รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เพื่อการแถลงข่าว
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจั ด เก็บ รายได้ ภาษี ส รรพสามิ ต เดื อ นกุม ภาพั น ธ์ 2562 จั ด เก็ บ ได้ ทั้ ง สิ้ น 51,135.64 ล้ านบาท สู งกว่า ปี ก่อ น
1,672.93 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 3.38% แต่ต่ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,211.26 ล้านบาท หรือเพิมขึ้น 4.15%
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
เดื อนนี้ กรมสรรพสามิ ตจั ด เก็บ รายได้ ภาษี สู ง กว่ าปี ก่อน แต่ ต่ ากว่ าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ สามารถ
วิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลัก ๆ ได้ ดังนี้
2.1 ภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน จัดเก็บได้ 19,284.64 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อน 421.10 ล้านบาท หรือลดลง
2.14% และต่ ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,239.29 ล้ านบาท หรือ 6.04% สาเหตุ ที จัด เก็บ ภาษี ได้ต่ ากว่ า
ปี ก่ อน เนื องจากการช่ า ระภาษี ในช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่อ นมี การน่ า เข้า 2,025 ล้ า นบาท ซึ งสู งกว่า ค่า เฉลี ย รวมทั้ ง ปริม าณ
การช่าระภาษีน้่ามันลดลงเกือบทุกประเภท เนืองจากปริมาณการใช้เติบโตต่าและต่ากว่าทีประมาณการไว้
2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บ ภาษีได้ 11,651.40 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (9,872.06 ล้านบาท) จ่านวน 1,779.34
ล้านบาท หรือ 18.02% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (10,197.11 ล้านบาท) จ่านวน 1,454.30 ล้านบาท หรือ
14.26% สาเหตุทีจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน เนืองจากการผลิตรถยนต์เพือจ่าหน่ายในประเทศ ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจาก การเปิดตัวรถ
รุ่นใหม่ และกิจกรรมส่ งเสริมการขาย ประกอบกับเร่งการผลิ ตเพื อส่ งมอบให้ ลู กค้ าที ซื้ อในงาน Motor Expo ส่ งผลให้ มี ปริมาณ
การช่าระภาษีรถยนต์โดยรวมสูงขึ้นกว่าปีก่อน 3.65%
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 6,362.74 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อน 36.22 ล้านบาท หรือ 0.57% และต่ากว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 1,805.24 ล้ า นบาท หรือ 22.10% สาเหตุ ที จั ด เก็ บ ภาษี เบี ย ร์ ได้ ต่ า กว่ า ประมาณการ เนื องจาก
ปริมาณการบริโภคเบียร์เติบโตต่ากว่าทีประมาณการไว้
2.4 ภาษี สุ ร า จั ดเก็ บได้ 5,623.54 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ปี ก่ อ น 1,685.50 ล้ า นบาท หรื อ 42.80% และสู ง กว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 215.25 ล้านบาท หรือ 3.98% สาเหตุทีจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนืองจาก
การบริ โภคสุ ราอยู่ ในช่ ว ง High Season และผู้ ป ระกอบการเร่ง การผลิ ต เพื อรองรับ เทศกาลวั น ตรุ ษ จี น และวั น สงกรานต์
โดยเฉพาะผู้ผลิตสุรากลุ่มไทยเบฟฯ ทีมีปริมาณการช่าระภาษีเพิมขึ้นจากปีก่อนถึง 66.77%
2.5 ภาษี ย าสู บ จั ด เก็ บ ได้ 5,497.81 ล้ านบาท ต่ ากว่ าปี ก่อน 1,486.75 ล้ านบาท หรือ ลดลง 21.29% ต่ ากว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 948.42 ล้ านบาท หรือลดลง 14.71% สาเหตุที จั ดเก็บภาษี ยาสูบได้ ต่ากว่าประมาณการ
เนื องจากเดือนมกราคมทีผ่ านมาผู้ประกอบการได้ มีการช่าระภาษียาสูบไว้สูงกว่าค่าเฉลียถึงประมาณ 1,200 ล้านบาท ส่งผลให้
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีการชะลอการช่าระภาษียาสูบลง
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