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1. รายนามผู้ชี้แจง
กรมสรรพสามิต
-------------------------------------------

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายบุญชัย พิทักษ์ดารงกิจ
นายจุมพล ริมสาคร
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

5.
6.
7.

นางสมณีย์ มงคลโภชน์
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตาแหน่ง
อธิบดีกรมสรรพสามิต
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
“องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน”

พันธกิจ
1. บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
4. พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงาน
กรมสรรพสามิตมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษี โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(2) ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ
(3) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม
(5) บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างของกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตเป็ นหน่ วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 สานัก 1 ส านักงาน 1 ศูนย์
4 กลุ่ม 10 สานักงานสรรพสามิตภาค 87 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ
โรงงานไพ่ และองค์การสุรา ภายใต้การบริหารของอธิบดี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจั ดเก็บภาษี
ที่ป รึ กษาด้านพัฒ นาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีส รรพสามิตรองอธิบดี 4 คน
ผู้อานวยการสานัก (อานวยการสูง) จานวน 8 คน ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิต ภาค (อานวยการสูง) จานวน
10 คน ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 13 คน สรรพสามิตพื้นที่ (อานวยการสู ง) จานวน 87 คน และผู้ อานวยการกอง
(อานวยการต้น) จานวน 1 คน
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายบุญชัย พิทักษ์ดารงกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต

นายจุมพล ริมสาคร
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต

สานักมาตรฐานและพัฒนา
การจัดเก็บภาษี 1
สานักงานสรรพสามิตภาคที่
1, 4, 5, 6, 10

สานักกฎหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานสรรพสามิตภาคที่
1, 2, 7

สานักตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม
สานักงานสรรพสามิตภาคที่
3, 8, 9

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองอธิบดี

นางสมณีย์ มงคลโภชน์
รองอธิบดี

น.ส.สุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองอธิบดี

น.ส.วิไล ตันตินันท์ธนา
รองอธิบดี

สานักบริหารการคลัง
และรายได้

สานักงาน
เลขานุการกรม

สานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

สานักแผนภาษี

กลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค

สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิเคราะห์สินค้า
และของกลาง

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
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3. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2557
และสรุปปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 - 2556
ประเภทรายได้
1.น้ามันฯ
2.ยาสูบ
3.สุรา
4.เบียร์
5.รถยนต์
6.เครื่องดื่ม
7.เครื่องไฟฟ้า
8.รถจักรยานยนต์
9.แบตเตอรี่
10.อื่นๆ
11.รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
อัตราเพิ่ม

2550
76,943.95
41,823.82
33,298.22
52,087.55
55,843.80
11,735.30
3,726.51
1,665.37
1,426.11
8,411.99
268.75
287,231.35
4.79

2551
67,211.39
41,832.10
36,815.56
53,465.46
57,830.83
12,390.68
3,769.44
1,672.65
1,707.79
1,308.12
308.48
278,312.47
-3.11

2552
91,058.54
43,936.02
37,981.72
48,993.35
49,278.14
12,185.94
3,110.53
1,608.33
1,478.51
1,061.99
528.13
291,221.20
4.64

2553
152,825.11
53,367.78
42,377.12
58,832.32
77,138.00
14,244.90
1,615.52
1,978.98
1,949.38
1,039.17
388.64
405,756.93
39.33

2554
117,914.03
57,196.56
48,624.39
61,498.29
92,843.89
14,525.99
1,183.04
2,283.58
2,196.57
1,087.97
424.24
399,778.56
-1.47

หน่วย:ล้านบาท
2555
2556
61,061.24 63,532.08
59,915.38 67,892.54
53,499.71 52,640.29
64,892.84 69,118.85
117,144.65 153,874.01
16,208.09 17,838.34
977.37 1,003.26
2,317.53 2,933.41
2,126.36 2,294.22
1,098.84 1,207.82
411.05
563.23
379,653.06 432,898.04
-5.03
14.02

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557)
ประเภทรายได้
(1)
1.น้ามันฯ
2.ยาสูบ
3.สุรา
4.เบียร์
5.รถยนต์
6.เครื่องดื่ม
7.เครื่องไฟฟ้า
8.รถจักรยานยนต์
9.แบตเตอรี่
10.อืน่ ๆ
11.รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม

เก็บจริงปีนี้ เก็บจริงปีที่แล้ว
2557
2556
(2)
(3)
46,364.39
47,529.34
46,683.82
49,240.73
50,347.36
40,488.98
61,179.91
54,801.88
74,009.40
123,990.10
12,719.85
14,204.10
368.02
808.36
1,942.90
2,214.41
1,502.96
1,743.65
880.94
941.36
591.17
486.45
296,590.71
336,449.36

