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เรื่อง กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีก่อนหน้า 7%
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ดร.เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร เปิ ดเผยว่ า กรมสรรพากรเก็ บภาษี
ในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) ได้ทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่า
ปี ก่ อนหน้ าจ านวน 123,278 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ ๗ และสู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
4 หน่ ว ยงานวางแผนเศรษฐกิ จ (กระทรวงการคลั ง ธนาคารแห่ งประเทศไทย ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) จานวน 46,688 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2.5
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561
กรมสรรพากรได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทาให้สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นสูงถึง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ผู้ ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลขาดทุน หรือมีกาไรทางบัญชีสูงแต่ชาระภาษีต่า การออก
หมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรผู้ออกและผู้ใช้ใบกากับภาษีปลอม และการแนะนาทางภาษีอากรกับกลุ่มธุรกิจเงินสด
(Cash Economy) และธุรกิจที่มีศักยภาพในการเสียภาษี ประกอบกับผลจัดเก็บภาษีสาคัญได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาษี
เงินได้นิติบุคคลเก็บได้ 663,514 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 6.0 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บได้ 63,679 ล้านบาท
สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 61.7 จากราคาน้ามันที่สูงขึ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้ 792,998 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน
ร้อยละ 6.8 จากการเก็บภาษีจากการบริโภคและการนาเข้าที่ดีขึ้นจากปีก่อนๆ
ดร.เอกนิต ิ นิติทัณ ฑ์ป ระภาศ อธิบ ดีก รมสรรพากร กล่า วสรุป ว่า ในปีงบประมาณ 2562
กรมสรรพากรได้ รับ เป้าหมายจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2562 จานวน 2,000,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 จานวน 83,912 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.๔ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย กรมสรรพากรจะมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทางานมากขึ้น ได้แก่ การนา Digital มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนงานของกรมสรรพากร (Digital Transformation) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทางานและอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอากร รวมทั้ง การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ (Data Analytics) ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อกากับและตรวจสอบ (RBA) และการวิเคราะห์ข้อมูลของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) นอกจากนี้ จะเร่ง การขยายฐานภาษีและการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้ยั่งยืนต่อไป
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ประเมินผลจัดเก็บภาษีสรรพากรเบื้ องต้นทุกประเภท ทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
หน่วย:ล้านบาท
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1. ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
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2. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
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3. ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
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4. ภาษีมูลค่าเพิม่
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5. ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
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6. ภาษีการรับมรดก
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7. อากรแสตมป์
8. รายได้อนื่ ๆ
9. รวมภาษีทจี่ ดั เก็บได้ทกุ ประเภท
หมายเหตุ: ภาษีการค้ารวมไว้กบั รายได้อนื่ ๆ
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