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ผลการจัดเกบ็รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) 

_______________________________ 

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 
2563) รัฐบาลจดัเก็บรายไดสุ้ทธิ จ านวน 1,500,261 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 189,695 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.2 โดยเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และความจ าเป็นของรัฐบาลในการด าเนินนโยบายการคลงัผา่นมาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน 
และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผูป้ระกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการขยายเวลา 
การยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีต่าง ๆ ออกไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2563 และการลดอตัรา
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงเป็นปี 
ท่ีไม่ปกติ จึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับผลการจดัเก็บรายได้ในช่วงสถานการณ์ปกติได้ ดังนั้ น ขอให้
ระมดัระวงัในการน าขอ้มูลไปใชใ้นการวเิคราะห์ดว้ย 

ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีจดัเก็บไดต้ ่ากวา่ประมาณการเป็นส าค ั ไดแ้ก่ 
กรมสรรพากร จดัเก็บรายไดร้วม 1,086,974 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการ 139,113 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 11.3 โดยภาษีท่ีจดัเก็บไดต้  ่ากวา่ประมาณการท่ีส าค ั ไดแ้ก่ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม จดัเก็บไดต้  ่ากวา่ประมาณการเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการคา้ท่ีหดตวั

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกบัมีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล จดัเก็บได้ต ่ากว่าประมาณการ เน่ืองจากมีการขยายเวลาการยื่นแบบ 
แสดงรายการและช าระภาษีส าหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากก าไรสุทธิของปี 2562 (ภ.ง.ด. 50) ออกไปเป็นภายใน
เดือนสิงหาคม 2563 และส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลจากประมาณการก าไรสุทธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  
(ภ.ง.ด. 51) ออกไปจนถึงเดือนกนัยายน 2563 และการลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด. 53) จากอตัราร้อยละ 3 
เหลืออตัราร้อยละ 1.5 ตั้งแต่เดือนเมษายน – กนัยายน 2563 

- ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จดัเก็บไดต้  ่ากว่าประมาณการ เน่ืองจากมีการขยายเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. 2562 (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ออกไป
เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 
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กรมสรรพสามิต จดัเก็บรายไดร้วม 362,122 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการ 70,960 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 16.4 โดยภาษีท่ีจดัเก็บไดต้  ่ากวา่ประมาณการท่ีส าค ั ไดแ้ก่ 

- ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จดัเก็บได้ต ่ากว่าประมาณการ เน่ืองจากปริมาณรถยนต์ท่ีช าระภาษี
ขยายตวัต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด-19 ประกอบกบัมีการขยายเวลา 
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีส าหรับภาษีท่ีตอ้งช าระในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 ออกไป 
เป็นภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

- ภาษีน ้ามนัและผลิตภณัฑ์น ้ ามนั จดัเก็บไดก้วา่ประมาณการ เน่ืองจากมีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีใหแ้ก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมสินคา้น ้ามนัฯ ท่ีผลิตในราชอาณาจกัรในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 

กรมศุลกากร จดัเก็บรายไดร้วม 64,384 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการ 8,516 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
11.7 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการหดตวัของมูลค่าการน าเขา้ 

อยา่งไรก็ดี การจดัเก็บรายไดข้องหน่วยงานอ่ืนและการน าส่งรายไดข้องรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณ
การ 11,929 และ 4,747 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.1 และ 3.3 ตามล าดบั 

 

หนว่ย : ล้านบาท

จ ำนวน ร้อยละ

  1. กรมสรรพำกร 1,086,974    1,219,725  (132,751)  (10.9)   1,226,087  (139,113) (11.3)   

  2. กรมสรรพสำมิต 362,122      394,761     (32,639)    (8.3)     433,082     (70,960)   (16.4)   

  3. กรมศุลกำกร 64,384        73,550      (9,166)     (12.5)   72,900      (8,516)    (11.7)   

1,513,480    1,688,036  (174,556)  (10.3)   1,732,069  (218,589) (12.6)   

  4. รัฐวิสำหกิจ 149,283      138,755     10,528     7.6      144,536     4,747     3.3      

  5. หน่วยงำนอ่ืน 130,521      139,894     (9,373)     (6.7)     118,592     11,929    10.1    
      5.1  ส่วนราชการอื่น 121,582          131,553        (9,971)        (7.6)       110,971        10,611       9.6        
      5.2  กรมธนารักษ์ 8,939             8,341            598            7.2        7,621           1,318        17.3      

1,793,284    1,966,685  (173,401)  (8.8)     1,995,197  (201,913) (10.1)   

  หกั2/ 244,266      276,550     (32,284)    (11.7)   256,891     (12,625)   (4.9)     
1,549,018    1,690,135  (141,117)  (8.3)     1,738,306  (189,288) (10.9)   

หกัเงินจดัสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 48,757        46,633       2,124      4.6      48,350      407        0.8      

1,500,261    1,643,502  (143,241)  (8.7)     1,689,956  (189,695) (11.2)   

หมำยเหตุ         1/   ตัวเลขเบือ้งต้น ณ วนัที ่10 กรกฎำคม 2563
2/   รายการหกั (1) คืนภาษขีองกรมสรรพากร 219,819 ล้านบาท

 (2) อากรถอนคืนกรมศุลกากร 4,888 ล้านบาท
 (3) จัดสรรรายได้จาก VAT ให ้อบจ. 12,485 ล้านบาท 
 (4) เงินกนัชดเชยส่งออก 7,074 ล้านบาท 

ท่ีมา: กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ ์กรมบญัชกีลาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ และส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
จัดท าโดย  :  ส่วนนโยบายรายได้ ส านักนโยบายการคลัง  ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

(ตลุำคม 2562 - พฤษภำคม 2563)

ทีม่ำของรำยได้ ปน้ีี ปทีีแ่ลว้

เปรียบเทยีบปน้ีีกับ
ปทีีแ่ลว้

เปรียบเทยีบปน้ีีกับ 
ปมก. ตำมเอกสำร งปม.

ผลกำรจัดเก็บรำยไดร้ัฐบำลสุทธใินช่วง 8 เดอืนแรกของปงีบประมำณ 2563  1/

รวมรำยไดจั้ดเก็บ (Gross)

รวมรำยไดส้ทุธก่ิอนกำรจัดสรร อปท.

รวมรำยไดส้ทุธ ิ(Net)

ร้อยละจ ำนวน

ปมก. ตำม
เอกสำร งปม.

รวมรำยได ้3 กรม

 
 