(2) เทียบกับ (3)
ประมาณการ
ปีนี้
จานวน
ร้อยละ
(6)
(4)
(5)
-1,164.95
-2.45
68,758.42
-2,556.91
-5.19
53,503.53
9,858.37
24.35
46,767.37
6,378.03
11.64
55,332.58
-49,980.70
-40.31 102,781.82
-1,484.25
-10.45
14,001.42
-440.35
-54.47
771.08
-271.51
-12.26
1,942.84
-240.69
-13.80
1,832.52
-60.42
-6.42
883.70
104.72
21.53
417.92
-39,858.65
-11.85 346,993.20

หน่วย:ล้านบาท
(2) เทียบกับ (6)
จานวน
ร้อยละ
(7)
(8)
-22,394.03 -32.57
-6,819.71 -12.75
3,579.98
7.65
5,847.33 10.57
-28,772.42 -27.99
-1,281.58
-9.15
-403.06 -52.27
0.06
0.00
-329.57 -17.98
-2.76
-0.31
173.25 41.46
-50,402.49 -14.53
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ผลการปราบปราม ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557)
ประเภทรายได้
(1)
คดี (ราย)
ค่าปรับ-เงินส่งคลัง(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงาน
2557
(2)
39,639
550.28

ประมาณการ
2557
(3)
24,924
500.99

(2) เทียบกับ (3)
จานวน
ร้อยละ
(4)
(5)
14,715
59.04
49.29
9.84

ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการบริหาร
การจัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาล ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยได้รับมอบหมาย
เป้าหมายการจัดเก็บภาษีภายใต้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4.5% แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวส่งให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตเพียง 1.5-2.5% ทาให้ส่งผลกระทบการบริหารจัดเก็บรายได้
กรมสรรพสามิตจึงมีการวางแผนในการการบริหารงานเพื่อรองรับปัจจัยดังกล่าว
2. การขาดแคลนอัตรากาลัง ตามมาตรการกาหนดขนาดกาลังคนภาครัฐยุบเลิกตาแหน่งเกษียณอายุ
ทั้งที่มีภารกิจในการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล และการจัดเก็บภาษีรายได้ภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมทั้ง
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดการค้าเสรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรม
สรรพสามิต รวมถึงผลกระทบจากข้อตกลงทางภาษีในเขตการค้าเสรีทาให้มีการลดอัตราอากรศุลกากรส่งผลกระทบ
ต่อฐานการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้านาเข้า โดยจะทาให้ฐานในการคานวณภาษีสรรพสามิตสินค้า
นาเข้าลดลง รวมถึงการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายที่มีแนวโน้มมากขึ้น คาดว่ารายได้ภาษีสรรพสามิตจะลดลงประมาณ
ปีล ะ 3,000 ล้ านบาท อีกทั้ งต้ องมีการปรั บ โครงสร้างองค์กรให้ มีส านักงานตั้งอยู่ ตามแนวชายแดนเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้ น าเข้า -ส่ งออกสิ น ค้าสรรพสามิต จึง มี ความจาเป็นต้องเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับ การปฏิบัติงาน
ดังกล่าว
3. นโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี เช่น มาตรการรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภค
สินค้าสุราและยาสู บ ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพและสังคม ตลอดจนการออกกฎหมายห้ามจาหน่ายสุราและยาสู บ
แก่ เ ด็ ก ที่ มี อ ายุ ต่ ากว่ า 18 ปี และมาตรการลดอั ต ราภาษี น้ ามั น ดี เ ซล ส่ ง ผลให้ ร ายได้ ภ าษี ส รรพสามิ ต หายไป
กว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเดือน
4. การเกิด สถานการณ์ ฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความไม่ส งบทางการเมือง การปิ ดสถานที่
ราชการ ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้มีการบริหารงานภายใต้ สถานการณ์ดังกล่าว
โดยการมอบอานาจให้หน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความต่อเนื่อง การขยายระยะเวลาการชาระ
ภาษี รวมถึงการให้บริการนอกสถานที่
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แนวทางแก้ไข
1.
2.
3.
4.

การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
การหารือร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชัดเจนในการจัดเก็บภาษี
การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงควรคืนอัตรากาลังที่เกษียณอายุราชการและจัดสรรอัตรากาลัง
ให้กรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน AEC
ตามแนวชายแดน
5. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายด้าน เช่น ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทาง
ภาษีสรรพสามิต มาตรฐานพิธีการภาษีสรรพสามิต ปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากรในด้าน
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
7. การมอบอานาจให้หน่วยงานระดับพื้นที่ปฏิบัติราชการแทน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
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4. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 – 2556 จาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายการ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
โครงการมาตรการรถยนต์คนั แรก
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จากระบบ GFMIS

หน่วย : บาท
คิดเป็นร้อยละ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย+ผูกพัน

1,355,854,300.00

1,297,399,854.30

1,278,333,500.00
77,520,800.00
272,772,500.00
231,755,900.00
41,016,600.00
550,793,300.00
35,427,200.00
515,366,100.00
6,200,000.00
6,200,000.00
353,467,700.00
353,467,700.00
2,539,087,800.00

