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1. รายนามผู้ชี้แจง 
กรมสรรพสามิต 

------------------------------------------- 
  
 

ลำดับ      ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
   

1. นายพชร  อนันตศิลป์            อธิบดีกรมสรรพสามิต 
2. นายปิยกร  อภิบาลศรี  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 
3. นายวรวรรธน์  ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา           

ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต 
4. นายธิบดี  วัฒนกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา           

ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน 
และโครงสร้างของหน่วยงาน 

 
 วิสัยทัศน ์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
 

พันธกิจ 
1. บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเสถียรภาพทางการคลัง 
2. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 
4. เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยงาน 
     กรมสรรพสามิตมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดเก็บภาษี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

  (1)  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับภาษีท่ีกรมจัดเก็บ 
  (2)  ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีท่ีกรมจัดเก็บ 
  (3)  เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง 
  (4)  ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม 
  (5)  บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่ 

(6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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โครงสร้างของกรมสรรพสามิต 
 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 สำนัก 1 สำนักงาน  1 ศูนย์        
4 กลุ่ม 10 สำนักงานสรรพสามิตภาค  87 สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที่  และมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดอีก 2 แห่ง         
คือ โรงงานไพ่ และองค์การสุรา ภายใต้การบริหารของอธิบดี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต          
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต รองอธิบดี 4 คน 
ผู ้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง) จำนวน 8 คน ผู ้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค (อำนวยการสูง)        
จำนวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 24 คน  สรรพสามิตพื้นที่(อำนวยการสูง) จำนวน 86 คน สรรพสามิตพื้นที่
(อำนวยการต้น) จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการกอง (อำนวยการต้น) จำนวน 1 คน   
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายพชร  อนันตศิลป์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 

นายปิยกร  อภิบาลศรี 
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ 

ภาษีสรรพสามิต 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

นายธิบดี  วัฒนกุล 
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ 

บริหารการจัดเก็บภาษี 

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจดัเก็บภาษี 1 

สำนักงานเลขานกุารกรม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 

กองกำกับและตรวจสอบภาษสีรรพสามิต 

กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษี

สรรพสามิต 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่4, 5, และ 6 

สำนักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม 
สำนกัมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่  7, 8, 9 
และ 10 

นายวรวรรธน์  ภิญโญ 
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต 

สำนักบริหารการคลังและรายได้ 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักแผนภาษ ี
สำนักกฎหมาย 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่1, 2  
และ 3 

นายวรวรรธน์  ภิญโญ 
รองอธิบดี 

 

นายธิบดี  วัฒนกุล 
รองอธิบดี 

 

(ว่าง) 
รองอธิบดี 

 

(ว่าง) 
รองอธิบดี 

 

ที่มา  คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 489/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงวันที่  15 ตุลาคม 2562 

http://www.excise.go.th/index.php?id=1009


ปี 2563

งบประมาณท่ีได้รับ การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ. จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 2,561.3275      2,399.5277     2,430.7777      -130.5498 -5.10

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                 -                -                 -                         -         

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,031.8582       825.2695        828.2441         -203.6141 -19.73

1) แผนงานยุทธศาตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 1,031.8582       825.2695        -                 -1,031.8582 

2) แผนงานยุทธศาตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ -                 -                828.2441         828.2441                 

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ -                 -                -                 -                         -         

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,529.4693       1,574.2582      1,602.5336       73.0643                  4.78       

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน -                 -                -                 -                         -         

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ -                 -                -                 -                         -         

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง -                 -                -                 -                         -         

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย -                 -                -                 -                         -         

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

-4-

3. งบประมาณภาพรวม
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2562 - 2563

ปี 2562 เพ่ิม / ลด
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4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2555 – 2562  
หน่วย:ล้านบาท 

ประเภทรายได้ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
1.น้ำมันฯ 
2.ยาสูบ 
3.สุรา 
4.เบียร์ 
5.รถยนต์ 
6.เครื่องดื่ม 
7.เครื่องไฟฟ้า 
8.รถจักรยานยนต์ 
9.แบตเตอรี่ 
10.อื่นๆ  

61,061.24 
59,915.38 
53,499.71 
64,892.84 

117,144.65 
16,208.09 

977.37 
2,317.53 
2,126.36 
1,509.89 

63,532.08 
67,892.54 
52,640.29 
69,118.85 

153,874.01 
17,838.34 
1,003.26 
2,933.41 
2,294.22 
1,771.05 

63,402.64 
61,000.56 
64,654.25 
76,558.86 
93,472.97 
16,621.88 

518.63 
2,585.19 
2,073.89 
1,841.34 

127,786.05 
62,733.91 
62,487.93 
80,114.38 
80,704.32 
17,598.54 

470.89 
2,915.07 
2,189.77 
2,091.58 

177,696.71 
65,438.27 
61,952.65 
86,143.13 

100,764.10 
17,899.03 

80.50 
2,949.38 
2,391.89 
2,370.26 

216,884.89  
68,603.09 
62,656.69 
87,197.90 

102,150.15  
16,858.35 

25.62  
3,436.21 
2,436.79  
2,111.62 

224,884.18  
68,548.17 
55,964.73 
76,356.94 

121,087.81 
21,994.28 

6.28 
3,843.14 
2,970.75 
4,792.06           

210,024.50  
67,410.24 
62,146.65 
79,090.86 

133,180.61  
24,232.45 

0.11  
3,897.95 
3,009.12  
2,414.81 

รวม 379,653.06 432,898.04 382,730.22 439,092.44 517,685.91 562,361.31 580,448.33 585,407.29 
อัตราเพิ่ม  14.02 -11.59 14.73 17.90 8.63 3.22 0.85 

 
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

หน่วย:ล้านบาท 
ประเภทรายได้ 

 
(1) 

เก็บจริงปีนี ้
2562 
(2) 

เก็บจริงปีที่แล้ว 
2561 
(3) 

(2) เทียบกับ (3)  ประมาณการ 
ปีนี ้
(6) 

(2) เทียบกับ (6) 
จำนวน 

(4) 
ร้อยละ 

(5) 
จำนวน  

(7) 
ร้อยละ 
 (8) 

1.น้ำมันฯ 210,024.50  224,884.18  -14,859.68  -6.61  234,000  -23,975.50  -10.25  
2.รถยนต ์ 133,180.61          121,087.81 12,092.80  9.99  123,500  9,680.61  7.84  
3.เบียร ์ 79,090.86                 76,356.94  2,733.92  3.58  96,500  -17,409.14  -18.04  
4.สุรา 62,146.65                  55,964.73  6,181.92  11.05  65,000  -2,853.35  -4.39  
5.ยาสูบ 67,410.24                 68,548.17  -1,137.93  -1.66  72,000  -4,589.76  -6.37  
6.เครื่องดื่ม 24,232.45                21,994.28  2,238.18  10.18  22,650  1,582.45  6.99  
7.เครื่องไฟฟ้า 0.11                6.28  -6.17  -98.27   -   0.11   -  
8.รถจักรยานยนต ์ 3,897.95                   3,843.14  54.81  1.43  4,000  -102.05  -2.55  
9.แบตเตอรี ่ 3,009.12                     2,970.75  38.38  1.29  2,800  209.12  7.47  
10.อื่นๆ 2,414.81         4,792.07           -2,377.26  -49.61  2,150  264.81  12.32  

รวม     585,407.29       580,448.33  4,958.97  0.85  622,600  -37,192.71  -5.97  
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ผลการปราบปราม  ปีงบประมาณ 2562  (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

 
ประเภท
รายได้ 

 
(1) 

ผลการดำเนินงาน2562 
(2) 

ประมาณ
การ 

2562 
 

(3) 

(2) เทียบกับ (3) 

สุรา ยาสูบ น้ำมัน อื่นๆ รวม จำนวน  
(4) 

ร้อยละ 
 (5) 

คดี (ราย) 19,817 9,894 1,670 3,275 34,656 20,495 14,161 69.09 

ค่าปรับ 
- เงินส่งคลัง 
(ล้านบาท) 

182.88 228.75 51.11 81.29 544.04  347.42 169.62 56.59 

 
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน 

1. สินค้าน้ำมันและเบียร์สามารถขอใช้สิทธิในการชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ส่งผลทำให้รายได้

ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และเบียร์ delay ออกไป 1 เดือน (ประมาณ 20,000 ลบ.) 

2. นโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่น B7 B10 B20 และ E85 มีประสิทธิภาพมาก จึงเป็นผล

ให้รายได้ภาษีน้ำมันดีเซลและเบนซินลดลง 

3. มาตรการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์กระบะเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานยูโร 5 เพื่อแก้ปัญหาค่าฝุ่น

ละออง PM 2.5 ส่งผลทำให้การจัดเก็บภาษีรถยนต์กระบะได้ลดลง 

4. นโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น มาตรการ Zoning ของกรมสรรพสามิต 

ให้เหล้าเท่ากับแช่งของ สสส. เป็นต้น 

5. อัตราผู้สูบบุหรี่ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 7.73 เมื่อเทียบกับปี 2557 (ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2561 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ประกอบกับการที่ผู้สูบบุหรี่บางส่วนหันไปสูบยาเส้นแทนการสูบบุหรี่ จึงส่งผลต่อการจัดเก็บ

ภาษีสินค้ายาสูบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

แนวทางแก้ไข 
          1. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือประสิทธิภาพ   
และลดการรั่วไหลการจัดเก็บภาษี เช่น Block Chain , Direct Coding , e-Stamp เป็นต้น 

2. ศึกษาแนวทางการขยายฐานภาษีในกลุ่มสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 



ใบส่ังซ้ือ/สัญญา ผลการเบิกจ่าย รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร 1,470.1034       1,470.1034        -                  1,528.6549         1,528.6549       103.98     
     หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,334.5058        1,334.5058         -                   1,387.8977          1,387.8977        104.00      
     หมวดพนักงานราชการ 135.5976           135.5976            -                   140.7572             140.7572          103.81      
งบด าเนินงาน 24.1235           24.1235            -                  23.7214             23.7214           98.33       
     ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24.1235             24.1235             -                   23.7214               23.7214            98.33        

รวม 1,494.2269       1,494.2269        -                  1,552.3763         1,552.3763       103.89     
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบด าเนินงาน 245.9076         245.9076          9.3830             239.0569           248.4399         101.03     
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 181.8773           181.8773            8.2916              165.4995             173.7911          95.55        
     หมวดค่าสาธารณูปโภค 64.0303             64.0303             1.0914              73.5574               74.6488            116.58      
งบลงทุน 284.0609         284.0609          38.6779           243.1186           281.7965         99.20       
     ค่าครุภัณฑ์ 68.6300             68.6300             2.8984              64.8263               67.7247            98.68        

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 215.4309           215.4309            35.7795             178.2923             214.0718          99.37        
งบเงินอุดหนุน 10.0000           10.0000            -                  11.9776             11.9776           119.78     
     หมวดเงินอุดหนุน 10.0000             10.0000             -                   11.9776               11.9776            119.78      
งบรายจ่ายอ่ืน 456.8048         456.8048          53.9746           368.2342           422.2088         92.43       
     หมวดรายจ่ายอ่ืน 456.8048           456.8048            53.9746             368.2342             422.2088          92.43        

รวม           996.7733           996.7733           102.0355             862.3873          964.4228        96.75
รวมท้ังส้ิน 2 แผนงาน        2,491.0002         2,491.0002           102.0355          2,414.7636        2,516.7991      101.04

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561  จากระบบ GFMIS

งบบุคลากรได้รับจัดสรรจากงบกลางการเล่ือนข้ันเล่ือนระดับจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 58,551,522.47 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

-7-

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

   จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้รับจัดสรร แผน

คิดเป็นร้อยละ
รายการ



ใบส่ังซ้ือ/สัญญา ผลการเบิกจ่าย รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร 1,500.6292       1,500.6292        -                  1,550.4427         1,550.4427       103.32     
     หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,355.3721        1,355.3721         -                   1,404.3054          1,404.3054        103.61      
     หมวดพนักงานราชการ 145.2571           145.2571            -                   146.1373             146.1373          100.61      
งบด าเนินงาน 28.8401           28.8401            -                  23.8155             23.8155           82.58       
     ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28.8401             28.8401             -                   23.8155               23.8155            82.58        

รวม 1,529.4693       1,529.4693        -                  1,574.2582         1,574.2582       102.93     
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบด าเนินงาน 254.5401         254.5401          11.4911           252.1391           263.6302         103.57     
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 190.5098           190.5098            10.7400             171.0811             181.8211          95.44        
     หมวดค่าสาธารณูปโภค 64.0303             64.0303             0.7511              81.0580               81.8091            127.77      
งบลงทุน 231.9893         231.9893          14.6300           170.0793           184.7093         79.62       
     ค่าครุภัณฑ์ 184.3945           184.3945            14.6300             126.4627             141.0927          76.52        
     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 47.5948             47.5948             -                   43.6166               43.6166            91.64        
งบเงินอุดหนุน 10.0000           10.0000            -                  10.5036             10.5036           105.04     
     หมวดเงินอุดหนุน 10.0000             10.0000             -                   10.5036               10.5036            105.04      
งบรายจ่ายอ่ืน 535.3288         535.3288          176.2226         392.5475           568.7701         106.25     
     หมวดรายจ่ายอ่ืน 535.3288           535.3288            176.2226           392.5475             568.7701          106.25      

รวม        1,031.8582         1,031.8582           202.3437             825.2695        1,027.6132        99.59
รวมท้ังส้ิน 2 แผนงาน        2,561.3275         2,561.3275           202.3437          2,399.5277        2,601.8714      101.58

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562  จากระบบ GFMIS
งบบุคลากรได้รับจัดสรรจากงบกลางการเล่ือนข้ันเล่ือนระดับจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 49,813,537.13 บาท
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รายการ ได้รับจัดสรร แผน
การเบิกจ่ายงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

รายการ 2559 2560 2561

งบบุคลากร 308.5477               314.7460               318.1670               

     หมวดคาจางชั่วคราว 308.5477                 314.7460                 318.1670                 

งบดําเนินงาน 610.8772               701.6710               738.3729               

     คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 610.8772                 701.6710                 738.3729                 

งบลงทุน 841.0705               900.0094               1,069.6444             

     คาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 841.0705                 900.0094                 1,069.6444               

งบรายจายอื่น 29.1253                 30.1314                 112.4418               

     หมวดรายจายอื่น 29.1253                   30.1314                   112.4418                 

รวมกรมสรรพสามิต              1,789.6207              1,946.5578              2,238.6261

หนวยงานอื่น                  285.6690                  285.0736                  297.2516

รวมทั้งสิ้น              2,075.2897              2,231.6314              2,535.8777

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได เงินสะสมคงเหลือ

และเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
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7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่สำคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ที่คิดว่าจะได้รับ 

 
แนวการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำคัญ 

กรมสรรพสามิต  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ( Modernization) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านนโยบาย  
  ส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการทางภาษี
ด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต การขยายฐานภาษีสินค้ าตามปริมาณโซเดียม การขยายฐานภาษีส ินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดเก็บภาษีตามการปล่อย CO2 ในสินค้ารถจักรยานยนต์และพลังงาน  

 2. ด้านกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  2.1 กรมสรรพสามิตนำเทคโนโลยีระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Block Chain 
Technology) มาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยนำร่องในสินค้าน้ำมันเพ่ือการส่งออกราชอาณาจักร 
ทั ้งนี ้เป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บ ลดการรั ่วไหล ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการอีกด้วย สอดคล้องกับความโปร่งใสและขบวนการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
  2.2 พัฒนาและปรับรูปแบบการควบคุมการจัดเก็บภาษี จากการใช้ระบบมาตรวัดเป็นการใช้
รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) ในรูปแบบของเครื ่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ            
(e-Stamp) ในสินค้าสุราแช่ ประเภทเบียร์ ทั้งนี้รูปแบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีแบบ Direct Coding นั้น จะมี
ระบบ Track & Trace เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถตรวจสอบการชำระภาษีและข้อมูลอ่ืนๆได้ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม         
ในการบริหารราชการ ด้านการจัดเก็บภาษีอีกด้วย 
 3. ด้านบุคลากร 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญในประเด็นการพัฒนาบุคลากรภายในกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง       
โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
สิ่งที่กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญในการเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร นั้นคือแผนการปฏิรูประบบการ
บริหารงานราชการ หรือ Government 4.0 ซึ่งกรมสรรพสามิตมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร (Smart People) ดังนี้  

