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คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีมติเห็นชอบรายละเอียดการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 โดยมี

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที ่2.575 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ 50,000 ลา้นบาทจากปีงบประมาณ 2557 หรือ เพิม่ขึน้ร้อยละ 2 ซึ่ง
เป็นการจดัท างบประมาณแบบขาดดุลที ่250,000 ลา้นบาท โดยโครงสร้างงบประมาณ 2558 ประกอบดว้ย 1.รายจ่ายประจ าคดิเป็นร้อย
ละ 78.7 ของกรอบวงเงินงบประมาณ ต ่ากว่าปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 79.9 2.รายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของกรอบวงเงิน
งบประมาณ โดยสดัส่วนรายจ่ายลงทุนต่อกรอบงบประมาณอยู่ในระดบัทีเ่ท่ากบัปีทีผ่่านมา เพื่อรกัษาระดบัการลงทุนของประเทศให้ไม่
ต ่ากว่าปีก่อนหน้า  3.รายจ่ายช าระต้นเงินกูค้ดิเป็นร้อยละ 1.6 ของกรอบวงเงินงบประมาณ สูงกว่าปี 2557 ซึ่งก าหนดไว้ที่ร้อยละ 0.5 
และ (4) รายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินคงคลงั คดิเป็นร้อยละ 2.2 ของกรอบวงเงินงบประมาณ สงูกว่าปี 2557 ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 2.1 ซึ่งการ
อนุมตัิกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ของ คสช. จะมส่ีวนช่วยใหก้ารด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครฐัสามารถด าเนิน
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองหลงัจากทีห่ลายฝ่ายมคีวามกงัวลว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 อาจไม่สามารถด าเนินการได้ทนัอนัเป็นผลจาก
สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมอืงในประเทศ ในส่วนของการขาดดุลงบประมาณเป็นการด าเนินนโยบายการคลงัแบบผ่อนคลาย   
ซึง่จะมส่ีวนช่วยท าใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัผ่านการใชจ่้ายของภาครฐั คสช. ประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิม่ เหลือร้อยละ 6.3 หวงั
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558 และให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 9 ตัง้แต่
วนัที ่1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อเพิม่ก าลงัซือ้ใหก้บัประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกจิใหข้ยายตัวอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมาตรการดงักล่าว
นอกจากจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น ยงัเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนให้กบัประเทศมากขึ้น 
เน่ืองจากเมื่อเทยีบประเทศในอาเซยีนแลว้อตัราภาษีดงักล่าวถือว่าอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากส่วนใหญ่ทีจ่ดัเกบ็ในอตัราร้อยละ 10 ยกเว้น
สงิคโปร์ ทีอ่ยู่ในอตัราร้อยละ 7 ขณะทีบ่รูไน มาเลเซยี และพม่าไม่มกีารจดัเกบ็ภาษีดงักล่าว แต่อย่างไรกต็ามการลดภาษีลงก็ย่อมท าให้
การจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัลดลงตามไปดว้ย  

สศค. เผยยอดการจดัเก็บรายได้รฐับาลช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 อยู่ที ่1.55 ล้านล้านบาท ต า่กว่า

เป้าหมาย 1.10 แสนล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.6 เป็นผลจากการจดัเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคลต ่ากว่าเป้าเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่

ชะลอตวั ส่งผลใหผ้ลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยายตัวตามที่ตัง้เป้าไว้ ภาษีอุปโภคบริโภคต ่ากว่าเป้าเน่ืองจากความต้องการ

รถยนต์ลดลง และการขยายระยะเวลาปรบัลดอตัราภาษีน ้ามนัดเีซล รวมถึงการคา้ระหว่างประเทศหดตวั โดยหลงัจากการเข้ามาบริหาร

ประเทศของ คสช. คาดว่า 3 เดอืนทีเ่หลอืของปีงบประมาณ 2557 การจดัเกบ็รายไดภ้าครฐัน่าจะขยายตวัมากขึน้ตามการฟ้ืนตวัของการ

บริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และการด าเนินมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเกบ็ภาษี แต่กอ็าจจะไม่เพยีงพอท าใหก้ารจัดเก็บ

รายได้สุทธิเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน พิจารณาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที ่