1,192,097,278.89
105,302,575.41
286,759,916.98
217,369,481.12
69,390,435.86
532,107,646.12
33,611,700.50
498,495,945.62
6,197,201.76
6,197,201.76
352,703,820.88
352,703,820.88
2,475,168,440.04

95.69
93.25
135.84
105.13
93.79
169.18
96.61
94.88
96.73
99.95
99.95
99.78
99.78
97.48

7,280,000,000.00
7,280,000,000.00
7,280,000,000.00
9,819,087,800.00

7,280,000,000.00
7,280,000,000.00
7,280,000,000.00
9,755,168,440.04

100.00
100.00
100.00
99.35
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายการ
ได้รับจัดสรร
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
โครงการมาตรการรถยนต์คนั แรก
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จากระบบ GFMIS

เบิกจ่าย+ผูกพัน

หน่วย : บาท
คิดเป็นร้อยละ

87,000,000.00
87,000,000.00
38,000,000.00
38,000,000.00
125,000,000.00

37,900,000.00
37,900,000.00
37,900,000.00

99.74
99.74
30.32

1,434,074,700.00
1,333,454,700.00
100,620,000.00
260,294,955.00
217,794,900.00
42,500,055.00
116,207,345.00
116,207,345.00
6,200,000.00
6,200,000.00
344,981,100.00
344,981,100.00
2,161,758,100.00

873,102,104.51
794,706,260.02
78,395,844.49
163,577,513.92
120,859,170.36
42,718,343.56
59,375,000.00
59,375,000.00
5,882,174.62
5,882,174.62
257,964,897.65
257,964,897.65
1,359,901,690.70

60.88
59.60
77.91
62.84
55.49
100.51
51.09
51.09
94.87
94.87
74.78
74.78
62.91

40,000,000,000.00
40,000,000,000.00
40,000,000,000.00
42,286,758,100.00

40,000,000,000.00
40,000,000,000.00
40,000,000,000.00
41,397,801,690.70

100.00
100.00
100.00
97.90
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5. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 – 2556
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมกรมฯ
หน่วยงานอื่น
รวมหน่วยงานอื่น
รวมทั้งสิ้น

2554

2555

2556

189.8869
377.5206
9.5367
313.3188
54.6650
0.3230
716.1784
154.5271
1,438.4361
248.9135
248.9135
1,687.3497

242.4681
300.6257
14.1666
233.0796
53.3795
0.2568
427.3135
85.4077
1,056.0720
152.9440
152.9440
1,209.0161

278.1439
477.8800
38.3188
343.9761
95.5850
19.9580
549.6516
103.9144
1,429.5481
214.2486
214.2486
1,643.7967
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6. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ 2558 ที่สาคัญ
กรมสรรพสามิต มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ( Modernization) ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านนโยบาย
- การใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตในการสนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบริหารประเทศ เช่น นโยบายการแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (มาตรการรถยนต์คันแรก มาตรการลดอัตราภาษีน้ามันดีเซล) การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อส่งเสริม
นโยบายด้านการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย การจัดเก็บภาษี Sin Tax เพื่อลดการบริโภคสินค้าที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ เป็นต้น
- การสร้างความชัดเจนในมาตรฐานการจัดเก็บภาษี และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
โดยปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดเก็บภาษีมีความชัดเจน
เป็นธรรมมากขึ้น รวมทั้ง ขจัดปัญหาที่ไม่เอื้ออานวยต่ออุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
2. ด้านกฎหมายและระเบียบ
- การศึ ก ษารู ป แบบระบบภาษี ส รรพสามิ ต ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น เพื่ อ การปฏิ รู ป ระบบภาษี
สรรพสามิตของประเทศไทยให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทาให้ทราบรูปแบบการบริหาร
จั ด การภาษี ภ ายในประเทศของประเทศสมาชิ กอาเซีย น เพื่อ ปฏิ รูป ระบบภาษีส รรพสามิ ตเพื่อ รองรั บการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
- การปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 7 ฉบับ ให้เป็นประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะทาให้กฎหมายมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษี
3. ด้านบุคลากร
- มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะต้องจัดการอบรม/สัมมนา ให้บุคลากรมีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งให้บุคลากรมีความรู้ในรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งในด้านการบริหารการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต การป้องกันและปราบปราม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งเสริมให้ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Organization) และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานที่
มากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตอีก
ด้วย
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4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (Mobile
Lab) การพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window การจัดหาบริการระบบเครือข่าย WIFI
การจัดหาระบบศูนย์สารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) การพัฒนาระบบให้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีน้ามัน -เครื่องดื่ม ศูนย์ปฏิบัติงาน
สารองและสานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ สาหรับในการควบคุมการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อใช้ใ นการควบคุม ติ ดตามและตรวจสอบการจั ดเก็บ ภาษี โดยการติ ดตั้ง มาตรวัด และ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลสาหรับสินค้าเครื่องดื่ม ซึ่งจะทาให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และเกิด
ความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีเป็นต้น

สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิตรายสินค้าเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2556 และประมาณการปีงบประมาณ 2557
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายได้

