 (แต่สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ปีที่แล้วร้อยละ 6.4)

• ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ 
10,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน 
ปีท่ีแลว้รอ้ยละ 3.4) เนือ่งจากภาษีหัก ณ ท่ีจา่ยภาคเอกชน 
(ภ.ง.ด. 53) และภาษีจากประมาณการกำาไรสุทธิ (ภ.ง.ด. 
51) จัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการเป็นสำาคัญ อย่างไรก็ดี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 
5,925 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน 
ปีที่แล้วร้อยละ 4.8) โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน 
(ภ.ง.ด. 1) และอสงัหารมิทรัพย์ จดัเกบ็ไดส้งูกว่าประมาณการ 
เนือ่งจากการขยายตวัของฐานเงนิเดอืนท่ีสงูกวา่ประมาณการ
และผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรัพย์
ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา

2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 168,325  
ลา้นบาท สงูกวา่ประมาณการ 2,768 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

การจดัเกบ็รายไดท่ี้ราชพสัด ุสงูกวา่ประมาณการเป็นสำาคญั 
6. การคืนภาษีของกรมสรรพากร จำานวน 79,669 

ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 11,735 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.8 ประกอบด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 67,945  
ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 13,655  ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 16.7 และการคืนภาษีอ่ืนๆ (ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบุิคคล ภาษีธรุกจิเฉพาะ และอากร
แสตมป์) จำานวน 11,724 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 
1,920 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6

7. อากรถอนคืนกรมศุลกากร จำานวน 3,498  
ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 373 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 11.9

8. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำานวน 4,797 ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 
901 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.8

9. เงินกันชดเชยภาษีสำาหรับสินค้าส่งออก จำานวน 
5,083 ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 86 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.7 

10. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำานาจฯ งวดที่ 1 จำานวน 8,075 ล้านบาท สูงกว่า
ประมาณการ 615 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.2


