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รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
ประจาเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิ ตเดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 51,438.07 ล้ านบาท สู งกว่าปีก่อน
จานวน 1,165.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 และสูงกว่าประมาณตามเอกสารงบประมาณการจานวน 215.16
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสูงกว่าปีก่อน และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ สามารถ
วิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลัก ๆ ได้ ดังนี้
2.1 ภาษีนามันและผลิตภัณฑ์นามันฯ จัดเก็บรายได้ภาษีจานวน 19,058.35 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน จานวน
2,113.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.47 แต่ต่ากว่าประมาณการจานวน 1,436.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
7.01 สาเหตุที่จัดเก็บภาษีน้ามัน ฯ ได้สูงกว่าปีก่อนเนื่องจากปีก่อนโรงกลั่นบางรายได้มีการปิดซ่อมหอกลั่น ส่งผลให้
ภาพรวมรายได้ภาษีน้ามันสูงกว่าปีที่แล้ว ประกอบกับใกล้เทศกาลปีใหม่ส่งผลให้ประชาชนมีการเดินทางมากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ภาษีน้ามันฯ ที่ต่ากว่าประมาณการมาจากมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการลดลงของภาษีน้ามัน
ไอพ่น เป็นสาคัญ
2.2 ภาษี ร ถยนต์ จั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี จ านวน 10,452.94 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ปี ก่ อ นจ านวน 1,044.87
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 และสูงกว่าประมาณการจานวน 1,845.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.45
ปัจจัยที่ส่งผลให้จัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการมาจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์ จากสถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 และจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
นอกจากนี้ บรรดาค่ายรถยนต์ต่าง ๆ มีการเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่น พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่
37 (MOTOR EXPO 2020) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ ผู้บริโภคตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ ตลาดรถยนต์ ในเดือนธันวาคมมี
ทิศทางที่ดีขึ้น
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บรายได้ภาษีจานวน 8,022.25 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 896.49 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 10.05 แต่สูงกว่าประมาณการจานวน 224.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 สาเหตุที่จัดเก็บภาษี
เบียร์ได้ต่ากว่าปีก่อนเนื่องจากปีก่อนผู้ประกอบการชาระภาษีสูงกว่าปกติ เพื่อทดแทนสต๊อกช่วงเดือนก่อนหน้าที่มีการ
ลดการผลิตต่ากว่าปกติ
2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บรายได้ภาษีจานวน 5,707.16 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 495.44 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.99 แต่สูงกว่าประมาณการจานวน 524.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.12 สาเหตุที่จัดเก็บได้ต่า
กว่าปีก่อนเนื่องจากปีนี้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นอย่างมาก
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาให้ผู้ประกอบการสุราลดการชาระภาษีลง
2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บรายได้ภาษีจานวน 5,360.52 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 398.82 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.92 และต่ากว่าประมาณการจานวน 233.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.17 สาเหตุที่จัดเก็บภาษี
ยาสูบได้ต่ากว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ที่ผ่านมาผู้ประกอบการนาเข้าได้ชาระ
ภาษีไว้สูงแล้ว จึงทาให้ผู้ประกอบการนาเข้าลดการชาระภาษีเดือนนี้ลง
จัดทาโดยส่วนพัฒนาแผนภาษี สานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
ประจาเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 ปีงบฯ 2564 (เบืองต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) จัดเก็บได้
ทั้งสิ้น 145,590.74 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 12,079.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.66 และต่ากว่าประมาณ
การจานวน 3,777.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.53
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีได้ ต่ากว่าปีก่อน และต่ากว่าประมาณการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เป็นราย
ประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้
2.1 ภาษีนามันและผลิตภัณฑ์นามัน จัดเก็บภาษีได้ 55,322.43 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 7,751.81
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.29 และต่ากว่าประมาณการจานวน 6,762.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.89 สาเหตุ
ที่จัดเก็บภาษีน้ามันฯ ได้ต่ากว่าปีก่อนและประมาณการเนื่องจากในเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีการเปลี่ยนวิธีการชาระภาษี
จากชาระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นชาระภายใน 10 วัน หลังจากนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม ทาให้
ได้ภาษีจากการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก 21 วัน (One–time Shot) และในเดือนพ.ย. 63 โรงแยกก๊าซ
ระยองมีการปิดซ่อมท่อส่งก๊าซ จึงเป็นผลให้ภาพรวมการจัดเก็บภาษีน้ามันต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและต่ากว่ า
ประมาณการ
2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 27,835.65 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 2,051.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
6.87 แต่สูง กว่าประมาณการจานวน 2,784.08 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.11 สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ สูงกว่า
ประมาณการ ได้ รั บปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการผ่ อ นคลายล็ อ กดาวน์ จ ากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 และจาก
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ประกอบกับค่าย
รถยนต์ต่าง ๆ มีการเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่น พร้อมโปรโมชั่ นพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปี 2563 มีทิศทางที่ดีขึ้น
2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บภาษีได้ 21,935.46 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 491.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
2.19 และสูงกว่าประมาณการจานวน 1,044.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้ต่ากว่า
ปีก่อนเนื่องจากปีก่อนผู้ประกอบการมีการชาระภาษีสูงกว่าปกติ เพื่อทดแทนสต๊อกช่วงเดือนก่อนหน้าที่มีการลดการ
ผลิ ต ต่ ากว่ าปกติ อย่ างไรก็ ต าม การชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ยั งส่ งผลกระทบต่ อ ปริม าณการบริ โภคโดยรวมท าให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการชาระภาษี
2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 16,000.37 ล้านบาท ต่ากว่าปีก่อนจานวน 2,617.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
14.06 แต่สูงกว่าประมาณการจานวน 1,091.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 สาเหตุที่จัดเก็บได้ต่ากว่าปีก่อน
เนื ่อ งจากปีนี ้ได้รับ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที ่ช ะลอตัว และจานวนนัก ท่อ งเที่ย วที ่ล ดลงเป็น อย่า งมากจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาให้ผู้ประกอบการสุราลดการชาระภาษีลง
2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บภาษีได้ 16,414.74 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจานวน 1,491.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
9.99 และสูงกว่าประมาณการจานวน 180.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.11 สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบได้ต่ากว่าปี
ก่อนและประมาณการ เนื่ องจากเดื อนต.ค. – พ.ย. ที่ ผ่ านมาผู้ ป ระกอบการน าเข้ าได้ ช าระภาษี ไว้สู ง แล้ ว จึงท าให้
ผู้ประกอบการนาเข้าลดการชาระภาษีเดือนนี้ลง
จัดทาโดยส่วนพัฒนาแผนภาษี สานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

