
   เปรียบเทียบกับ ประมาณการ

ประเภทรายได้ เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว ปีท่ีแล้ว ตามเอกสาร

  จ านวน  ร้อยละ (642,600)  จ านวน  ร้อยละ

1.ภาษีน  ามันฯ 14,840.60           19,836.82           -4,996.21 -25.19 20,451.62           -5,611.02 -27.44 

2.ภาษีรถยนต์ 1,993.65            11,396.24           -9,402.60 -82.51 11,698.35           -9,704.70 -82.96 

3.ภาษีเบียร์ 28.73                 7,086.93            -7,058.20 -99.59 7,474.89            -7,446.16 -99.62 

4.ภาษีสุรา 3,411.59            4,650.03            -1,238.44 -26.63 5,064.42            -1,652.83 -32.64 

5.ภาษียาสูบ 4,960.43            5,644.89            -684.46 -12.13 6,540.46            -1,580.03 -24.16 

6.ภาษีเคร่ืองด่ืม* 737.61               2,236.53            -1,498.92 -67.02 2,350.59            -1,612.98 -68.62 

7.ภาษีเคร่ืองไฟฟ้า -                    0.10                  -0.10 -100.00 -                    -                   -                   

8.ภาษีรถจักรยานยนต์ 110.53               264.58               -154.06 -58.23 368.40               -257.87 -70.00 

9.ภาษีแบตเตอร่ี 181.08               213.27               -32.19 -15.09 242.38               -61.30 -25.29 

10.ภาษีสนามกอล์ฟ 3.14                  39.02                 -35.88 -91.96 44.19                 -41.05 -92.90 

11.ภาษีสถานอาบ อบ นวด 0.26                  8.53                  -8.26 -96.91 8.56                  -8.30 -96.92 

12.ภาษีเคร่ืองหอมฯ 24.64                 53.82                 -29.19 -54.23 44.16                 -19.52 -44.20 

13.ภาษีสนามม้า -                    3.73                  -3.73 -100.00 3.39                  -3.39 -100.00 

14.ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค 0.63                  21.14                 -20.51 -97.01 21.92                 -21.28 -97.12 

15.ภาษีแก้วฯ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

16.ภาษีไพ่ 0.00                  0.02                  -0.02 -92.15 2.50                  -2.50 -99.94 

17.ภาษีพรม -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

18.ภาษีสาร cfc -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

19.ภาษีโทรคมนาคม -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

20.รายได้เบ็ดเตล็ด 42.87                 41.61                 1.26 3.03 44.82                 -1.95 -4.34 

รวม 26,335.76           51,497.27           -25,161.51 -48.86 54,360.63           -28,024.87 -51.55 

หมายเหตุ : รวบรวมข้อมูลจากระบบ BI ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มิถุนายน  2563                 *รวมเคร่ืองด่ืมผงเกล็ด และชนิดเข้มข้น

 สถิติรายได้กรมสรรพสามิตรวมทุกประเภท
 เดือนพฤษภาคม 2563  ปีงบประมาณ 2563  (เบื องต้น)

หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบกับ

ประมาณการตามเอกสาร

1
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   เปรียบเทียบกับ ประมาณการ

ประเภทรายได้ เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว ปีท่ีแล้ว ตามเอกสาร

  จ านวน  ร้อยละ (642,600)  จ านวน  ร้อยละ

1.ภาษีน  ามันฯ 142,030.57         136,812.93         5,217.64 3.81 166,634.34         -24,603.77 -14.77 

2.ภาษีรถยนต์ 61,608.31           93,440.53           -31,832.22 -34.07 90,951.05           -29,342.74 -32.26 

3.ภาษีเบียร์ 53,105.25           53,117.48           -12.23 -0.02 58,896.31           -5,791.06 -9.83 

4.ภาษีสุรา 40,994.97           43,381.03           -2,386.06 -5.50 41,444.61           -449.64 -1.08 

5.ภาษียาสูบ 42,761.32           45,664.94           -2,903.62 -6.36 51,383.81           -8,622.50 -16.78 

6.ภาษีเคร่ืองด่ืม* 15,721.89           16,020.75           -298.87 -1.87 17,157.60           -1,435.71 -8.37 

7.ภาษีเคร่ืองไฟฟ้า -                    0.10                  -0.10 -100.00 -                    -                   -                   

8.ภาษีรถจักรยานยนต์ 2,349.07            2,597.78            -248.70 -9.57 2,832.51            -483.44 -17.07 

9.ภาษีแบตเตอร่ี 1,963.63            1,967.73            -4.10 -0.21 2,069.33            -105.71 -5.11 

10.ภาษีสนามกอล์ฟ 344.77               447.73               -102.96 -23.00 441.88               -97.11 -21.98 

11.ภาษีสถานอาบ อบ นวด 49.90                 70.09                 -20.19 -28.81 66.61                 -16.71 -25.09 

12.ภาษีเคร่ืองหอมฯ 357.95               396.05               -38.11 -9.62 374.71               -16.76 -4.47 

13.ภาษีสนามม้า 24.80                 32.71                 -7.91 -24.18 25.85                 -1.05 -4.06 

14.ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค 132.42               156.53               -24.11 -15.40 166.17               -33.74 -20.31 

15.ภาษีแก้วฯ 0.15                  -                    0.15 -                    -                    0.15                  -                    

16.ภาษีไพ่ 24.84                 26.19                 -1.35 -5.15 20.00                 4.84 24.22

17.ภาษีพรม -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

18.ภาษีสาร cfc -                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   

19.ภาษีโทรคมนาคม -                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   

20.รายได้เบ็ดเตล็ด 651.70               628.61               23.10 3.67 617.35               34.35 5.56

รวม 362,121.54         394,761.18         -32,639.64 -8.27 433,082.14         -70,960.60 -16.39 

หมายเหตุ : จัดท าโดยส านักแผนภาษี  กรมสรรพสามิต  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มิถุนายน  2563 *รวมเคร่ืองด่ืมผงเกล็ด และชนิดเข้มข้น

               รวบรวมข้อมูลจากระบบ BI ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 สถิติรายได้กรมสรรพสามิตรวมทุกประเภท
 เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563  ปีงบประมาณ 2563  (เบื องต้น)

หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบกับ

ประมาณการตามเอกสาร
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