ผลการจัดเก็บ
รายได้ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

เปรียบเทียบ
ประมาณการปี 2557
จานวน

ร้อยละ

1. น้ามัน
2. รถยนต์
3. เบียร์
4. ยาสูบ
5. สุรา
6. เครื่องดื่ม
7. อื่นๆ

63,532.08
153,874.01
69,118.85
67,892.54
52,640.29
17,838.34
8,001.93

92,000.00
138,600.00
72,000.00
72,800.00
62,700.00
18,000.00
7,600.00

28,467.92
-15,274.01
2,881.15
4,907.46
10,059.71
161.66
-401.93

44.81
-9.93
4.17
7.23
19.11
0.91
-5.02

รวม

432,898.04

463,700.00

30,801.96

7.21

7.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ตัวชี้วดั / กิจกรรม
ยอดรวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
เป้าหมาย
งบประมาณ
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
421,400.0000
4,059.3634
2,279.1115
593.4171
593.4171
593.4177

แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิตที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

421,400.0000
421,400.0000
421,400.0000

4,059.3634
2,415.3634
-

-

2,279.1115
635.1115
-

-

593.4171
593.4171
-

-

593.4171
593.4171
-

-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
1. กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
3. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการที่ 1 โครงการมาตรการรถยนต์คนั แรก

ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

100.0000

1,504.5851
741.8043
168.9740
1,644.0000

-

284.6605
350.4510
1,644.0000

-

406.6414
130.4510
56.3247
-

-

406.6414
130.4510
56.3247
-

-

- ตัวชี้วดั เชิงเวลา : ร้อยละความสาเร็จในการตรวจสอบสิทธิ
ของผู้ยื่นคาขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1. โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

ร้อยละ
ล้านบาท

100.0000
100.0000

1,644.0000

-

1,644.0000

-

-

-

-

-

-

593.4177
593.4177
406.6418
130.4513
56.3246
-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ให้จดั ทาเป็นแผนเต็มปี
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แบบ ก. 1

7.2 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งปม.ทัง้ สิ้น

งบประมาณ

ประเภทรายการผูกพัน

ปีงบประมาณ

(ไม่รวมเผื่อเหลือ

ทีต่ งั้ ไว้

ผลผลิต / โครงการ /งบรายจ่าย / รายการ

เริ่มต้น-สิ้นสุด

เผื่อขาดและเงิน

ตัง้ แต่เริ่ม

นอกงบประมาณ)

จนถึงปี 57

รวมทัง้ สิ้น

1,138.0881

-

ปี 2558

ปี 2559

ระบุ

ปี 2560

ปี 2561

ปีตอ่ ๆ ไป

หมายเลข

คาชีแ้ จง

สถานภาพ

พร้อมเหตุผล

ตามหมายเหตุ
227.6176

712.1321

164.5128

16.9128

16.9128

3. ผูกพันรายการใหม่
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบลงทุน
1. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI สาหรับสานักงานสรรพสามิต

2558-2559

88.0000

17.6000

70.4000

2. โครงการจัดหาระบบศูนย์สารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2558-2559

202.8127

40.5625

162.2502

2

36.6000

146.4000

2

14.0000

56.0000

2

6.2000

24.8000

2

6.0836

24.3343

2

(Disaster Recovery Site)
3. โครงการศูนย์ปฏิบตั ิงานสารองและสานักงานสรรพสามิต

2558-2559
2558-2559

2

183.0000
70.0000
-

2558-2559

พืนที่ชลบุรี 2
6. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสานักงานสรรพสามิต

-

-

อัตโนมัติเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี(นามัน-เครื่องดื่ม)
5. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสานักงานสรรพสามิต

-

-

เคลื่อนที่
4. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

-

31.0000
-

2558-2559

พืนที่ชัยภูมิ

30.4179
-

7. โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพืนที่อุตรดิตถ์

2558-2559

22.5338

4.5068

18.0270

2

8. โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพืนที่ระยอง 2

2558-2559

26.9830

5.3966

21.5864

2

9. โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพืนที่สมุทรปราการ 2

2558-2559

29.7767

5.9553

23.8214

2

10. โครงการก่อสร้างอาคารสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

2558-2560

369.0000

73.8000

147.6000

147.6000

2
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แบบ ก. 2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งปม.ทัง้ สิ้น

งบประมาณ

ประเภทรายการผูกพัน

ปีงบประมาณ

(ไม่รวมเผื่อเหลือ

ทีต่ งั้ ไว้

ผลผลิต / โครงการ /งบรายจ่าย / รายการ

เริ่มต้น-สิ้นสุด

เผื่อขาดและเงิน

ตัง้ แต่เริ่ม

นอกงบประมาณ)

จนถึงปี 57

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ระบุ
ปี 2561

ปีตอ่ ๆ ไป

หมายเลข

คาชีแ้ จง

สถานภาพ

พร้อมเหตุผล

ตามหมายเหตุ

งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม
- ค่าเช่ารถยนต์สาหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม

2558-2562

84.5640

-

16.9128

16.9128

16.9128

16.9128

16.9128

4

การกระทาความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม**
**ค่าเช่ารถยนต์สาหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม เป็นงบประมาณในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หมายเหตุ 1.ให้แสดงงบดาเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดาเนินงานและงบลงทุน
2.ให้แสดงทังรายการเดิมและรายการที่ตังใหม่ในปี 2558 โดย จาแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี
( 1 ) ผูกพันตามสัญญา

( 2 ) ผูกพันตาม ม. 23

(3 ) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2558

3. ให้ระบุหมายเลขกากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี
( 1 ) ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆทังสิน
( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว

( 2 ) กาลัง-สารวจออกแบบ/-กาหนดคุณลักษณะ

( 3 ) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ

( 4 ) อยู่ระหว่างจัดซือจัดจ้าง

( 5 ) จัดซือจัดจ้างแล้ว

( 7 ) ยกเลิกรายการ
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แบบ ก. 2

7.3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมสรรพสามิต
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คนั แรก

1,644,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่

1,644,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คนั แรก

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม
(2) เงินประจาตาแหน่ง

1,644,000,000 บาท

2,415,363,400 บาท
1,376,406,100 บาท
1,290,546,100 บาท
1,215,004,400 บาท
1,164,944,400 บาท
16,377,600 บาท

(3) เงิน พ.ป.ผ.

138,800 บาท

(4) เงิน พ.ส.ร.

561,200 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
(7) เงิน บ.ก.
(8) เงินเพิม่ สาหรับตาแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษตาแหน่งนิตกิ ร

1.1.2 ค่าจ้างประจา
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจา)
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจา)
(3) เงินค่าครองชีพ
(4) เงิน พ.ป.ผ.

20,090,400 บาท
7,184,000 บาท
560,000 บาท
5,148,000 บาท

75,541,700 บาท
73,890,300 บาท
4,200 บาท
1,622,600 บาท
24,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

85,860,000 บาท
85,860,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

70,318,000 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ

15,542,000 บาท

2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

276,401,700 บาท
211,739,900 บาท
211,739,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

10,175,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

26,000,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

2,745,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รบั เงินเดือนถึงขัน้ สูงของอันดับ (เต็มขัน้ )

6,997,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ (ส.ป.พ.)

3,390,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

17,839,700 บาท
8,000,000 บาท
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(8) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์

3,000,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

7,000,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สนิ

22,000,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

45,892,100 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

1,812,745,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,766,853,000 บาท

เงินงบประมาณ

45,892,100 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

4,500,000 บาท

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3,818,000 บาท

(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

3,962,900 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

500,000 บาท

(16) วัสดุสานักงาน

11,000,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

27,685,000 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

700,000 บาท

(19) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,000,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,534,000 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
2.2.1 ค่าสาธารณู ปโภค

64,661,800 บาท
64,661,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

10,000,000 บาท

(2) ค่านา้ ประปา

3,000,000 บาท

(3) ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข

1,504,300 บาท

(4) ค่าไฟฟ้ า

28,000,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

22,157,500 บาท

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์

365,942,800 บาท
365,942,800 บาท
218,432,500 บาท

3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

173,762,500 บาท

(1) โครงการติดตัง้ มาตรวัดและคอมพิวเตอร์ส่อื สารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและ
เสียภาษีเครื่องดืม่ 1 โครงการ

45,000,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพือ่ รองรับ National Single Window
โครงการ

20,000,000 บาท

1

(3) โครงการจัดหาบริการระบบเครือข่าย WIFI สาหรับสานักงานสรรพสามิต 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ

17,600,000 บาท
88,000,000 บาท
- บาท

เงินงบประมาณ

88,000,000 บาท

ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

17,600,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

70,400,000 บาท
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(4) โครงการจัดหาระบบศูนย์สารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Disaster Recovery Site) 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

40,562,500 บาท
202,812,700 บาท
- บาท
202,812,700 บาท
40,562,500 บาท
162,250,200 บาท

(5) โครงการศูนย์ปฏิบตั งิ านสารองและสานักงานสรรพสามิตเคลือ่ นที่ 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัตเิ พือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (นา้ มัน-เครื่องดืม่ ) 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ

36,600,000 บาท
183,000,000 บาท
- บาท
183,000,000 บาท
36,600,000 บาท
146,400,000 บาท
14,000,000 บาท
70,000,000 บาท
- บาท

เงินงบประมาณ

70,000,000 บาท

ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

14,000,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

56,000,000 บาท

3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

44,670,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท

390,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์แบบพกพา 3 เครื่อง

390,000 บาท

(2) รถพร้อมตกแต่งเป็ นห้องปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นที่ (Mobile Lab) สาหรับตรวจวิเคราะห์สุรา 3
คัน

18,000,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในสุรา 3 เครื่อง

9,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบต่าง ๆ ในสุรา 3 เครื่อง

8,280,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์หาวัตถุเจือปนในสุรา 3 เครื่อง

