
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า  

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 

-กันยายน 2559) จัดเก็บได้  2,393,500 ล้านบาท สูงกว่า 

ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (2,330,000 ล้านบาท)  

63,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 และสูงกว่าประมาณการ 

รวมงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (2,386,000 ล้านบาท) จำานวน 

7,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 นอกจากนี้ ยังสูงกว่าช่วงเดียวกัน 

ปีที่แล้วจำานวน 180,104 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 โดยสาเหตุหลัก

มาจากการนำาส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 

ความถ่ีย่าน 900 และ 1800 MHz (4G) 56,273 ล้านบาท  

นอกจากน้ีการนำาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ  

13,727 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.4 การจัดเก็บภาษีน้ำามัน  

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงกว่า

ประมาณการ 11,667 7,264 และ 5,831 ล้านบาท หรือร้อยละ  

7.0 7.8 และ 1.9 ตามลำาดับ 

 นายกฤษฎาฯ กลา่วเพ่ิมเตมิว่า “จากการฟ้ืนตวัอยา่งตอ่เน่ือง

ของเศรษฐกิจ ประกอบกับความพยายามในการบริหารจัดการ 

การจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้การจัดเก็บ 

รายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2559 สูงกว่าประมาณการท่ี

รวมงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ซึง่เปน็ปจัจัยท่ีชว่ยเสรมิสรา้ง 

สภาพคล่องและสนับสนุนให้ฐานะการคลังของประเทศมี 

ความเข้มแข็งเอ้ือต่อการดำาเนินนโยบายเพื่อสนับสนุน 

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในปีงบประมาณถัดไป”

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ
ปีงบประมาณ 2559

 ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2,393,500 

ลา้นบาท สงูกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 63,500 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 2.7 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 8.1) และ

สูงกว่าประมาณการรวมงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (2,386,000 

ล้านบาท) จำานวน 7,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 เนื่องจากมีราย

ได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 

MHz (4G) เป็นสำาคัญ ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บ 

สรุปได้ ดังนี้

 1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,757,851 ล้านบาท  

ต่ำากว่าประมาณการ 137,149 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 (สูงกว่า 

ช่วงเดียวกันปีท่ีแล้วร้อยละ 1.7) โดยภาษีท่ีจัดเก็บได้ต่ำากว่า 

ประมาณการที่สำาคัญ ได้แก่ 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ 63,307  

ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 1.1) 

โดยภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการนำาเข้าจัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ 

49,660 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 (ต่ำากว่าช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว 

รอ้ยละ 3.1) เนือ่งจากมลูคา่การนำาเขา้ท่ีหดตัวอย่างตอ่เน่ือง สว่นหน่ึง

เป็นผลจากราคาน้ำามันดิบที่ลดลง ขณะที่ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บ 

จากการบริโภคภายในประเทศจัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ  

13,648 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 (แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว 

ร้อยละ 3.8) 

  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ  

43,703 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.6  (ต่ำากว่าช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว 

ร้อยละ 44.6) เนื่องจากราคาน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติ (เหลว)  

ลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีกำาไรเพื่อชำาระภาษีลดลง

ปีงบประมาณ 2559
คลังจัดเก็บรายได้เกินเป้า

  ภาษี เ งินได้ นิติบุคคลจัดเก็บได้ต่ำ ากว่าประมาณการ  

31,991 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว 

ร้อยละ 6.8) เป็นผลจากภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด. 53) 

และภาษีจากประมาณการกำาไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  

(ภ.ง.ด. 51) เป็นสำาคัญ

 อย่างไรก็ดี  ภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่า 

ประมาณการ 5,831 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน

ปีที่แล้วร้อยละ 5.5) โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชนจากเงินเดือน 

(ภ.ง.ด. 1) และอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 

เนื่องจากการขยายตัวของฐานเงินเดือนที่สูงกว่าประมาณการ 

และผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์  

ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา

 2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 517,686 ล้านบาท  

สูงกว่าประมาณการ 21,386 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 (สูงกว่าช่วง

