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ผลการจัดเกบ็รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 – มถุินายน 2564) 

_________________________________________________________________ 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
รัฐบาลจดัเก็บรายไดสุ้ทธิ จ  านวน 1,738,161 ลา้นบาท ต ่ากวา่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 195,357ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 10.1 แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 49,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 โดยการจดัเก็บรายได้ของ
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ต ่ากว่าประมาณการ 130,711 54,204 และ 
28,984 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.0 11.5 และ 21.5 ตามล าดบั ทั้งน้ี การจดัเก็บรายไดท่ี้ต ่ากว่าประมาณการเป็นผลจาก
ภาวะเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการลดอตัรา
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย จากอัตราร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2 ส าหรับการเสียภาษีเงินได้หัก  ณ ท่ีจ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด-19 เป็นส าคญั  

 

หน่วย: ล้านบาท

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

 1. กรมสรรพำกร 1,319,111     1,265,316      53,795       4.3         1,449,822      (130,711)    (9.0)        

 2. กรมสรรพสำมิต 416,174       391,891        24,283       6.2         470,378        (54,204)      (11.5)      

 3. กรมศุลกำกร 76,416         71,446          4,970        7.0         78,100          (1,684)       (2.2)        

1,811,701     1,728,653      83,048       4.8         1,998,300      (186,599)    (9.3)        

 4. รัฐวิสำหกิจ 105,569       156,474        (50,905)      (32.5)      134,553        (28,984)      (21.5)      

 5. หน่วยงำนอ่ืน 123,729       136,251        (12,522)      (9.2)        132,712        (8,983)       (6.8)        

5.1 ส่วนราชการอ่ืน 117,238           126,982            (9,744)           (7.7)           124,855            (7,617)           (6.1)           

5.2 กรมธนารักษ์ 6,491               9,269                (2,778)           (30.0)          7,857                (1,366)           (17.4)          

2,040,999     2,021,378      19,621       1.0         2,265,565      (224,566)    (9.9)        

 หัก 2/ 246,496       275,129        (28,633)      (10.4)      275,037        (28,541)      (10.4)      

1,794,503     1,746,249      48,254       2.8         1,990,528      (196,025)    (9.8)        

 หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 56,342             57,615              (1,273)           (2.2)           57,010              (668)              (1.2)           

1,738,161     1,688,634      49,527       2.9         1,933,518      (195,357)    (10.1)      
หมำยเหตุ 1/ ตัวเลขเบ้ืองต้น ณ วันท่ี 9 กรกฎำคม 2564

2/ รายการหัก   (1) คืนภาษีของกรมสรรพากร 216,669 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 เป็นตัวเลขจริง เดือนมถุินายน 2564 เป็นตัวเลขคาดการณ์)
2/ รายการหัก   (2) อากรถอนคืนกรมศุลกากร 5,440 ล้านบาท
2/ รายการหัก   (3) จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 15,076 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 เป็นตัวเลขจริง เดือนมถุินายน 2564 เป็นตัวเลขคาดการณ์)
2/ รายการหัก   (4) เงินกันชดเชยภาษีส าหรับสินค้าส่งออก 9,311 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 เป็นตัวเลขจริง เดือนมถุินายน 2564 เป็นตัวเลขคาดการณ์)

ท่ีมา:  กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

จัดท าโดย:  ส่วนนโยบายรายได้ ส านักนโยบายการคลัง  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผลกำรจัดเก็บรำยได้รัฐบำลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2564
(ตุลำคม 2563 - มิถุนำยน 2564)

รวมรำยได้สุทธิ (Net)

ปมก. ตำม
เอกสำร งปม.

เปรียบเทียบปีน้ีกับ 
ปมก. ตำมเอกสำร งปม.

รวมรำยได้ 3 กรม

รวมรำยได้จดัเก็บ (Gross)

รวมรำยได้สุทธิก่อนกำรจดัสรร อปท

ท่ีมำของรำยได้ ปีน้ี ปีท่ีแล้ว

เปรียบเทียบปีน้ีกับ
ปีท่ีแล้ว
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