รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เพื่อการแถลงข่าว
ประจ้าเดือนกันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ ภาษีสรรพสามิตเดือ นกันยายน 2560 จัดเก็บได้ ทั้งสิ้น 45,520.88 ล้ านบาท สูง กว่าปีก่อ น 2,602.55
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.06% แต่ต่ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 81.12 ล้านบาท คิดเป็น 0.18%
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
เดื อ นนี้ ก รมส รรพ สามิ ต จั ด เก็ บ ราย ได้ ภ าษี ไ ด้ สู ง กว่ า ปี ก่ อ น แ ต่ ต่ า ก ว่ า ประมาณ ก าร ซึ่ ง สามารถ วิ เ ค ราะห์
เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้
2.1 ภาษีน้ ามั นและผลิต ภัณฑ์น้ ามั น จั ดเก็ บได้ 17,715.69 ล้า นบาท สูง กว่า ปีก่ อน 1,280.71 ล้า นบาท หรือ เพิ่ มขึ้ น
7.79% และสูงกว่า ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,095.39 ล้านบาท หรือ 13.41% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีน้่ามันฯ ได้สูงกว่ า
ปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีน้่ามั นดีเซล เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 24 มกราคม 2560 ปรับเพิ่มอัตราภาษีน้่ามันไอพ่น และจั ดเก็บภาษีน้่ามันหล่อ ลื่นและจารบี ประกอบ
กับ ผู้ ประกอบการมี ก ารน่า เข้ าน้่ ามั นเพื่ อจ่ า หน่ ายในประเทศเพิ่ ม ขึ้น ส่ งผลให้ รายได้ ภาษี สรรพสามิ ต น้่า มันปี นี้สู ง กว่ าปี ก่ อ น
และประมาณการ
2.2 ภาษี รถยนต์ จั ดเก็ บได้ 11,500.76 ล้ านบาท สู งกว่ าปี ก่ อน 3,925.52 ล้ านบาท หรื อ 51.82% และสู งกว่ าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 3,191.15 ล้านบาท หรือ 38.40% สาเหตุที่จัดเก็บ ได้ สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมในประเทศและผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขต Free Zone เร่งช่าระภาษีก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 จะมีผ ล
บังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 3,729.16 ล้านบาท ต่่ากว่าปีก่อน 2,924.97 ล้านบาท หรือ 43.96% และต่่ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 3,826.45 ล้านบาท หรือ 50.64% สาเหตุที่จั ดเก็บภาษี เบียร์ได้ต่ ากว่าปีก่ อนและประมาณการ เนื่องจาก
ผู้ป ระกอบการเร่ งช่ าระภาษีไ ปแล้ว ในเดื อ นสิ งหาคม ซึ่ง สูง กว่า ค่า เฉลี่ ย (6,200 ล้า นบาท) ถึง 3,500 ล้า นบาท ประกอบกั บ
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิ ต พ.ศ. 2560 มีผลบัง คับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ท่าให้ผู้ป ระกอบการต้องแจ้งโครงสร้างราคาขายปลี ก
แนะน่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการช่าระภาษีหลังวันที่ 16 กันยายน 2560
2.4 ภาษีสุร า จัดเก็บได้ 5,154.81 ล้านบาท สู งกว่ าปีก่ อน 603.00 ล้า นบาท หรือ 13.25% แต่ ต่ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 157.44 ล้ านบาท หรือ 2.96% สาเหตุ ที่ จัด เก็ บ ภาษี สุราได้ สูง กว่ า ปีก่ อ น เนื่ องจากผู้ป ระกอบการ
เร่งช่ าระภาษี ในช่ วง 15 วันแรกของเดือ นกันยายน ก่ อนที่ พ .ร.บ. ภาษี สรรพสามิต 2560 จะมีผ ลบัง คับใช้ในวันที่ 16 กันยายน
2560 และต่่ากว่ าประมาณการ เนื่องจากหลัง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 มีผ ลบังคับ ใช้ ผู้ประกอบการได้ชะลอการช่ าระภาษี
ท่าให้รายได้ภาษีสุราต่่ากว่าประมาณการ
2.5 ภาษีย าสูบ จั ดเก็ บได้ 5,829.82 ล้ านบาท สูง กว่า ปีก่ อน 229.96 ล้ านบาท หรื อ 5.42% แต่ต่ ากว่ าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 980.07 ล้านบาท หรื อ 14.39% สาเหตุ ที่จัด เก็บ ภาษี ยาสูบได้สูง กว่าปี ก่อ น เนื่ องจากผู้ ประกอบการ
เร่งช่าระภาษีก่อนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน ก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560
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