รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เพื่อการแถลงข่าว
ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจั ด เก็บ รายได้ ภาษี ส รรพสามิ ต เดื อ นพฤษภาคม 2561 จั ด เก็บ ได้ ทั้ ง สิ้ น 49,558.91 ล้ า นบาท สู งกว่ า ปี ก่อ น
2,210.45 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 4.67% แต่ต่ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,982.60 ล้านบาท คิดเป็น 5.68%
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีได้สูงกว่าปีก่อน แต่ต่ากว่าประมาณการ ซึงสามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภท
สินค้าหลักๆ ได้ดังนี้
2.1 ภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน จัดเก็บได้ 19,692.56 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 433.76 ล้านบาท เพิมขึ้น 2.25%
แต่ต่ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 532.60 ล้ านบาท หรือ 2.63% สาเหตุที จัดเก็บภาษี น้่ามัน ฯ สูงกว่าปีก่อน
แต่ต่ากว่าประมาณการ เนื องจากภาษีน้่ ามัน ในประเทศที จัดเก็บในเดือนนี้ เป็น รายได้ ของเดือนเมษายน ซึงเป็นช่วงเทศกาล
วันหยุดยาวต่อเนือง ท่าให้ผู้บริโภคใช้น้่ามันทุกชนิดเพิมขึ้น เป็นผลให้การจัดเก็บภาษีน้่ามันสูงกว่า ปีก่อน แม้ว่าการช่าระภาษี
ในปีนี้สูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 2.25 แต่เป้าหมายรายได้ตั้งบนสมมติฐานทีมีการเติบโตร้อยละ 8 จึงเป็นผลให้ภาพรวมการจัดเก็บ
ภาษีในเดือนนี้ต่ากว่าประมาณการ
2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 10,822.50 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,623.70 ล้านบาท หรือ 32% และสูงกว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 1,895.32 ล้านบาท หรือ 21.23% สาเหตุทีจัดเก็บ ได้สูงกว่าปีก่อน เนืองจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศและน่าเข้ามี การเปิ ดตัวรถรุ่น ใหม่ อีกทั้ งผู้ป ระกอบการรถยนต์มีการส่งเสริมการขายเพื อกระตุ้นยอดจ่าหน่ าย
อย่ า งต่ อ เนื อง ตลอดจนมี ส ถาบั น การเงิ น เข้ า มาสนั บ สนุ น ในด้ า นดอกเบี้ ย แล ะการผ่ อ นช่ า ระ ท่ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจ
ซื้อรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณการช่าระภาษีรถยนต์สูงกว่าปีก่อน 25.54%
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 5,859.70 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อน 1,179.19 ล้านบาท หรือ 16.75% และต่ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ (9,369.11 ล้ า นบาท) จ่ า นวน 3,509.41 ล้ า นบาท หรื อ 37.46% สาเหตุ ที จั ด เก็ บ ภาษี เบี ย ร์
ได้ต่ากว่าประมาณการ เพราะปริมาณการช่าระภาษีของผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มต่ากว่าปีก่อน เนืองจากปริมาณการบริโภค
โดยรวมลดลง ประกอบกับมีการรณรงค์เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ ทีมีการกวดขันเข้มงวดมากขึ้น
2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 5,070.92 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 165.65 ล้านบาท หรือ 3.38% แต่ต่ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 618.47 ล้านบาท หรือ 10.87% เนืองจากปริมาณการบริโภคสุราโดยรวมต่ากว่าประมาณการ รวมทั้ง
ปริมาณการช่าระภาษีสุราสีในเดือนนี้ลดลง เนืองช่วงเดือนเมษายนมีการช่าระภาษีสุราสีสูงกว่าค่าเฉลียปกติประมาณ 2 ล้านลิตร
ท่ า ให้ ผู้ ป ระกอบการชะลอการช่ า ระภาษี สุ ร าสี ในเดื อ นพฤษภาคมลง ถึ ง อย่ า งไรก็ ต าม ในเดื อ นนี้ ส ามารถจั ด เก็ บ รายได้
ภาษีสุราในภาพรวมได้สูงกว่าปีก่อน 3.4%
2.5 ภาษี ย าสู บ จั ด เก็ บ ได้ 5,444.48 ล้ า นบาท ต่ า กว่ า ปี ก่ อ น 323.43 ล้ า นบาท หรือ ลดลง 5.61% และต่ า กว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 369.58 ล้านบาท หรือ 6.36% เนืองจากผู้ประกอบการน่าเข้าได้วางแผนและบริหาร
จัดการแสตมป์ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับความต้ องการใช้แสตมป์ของผู้ประกอบการดีขึ้น ท่าให้ปริมาณความต้องการซื้อแสตมป์
ล่วงหน้าในเดือนนี้ ลดลง จากปกติทีเคยช่าระภาษีเฉลียเดือนละ 1,455 ล้านบาท เหลือเพียง 324 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวม
การช่าระภาษียาสูบในเดือนนี้ต่าว่าปีก่อนและประมาณการ
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