9,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

147,510,300 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

12,283,600 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสานักงานสรรพสามิตพื้นทีช่ ลบุรี 2
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

6,200,000 บาท
31,000,000 บาท
- บาท
31,000,000 บาท
6,200,000 บาท
24,800,000 บาท
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(2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสานักงานสรรพสามิตพื้นทีช่ ยั ภูมิ

6,083,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

30,417,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

30,417,900 บาท

ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

6,083,600 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

24,334,300 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีม่ หาสารคาม
ขาบรบือ 1 แห่ง

135,226,700 บาท
สา
8,965,400 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ ครศรีธรรมราช
สาขาทุ่งสง 1 แห่ง

9,425,600 บาท

(3) โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีอ่ บุ ลราชธานี
สาขาเดชอุดม 1 แห่ง

11,830,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ ะเยา สาขาปง 1 แห่ง

15,347,000 บาท

(5) โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีอ่ ตุ รดิตถ์
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

4,506,800 บาท
22,533,800 บาท
- บาท
22,533,800 บาท
4,506,800 บาท
18,027,000 บาท

(6) โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีร่ ะยอง 2
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

5,396,600 บาท
26,983,000 บาท
- บาท
26,983,000 บาท
5,396,600 บาท
21,586,400 บาท

(7) โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีส่ มุทรปราการ 2
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

5,955,300 บาท
29,776,700 บาท
- บาท
29,776,700 บาท
5,955,300 บาท
23,821,400 บาท

(8) โครงการก่อสร้างอาคารสานักตรวจสอบ ป้ องกันและปราบปราม
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

73,800,000 บาท
369,000,000 บาท
- บาท
369,000,000 บาท
73,800,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

147,600,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

147,600,000 บาท
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4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

6,200,000 บาท
6,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสาหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไพ่ แสตมป์ สรรพสามิตและ พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

6,200,000 บาท

5. งบรายจ่ายอืน่

390,412,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์ สรรพสามิต

100,000,000 บาท

2) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

3,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับปิ โตรเลียม

270,000,000 บาท

4) ค่าเช่ารถยนต์สาหรับใช้ในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับปิ โตรเลียม
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ

16,912,800 บาท
84,564,000 บาท
- บาท

เงินงบประมาณ

84,564,000 บาท

ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

16,912,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

16,912,800 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

16,912,800 บาท

ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ

33,825,600 บาท

7.5 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จา่ ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ประมาณการเงินนอกงบประมาณ
2559

ปีงบประมาณ

2557

2558
ประมาณการ

แผนใช้จา่ ย

ประมาณการ

แผนใช้จา่ ย

2560
ประมาณการ

2561
แผนใช้จา่ ย

ประมาณการ

หมายเหตุ

ประเภท/แหล่งที่มา

ประมาณการ

แผนใช้จา่ ย

แผนใช้จา่ ย

รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น
- รายได้

1,838.7223
1,838.7223

1,838.7223 1,766.8530 1,766.8530 1,855.1950 1,855.1950 1,947.9550 1,947.9550 2,045.3530 2,045.3530
1,838.7223 1,766.8530 1,766.8530 1,855.1950 1,855.1950 1,947.9550 1,947.9550 2,045.3530 2,045.3530

* ให้ระบุแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
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แบบ ก. 4

8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้
สรุปรายการ
หน่วย

ลาดับ
ที่

จานวนเงิน

ลาดับ
ที่

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น
สรุปรายการ
หน่วย

1 งบลงทุน

บาท

550.7933

1 งบดาเนินงาน

บาท

2 งบลงทุน

บาท

550.7933

2 งบดาเนินงาน

บาท

3 งบรายจ่ายอื่น

บาท

353.4677

3 งบดาเนินงาน

บาท

4 งบลงทุน

บาท

550.7933

4 งบดาเนินงาน

บาท

5 งบรายจ่ายอื่น

บาท

353.4677

5 งบดาเนินงาน

บาท

6 งบรายจ่ายอื่น

บาท

353.4677

6 งบเงินอุดหนุน

บาท

7 งบรายจ่ายอื่น

บาท

353.4677

7 งบดาเนินงาน

บาท

จานวนเงิน

14.9470 ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ
2.6851 ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ
0.1000 ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ
1.0435 ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ
0.0060 ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ
0.0180 เงินรางวัลสินบน
และวัสดุ
0.1000 ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ

3. เปลี่ยนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไว้เดิม

2.รายการทีม่ ีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกิน 15% ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้ ( ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท
และค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างทีม่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท )

รายการ

เหตุผล
งบลงทุนเหลือจ่ายจากการ
ดาเนินการแล้ว
งบลงทุนเหลือจ่ายจากการ
ดาเนินการแล้ว
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
งบลงทุนเหลือจ่ายจากการ
ดาเนินการแล้ว
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
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ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพือ่ ไปเพิม่ รายการใหม่