3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองนโยบาย
ในระดับชาติได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนคำนึงถึงการนำเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ กระบวนความคิดเชิง
นวัตกรรม ให้สามารถตอบสนองการก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 

3.2 การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถที่หลากหลาย (Multi Skill) เช่น พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนากระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  
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3.3 การสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ (Service Mind) บ่มเพาะหลักธรรมาภิบาล (Better Government) 
สร้างความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง และสร้างทัศนคติการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการ 
(Citizen – Centric and Service - Oriented) 
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมสรรพสามิตได้มีการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัยและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
วิธีการบริหารจัดการองค์กร การบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื ่องและเป้าหมายของรัฐบาลในการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ ทั ้งนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมสรรพสามิต       
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไปสู่ระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake Data Analytic Model for Big Data) โดยมุ่งหวังให้ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมสรรพสามิตสามารถรวบรวมข้อมูล เพ่ื อสร้างแบบจำลองที ่ใช้ในการพยากรณ์            
ตามหลักการ Data Science เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ การบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต การป้องกันและปราบปราม และการบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริหารงานของ
กรมสรรพสามิตในการก้าวเข้าสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และ
สนับสนุนเศรษฐกิจสังคมแบบดิจิทัล  
 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ภ า ษ ี ส ร ร พส า ม ิ ต อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดเพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

น้้ามัน
38%

รถยนต์
22%

เบียร์
13%

สุรา
10%

ยาสูบ
12%

เครื่องดื่ม
4%

อื่น ๆ
1%

(หน่วย : ล้านบาท) 

สัดส่วนประมาณการ ปีงบประมาณ 2563 



แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร

บริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคคลากรภาครัฐ 

งบบุคลากร                                1,580,127,100.00 1,580,127,100.00      

เงินเดือนและคาจางประจํา                                1,427,543,100.00 1,427,543,100.00      

เงินเดือน                                   1,363,068,600.00 1,363,068,600.00        

คาจางประจํา                                       64,474,500.00 64,474,500.00            

คาตอบแทนพนักงานราชการ                                   152,584,000.00 152,584,000.00         

งบดําเนินงาน                                    22,406,500.00 22,406,500.00           

คาตอบแทน                                       15,534,000.00 15,534,000.00            

คาใชสอย                                         6,872,500.00 6,872,500.00              
รวม 1,602,533,600.00                               -                                            1,602,533,600.00      

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

งบดําเนินงาน                                                     -                               264,827,500.00 264,827,500.00         

    หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                                                     -                               200,044,000.00 200,044,000.00         

  คาตอบแทน                                                        -                                   13,911,800.00 13,911,800.00            

  คาใชสอย                                                        -                                  140,631,000.00 140,631,000.00           

  คาวัสดุ                                                        -                                   45,501,200.00 45,501,200.00            

 หมวดคาสาธารณปูโภค                                                        -                                   64,783,500.00 64,783,500.00            

งบลงทุน                                                     -                               135,937,500.00 135,937,500.00         

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง                                                     -                               135,937,500.00 135,937,500.00         

คาครุภัณฑ                                                     -                               117,788,400.00 117,788,400.00         

ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                        -                                   86,839,600.00 86,839,600.00            

ครุภัณฑวิทยาศาสตร -                                                      30,948,800.00                                30,948,800.00            

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                                                                                    18,149,100.00 18,149,100.00           

งบเงินอุดหนุน -                                                  10,000,000.00                              10,000,000.00           

   หมวดเงนิอุดหนุน -                                                  10,000,000.00                                10,000,000.00            

งบรายจายอื่น                                                     -                               417,479,100.00 417,479,100.00         

รวม                                                     -                               828,244,100.00          828,244,100.00

รวมทั้งสิ้น                                1,602,533,600.00                             828,244,100.00       2,430,777,700.00

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รวมทั้งสิ้น

8. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ



แบบฟอร์ม ก.1

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมท้ังส้ิน 2,430.7777           721.5867              445.6818              719.5664              543.9428              

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                        -                        -                        -                        -                        

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 828.2441                340.5908                63.3159                  299.9817                124.3557                

-13-

1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 828.2441                340.5908                63.3159                  299.9817                124.3557                

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ -                        -                        -                        -                        -                        

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,602.5336              380.9959                382.3659                419.5847                419.5871                

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน -                        -                        -                        -                        -                        

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ -                        -                        -                        -                        -                        

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง -                        -                        -                        -                        -                        

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย -                        -                        -                        -                        -                        

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ



แบบฟอร์ม ก.2

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมท้ังส้ิน ล้านบาท 642,600.0000   2,430.7777     -                 721.5867 -                 445.6818 -                 719.5664 -                 543.9428

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ล้านบาท 642,600.0000   828.2441 -                 340.5908 -                 63.3159 -                 299.9817 -                 124.3557

ผลผลิตท่ี 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท 642,600.0000   828.2441 170,687.5000   340.5908 164,860.9200   63.3159 160,290.3000   299.9817 146,761.2800   124.3557

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท 642,600.0000   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ 100

1 กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท -                   307.1373 -                   183.7651 -                   34.0341 -                   52.8825 -                   36.4556
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2 กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม ล้านบาท -                   386.3871 -                   115.6254 -                   22.602 -                   229.7313 -                   18.4284

3 กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ล้านบาท -                   134.7197 -                   41.2003 -                   6.6798 -                   17.3679 -                   69.4717

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ล้านบาท -                 1,602.5336     -                 380.9959 -                 382.3659 -                 419.5847 -                 419.5871

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

1 รายการบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ล้านบาท -                   1,602.5336      -                   380.9959 -                   382.3659 -                   419.5847 -                   419.5871

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย
2. ให้จัดท าเป็นแผนเต็มปี

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หมายเหตุ :

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)



แบบฟอร์ม ก.3

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ท้ังส้ิน งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ท่ีต้ังไว้ หมายเลข ค าช้ีแจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด เผ่ือขาดและเงิน ต้ังแต่เร่ิม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อ ๆ ไป สถานภาพ พร้อมเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 62 ตามหมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน 369.2438 118.9000 67.4301 133.1579 18.5260 18.5260 18.5260

1. ผูกพันสัญญา

ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

งบรายจ่ายอ่ืน

หมวดค่าครุภัณฑ์

เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปราม 2561 -2563 148.4090 118.9000 29.5090 -                 -                 -                 -                 6 ด าเนินการตามสัญญา ศปนม.ตร.04/2562 

การกระท าผิดเก่ียวกับปิโตรเลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ลว. 30 ส.ค. 62 

ต าบลบางด้วน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุดปราการ

1 ล า **

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) - - - - - - - - -

3. ผูกพันรายการใหม่

ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดล 2563 -2564 75.0980 -                 15.0196 60.0784 -                 -                 -                 2
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data

Analytic Model For Big Data) 1 ระบบ

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีน่าน 2563 -2564 23.2884 -                 5.8222 23.2884 -                 -                 -                 3

พร้อมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนและระบบสาธารณูปโภค ต าบลฝายแก้ว

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 โครงการ

(2) โครงการก่อสร้างอาคาชุดพักอาศัยข้าราชการส านักงาน 2563 -2564 22.0480 -                 4.4096 17.6384 -                 -                 -                 3

สรรพสามิตพ้ืนท่ีภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
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งปม.ท้ังส้ิน งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ท่ีต้ังไว้ หมายเลข ค าช้ีแจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด เผ่ือขาดและเงิน ต้ังแต่เร่ิม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อ ๆ ไป สถานภาพ พร้อมเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 62 ตามหมายเหตุ

(3) โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 2563 -2564 17.0334 -                 3.4067 13.6267 -                 -                 -                 3

อุดรธานี สาขาบ้านผือ พร้อมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนและระบบ

สาธารณูปโภค ต าบลหายโศก อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 โครงการ

งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม 2563 - 2567 83.3670 -                 9.2630 18.5260 18.5260 18.5260 18.5260 4

การกระท าความผิดเก่ียวกับปิโตรเลียม 90 คัน *

*ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับปิโตรเลียม เป็นงบประมาณในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

**เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับปิโตรเลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ฟุต 1 ล า เป็นงบประมาณในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

  หมายเหตุ    1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงท้ังรายการเดิมและรายการท่ีต้ังใหม่ในปี 2562 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังน้ี

                      (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562

3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี

                      (1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ท้ังส้ิน (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว

