
ครึ่งปีแรกคลังเก็บรายได้
1,077,034 ล้านบาท

 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า  
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) จัดเก็บได้  
1,077,034 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 64,478 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4  และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
ร้อยละ 10.2 สาเหตหุลกัมาจากการน�าส่งรายได้จากการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 900 และ 1800 MHz (4G) จ�านวน 
48,242 ล้านบาท นอกจากน้ี การน�าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 11,130 ล้านบาท และการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเบียร์ และภาษีสรรพสามิตรถยนต์สูงกว่าประมาณการ 6,492 6,051 และ 2,988 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 4.1 14.1 และ 6.4 ตามล�าดับ

 นายกฤษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมายังเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังได ้

ประเมินไว้ ในช่วงที่เหลือกระทรวงการคลังจะดูแลให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามกรอบท่ีได้วางไว้ เพื่อเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของฐานะการคลังของประเทศ ส�าหรับสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐในการด�าเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ”

 ในช่วงครึง่แรกของปีงบประมาณ 
2559 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,077,034 
ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 64,478 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 (สูงกว่าช่วง
เดียวกันป ี ท่ีแล ้วร ้อยละ 10.2) 
เนื่องจากมีรายได ้จากการประมูล 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 
และ 1800 MHz (4G) เป็นส�าคัญ 
 ผ ล ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด ้ ต า ม 
หน่วยงานจัดเก็บสรุปได้ ดังนี้

 1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้
รวม 723,200 ล้านบาท ต�่ากว่าประมาณ

การ 34,116 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5  
(สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล ้วร ้อยละ 1.8)  

 โดยภาษีที่ จัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการ 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการ 25,056 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 (ใกล้เคียงกับ
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว) โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าเข้าจัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย 19,583 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.7 (ต�่ากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 5.9) เนื่องจากมูลค่าการน�าเข้าที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง  
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน�้ามันดิบที่ลดลง ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคภายในประเทศ
จดัเกบ็ได้ต�า่กว่าประมาณการ 5,473 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.4 (แต่สงูกว่าช่วงเดยีวกันปีทีแ่ล้วร้อยละ 3.9) 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการ 12,605 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 (สูงกว่า
ช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 3.0) เป็นผลจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด. 53) และภาษีจาก
ประมาณการก�าไรสุทธิ (ภ.ง.ด. 51) จัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการ เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา
 อย่างไรก็ดี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 6,492 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 4.1 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 5.2) โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชนจากเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1) 
และอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ เนื่องจากการขยายตัวของฐานเงินเดือนที่สูงกว่า
ประมาณการและผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา
 2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 258,356 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 8,932 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.6 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 15.5) โดยภาษีเบียร์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 
6,051 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.1 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 10.4) และภาษีสรรพสามิตรถยนต์
จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2,988 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 21.2) 
เนื่องจากการเร่งซ้ือรถยนต์ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ต้ังแต่วันที่  
1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 อย่างไรก็ดี ภาษีน�้ามันจัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการ 1,031 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 (สูงกว่า 
ช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 53.5) 
 3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 58,061 ล้านบาท ต�่ากว่าประมาณการ 2,239 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.7 (ต�า่กว่าช่วงเดยีวกนัปีทีแ่ล้วร้อยละ 1.6) เนือ่งจากได้รบัผลกระทบของการปรบัโครงสร้างอตัรา
ภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าการน�าเข้าที่ยังคงหดตัว โดยมูลค่าการน�าเข้าในรูป
ดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาทในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 หดตัวร้อยละ 13.4 และร้อยละ 
4.6 ตามล�าดับ ทั้งนี้ สินค้าที่จัดเก็บอากรขาเข้าได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยานบกและส่วนประกอบ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องจักรและเครื่องใช้กล ของท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และ
พลาสติก

 4. รัฐวิสาหกิจ น�าส่งรายได้รวม 63,924 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 11,130 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 21.1 (ต�่ากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 5.0) ทั้งน้ี รัฐวิสาหกิจที่น�าส่งรายได้สูงกว่า 
ประมาณการ ทีส่�าคญั ได้แก่ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
ธนาคารออมสิน การประปานครหลวง และกองทุนรวมวายุภักษ์ 
 5. หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 155,621 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 73,503 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 89.5 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 65.0) เนื่องจากการน�าส่งรายได้จากการประมูล 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 MHz (4G) จ�านวนประมาณ 48,242 ล้านบาท การน�า
ส่งเงนิสภาพคล่องส่วนเกนิของกองทนุหมนุเวยีน และเงนิจากการยกเลิกโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยู่
อาศัยของข้าราชการคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จ�านวน 10,634 และ 8,665 ล้านบาท ตามล�าดับ
 ส�าหรับกรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้รวม 3,960 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 102 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.6 (สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 9.6) 
 6. การคืนภาษีของกรมสรรพากร จ�านวน 136,217 ล้านบาท ต�่ากว่าประมาณการ 7,898 ล้าน
บาท หรอืร้อยละ 5.5 ประกอบด้วยการคนืภาษมีลูค่าเพิม่ 103,896 ล้านบาท ต�า่กว่าประมาณการ 15,504 
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.0 และการคืนภาษีอื่น ๆ (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์) จ�านวน 32,321 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 7,606 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 30.8
 7. อากรถอนคืนกรมศุลกากร จ�านวน 5,150 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 500 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10.8
 8. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน 7,309 ล้านบาท  
ต�่ากว่าประมาณการ 1,342 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5
 9. เงินกันชดเชยภาษีส�าหรับสินค้าส่งออก จ�านวน 7,473 ล้านบาท ต�่ากว่าประมาณการ  
487 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 
 10. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ. ก�าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจฯ จ�านวน 3 งวด เป็นเงิน 25,979 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ  
1,959 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง


