รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เพื่อการแถลงข่าว
ประจ้าเดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัด เก็ บรายได้ภ าษี ส รรพสามิต เดื อ นตุล าคม 2560 จัด เก็ บได้ทั้ งสิ้ น 40,044.38 ล้ านบาท ต่ากว่า ปีก่ อ น
975.18 ล้านบาท หรือลดลง 2.38% แต่สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 44.38 ล้านบาท คิดเป็น 0.11%
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
เดื อ นนี้ ก รมสรรพ สามิ ต จั ด เก็ บ ราย ได้ ภ าษี ไ ด้ ต่ า กว่ าปี ก่ อ น แต่ สู ง กว่ า ประมาณก าร ซึ งสามารถวิ เคราะห์
เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้
2.1 ภาษีน้ ามั นและผลิ ตภั ณฑ์ น้า มัน จัด เก็ บได้ 18,466.82 ล้ านบาท สู งกว่ าปี ก่อ น 3,015.03 ล้านบาท หรื อ
เพิมขึ้น 19.51% และสูง กว่า ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 966.03 ล้ านบาท หรือ 5.52% สาเหตุ ทีจัด เก็บ ภาษี
น้่ามันฯ ได้สู งกว่าปีก่อ นและประมาณการ เนื องจากในปี งบประมาณ 2560 วันที 8 พฤศจิกายน 2559 มีการปรั บเพิมอัตรา
ภาษี น้่ามั นดีเซล เบนซิ น และแก๊ สโซฮอล์ และวันที 24 มกราคม 2560 ปรับเพิมอั ตราภาษี น้่ามันไอพ่ น และจั ดเก็บ ภาษี
น้่ามันหล่อลืนและจารบี ประกอบกับปริมาณการใช้น้่ามันดีเซลและเบนซินสูงกว่าปีก่อน
2.2 ภาษีร ถยนต์ จั ดเก็บ ได้ 7,833.29 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 306.97 ล้านบาท หรือ 4.08% และสู งกว่ าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 192.33 ล้ านบาท หรื อ 2.52% สาเหตุ ที จั ดเก็ บ ได้ สู งกว่ าปี ก่ อนและประมาณการ เนื องจากผู้ ประกอบ
อุตสาหกรรมในประเทศมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนือง และมีแคมเปญเพือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 5,558.37 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อน 586.23 ล้านบาท หรือ 9.54% แต่สูงกว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 1,137.40 ล้า นบาท ห รือ 25.73% สาเหตุ ที จั ด เก็ บ ภาษี เบี ย ร์ ได้ ต่ า กว่ าปี ก่อ น เนื องจาก
ผู้ประกอบการเร่งช่าระภาษี ไปแล้วในเดื อนสิงหาคม ซึ งสูงกว่าค่าเฉลีย (6,200 ล้ านบาท) ถึง 3,500 ล้านบาท ประกอบกั บ
ผู้ประกอบการบางรายยังแจ้งโครงสร้างราคาไม่ครบถ้วนหลัง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้
2.4 ภาษีสุร า จัดเก็บ ได้ 3,713.07 ล้ านบาท ต่ ากว่าปีก่ อน 1,267.47 ล้านบาท หรือ ลดลง 25.45% และต่ากว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 174.14 ล้านบาท หรือ 4.48% สาเหตุที จัดเก็ บภาษีสุราได้ต่ ากว่า ปีก่อ น เนืองจาก
ผู้ประกอบการมีปริมาณการช่าระภาษีทีสูงในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึงสูงกว่าค่าเฉลียถึง 400 ล้านบาท ก่อนที พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที 16 กันยายน 2560 ประกอบกับเดือนตุลาคมเป็น ช่วงงานพระราชพิธี โดยรั ฐ บาล
ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ส่งผลให้ภาษีสุราต่ากว่าประมาณการ
2.5 ภาษี ยาสู บ จัด เก็ บได้ 2,217.97 ล้า นบาท ต่า กว่ าปี ก่อ น 2,792.44 ล้ านบาท หรื อ 55.73% และต่า กว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,017.49 ล้านบาท หรือ 47.63% สาเหตุที จัดเก็บภาษียาสูบได้ต่ากว่าประมาณการ
และปีก่อน เนืองจากโรงงานยาสูบช่าระภาษีลดลง จากนโยบายการก่าหนดราคาของโรงงานยาสูบหลังปรับโครงสร้างภาษี
ท่าให้สินค้าทีผลิตโดยโรงงานยาสูบไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าน่าเข้าได้ประกอบกับโรงงานยาสูบมี แสตมป์ ค งค้ า งประมาณ
18 ล้านดวง ซึงจะทยอยใช้ให้หมดภายในเดือนตุลาคม ซึ งส่งผลให้โรงงานยาสูบชะลอการช่าระภาษี
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