รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เพื่อการแถลงข่าว
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ภ าษีสรรพสามิตเดือ นพฤศจิกายน 2560 จัดเก็บ ได้ทั้งสิ้น 29,984.97 ล้ านบาท ต่ ากว่าปีก่อ น
13,252.92 ล้า นบาท หรือ ลดลง 30.65% แต่ สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 3,539.20 ล้ านบาท คิด เป็ น
13.38%
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 ภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน จัด เก็บได้ 5,790.60 ล้านบาท ต่ากว่าปี ก่อน 9,972.29 ล้านบาท หรือลดลง
63.26% และต่ ากว่ าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 601.77 ล้า นบาท หรือ 9.41% สาเหตุที จัดเก็บ ภาษี น้่า มันฯ
ได้ต่ากว่ าปีก่อนและประมาณการ เนืองจากตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ.2560 ผู้ประกอบอุต สาหกรรมน้่ามั น
สามารถขอใช้สิท ธิช่าระภาษี ภายในวันที 15 ของเดือนถัดไปโดยมีหลัก ประกัน ซึ งผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้่า มันบางราย
ยืนขอใช้ สิทธิ ดังกล่าว ส่งผลให้ ภาษี ในเดือนนี้ของผู้ ป ระกอบอุ ตสาหกรรมน้่ามั นทีใช้สิท ธิดัง กล่า ว ไปช่าระภาษีในเดือ น
ธันวาคม 2560 จึงเป็นผลให้ภาษีน้่ามันต่ากว่าปีก่อนและประมาณการ
2.2 ภาษีรถยนต์ จั ดเก็บ ได้ 9,855.95 ล้ านบาท สู งกว่าปี ก่อน 2,145.91 ล้ านบาท หรือ 27.83% และสู งกว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,110.02 ล้ านบาท หรื อ 12.69% สาเหตุ ที จั ดเก็ บ ได้ สู งกว่ าปี ก่ อนและประมาณการ
เนืองจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมทั้ งในประเทศและน่าเข้ ามี การเปิ ดตั วรถรุ่ นใหม่ ออกมาอย่ างต่อเนื อง เพื อรองรับงาน Motor Expo
ในเดือนธันวาคม 2560 ประกอบกับมีมาตรการส่งเสริมการขายเพือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างต่อเนือง
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 931.73 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อน 7,129.53 ล้านบาท หรือ 88.44% แต่สงู กว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 831.73 ล้านบาท หรือ 831.73% สาเหตุทีจัดเก็บภาษีเบียร์ได้ตา่ กว่าปีก่อน เนืองจากผู้ ประกอบการ
ขอใช้สิทธิในการขยายเวลาในการช่าระภาษี ส่งผลให้เบียร์ทีผลิตในเดือนพฤศจิก ายนสามารถช่าระภาษีได้ ในเดือนธันวาคม
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายเริมใช้สิทธิ ในช่วงสัปดาห์ที 2 ของเดือนพฤศจิกายน ส่ งผลให้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดื อน
พฤศจิกายน ผู้ประกอบการยังคงช่าระภาษีเบียร์ จึงท่าให้ภาษีเบียร์สูงกว่าประมาณการ
2.4 ภาษี สุร า จัด เก็ บได้ 4,843.78 ล้ านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 1,001.33 ล้ านบาท หรือ 26.06% และสูงกว่ าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 84.78 ล้า นบาท หรือ 1.78% สาเหตุทีจัดเก็บ ภาษีสุราได้สูงกว่ าปีก่อนและประมาณการ เนืองจาก
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ส่งผลท่าให้ภาษีตอ่ หน่วยของสุราเพิมสูงขึ้น เช่น สุราขาว อัตราภาษีเดิมเท่ากับ 43.95บาท
/ลิตร เพิมขึ้นเป็น 63.49 บาท/ลิตร หรือ เพิมขึ้น 44.46% เป็นต้น
2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 5,767.81 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อน 129.75 ล้านบาท หรือ 2.20% แต่สูงกว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 1,767.81 ล้านบาท หรือ 44.20% สาเหตุทีจัดเก็บภาษียาสูบได้สงู กว่าประมาณการ เนืองจากเดื อ น
ก่อนโรงงานยาสูบชะลอการช่าระภาษี จากนโยบายการก่าหนดราคาของโรงงานยาสูบหลังปรับโครงสร้ า งภาษี ประกอบกั บ
โรงงานยาสูบมีแสตมป์คงค้างประมาณ 18 ล้านดวงซึงได้ทยอยใช้หมด ส่งผลให้เดือนนี้โรงงานยาสูบ ช่า ระภาษีสู ง กว่ า ปกติ
(เฉลียเดือนละ 3,800 ล้านบาท)
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