*ประเภท

แบบ ก. 5

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้
สรุปรายการ
หน่วย

ลาดับ
ที่
1 งบลงทุน

จานวนเงิน

บาท

118.2664

ลาดับ
ที่
1 งบดาเนินงาน

บาท

*ประเภท
จานวนเงิน

2.0591 ค่าสาธารณูปโภค

3. เปลี่ยนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไว้เดิม

2.รายการทีม่ ีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกิน 15% ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้ ( ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท
และค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างทีม่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท )

รายการ

เหตุผล
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
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ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพือ่ ไปเพิม่ รายการใหม่

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น
สรุปรายการ
หน่วย

แบบ ก. 6

10. สรุปการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบรายจ่าย

ตาม พ.ร.บ.
(1)

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

42,286.7581
1,434.0747
260.2950
203.2073
6.2000
40,382.9811

(2)

42,286.7581
1,434.0747
260.2950
203.2073
6.2000
40,382.9811

(3)

41,246.2458
873.1021
144.9390
5.8822
40,222.3225

งบประมาณปี 2556
ร้อยละ

ขอกันเงินฯ

ก่อหนี้ผูกพัน

(4)

(5)

(6)

530.0227
22.0140
452.1230
55.8857

530.0227
22.0140
452.1230
55.8857

97.54
60.88
55.68
94.87
99.60
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หมายเหตุ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจางวด / อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
(3) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
(4) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(5) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
(6) เงินกันที่ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

งบประมาณปี 2557
ได้รบั จัดสรร
เบิกจ่าย

แบบ ก 7

13. ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณปี 2556
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ
รวมทั้งสิ้น
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบดาเนินงาน
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการ
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทา
ผิดกฎหมายสรรพสามิต (สินค้าสุรา น้ามัน
รถยนต์)

รายละเอียดงบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557

จัดสรร

จ่ายจริง

จัดสรร

5.0000

3.3293

4.5000

เบิกจ่าย

3.0036

ครัง้ /รุน่

คน

7

315

2

วัน หรือ
ชม.

5
3
1
45
45
50
50
45
45

1

รวมเงิน

45

1.2957
27
3
5
5
5
2
5

600
1,200
900
3,000
700
100
240
160
525

5

0.0972
0.0072
0.4050
0.2700
0.3500
0.0500
0.0432
0.0720
0.0011

0.7384

ในประเทศ

คาชีแ้ จง (เหตุผลความจาเป็นและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

3
50
45
50
50
45
45

28
5
5
5
2
5

1,200
850
4,000
650
100
240
160
-

0.1008
0.2125
0.1800
0.1625
0.0250
0.0216
0.0360
-

วัตถุประสงค์ เพิม่ ศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม ร่วมถึงวิเคราะห์ปญ
ั หาและ
หาแนวทางปฏิ
มี่ ีมาตรฐานเดี
ยวกัน ป้องกันและ
กลุ
่มเป้าหมาย บบุตั คิทลากรด้
านการตรวจสอบ
ปราบปราม
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ได้แนวทาง/วิธปี ฏิบตั ิงาน ใน
การแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน และสร้าง
ทีมงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามทีม่ ี
ศักยภาพสูง

วัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นา และศิลปะ
การสร้างแรงจูงใจ
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราขการระดับหัวหน้างาน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ผู้นาองค์กรมีศักยภาพใน
การบริหารงาน อันจะนามาซึ่งการบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตบรรลุเป้าหมาย
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- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ)
- ค่าทีพ่ กั
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงก่อน-หลัง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงระหว่างอบรม
- อื่น ๆ…

สถานที่ดาเนินการ

4.5000

45

ในประเทศ
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ)
- ค่าทีพ่ กั
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงก่อน-หลัง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงระหว่างอบรม
- อื่น ๆ…
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นาสาหรับ
หัวหน้างาน และศิลปะการสร้างแรงจูงใจ

อัตราที่ตงั้

แบบ ก. 10

งบประมาณปี 2556
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

จัดสรร

จ่ายจริง

รายละเอียดงบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557
จัดสรร

เบิกจ่าย

ครัง้ /รุน่

วัน หรือ
ชม.

คน

อัตราที่ตงั้

รวมเงิน

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการ
จัดการและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
1

45

5

0.5393

สถานที่ดาเนินการ

คาชีแ้ จง (เหตุผลความจาเป็นและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)
วัตถุประสงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วิธกี ารติดตั้ง ระบบปฏิบตั ิการ วิธกี ารใช้งาน และ
การดูแลรักษา
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราขการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ในประเทศ
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ)
- ค่าทีพ่ กั
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงก่อน-หลัง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงระหว่างอบรม
- อื่น ๆ…

3
45
45
50
45
45

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

1

45

28
5
5
2
5

1,200
900
3,000
100
240
240
350

5

0.1008
0.2025
0.1350
0.0250
0.0216
0.0540
0.0004

0.4501

ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์และดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ ให้ความรู้พนื้ ฐานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และการใช้งานคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราขการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ในประเทศ
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ)
- ค่าทีพ่ กั
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงก่อน-หลัง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงระหว่างอบรม
- อื่น ๆ…
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ สาหรับ AEC

