รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เพื่อการแถลงข่าว
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจั ดเก็ บ รายได้ ภ าษี สรรพสามิต เดื อ นธันวาคม 2560 จัด เก็ บได้ทั้ งสิ้ น 47,686.14 ล้า นบาท ต่ ากว่า ปีก่ อ น
112.94 ล้านบาท หรือลดลง 0.24% และต่ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 3,221.86 ล้านบาท คิดเป็น 6.33%
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
เดื อ นนี้ ก รมสรรพสามิ ต จั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี ได้ ต่ า กว่ า ปี ก่ อ น และต่ ากว่ า ประมาณการ ซึ งสามารถวิเ คราะห์
เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้
2.1 ภาษีน้ ามันและผลิ ตภั ณฑ์ น้ามั น จั ดเก็ บได้ 17,698.25 ล้ านบาท สูง กว่ าปีก่ อน 7.85 ล้ านบาท หรื อเพิ มขึ้ น
0.04% แต่ต่ ากว่ าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,774.99 ล้ านบาท หรือ 13.55% สาเหตุที จัด เก็บ ภาษี น้่ามั นฯ
ได้สู งกว่าปี ก่ อน เนื องจากวันที 24 มกราคม 2560 ปรับ เพิ มอั ตราภาษี น้่ามั นไอพ่ นและผลจากการบั งคั บใช้ พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก่าหนดอัต ราภาษี น้่ามัน ไอพ่น เป็นการจัดเก็ บตามปริมาณ 4.726 บาท/ลิตร จากเดิม เก็บตามมูลค่ า
ร้อยละ 23 และจัดเก็บภาษีน้่ามั นหล่อลืนและจารบี อัตรา 5.000 บาท/ลิตร/กก. อย่างไรก็ตาม จัดเก็บได้ต่ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ เนืองจากผู้บริโภคปรับเปลียนรูปแบบการเดินทางในช่วงเทศกาล จากรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะและทางอากาศเพิ มขึ้น เห็นได้จากปริ มาณไอพ่ นเพิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่ อนถึงร้อยละ 158.20% ในขณะ
ทีปริมาณน้่ามันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ลดลง
2.2 ภาษี รถยนต์ จัด เก็บ ได้ 9,641.51 ล้า นบาท สูง กว่ าปี ก่อ น 1,457.14 ล้ านบาท หรือ 17.80% และสูง กว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,106.76 ล้านบาท หรือ 12.97% สาเหตุทีจัดเก็บ ได้สูงกว่าปี ก่อนและประมาณการ
เนืองจากผู้ ประกอบอุ ตสาหกรรมทั้งในประเทศและน่าเข้ามีก ารเปิดตัว รถยนต์รุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อ เนือง เพือรองรับงาน
Motor Expo ในเดือนธันวาคม 2560 ประกอบกับมีมาตรการส่งเสริมการขายเพือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.3 ภาษี เบี ย ร์ จั ดเก็บ ได้ 6,519.35 ล้ านบาท ต่ ากว่า ปี ก่อ น 2,663.32 ล้ านบาท หรือ 29.00% และต่ ากว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,485.71 ล้านบาท หรือ 18.56% สาเหตุทจัี ดเก็บภาษีเบียร์ได้ต่ากว่าประมาณการ เนืองจาก
ผู้ป ระกอบการได้ช่ าระภาษี เบี ยร์ ไว้ ล่ว งหน้า ก่อ นจะมี การบั งคั บใช้ พ.ร.บ. ภาษีส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 ประมาณ 1,500
ล้านบาท (ช่าระภาษีเบียร์แล้วแต่ยังไม่บรรจุ)
2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 4,411.48 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อน 367.93 ล้านบาท หรือ 7.70% และต่ากว่า ประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 861.61 ล้า นบาท หรือ 16.34% เนื องจากผู้ ประกอบการบางรายยัง อยู่ ระหว่ างการปรับ ปรุ ง
โครงสร้างราคาให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จึงชะลอการเสียภาษีในช่วงนี้ ประกอบกั บช่วงก่อน พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ได้มีการช่าระภาษีไว้ล่วงหน้าค่อนข้างสูง
2.5 ภาษี ย าสู บ จัด เก็บ ได้ 6,500.83 ล้ า นบาท สู ง กว่า ปี ก่ อน 854.64 ล้ านบาท หรือ 15.14% และสูง กว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 520.61 ล้า นบาท หรือ 8.71% สาเหตุที จัด เก็บ ภาษี ยาสู บได้ สูง กว่า ประมาณการ
เนืองจากโรงงานยาสูบเริมช่าระภาษีเป็นปกติ (เฉลียเดือนละ 3,800 ล้านบาท) ประกอบกับผูน้ ่าเข้ายาสูบในเดื อนนี้ ช่ า ระภาษี
เพิมขึ้นจากปกติเฉลียเดือนละ 2,400 เป็น 2,600 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมของภาษียาสูบ เดือนนี้สูง
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