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 คสช. อนุมติักรอบงบประมาณปี 58 วงเงิน 2.575 ล้านล้านบาท ขาดดุลฯ 2.5 แสนล้านบบาท 

 คสช. ลด VAT เหลือ 6.3% 1 ปี หวงักระตุ้นเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจชะลอตวั กระทบรายได้รฐั 9 เดือนแรกปี 57 ต ่าเป้า 6.6% 

 ราคาสินค้าเกษตร มิ.ย. วูบ คาด ก.ค. ทรดุต่อเน่ือง เหตุผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
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เกษตรกรขายได้ทีไ่รน่า ในเดือนมิถนุายน 2557 อยู่ทีร่ะดบั 145.72 ลดลงร้อยละ 6.08 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

โดยสนิคา้ส าคญัทีร่าคาลดลง ไดแ้ก่ ขา้วเปลอืกเจ้าความชืน้ 15% เน่ืองจากผู้ประกอบการชะลอการสัง่ซื้อเพราะสต็อกยงัคงมีมาก ใน
ส่วนของราคายางพาราทีล่ดลงเน่ืองจากเศรษฐกจิโลกยงัชะลอตวั และคาดว่าในเดอืนกรกฎาคม 2557 ดชันีราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัว

ลดลงเน่ืองจากล าไยและผลไมท้างภาคใต้ ทีจ่ะออกสู่ตลาดมากขึน้ ส่วนดชันีผลผลติสนิคา้เกษตรจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากสนิคา้เกษตร

ส าคญัทีอ่อกสู่ตลาดมากในเดอืนกรกฎาคม ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ามนั ล าไย มงัคุด และลองกอง 

 
 

 

ทศิทางเศรษฐกจิโลกสปัดาหน้ี์ มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ จากสญัญาณการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรป และเอเชีย โดยกองทุน
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจยโูรโซนใน ปี 2557 จะขยายตวัมากกว่ารอ้ยละ 1.0 และขยายตัวร้อยละ 1.5 ใน
ปี 2558 แต่ต้องระวงัปญัหาเงินเฟ้อทีอ่ยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ0.5) และปญัหาการว่างงานที่อยู่ในระดบัสูง ในขณะที่รฐับาลจีนประกาศ
ตวัเลขจีดีพีไตรมาสที ่2/2557 ขยายตวัรอ้ยละ 7.5 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าทีข่ยายตวัร้อยละ 7.4 โดยปจัจยัหลกัเกดิจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐั ซึง่สอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้รฐับาลญีปุ่่ นปรบัเพิม่มุมมอง
เศรษฐกิจเป็นคร ัง้แรกในรอบ 6 เดือน เน่ืองจากภาวะการลดลงของการใชจ่้ายของผู้บริโภคหลงัการขึน้ภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มบรรเทาลง 
รวมถึงค่าจ้างและตลาดแรงงานปรบัตวัดขีึน้ ส าหรบัทศิทางราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงโดยได้รบัแรงกดดนัจากปริมาณ
การผลิตน ้ ามนัของลิเบียทีม่ีแนวโน้มเพิม่ข้ึน หลงัแหล่งน ้ามนัดิบ El Sharara กลบัมาด าเนินการผลิตได้อีกครัง้ ประกอบกับ
เหตุการณ์ความไม่สงบในอริกัทีล่ดความรุนแรงลง ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัเฉลี่ยในสปัดาห์น้ีปรับลดลงมาอยู่ที่ 104.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล 

ทีม่า : ส านักงานสถติแิห่งชาตขิองจนี 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (21-25 กรกฎาคม 2557)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เดือนมิถุนายน 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภคสหรฐัฯ เดือนมิถุนายน 

 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น สหรฐัฯ เดือนกรกฎาคม 

 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้นอียูเดือนกรกฎาคม 

 

 IMF คาดเศรษฐกิจยโูรโซนจะขยายตวัมากกว่า 1% 

 เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2/2557 ขยายตวั 7.5% 

 รฐับาลญ่ีปุ่ นปรบัเพ่ิมมุมมองเศรษฐกิจคร ัง้แรกในรอบ 6 เดือน 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง หลงัลิเบียส่งออกน ้ามนัได้มากขึน้  

 
 


