
แนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดท าประมาณการรายได ้

  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 3 หน้าที่และอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ มาตรา 19 (3) ก าหนดใหผู้้อ านวยการส านักงบประมาณมีหน้าที่ในการเรียกให้หน่วยรับ
งบประมาณเสนอประมาณการรายรับตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผูอ้ านวยการส านัก
งบประมาณก าหนด  ดังนั้น ส านักงบประมาณจึงได้จัดท าแนวทาง/หลักเกณฑ์เพื่อให้หน่วยงานของรฐัใช้
ประกอบการจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณต่อไป 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปี 
1.1 เพื่อใหท้ราบแหล่งทีม่าของรายได้ จ าแนกตามประเภทและหน่วยงานที่จัดเกบ็ ส าหรับใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการพจิารณาจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปี 
1.2 เพื่อให้ได้ข้อมลูส าหรับจัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.3 เพื่อให้ได้ข้อมลูส าหรับจัดเตรียมค าช้ีแจงฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ผูเ้กี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 

2. แนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดท าประมาณการรายได ้
2.1 นิยาม/ประเภทรายได ้

  รายได้แผ่นดิน หมายถึง บรรดาเงินทีห่น่วยงานของรัฐจัดเกบ็หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ ไม่ว่า
จะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รบัช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา หรือไดร้ับจากการ
ให้ใช้ทรัพยส์ินหรือเก็บดอกผลจากทรพัย์สินของราชการ ให้น าส่งคลงัตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีก าหนด เว้นแต ่
จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น (มาตรา 34 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)  
ดังนั้น ในการจัดท าประมาณการ “รายได”้ หมายถึง รายได้ที่น าส่งคลังในแต่ละปีงบประมาณ ซึง่ประกอบด้วย 
รายได้จากภาษีอากร รายไดจ้ากการขายสิ่งของและบรกิาร รายได้จากรฐัพาณิชย์ และรายได้อื่น ๆ  สามารถ
จ าแนกตามประเภทรายได้ ดังนี ้

1. รายได้จากภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับเรียกเกบ็จากผู้ที่มรีายได้ตามที่ก าหนดไว้ 
เพื่อน าไปใช้ในการบรหิาร และการพฒันาประเทศ ประกอบด้วย 

   1.1 รายได้จากภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

   1.2 รายได้จากภาษีทางอ้อม ประกอบด้วย 
        1.2.1 ภาษีการขายทั่วไป ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ 
        1.2.2 ภาษีการขายเฉพาะ ได้แก่ ภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ภาษีสรรพสามิตจาก

การน าเข้า ภาษีโภคภัณฑ์อื่น ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และภาษีทรัพยากรธรรมชาติอื่น 
        1.2.3 ภาษีสินค้าเข้า-ออก 
        1.2.4 ภาษีลักษณะอนุญาต 

  



2. รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ ประกอบด้วย 
   2.1 การขายหลักทรัพย์และทรัพยส์ิน ประกอบด้วย ค่าขายทรัพยส์ินซึง่เป็น

อสังหารมิทรพัย์ ค่าขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ค่าขายหลักทรพัย์ ค่าขายหนังสือราชการ และค่าขายสิง่ของอื่น 
   2.2 การขายบริการ ประกอบด้วย ค่าบรกิารและค่าเช่า 
3. รายได้จากรัฐพาณิชย์ ประกอบด้วย ผลก าไรขององค์การรัฐบาล หน่วยงานธุรกจิทีร่ัฐบาล

เป็นเจ้าของ รายไดจ้ากโรงงานยาสูบ รายไดจ้ากส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล และเงินปันผลจากบริษัทที่
รัฐบาลถือหุ้น 

4. รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่าแสตมป์ฤชากร และค่าปรบั เงินรับคืน และรายได้เบ็ดเตล็ด 

2.2 แนวทางการประมาณการรายได ้
  สิ่งทีห่น่วยงานของรัฐควรค านึงถึงในการประมาณการรายได้ ได้แก่ 
  1. ผลการจัดเก็บรายได้และน าส่งคลังปทีี่ล่วงมา 
  2. แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ แนวโน้มของ
อัตราดอกเบี้ย อัตราการขยายตัวของเงินฝาก และอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 
  3. กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ 
  4. นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ด้านภาษี และนโยบายและมาตรการอื่น ๆ ที่มผีลกระทบต่อ
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล 

2.3 การเสนอประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
  หน่วยงานของรัฐจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณตามแนวทางในข้อ 2.2 จ าแนก
ตามรหสัรายได้ และประเภทรายได้ พร้อมค าช้ีแจง ตามแบบฟอรม์ทีส่ านักงบประมาณก าหนด (แบบฟอรม์  
ง.400 ง.401 และ ง.402) เสนอรองนายกรัฐมนตรทีี่รบัผิดชอบหรือรฐัมนตรเีจ้าสังกัด (หรือผูม้ีอ านาจก ากับดูแล
ส าหรับกรณีที่ไม่ได้อยู่ในการก ากบัของรัฐมนตรี และ/หรือของราชการฝ่ายบรหิาร) ให้ความเห็นชอบ 
ก่อนจัดส่งส านักงบประมาณพร้อมค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ประมาณ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) 

2.4 แผนการด าเนินการในระยะต่อไป 
  เพื่อเป็นการสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรปูที่ 2 : ระบบข้อมลูภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รฐับาลดิจิทลั  กลยุทธ์ที่ 2 
น าระบบดิจิทลัมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบรหิารราชการ  ส านักงบประมาณจงึอยู่ระหว่างการด าเนินการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแบบรายงานประมาณการรายได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบันทึกผ่านโปรแกรม
ในลักษณะ on-line ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและอ านวยความสะดวกใหก้ับหน่วยงานของรัฐทีม่ีรายได้น าสง่คลัง
ในการจัดท าแบบฟอร์ม ง.401 และ ง.402 ประกอบค าขอรบัจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทุกปีได้อย่างถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ ทันสมัย และเป็นปจัจบุัน 



  ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีรายได้น าส่งคลังส่งรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail มาท่ี rev@bb.go.th เพื่อที่ส านักงบประมาณจะได้ประสานงานให้
เจ้าหน้าที่ผูป้ระสานงานดังกล่าวด าเนินการขออนุมัติ User ID และ Password เพื่อบันทึกข้อมูลรายได้ลงใน
ระบบดังกล่าวเมือ่โปรแกรมได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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