                      (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

รายการบุคลากรภาครัฐ 1,602,533,600 บาท

1. งบบุคลากร 1,580,127,100        บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 1,427,543,100        บาท

1.1.1 เงินเดือน 1,363,068,600        บาท

(1) อัตราเดิม 3480 อัตรา 1,316,583,400          บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 154 อัตรา 16,520,400              บาท

(3) เงิน พ.ป.ผ. 6 อัตรา 60,900                    บาท

(4) เงิน พ.ส.ร. 49 อัตรา 702,600                  บาท

(5) เงิน ส.ป.พ. 103 อัตรา 2,472,000                บาท

(6) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 299 อัตรา 22,610,400              บาท

(7) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 98 อัตรา 1,220,900                บาท

(8) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร 53 อัตรา 2,898,000                บาท

1.1.2 คาจางประจํา 64,474,500            บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 188 อัตรา 64,381,300              บาท

(2) เงิน พ.ส.ร. (คาจางประจํา) 2 อัตรา 16,300                    บาท

(3) เงิน ส.ป.พ. (คาจางประจํา) 3 อัตรา 72,000                    บาท

(4) เงิน พ.ป.ผ. 1 อัตรา 4,900                     บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 152,584,000          บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 735 อัตรา 150,497,300            บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 124 อัตรา 2,086,700                บาท

2. งบดําเนินงาน 22,406,500            บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 22,406,500            บาท

(1) คาเชาบาน 295 อัตรา 14,088,000              บาท

     (2) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) 133 อัตรา 1,446,000                บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 735 อัตรา 6,525,000                บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 735 อัตรา 347,500                  บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 828,244,100 บาท

1. งบดําเนินงาน 264,827,500          บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,044,000          บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,166,200              บาท

(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง   8 อัตรา 2,745,600                บาท

(3) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 17,839,700              บาท

(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,525,600                บาท

(5) คาซอมแซมครุภัณฑ 3,000,000                บาท

(6) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 2,000,000                บาท

(7) คาเชาทรัพยสิน 31,004,600              บาท

(8) คาจางเหมาบริการ (คาเชารถของ สตช.63 จํานวน 6 เดือน 9.2630 ลบ.) 72,783,000              บาท

(9) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 5,015,200                บาท

(10) คาโฆษณาและเผยแพร 2,962,900                บาท

(11) คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 500,000                  บาท

(12) วัสดุสํานักงาน 10,582,100              บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,685,000              บาท

(14) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 700,000                  บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,000,000                บาท

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามงบประมาณ
รายจาย (ทุกแผนงาน)
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(16) วัสดุคอมพิวเตอร 3,534,100                บาท

(17) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,000,000                บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 64,783,500            บาท

(1) คาโทรศัพท 7,700,000                บาท

(2) คาประปา 2,000,000                บาท

(3) คาไปรษณีย 1,504,300                บาท

(4) คาไฟฟา 43,753,200              บาท

(5) คาเชาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,826,000                บาท

2. งบลงทุน 135,937,500          บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 135,937,500          บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 117,788,400          บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 86,839,600              บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลและการสรางโมเดลการวิเคราะหขอมูล

สําหรับระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Data Lake and Data Analytic Model For Big

 Data) 1 ระบบ 15,019,600              บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 75,098,000              บาท

เงินงบประมาณ 75,098,000              บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 15,019,600              บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 60,078,400              บาท

(2) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 1 โครงการ 71,820,000              บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 30,948,800              บาท

(1) ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 391,800                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หนวย)

(1.1) เครื่องระบายอากาศและบําบัดสารพิษในอากาศ 2 เครื่อง 391,800                  บาท

(2) เครื่องวิเคราะหหาปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่ม 5 เครื่อง 14,950,000              บาท

(3) เครื่องวิเคราะหหาปริมาณกรดอะมิโนในเครื่องดื่ม 1 เครื่อง 3,285,000                บาท

(4) เครื่องไตรเตรทแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง 1,382,000                บาท

(5) เครื่องวิเคราะหหาองคประกอบในยาสูบ 1 เครื่อง 5,990,000                บาท

(6) เครื่องมือตรวจวิเคราะหสินคาประเภทเบียร 1 เครื่อง 4,950,000                บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 18,149,100            บาท

2.1.2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 18,149,100              บาท

(1) คาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 4,510,600                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(1.1) โครงการกอสรางบานพักสรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

พะเยา ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โครงการ

4,510,600                บาท

(2) โครงการกอสรางอาคารสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นาน พรอมสิ่งปลูกสรางอื่น

และระบบสาธารณูปโภค ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 1 โครงการ

5,822,200                บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 29,110,600              บาท

เงินงบประมาณ 29,110,600              บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 5,822,200                บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 23,288,400              บาท

(3) โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยขาราชการสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 

ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ

4,409,600                บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 22,048,000              บาท
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เงินงบประมาณ 22,048,000              บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 4,409,600                บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 17,638,400              บาท

(4) โครงการกอสรางอาคารสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบานผือ พรอม

สิ่งปลูกสรางอื่นและระบบสาธารณูปโภค ตําบลหายโศก อําเภอบานผือ จังหวัด

อุดรธานี 1 โครงการ

3,406,700                บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,033,400              บาท

เงินงบประมาณ 17,033,400              บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 3,406,700                บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 13,626,700              บาท

3. งบเงินอุดหนุน 10,000,000            บาท

3.1 เงินอดุหนนุทั่วไป 10,000,000            บาท

1) เงินอุดหนุนสําหรับคาสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไพ แสตมปสรรพสามิตและ 

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

10,000,000              บาท

4. งบรายจายอื่น 417,479,100          บาท

1) คาครุภัณฑ 128,216,100            บาท

(1) เรือตรวจการณใชปฏิบัติภารกิจการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับปโตรเลยีม ขนาดไมนอยกวา 80 ฟุต ตําบลบางดวน อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลํา

29,509,000              บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 148,409,000            บาท

เงินงบประมาณ 148,409,000            บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ -                            บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 118,900,000            บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 29,509,000              บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติภารกิจการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับปโตรเลียม

98,707,100              บาท

(2.1) รถตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตร

ประจํารถยนต 1 คัน

10,520,000              บาท

(2.2) เรือตรวจการณ ขนาดความยาวไมนอยกวา 30 ฟุต 3 ลํา 16,500,000              บาท

(2.3) เครื่องหาไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซล 1 เครื่อง 1,725,000                บาท

(2.4) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว) พรอมระบบปฏิบัติการและเครื่องสํารองไฟ 10 เครื่อง

410,000                  บาท

(2.5) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลงานปราบปรามการกระทําผิด

เก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ระบบ

1,825,400                บาท

(2.6) คาซอมแซมเรือตรวจการณศุลกากรเพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการ

กระทําผิดเก่ียวกับปโตรเลียมทางทะเล 18 ลํา

67,700,000              บาท

(2.7) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

(27หนา/นาที) 3 เครื่อง

26,700                    บาท

2) คาใชจายในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับปโตรเลียม 190,000,000            บาท

3) คาใชจายในการจัดพิมพแสตมปสรรพสามิต 90,000,000              บาท

4) คาเชารถยนตสําหรับใชในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

ปโตรเลยีม 90 คัน

9,263,000                บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 83,367,000              บาท

เงินงบประมาณ 83,367,000              บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 9,263,000                บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 18,526,000              บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 18,526,000              บาท

ป 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ 37,052,000              บาท
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แบบฟอร์ม ก.4

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

แหล่ง ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายท้ังส้ินของโครงการ แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563 ค าอธิบาย*
ช่ือโครงการ เงินกู้ ด าเนินงาน(ปี) โครงการ โครงการ เงินกู้ เงินบาท รวม เงินกู้ เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบุ) 25… - 25… สมทบ วงเงินท้ังส้ิน สมทบ วงเงินท้ังส้ิน ปี 2563
- - - - - - - - - - - -
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หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการท่ีได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)



แบบฟอร์ม ก.5

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา -                 -                 -                 -                 -                 

2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ 2,609.9756         3,101.2900         3,138.0000         3,255.0000         3,377.0000         3,503.5000         

2.1 เงินรายได้ 2,609.9756        3,101.2900        3,138.0000        3,255.0000        3,377.0000        3,503.5000        

2.2 ทุนหมุนเวียน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงินอุดหนุนและบริจาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงินกู้ในประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงินกู้ต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 อ่ืน ๆ* -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงินนอกงบประมาณท้ังส้ิน (1.+2.) 2,609.9756         3,101.2900         3,138.0000         3,255.0000         3,377.0000         3,503.5000         

4. น าไปสมทบกับงบประมาณ 2,609.9756         3,101.2900         3,138.0000         3,255.0000         3,377.0000         3,503.5000         

4.1 งบบุคลากร 360.9468          361.9468          369.1857          380.2613          391.6691          403.4192          

4.2 งบด าเนินงาน 1,044.4560        1,044.4259        1,083.8576        1,110.5216        1,141.6896        1,156.0936        

4.3 งบลงทุน 1,204.5728        1,316.9923        1,273.3607        1,340.9211        1,400.3279        1,473.6412        

4.4 งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

4.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                 377.9250          411.5960          423.2960          443.3134          470.3460          

5. คงเหลือหลังหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6. แผนการใช้จ่ายอ่ืน
7. คงเหลือ (5.-6.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 

สถานะการเงิน ปี 2561
ประมาณการ/แผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ

หมายเหตุ

8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
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แบบฟอร์ม ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ท่ี ท่ี

- -
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ประเภทรายการ* 
1.ยุบรายการเดิมเพ่ือไปเพ่ิมรายการใหม่                                                            

2.รายการท่ีมีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

3. เปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินงานจากท่ีก าหนดไว้เดิม

โอนเปล่ียนแปลงเป็น



แบบฟอร์ม ก.7

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้
ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ท่ี ท่ี

1 งบลงทุน ล้านบาท 40.0000 1 งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท 40.0000 ยุบรายการเดิมไปรายการใหม่

งบลงทุน ล้านบาท 3.1000 งบด าเนินงาน ล้านบาท 3.1000 งบประมาณเหลือจ่าย

โอนเปล่ียนแปลงเป็น

 ' -23 -

ประเภทรายการ* 
1.ยุบรายการเดิมเพ่ือไปเพ่ิมรายการใหม่                                                            

2.รายการท่ีมีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินงานจากท่ีก าหนดไว้เดิม



แบบฟอร์ม ก.8

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมท้ังส้ิน 2,561.3275         2,611.1410         202.3437            2,399.5277         91.90                 102.0350            102.0350            
งบบุคลากร 1,500.6292           1,550.4427           -                      1,550.4427           100.00                 -                      -                      
งบด าเนินงาน 283.3802             294.8874             11.4911               275.9546             93.58                  9.3829                 9.3829                 
งบลงทุน 231.9893             184.7093             14.6300               170.0793             92.08                  38.6780               38.6780               
งบเงินอุดหนุน 10.0000               10.5036               -                      10.5036               100.00                 -                      -                      
งบรายจ่ายอ่ืน 535.3288             570.5980             176.2226             392.5475             68.80                  53.9741               53.9741               

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติให้โอนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว 
 (4) ผลการเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562
 (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 (6) เงินท่ีขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561
 (7) เงินกันท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2561
วงเงิน

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว 

ณ 30 ก.ย. 62
ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหน้ีผูกพัน
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แบบฟอร์ม ก.9

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - - -

ยุทธศาสตร์...

แผนงาน...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจ่าย...

1. รายการ (ช่ือโครงการ...) วัตถุประสงค์

    1.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
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    1.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

    1.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

2. รายการ (ช่ือโครงการ...) วัตถุประสงค์

    2.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

    2.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

    2.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

3. รายการ (ช่ือโครงการ...) วัตถุประสงค์

    3.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

    3.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

    3.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

หมายเหตุ  รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี

12. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รวมเงินจัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี...)
จ านวน

คร้ัง
จ านวน

คน
อัตราท่ีต้ัง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ)

ระยะเวลา
ของโครงการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ค าช้ีแจง

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)ระยะเวลา



แบบฟอร์ม ก.10

กระทรวงการคลัง
กรมสรรสามิต

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รวมท้ังส้ิน - - - - -

ยุทธศาสตร์...
แผนงาน...

ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจ่าย...
1. ท่ีปรึกษาไทย วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (...)
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (...)
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (...)

(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน
        - อ่ืน ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

...

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี...)
กลุ่มวิชาชีพ

ประสบการณ์
(ปี)

ป.เอก

ระดับการศึกษา
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ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จ านวน
ท่ีปรึกษา

(คน)

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
ป.ตรี ป.โท



จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี...)
กลุ่มวิชาชีพ

ประสบการณ์
(ปี)

ป.เอก

ระดับการศึกษา ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จ านวน
ท่ีปรึกษา

(คน)

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

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน
ป.ตรี ป.โท

2. ท่ีปรึกษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
          - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)
          - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน
         - อ่ืน ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

...

หมายเหตุ
 1. รายการค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงรายช่ือโครงการและรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 และท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)
 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี
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แบบฟอร์ม ก.11

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน
รวมท้ังส้ิน 5,015,200       5,015,200       5,015,200    5,015,200              15 770 770 5,015,200    

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

กิจกรรมการบริการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

งบด าเนินงาน

1. โครงการ/หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบภาษี 2 140 140 3 วัน 661,000       ✓ วัตถุประสงค์

    ในประเทศ 1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 1 6 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 3,600            สรรพสามิตและกฎหมายอ่ืน ๆ

 - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 2 2 24 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 28,800          2 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความ

 - ค่าอาหาร 70 70 3 วัน 700 บาท/คน/วัน 147,000        สามารถของเจ้าหน้าท่ีให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 70 6 ม้ือ 50 บาท/คน/ม้ือ 21,000          จากแบบช าระภาษีรวมถึงสามารถวิเคราะห์ความ

 - ค่าเช่าท่ีพัก 70 70 2 วัน 750 บาท/คน/วัน 105,000        สัมพันธ์ของข้อมูล

 - ค่ายานพาหนะ 63 63 1 วัน 400 บาท/คน/วัน 25,200          3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสัมมนาซ่ึงเป็น

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเช่ารถบัสโดยสาร) ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีได้รับ

ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น 330,600       ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน

วิธีการฝึกอบรม

    การบรรยาเชิงอภิปรายวิทยากรบรรยาลักษณะถามตอบ

คร้ังละ 1คน = 1 คน x 6 ชม. = 6 ชม/รุ่น

    การฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรฝึกปฏิบัติ คร้ังละ 2 คน =

2 คน x 6 ซม x 2 วัน= 24 ชม./รุ่น 

กลุ่มเป้าหมาย

   ข้าราชการด้านตรวจสอบภาษี

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ

   ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ และมีความพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ และเป็นการสร้างมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 70 คน
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สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  )

ระบุจ านวน (เช่น ช่ัวโมง,
วัน เป็นตัน) / หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62)
ประเภท ก ประเภท ข จ านวน

14. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจริง
บุคคล

ภายนอก
รวม อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

หน่วยนับ



ราชการ เอกชน

สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  )

ระบุจ านวน (เช่น ช่ัวโมง,
วัน เป็นตัน) / หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62)
ประเภท ก ประเภท ข จ านวน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจริง
บุคคล

ภายนอก
รวม อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

หน่วยนับ

2. โครงการ/หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 4 200 200 3 วัน 978,400       ✓ วัตถุประสงค์

    ในประเทศ 1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 1 6 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 3,600            และแนวทางการจัดเก็บภาษี

 - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 2 2 24 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 28,800          2 เพ่ือบูรณาการงานด้านจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี

 - ค่าอาหาร 50 50 3 วัน 700 บาท/คน/วัน 105,000        และการปราบปราม ให้มีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้อง

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 50 6 ม้ือ 50 บาท/คน/ม้ือ 15,000          3 เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ รับทราบถึงปัญหา

 - ค่าเช่าท่ีพัก 50 50 2 วัน 750 บาท/คน/วัน 75,000          อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข บนมาตรฐานเดียวกัน

 - ค่ายานพาหนะ 43 43 1 วัน 400 บาท/คน/วัน 17,200          วิธีการฝึกอบรม
 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเช่ารถบัสโดยสาร)     การบรรยาเชิงอภิปรายวิทยากรบรรยาลักษณะถามตอบ

ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น 244,600       คร้ังละ 1 คน = 1 คน x 6 ชม. = 6 ชม/รุ่น
    การฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรฝึกปฏิบัติ คร้ังละ 2 คน =
2 คน x 6 ซม x 2 วัน= 24 ชม./รุ่น 
กลุ่มเป้าหมาย
   ข้าราชการ พนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บภาษี 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ
    จะท าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมรอบรู้ กระบวนการ
ข้ันตอนการปฏิบัติของการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ
การป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎ ระเบียบ
ของกรมสรรพสามิต รวมท้ังรู้ถึงปัญหาแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ีน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
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ราชการ เอกชน

สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  )

ระบุจ านวน (เช่น ช่ัวโมง,
วัน เป็นตัน) / หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62)
ประเภท ก ประเภท ข จ านวน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจริง
บุคคล

ภายนอก
รวม อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

หน่วยนับ

3. โครงการ/หลักสูตร ความรู้เก่ียวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต 3 120 120 5 วัน 1,063,200    ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 1 6 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 3,600            สามิต พ.ศ. 2560
 - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 2 2 48 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 57,600          2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมสรรพสามิต
 - ค่าอาหาร 40 40 5 วัน 700 บาท/คน/วัน 140,000        มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 40 10 ม้ือ 50 บาท/คน/ม้ือ 20,000          และความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย
 - ค่าเช่าท่ีพัก 40 40 4 วัน 750 บาท/คน/วัน 120,000        3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาส
 - ค่ายานพาหนะ 33 33 1 วัน 400 บาท/คน/วัน 13,200          ห้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น
 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเช่ารถบัสโดยสาร) และประสบการณ์ พร้อมท้ังเสนอแนะ วิธีการ  แก้ไข

ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น 354,400       ปัญหาและอุปสรรค ในการท างานร่วมกัน
วิธีการฝึกอบรม
    การบรรยาเชิงอภิปรายวิทยากรบรรยาลักษณะถามตอบ
คร้ังละ 1 คน = 1 คน x 6 ชม. = 6 ชม/รุ่น

    การฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรฝึกปฏิบัติ คร้ังละ 2 คน =

2 คน x 6 ซม x 4 วัน= 48 ชม./รุ่น 
กลุ่มเป้าหมาย
   ข้าราชการกรมสรรพสามิต
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ และวิธีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีถูกต้อง ไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน

...
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ราชการ เอกชน

สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  )

ระบุจ านวน (เช่น ช่ัวโมง,
วัน เป็นตัน) / หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62)
ประเภท ก ประเภท ข จ านวน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจริง
บุคคล

ภายนอก
รวม อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

หน่วยนับ

4. โครงการ/หลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 2 130 130 5 วัน 1,080,400    ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ระเบียบ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 1 6 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 3,600            ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
 - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 2 2 48 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 57,600          2 เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าการควบคุมภายใน และข้อควร
 - ค่าอาหาร 65 65 5 วัน 700 บาท/คน/วัน 227,500        ระวังในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 65 65 10 ม้ือ 50 บาท/คน/ม้ือ 32,500          3 เพ่ือให้ผู้สัมมนาได้มีโอกาสแลกเปล่ียน ประสบการณ์
 - ค่าเช่าท่ีพัก 65 65 4 วัน 750 บาท/คน/วัน 195,000        และการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีร่วมกัน
 - ค่ายานพาหนะ 60 60 1 วัน 400 บาท/คน/วัน 24,000          วิธีการฝึกอบรม
 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเช่ารถบัสโดยสาร)     การบรรยาเชิงอภิปรายวิทยากรบรรยาลักษณะถามตอบ

ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น 540,200       คร้ังละ 1 คน = 1 คน x 6 ชม. = 6 ชม/รุ่น
    การฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรฝึกปฏิบัติ คร้ังละ 2 คน =
2 คน x 6 ซม x 4 วัน= 48 ชม./รุ่น 
กลุ่มเป้าหมาย
   ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ
   ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามรถน าความรู้เก่ียวกับ ระเบียบ
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 65 คน

...
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ราชการ เอกชน

สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  )

ระบุจ านวน (เช่น ช่ัวโมง,
วัน เป็นตัน) / หน่วยนับ

อัตราท่ีต้ัง

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62)
ประเภท ก ประเภท ข จ านวน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจริง
บุคคล

ภายนอก
รวม อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน

หน่วยนับ

5. โครงการ/หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing Service ในการปฏิบัติงาน 4 180 180 4 วัน 1,232,200    ✓ วัตถุประสงค์
ด้านการบริหาราจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือขับเคล่ือนสู่ Thailand 4.0 1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ วิธีการ
    ในประเทศ ติดต้ังไดรเวอร์ การดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 1 6 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 3,600            2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการส ารองโปรแกรมและข้อมูล
 - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 2 2 36 ชม. 600 บาท/คน/ช่ัวโมง 43,200          ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ค่าอาหาร 45 45 4 วัน 700 บาท/คน/วัน 126,000        วิธีการฝึกอบรม
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 45 45 8 ม้ือ 50 บาท/คน/ม้ือ 18,000              การบรรยาเชิงอภิปรายวิทยากรบรรยาลักษณะถามตอบ
 - ค่าเช่าท่ีพัก 45 45 3 วัน 750 บาท/คน/วัน 101,250        คร้ังละ 1 คน = 1 คน x 6 ชม. = 6 ชม/รุ่น
 - ค่ายานพาหนะ 40 40 1 วัน 400 บาท/คน/วัน 16,000              การฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรฝึกปฏิบัติ คร้ังละ 2 คน =
 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเช่ารถบัสโดยสาร) 2 คน x 6 ซม x 3 วัน= 36 ชม./รุ่น 

ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น 308,050       กลุ่มเป้าหมาย
   ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ซ่ึงมีความรู้
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และการใช้งานระบบปฏิบัติ
การ Windows
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ และวิธีการ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ และการติดต้ังไดร์เวอร์ การดูแล
บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถส ารองข้อมูล
และโปรแกรมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 45 คน

...
หมายเหตุ :
      1. ค่ายานพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซ่ี เป็นต้น
      2. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
      3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี
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แบบฟอร์ม ก.12

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รวมท้ังส้ิน 2.9629 2.9629 2.9629 2.9629 2.9629
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบด าเนินงาน
1. โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านส่ือออนไลน์ 1.6500
   1.1 ส่ืออ่ืนๆ

  1.1.1 ผลิต Motion Infographic และเผยแพร่ทาง 3 เร่ือง 0.1600 0.4800 1. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความรู้
  Facebook Fanpage ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี กฎหมายและระเบียบ
     1.1.1.1 Facebook Fanpage ท่ีมียอด Like 3 Fanpage 0.1200 0.3600 2. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตเห็นความส าคัญ
     ไม่น้อยกว่า 1 ล้าน Likes ของการเสียภาษีและเกิดการยอมรับในการปฏิบัติงานของ
     1.1.1.2 Facebook Fanpage ท่ีมียอด Like 3 Fanpage 0.1700 0.5100 เจ้าหน้าท่ี
     ไม่น้อยกว่า 5 ล้าน Likes 3. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปตระหนัก
  1.1.2 เผยแพร่ Motion Infographic ในรูปแบบ 1 คร้ัง 0.3000 0.3000 ถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีเพ่ิม
  True View In Steam Ads บน Youtube มากข้ึน
  ไม่น้อยกว่า 100,000 Views 4. เพ่ือให้ประชาชนและผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะ

2. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่าน 13 คร้ัง จันทร์ - อาทิตย์ 1.3129 1.3129 เสียภาษีด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิต
ส่ือโทรทัศน์ จัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน
     เผยแพร่ Motion Infographic ความยาว 1 นาที
จ านวน 1 เร่ือง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 สถานี ออกอากาศ
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ทางรายการท่ีมี เรตต้ิงไม่ต่ ากว่า
1.0 ข้ึนไป

...
หมายเหตุ    รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี

15. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ค าช้ีแจง

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี 30 ก.ย.62)
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จ านวน
(นาที/คอลัมน์/...)

ต่อคร้ัง
คร้ัง ช่วงเวลา อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน



แบบฟอร์ม ก.13

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

มี ไม่มี ประเทศ
กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - - - - - - -

ยุทธศาสตร์...
แผนงาน...
ผลผลิต/โครงการ ...
กิจกรรม ...

