
ฉบบัท่ี 71/2564                                                               วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 
 

ผลการจัดเกบ็รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 – กมุภาพนัธ์ 2564) 

_____________________________________ 
 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 
2564) รัฐบาลจดัเก็บรายไดสุ้ทธิ จ  านวน 842,187 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 105,521 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.1 และต ่ากวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 145,064 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.7 ทั้งน้ี การจดัเก็บ
รายได1้ที่ต  ่ากวา่ประมาณการเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตวัเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซ่ึงท าให้รายไดภ้าษีบางส่วนในเดือนกุมภาพนัธ์
เหล่ือมไปช าระในเดือนมีนาคม โดยการจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพากร การน าส่งรายไดข้องรัฐวิสาหกิจ และ
การจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพสามิต ต ่ากวา่ประมาณการ 70,310 28,252 และ 21,154 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.6 
39.7 และ 8.3 ตามล าดบั 

หนว่ย : ล้านบาท

จ ำนวน ร้อยละ

  1. กรมสรรพำกร 594,459     680,824     (86,365)    (12.7)       664,769    (70,310)    (10.6)       

  2. กรมสรรพสำมิต 233,443     257,762     (24,319)    (9.4)         254,597    (21,154)    (8.3)         

  3. กรมศุลกำกร 40,654       42,609      (1,955)     (4.6)         42,700      (2,046)     (4.8)         

868,556     981,195     (112,639)  (11.5)       962,066    (93,510)    (9.7)         

  4. รัฐวิสำหกิจ 42,995       96,866      (53,871)    (55.6)       71,247      (28,252)    (39.7)       

  5. หน่วยงำนอ่ืน 74,232       69,936      4,296      6.1          76,592      (2,360)     (3.1)         

      5.1  ส่วนราชการอื่น 69,287          62,296          6,991          11.2           70,327         (1,040)         (1.5)            

      5.2  กรมธนารักษ์ 4,945            7,640            (2,695)         (35.3)          6,265           (1,320)         (21.1)          

985,783     1,147,997  (162,214)  (14.1)       1,109,905  (124,122)  (11.2)       

  หกั2/ 124,931     141,805     (16,874)    (11.9)       146,187    (21,256)    (14.5)       

860,852     1,006,192  (145,340)  (14.4)       963,718    (102,866)  (10.7)       

หกัเงินจดัสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ3/ 18,665       18,941       (276)        (1.5)         16,010      2,655       16.6        

842,187     987,251     (145,064)  (14.7)       947,708    (105,521)  (11.1)       

หมำยเหตุ         1/  ตัวเลขเบือ้งต้น ณ วนัที ่12 มีนำคม 2564
2/   รายการหกั (1) คืนภาษขีองกรมสรรพากร 109,734 ล้านบาท (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เปน็ตัวเลขจริง เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2564 เปน็ตัวเลขคาดการณ์)

 (2) อากรถอนคืนกรมศุลกากร 2,825 ล้านบาท
 (3) จัดสรรรายได้จาก VAT ให ้อบจ. 7,911 ล้านบาท 
 (4) เงินกนัชดเชยภาษสี าหรับสินค้าส่งออก 4,461 ล้านบาท 

3/ งวดท่ี 1 เปน็ตัวเลขจริง งวดท่ี 2 เปน็ตัวเลขคาดการณ์
ท่ีมา: กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ ์กรมบญัชกีลาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ และส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
จัดท าโดย:  ส่วนนโยบายรายได้ ส านักนโยบายการคลัง  ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

ทีม่ำของรำยได้ ปน้ีี ปทีีแ่ลว้
เปรียบเทยีบปน้ีีกับ

ปทีีแ่ลว้
เปรียบเทยีบปน้ีีกับ 

ปมก. ตำมเอกสำร งปม.

ผลกำรจัดเก็บรำยไดร้ัฐบำลสุทธใินช่วง 5 เดอืนแรกของปงีบประมำณ 2564  1/

(ตลุำคม 2563 - กุมภำพันธ ์2564)

รวมรำยไดจั้ดเก็บ (Gross)

รวมรำยไดส้ทุธก่ิอนกำรจัดสรร อปท.

รวมรำยไดส้ทุธ ิ(Net)

ร้อยละจ ำนวน

ปมก. ตำม
เอกสำร งปม.

รวมรำยได ้3 กรม

 


