รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เพื่อการแถลงข่าว
ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี ส รรพสามิ ต เดื อ นพฤษภาคม 2560 จั ด เก็ บ ได้ ทั้ ง สิ้ น 47,348.56 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ปี ก่ อ น
4,399.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.24% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,842.56 ล้านบาท คิดเป็น 4.05%
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
เดื อ นนี้ ก รมสรรพสามิ ต จั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี ไ ด้ สู ง กว่ า ปี ก่ อ น และสู ง กว่ า ประมาณการ ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห์
เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้
2.1 ภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน จัดเก็บได้ 19,258.86 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,853.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
17.40% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 3,806.47 ล้านบาท หรือ 24.63% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีน้ามันฯ ได้สูงกว่า
ปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ามันดีเซล เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
และวันที่ 24 มกราคม 2560 ปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ามันไอพ่น และจัดเก็บภาษีน้ามันหล่อลื่นและจารบี ประกอบกับผู้ประกอบการ
มีการน้าเข้าน้้ามันเพื่อจ้าหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น
2.2 ภาษี ร ถยนต์ จั ด เก็บ ได้ 8,198.80 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ปี ก่อ น 405.65 ล้า นบาท หรื อเพิ่ ม ขึ้น 5.21% แต่ ต่้ า กว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 343.21 ล้ า นบาท หรือ 4.02% สาเหตุ ที่ จั ด เก็บ ภาษี รถยนต์ ไ ด้ ต่้ า กว่ า ประมาณการ
ตามเอกสาร เนื่ องจากบริษั ทรถยนต์ ในประเทศชะลอการช้ าระภาษี รถยนต์ นั่ งขนาดกลาง อย่ างไรก็ตามรถยนต์ น้ าเข้ าในเขต
Free Zone มีการช้าระภาษีมากขึ้น
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 7,038.89 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,076.42 ล้านบาท หรือ 18.05% แต่ต่้ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 223.05 ล้านบาท หรือ 3.07% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการมีการผลิต
เพื่ อ รองรั บ ช่ ว งหยุ ด ยาวต้ น เดื อ นพฤษภาคม ประกอบกั บ การผลิ ต เพื่ อชดเชยสต็ อกสิ น ค้า ในช่ ว งเดื อนที่ ผ่ า นมาที่ มี ป ริ ม าณ
การช้าระภาษีลดลงถึงร้อยละ 9.84 แต่ต่้ากว่าประมาณการ เนื่องจากมียอดการช้าระภาษีล่วงหน้าคงเหลือไว้จ้านวนมากและทยอย
ใช้เดือนละประมาณ 300 ล้านบาท
2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 4,905.28 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 48.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.99% แต่ต่้ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 306.85 ล้านบาท หรือ 5.89% สาเหตุที่จัดเก็บได้ต่้ากว่าประมาณการ เนื่องจากในช่วง 2-3 เดือน ที่ผ่านมา
(ก.พ. - เม.ย.) ผู้ประกอบการได้ช้าระภาษีล่วงหน้าไว้สูง ประกอบกับปริมาณการสั่งซื้อจากตัวแทนลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ชะลอและปรับแผนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามค้าสั่งซื้อ
2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 5,767.92 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 161.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.89% แต่ต่้ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 939.86 ล้านบาท หรือ 14.01% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ต่้ากว่าประมาณการ เนื่องจากผู้บริโภคหันมาบริโภค
บุหรี่ราคาถูกทดแทนบุหรี่ราคาแพงในสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งภาษีของบุรี่ราคาถูกต่างกับบุหรี่ราคาแพงถึงซองละ 25 บาท
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