เดียวกันปีท่ีแล้วร้อยละ 17.9) โดยภาษีน้ำามันจัดเก็บได้สูงกว่า

ประมาณการ 11,667 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน

ปีที่แล้วร้อยละ 39.1) เป็นผลจากการปรับข้ึนอัตราภาษีน้ำามันดีเซล

และเบนซินจากลิตรละ 5.35 และ 6.0 บาท เป็นลิตรละ 5.65  

และ 6.30 บาท ตามลำาดับ ต้ังแต่วันท่ี   8 กรกฎาคม 2559  

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 7,264  

ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 24.9) 

เนื่องจากการปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ได้ส่งผลให้รถยนต์บางประเภท 

มีภาษีสรรพสามิตรถยนต์เฉลี่ยต่อคันเพ่ิมข้ึน ส่วนภาษีเบียร์จัดเก็บ

ได้สูงกว่าประมาณการ 4,943 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 (สูงกว่า 

ช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 7.5) 

 3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 111,541 ล้านบาท ต่ำากว่า

ประมาณการ 8,959  ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 (ต่ำากว่าช่วงเดียวกัน

ปท่ีีแลว้รอ้ยละ 3.4) เน่ืองจากได้รบัผลกระทบของการปรบัโครงสรา้ง

อตัราภาษศีลุกากรเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติระยะท่ี 2 และมลูคา่

การนำาเข้าที่ยังคงหดตัว โดยมูลค่าการนำาเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ 

และเงินบาทในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 หดตัว 

ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 2.7 ตามลำาดับ ทั้งนี้ สินค้าที่จัดเก็บอากร 

ขาเข้าได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยานบกและส่วนประกอบ  

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องจักรและเครื่องใช้กล  

ของทำาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และพลาสติก

 4. รัฐวิสาหกิจ นำาส่งรายได้รวม 133,727 ล้านบาท สูงกว่า

ประมาณการ 13,727 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.4 (ต่ำากว่าชว่งเดยีวกัน

ปท่ีีแลว้รอ้ยละ 17.1) ท้ังน้ี รฐัวิสาหกิจท่ีนำาสง่รายไดส้งูกวา่ประมาณ

การท่ีสำาคัญ ได้แก่ สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคาร 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน รายได้จาก

กองทุนรวมวายุภักษ์ และการประปานครหลวง 

 5. หน่วยงานอ่ืน จัดเก็บรายไดร้วม 291,855 ลา้นบาท สงูกว่า

ประมาณการ 144,255 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.7 (สูงกว่า 

ช่วงเดียวกันปีท่ีแล้วร้อยละ 66.9) เน่ืองจากการนำาส่งรายได้จาก 

การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 MHz 

(4G) จำานวน 56,273 ลา้นบาท การรบัรูเ้งินสว่นเกินจากการจำาหน่าย

พันธบตัรเปน็รายไดจ้ำานวน 45,773 ลา้นบาท การชำาระภาษกีารพนนั

ในส่วนของสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ของสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลจำานวน 11,982 ล้านบาท และการนำาส่ง 

เงินสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน 10,634 ล้านบาท  

ตามลำาดับ 

 สำาหรับกรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้รวม 6,761 ล้านบาท สูงกว่า

ประมาณการ 1,161 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีท่ีแล้วร้อยละ 20.8) เน่ืองจากมีรายได้จากการขายที่ราชพัสดุ

ใหก้ารท่าเรอืแห่งประเทศไทย จำานวน 665 ลา้นบาท และรายไดจ้าก

ค่าเชา่อสงัหารมิทรพัย์สงูกว่าประมาณการ 186 ลา้นบาท เปน็สำาคัญ

 6. การคืนภาษีของกรมสรรพากร จำานวน 273,571 ลา้นบาท 

ต่ำากว่าประมาณการ 21,529 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.3 ประกอบดว้ย

การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 204,644 ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 

37,056 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 และการคืนภาษีอ่ืน ๆ (ภาษี 

เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป์) จำานวน 68,927 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ  

15,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 

 7. อากรถอนคืนกรมศุลกากร จำานวน 10,669 ล้านบาท  

สูงกว่าประมาณการ 1,369 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.7

 8.  การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด จำานวน 14,478 ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 2,722 

ล้านบาท หรือร้อยละ 15.8

 9. เงินกันชดเชยภาษีสำาหรับสินค้าส่งออก จำานวน 17,542  

ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 1,258 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7

 10. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจฯ 

จำานวน 12 งวด เป็นเงิน 102,900 ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการ 

6,100 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงการคลัง ประจำาปี 2559 

ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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