การจัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้รอบ 6 เดือนหลัง ครั้งที่ 2
องค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ดาเนินการโดย
นายสิรภพ พิพัฒน์เจริญชัย

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ในการประชุมของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
………………………………
สืบเนื่องจากการประชุมข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สานักงานได้มกี ารจัดการความรู้ เรือ่ ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 โดยกระผมนายสิรภพ พิพฒ
ั น์เจริญชัย สาระสาคัญของการจัดการความรู้ท่ีกระผมได้ ถ่ายทอด
สื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของหน่วยงานพอสังเขป คือ มาตรา 1 - 5 และบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รวม 5 มาตรา (มาตรา 209 - มาตรา 213) เพราะเกี่ยวข้อง กับ
เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้าหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องถือปฏิบัติให้ถกู ต้อง และ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติฯ นี้กาหนด
สาหรับในเดือนนี้ กระผมได้สรุปโครงสร้างภาพรวมของกฎหมายในพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งเกีย่ วข้องกับสินค้าและบริการทีก่ รมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี เป็นดังนี้
หมวดที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ส่วนที่ 1 บททัว่ ไป (ม. 6 - 15)
ส่วนที่ 2 การเสียภาษีสรรพสามิต ( ม. 16 - 31)
ส่วนที่ 3 การจดทะเบียนสรรพสามิต (ม. 32 - 39)
ส่วนที่ 4 คลังสินค้าทัณฑ์บน ( ม. 40 - 53)
ส่วนที่ 5 การยืน่ แบบรายการภาษีและการชาระภาษี (ม. 54 – 63)
ส่วนที่ 6 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ม. 64 - 85)
ส่วนที่ 7 การประเมินและการวางประกันค่าภาษี ( ม. 86 - 92)
ส่วนที่ 8 การอุทธรณ์การประเมินภาษี (ม. 93 - 101)
ส่วนที่ 9 การยกเว้น การลดหย่อน และการคืนภาษี (ม. 102 - 117)
ส่วนที่ 10 บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ ( ม. 118 - 122)
ส่วนที่ 11 พนักงานเจ้าหน้าที่ ( ม. 123 - 135)
ส่วนที่ 12 การเปรียบเทียบคดี ( ม. 136 - 139)
ส่วนที่ 13 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ( ม. 140 - 142)
ส่วนที่ 14 การบังคับชาระภาษีค้าง ( ม. 143 - 151)
ส่วนที่ 15 การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ( ม. 150 - 151)

-2หมวดที่ 2 ใบอนุญาตสาหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่
ส่วนที่ 1 สุรา (ม. 152 - 158)
ส่วนที่ 2 ยาสูบ (ม. 159 - 169)
ส่วนที่ 3 ไพ่ (ม. 170 - 177)
ส่วนที่ 4 การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต
(ม. 178 - 180)
ส่วนที่ 5 การพักใบและการเพิกถอนใบอนุญาต (ม. 181 - 183)
หมวดที่ 3 บทกาหนดโทษ
บทกาหนดโทษ (ม. 184 - 208)
บทเฉพาะกาล (ม. 209 – 213)
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560

-3รูปถ่ายกิจกรรมการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือนหลัง ครั้งที่ 2
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
ในการประชุมของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

-4-

บุคลากรจานวน 19 คน (ไม่นับรวมแม่บ้าน) เข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการความรู้
ในการประชุมประจาเดื อนพฤษภาคม 2560 จานวน 19 คน คิดเป็นร้ อยละ 100
บุคลากรจานวน 19 คน ผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ร้อยละ 70 จานวน 15 คน
คิดเป็นร้ อยละ 78.94

-5-

รูปถ่ายเอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รอบ 6 เดือนหลัง ครั้งที่ 2
รูปเอกสาร พ.ร.บ. ฉบับใหม่

ฉบับเฉลย
แบบทดสอบ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ชื่อ.....................................................นามสกุล.............................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาสั่ง ให้คาเครือ่ ง X หรือ  หน้าหัวข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
.......... .......1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
............ X...........2. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2560
.......... X.........3. พระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ ประกอบด้วย 4 หมวด รวม 213 มาตรา
......... .......4. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ อยู่ในหมวดที่ 1 ประกอบด้วย
12 ส่วน
..................5. หมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ เป็นเรื่องใบอนุญาตสาหรับสินค้าสุรา ยาสูบ
และไพ่
.................6. “ราคาขายปลีกแนะนา” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนาที่ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
หรือผูน้ าเข้าประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทัว่ ไป
.......... .........7. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผูป้ ระกอบกิจการสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติ ฯ
ฉบับใหม่ กาหนดให้ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
.......... X......8. ใบอนุญาตขายสุราที่ออกตามมาตรา ๑๕๕ ให้มีอายุหนึ่งปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคมของปี
...............9. ใบอนุญาตขายยาสูบของพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ มี 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ ๑ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ และใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓
........ .....10. ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ ๑ สาหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจานวนตั้งแต่สี่สบิ สารับขึ้นไป

แบบทดสอบ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ชื่อ.....................................................นามสกุล.............................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาสั่ง ให้คาเครือ่ ง X หรือ  หน้าหัวข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
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เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
......................2. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2560
......................3. พระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ ประกอบด้วย 4 หมวด รวม 213 มาตรา
......................4. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ อยู่ในหมวดที่ 1 ประกอบด้วย
12 ส่วน
......................5. หมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ เป็นเรื่องใบอนุญาตสาหรับสินค้าสุรา ยาสูบ
และไพ่
.......................6. “ราคาขายปลีกแนะนา” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนาที่ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
หรือผูน้ าเข้าประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทัว่ ไป
......................7. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผูป้ ระกอบกิจการสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติ ฯ
ฉบับใหม่ กาหนดให้ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
......................8. ใบอนุญาตขายสุราที่ออกตามมาตรา ๑๕๕ ให้มีอายุหนึง่ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปี
......................9. ใบอนุญาตขายยาสูบของพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับใหม่ มี 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ ๑ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ และใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓
......................10. ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ ๑ สาหรับการขายไพ่ ครั้งหนึง่ จานวนตั้งแต่สี่สิบสารับขึน้ ไป

คะแนนผ่านการทดสอบการจัดการความรู้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ลาดับที่ ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นางสาวปุญญาพร ปั้นงาม
นายสิรภพ พิพัฒน์เจริญชัย
นางปรวรรณ มหาวิจิตร
นายสมชาย ตุลา
นางสาววิลัยวรรณ สุวรรณผล
นางสาวอัจฉรา ชารี
นางละเอียด อะวิสุ
นายสุวรรณ สุขนิติ
นางสาวพอรุ่ง จาเริญทิพย์
นางสาวชินพัฒษาค์ นุชนุม่
นางสาวพยอม ชื่นชอบ
นายกิตติศกั ดิ์ แสนบุตร
นางสาวบุญสิตา มณีอินทร์
นางสาวปภาวดี ยศสงคราม
นางสาวแพรว ทับทิมอ่อน
นายประทีป ไทรงาม
นายนพดล ฤทธิเดช
นายมานะ ทองมาเอง
นายณัฐกิตติ์ ทองเนื้อแปด

ตาแหน่ง
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบตั ิงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
พนักงานประจาสานักงาน
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานประจาสานักงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

ผ่านการ
ทดสอบ
(ข้อ)
9
10
9
10
9
8
8
7
8
8
7
8
7
7
5
6
6
7
5

หมายเหตุ