3
1
45
45
45
45
45

2

45

27
3
5
5
2
5

600
1,200
750
3,000
80
240
240
550

5

0.0486
0.0036
0.1688
0.1350
0.0180
0.0216
0.0540
0.0006
1.4766

ในประเทศ
4
45
45
50
50
45
45

27.75
5
5
5
2
5

1,200
900
3,000
700
140
240
160
-

0.2664
0.4050
0.2700
0.3500
0.0700
0.0432
0.0720
-

วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
(พูด ฟัง อ่าน เขียน)
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราขการระดับผู้บงั คับบัญชาระดับต้น
ขึน้ ไป
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ผู้เข้าอบรมได้พฒ
ั นาทักษะ
ภาษาอังกฤษ สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
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- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ)
- ค่าทีพ่ กั
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงก่อน-หลัง
- ค่าเบีย้ เลี้ยงระหว่างอบรม
- อื่น ๆ…

ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ผู้เข้าอบรมมีความรู้พนื้ ฐานด้าน
วิทยากรคอมพิวเตอร์ มีทกั ษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ในระดับทัว่ ไป

หมายเหตุ 1. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

แบบ ก. 10

ตารางสรุปรายการฝึกอบรมสัมมนาของส่วนราชการ ตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
ลาดับที่

1

2
3
4
5
รวมทั้งสิน้

กลุม่ เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รัฐ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิค
การตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาผิดกฎหมาย
สรรพสามิต (สินค้าสุรา นามัน
รถยนต์)

รวมจานวน
โครงการ/
หลักสูตร

จานวนคน ค่าใช้จ่ายต่อคน รวมงบประมาณ

2

90

14,396.11

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาวะ
ผูน้ าสาหรับหัวหน้างาน และศิลปะ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิค
การจัดการและแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์
โครงการฝึ
กอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน

1

45

16,408.89

738,400.00

1

45

11,983.33

539,250.00

1

45

10,002.22

450,100.00

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับ AEC

2

90

16,406.67

1,476,600.00

7

315

69,197.22 4,500,000.00

ผลสัมฤทธิ์ (ผลที่คาดว่าจะได้รับ)

1,295,650.00 บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีศักยภาพและ
สมรรถนะในงานตามภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนสามารถปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันให้
บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามที่กาหนด
ไว้

วิธกี ารวัดผลโครงการ

- การประเมินผลโครงการ
อบรมภายหลังเสร็จสิน
โครงการ
- การติดตามผลโครงการ
อบรมภายหลังจากกลับไป
ปฏิบตั ิงานแล้วประมาณ 3-6
เดือน
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14. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณปี 2556

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/โครงการ/
หลักสูตร/รายการ

จัดสรร

รวมทั้งสิน้
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบดาเนินงาน
1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
1.1 ค่าผลิตและค่าเช่าเวลาออกอากาศสารคดีและสปอตโทรทัศน์
- โทรทัศน์ (สถานีเอกชน)
1.2 ค่าผลิตวิดีทัศน์แนะนากรมฯ
- ค่าบรรยายเสียง (วิดีทัศน์ความยาว 10 นาที)
- ค่าห้องบันทึกเสียง (เทปเบต้าแคม)
- ค่าผสมเสียง ชัว่ โมงละ 2,000 บาท
- ค่าบันทึกเทปโทรทัศน์
- ค่าอุปกรณ์การผลิต
1.3 ค่าผลิต และค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ
- ค่าผลิตสปอต
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศสปอต
1.4 ค่าลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์

4.1715
4.1715
4.1715
4.1715
4.1715
4.1715

จ่ายจริง

รายละเอียดงบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557
จัดสรร

1.1915
1.1915
1.1915
1.1915
1.1915
1.1915

3.9629
3.9629
3.9629
3.9629
3.9629
3.9629

เบิกจ่าย

จานวน(นาที/
คอลัมน์/...)
ต่อครั้ง

ครั้ง

อัตราที่ตงั้

ช่วงเวลา
รวมเงิน

-

3.9629
3.9629
3.9629
3.9629
3.9629

2.1600
30 วินาที

540

4,000

2.1600 18.01-23.00 น.

0.2733
10 นาที
11 ชัว่ โมง
5 ชัว่ โมง

4
11
5

10,000
1,000
2,000

0.0400
0.0110
0.0100
0.2035
0.0088

1.2896
30 วินาที
30 วินาที
6" x 5"

8
568
16

5,000
2,200
15,000

0.0400
1.2496

คาชีแ้ จง (เหตุผลความจาเป็นและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย
บทบาทและภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
ของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการ
ชาระภาษีเพิ่มขึน้
4. เพื่อให้ประชาชนและผูเ้ สียภาษีเกิดความรู้สึก
พร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และตระหนัก
ว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน

0.2400

หมายเหตุ 1. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้
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แบบ ก. 11