งบรายจ่าย ...
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1. รายการ... วัตถุประสงค์
    - ค่าเบ้ียเล้ียง (ระบุต าแหน่ง...) กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าท่ีพัก (ระบุต าแหน่ง...) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
    - ค่าพาหนะ 
           - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (ระบุต าแหน่ง...)
           - ค่าธรรมเนียม
           - ค่าแท็กซ่ี
           - อ่ืนๆ (ระบุ)...
    - ค่าเคร่ืองแต่งตัว (ระบุต าแหน่ง...)
    - อ่ืน ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)
...
หมายเหตุ

1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุว่าเป็นกรณีท่ีมีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีท่ีไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องมี หรือ ไม่มี
3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุช่ือประเทศ และกลุ่มประเทศว่าเป็นประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554
4. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี

ประเภทการประชุม
(ระบุ)

พันธกรณีข้อตกลง ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)(ใส่เคร่ืองหมาย )เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี...)
คร้ัง/รุ่น คน วัน อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

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

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
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17. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ 
1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.3 หน่วยงานควรลดขั้นตอนการทำงาน และยกระดับการ
ปฏิบัติงานภาครัฐไปสู่ความทันสมัย ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 โดยเปลี่ยนกระบวนการการทำงานแบบเดิมไปเป็นการใช้
ระบบดิจิทัลเข้ามาทดแทนเป็นกรณีเร่งด่วน ควรปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารทรัพยากรตั้งแต่ด้านบุคลากร (สำนักงาน 
ก.พ.) ด้านบริหารการเงิน การงบประมาณและการบริหาร
ทรัพย์สิน (สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง) ให้เป็น
ระบบเดียวที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีการวางแผนเชิงรุก
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้สามารถ
เชื ่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้
สามารถใช้ข้อมูลในการศึกษาวิจัย การวางแผน การตัดสินใจ
การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน
การสร้างฐานข้อมูลดังกล่าว ควรพัฒนาระบบข้อม ูลใน
ภาพรวม โดยมีหน่วยงานกลางได้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐก ิจและส ั งคมจ ัดทำสถาป ัตยกรรมฐานข ้อมูล 
(Database Architecture) และบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อ
บูรณาการฐานข้อมูลและจัดทำระบบข้อมูลกลาง ซึ่งเป็นการ
ประหย ัดงบประมาณ ลดความซ ้ำซ ้อน ในการจ ัดหา 
Hardware (คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารของระบบต่าง 
ๆ) Software (ต ัวโปรแกรมและฐานข้อมูล) รวมทั ้งจะลด
ปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละกระทรวง เมื่อรัฐบาล
ต้องการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน หรือตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ ์

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและลดขั้นตอนการทำงานพร้อมทั้งยกระดับ
การทำงานเพื่อเข้าสู่ Excise 4.0 ดังนี ้
1. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารและการบริการ 
1.1 การแลกเปลี่ยนและเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยเชื่อมโยงระบบงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการ
ประชาชน  เช่น  
 - Linkage Center เชื ่อมโยงข้อมูลผู ้ประกอบการกับทะเบียนราษฎร์
กรมการปกครองเพื่อมาใช้ทำธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต 
 - NSW (National Single window) เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ออกใบอนุญาต เช่น กรมศุลกากร ใบอนุญาตนำเข้า และส่งออก 
 - ระบบใบขนสินค้าขาเข้า (EbXML & IT Center) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากรให้สามารถใช้งานกับระบบ
ของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการดูข้อมูล 
ใบขนสินค้าขาเข้าท่ีเกี่ยวกับสินค้าของกรมสรรพสามิต 
 - ระบบใบขนสินค้าขาออก เชื่อมโยงกับกรมศุลกากรเพื่อยืนยันสินค้าที่  
ส่งออกว่า  ตรงกับสินค้าที่ขอยกเว้นภาษี ขอคืนภาษี ขอลดหย่อนภาษ ี
1.2 การส่งเสริมความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น   การลงนาม MOU ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใช้
ข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการด้านการปราบปรามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกำหนด
มาตรการภาษี 
2. ด้านการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบทะเบียนประวัติให้สอดคล้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการ
วางแผนความพร้อมด้านกำลังคน มีการเชื ่อมโยงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลร่วมกันทั้งระบบ โดยขับเคลื่อนผ่านแผนแม่บทการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะมีการประสานการทำงานของส่วนต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ด้านการบริหารการเงิน การงบประมาณและการบริหารทรัพย์สิน 
กรมสรรพสามิตมีการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ในภาพรวมของกรมฯ 
อันจะส่งผลให้การใช้สินทรัพย์เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดำเนินการจัดทำระบบ 
4. การวางแผนเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
กรมสรรพสามิตมีการจัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล
หลากหลายมิติ โดยให้ทุกหน่วยงานทบทวนฐานข้อมูลตามภารกิจและ
สร ุปเป็นฐานข้อม ูลเพื ่อจ ัดทำเป็นคลังข ้อม ูลขนาดใหญ่ของกรม
สรรพสามิต และเพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Data Analytic) ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี และ
สามารถติดตามผู้เสียภาษีรายตัวได้ โดยการพัฒนาระบบงาน Business 
Intelligence เข ้าถ ึงข ้อม ูล Tracking Tax Payer การสร ้างต ัวแบบ 
(Model) เพื่อใช้  ในการทำนายหรือพยากรณ์ ตามหลักการของ Data 
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Science การสร้างผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลด้าน Big Data & Analytics  และใน
อนาคตจะได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลโดยจัดทำ Cleansing Data จัด
ระเบียบข้อมูล (Data Structure) จัดทำ Model Big Data Analytics 
จัดทำสมมติฐาน Model ความสัมพันธ์ของข้อมูลของสินค้า แยกรายการ
สินค้า รายอุตสาหกรรม(ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้บริโภค) การพิสูจนว์่า
นำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้จริง  พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดชุด
ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อกำหนดชุดข้อมูลที่จำเป็น 
เพื่อเป็น Big Data ของกรมสรรพสามิต นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังได้
จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ใหม่ของ
กรมสรรพสามิต เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ Digital 
Government  โดยม ีกระบวนการควบค ุมการปร ับเปล ี ่ยนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร ในช่วงที่มี
การปรับเปลี่ยนระบบและเทคโนโลยีต่างๆ 

1.4 หน่วยงานควรปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ ที่กำหนดให้นำสถานะและ
แผนการใช้จ ่ายเง ินนอกงบประมาณไปใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างครอบคลุมทั้งด้านรายได้
และรายจ่าย รวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สำหรับหน่วยงานที่มี
รายได้และประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณให้จัดทำงบ
แสดงฐานะการเงินและงบแสดงรายรับรายจ่าย เพื่อแสดงเงิน
รายได้สะสมคงเหลือและงบกระแสเงินสดในการประกอบการ
ยื่นขอรับงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายที่มีจำกัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการนำสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และได้เร่งรัด
หน่วยงานในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกำหนด 
 
 
 

1.5 หน่วยงานที่เสนอของบประมาณด้านรายจ่ายลงทุน ใน
ส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ ควรจัดทำกรอบแผนความ
ต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงานประกอบการขอรับ การจัดสรร
งบประมาณเพ ื ่อจ ัดหาคร ุภ ัณฑ์ และควรปฏ ิบ ัต ิตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัดในเรื่องมาตรฐาน
ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื ่อไม่ให้เกิด
รายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ในส่วนของงานก่อสร้าง
ควรมีการออกแบบให้เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของ
การใช้งาน พื ้นที ่ใช้สอยเป็นไปตามความจำเป็นและใช้
มาตรฐานทางวิศวกรรมในการกำหนดราคากลางให้เหมาะสม
กับพื้นที่ที่ดำเนินการ โดยหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณ
ควรนำมาสมทบกับเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสม 

1. รายการครุภัณฑ์ กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการจัดทำกรอบแผนความ
ต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงานประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณ
เพื ่อจ ัดหาคร ุภ ัณฑ์ พิจารณาความพร้อมของแผนความต้องการ 
รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ผลการสอบราคา และเหตุผลความ
จำเป็นในการจัดหา รวมถึงลักษณะในการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ที่ขอ
งบประมาณ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รบัจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 
184,394,500 บาท 
1.1 ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 2 รายการ  
      เป็นเงิน  110,195,600 บาท 
1.2 รอการลงนามในสัญญา จำนวน 8 รายการ  
      เป็นเงิน 34,198,900 บาท 
1.3 รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสรจ็    
      ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.4 รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ จำนวนเงิน 40,000,000 บาท  
      ยกเลิกโครงการ อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
2. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการออกแบบ
ให้เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของการใช้งาน พื้นที่ใช้สอยเป็นไป
ตามความจำเป็นและใช้มาตรฐานทางวิศวกรรมในการกำหนดราคากลาง
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ให้เหมาะสมกับพื ้นที ่ที ่ดำเนินการ ซึ ่งกรมสรรพสามิตได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 47,594,800 บาท ได้ดำเนินการ
ลงนามในสัญญาแล้วทั้ง 5 รายการ (งบประมาณผูกพัน ปี 61-62) 
 

1.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะซึ่งมีอายุเกินความจำเป็นที่ใช้งาน
แล้วให้จำหน่าย โดยควรนำวิธีทำลายซากมาใช้โดยไม่นำไป
ขายทอดตลาด เพื่อไม่ให้เกิดการหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ อัน
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะซึ่งมีอายุเกินความจำเป็นที่ใช้งานแล้ว กรมสรรพสามติ
ดำเนินการด้วยวิธีการขายทอดตลาด ตามอายุการใช้งานท่ีกรมบัญชีกลาง
กำหนด และดำเนินการเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะแทนการจัดซื้อใหม่ 
 

1.7 เพื ่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านรายจ่ายประจำ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความจำเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด จึงควรกำหนดแนวทางการเสนอของบประมาณ ดังนี ้

 

(1) ค่าใช้จ่ายการจ้างที ่ปรึกษา ควรดำเนินการจ้าง
เฉพาะงานที่มีความจำเป็น และหน่วยงานที่ขาดบุคลากรซึ่งมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ท้ังนี้ ไม่
สมควรจ้างที่ปรึกษาในแผนงานพื้นฐานของหน่วยงาน รวมทั้ง
ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน
หลักโดยการฝึกปฏิบัติ หรือการเร ียนรู ้จากผู ้เชี ่ยวชาญ
ภายนอก และนำองค์ความรู ้มาถ่ายทอดให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เพื ่อลดจำนวนการจ้างที ่ปรึกษาและลดภาระ
งบประมาณ 

กรมสรรพสามิต ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ควรมีการวางระบบและ
กำหนดให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน โดยจำแนกเป็น ๓ ระดับ 
ประกอบด้วย การฝึกอบรมระดับพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในตำแหน่งตาม
ความรับผิดชอบที ่เพิ ่มสูงขึ ้น และการฝึกอบรมเพื ่อเพิ่ม
สมรรถนะเฉพาะเร ื ่องเพ ื ่อให ้สอดคล ้องก ับแผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการที่ส่งผลต่อการขับเคลื ่อน
นโยบายภาครัฐโดยตรง 

ในการจ ัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต ในแต ่ละ
ปีงบประมาณ ได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรม/สัมมนาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีการให้ทุนการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทั้งนี้โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้ใช้เกณฑ์ตามสมรรถนะ ความ
จำเป็นในหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงเพื่อพัฒนาความรู้/ทักษะที่สูงขึ้นเป็น
เบื้องต้นอยู่แล้ว ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การอบรม/สัมมนาในแต่ละหลักสูตร อย่างไรก็ตามในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรในปีงบประมาณต่อๆไป จะกำหนดเกณฑ์ตามที่คณะกรรมาธิการ
ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทำแผนพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจนเป็น 3 ระดับ ดังกล่าวต่อไป 
 

(3)  การพ ัฒนาศ ั กยภาพบ ุ คคลภายนอกตาม
กลุ ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ ควรเป็นการฝึกอบรม
สัมมนาที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก ซึ ่งมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำหรับหลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกันหลาย
หน่วยงาน เช่น เกษตรแปลงใหญ่ SMEs ฯลฯ ควรมีการ
กำหนดมาตรฐานและบูรณาการหลักสูตรร่วมกันให้มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันเพื่อมิให้การฝึกอบรมสัมมนาเกิดความ
ซ้ำซ้อน ตลอดจนพิจารณาใช้สถานที่ฝึกอบรมสัมมนาของทาง
ราชการในโอกาสแรก และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งด้านการผลิตสื่อ ระบบ E-Learning และ
ความเหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอกกรมสรรพสามิต ซึ่งได้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการบริหารงานภาษีของกรมสรรพสามิต เช่น ผู้ประกอบการ
ที ่มีหน้าที ่เสียภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตมีการดำเนินการให้
ความรู้/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี ทั ้งนี ้การใช้สถานที่
สำหร ับฝึกอบรมจะพิจารณาใช้ห ้องฝึกอบรมหรือหอประชุมกรม
สรรพสามิตเป็นอันดับแรกหากขนาดและรูปแบบการฝึกอบรม/สมัมนาไม่
สอดคล้องให้ใช้สถานที่ภายในกรมสรรพสามิตจึงจะพิจารณาเลือกใช้
สถานที่ภายนอกต่อไป ทั้งนี ้กรมสรรพสามิตได้มีการจัดทำระบบ  e-
Learning เพื่อใช้เป็นฐานความรู้สำหรับเจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตทกุ
ระดับได้เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
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(4) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ควรให้ความสำคัญกับการ

ประชาสัมพันธ์ในภารกิจหลัก และกำหนดวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เลือกรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย สภาพพื ้นที ่ม ีความทันสมัย 
หลากหลาย สะดวก ประหยัดและเข้าถึงได้ง่าย สำหรับการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณ 

สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ และดำเนินงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีสอดรับกับภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต โดย
กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เลือกรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย และสภาพพ้ืนท่ี ทั้งนี้ เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอ และมีความต่อเนื่อง โดย
ม ุ ่ งเน ้นการประชาส ัมพ ันธ ์ เช ิงร ุก ซ ึ ่ งเป ็นการต ิดต ่อส ื ่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท 
ภาระหน้าที่ กิจกรรม ผลงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การจัดเกบ็
ภาษีสรรพสามิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังเอื้อประโยชน์ต่อรัฐใน
การพัฒนาประเทศ และเป็นการส่งเสริมฐานะทางการคลังที่ยั่งยืนต่อไป 
ด ้านความทันสมัย หลากหลาย สะดวก ประหยัดและเข้าถ ึงง่าย 
สำนักงานเลขานุการกรมได้กำหนดใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์
ด้วย เนื่องจากเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ประชาชนสูง โดยสามารถเข้าถึงอย่างรวดเร็วและเป็น วงกว้าง ไม่มี
ข้อจำกัดเรื่องของระยะทาง เวลา และงบประมาณ อันเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ  งานประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้กรมสรรพสามิตมี
ช่องทาง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการ
สร้างเครือข่ายโดยการสื่อสารโต้ตอบกับประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก  
ในส ื ่อส ังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างต ่อเนื ่อง ส ่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ที ่ดีต่อประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี นอกจากนี้ ยั ง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการรับรู ้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับกรมสรรพสามิตให้เป็นองค์กรที ่มีความทันสมัย โดยมีการนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ควรพิจารณาเฉพาะภารกิจหลักของหน่วยงาน และ
เป็นพันธกรณีในลักษณะข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนคน ระยะเวลา และ
ประเทศให้ชัดเจน เท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที ่จะ
ได้รับเป็นสำคัญและต้องดำเนินการตามระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรมีการ
รายงานผลต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
นำไปสู่การปฏิบัติ  ทั ้งนี ้ ควรหลีกเลี ่ยงกรณีหน่วยงานไป
จัดทำพันธกรณีระหว่างกันที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ
หน่วยงานอย่างแท้จริง 

กรมสรรพสามิต ไมไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาบุคลากรมา
ช่วยปฏิบัติงานที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นในแผนงานยุทธศาสตร์
และแผนงานบูรณาการ ควรพิจารณาควบคุมจำนวนบุคลากร

รายการค่าจ้างเหมาบริการ กรมสรรพสามิต กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต 
ประเภทและลักษณะการจ้างให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน เหมาะสมและคุ้มค่าใน
การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
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ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมจำเป็นสอดคล้องกับกรอบ
อัตรากำลังและปริมาณงานที่มีอยู ่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ 
ขอบเขต ประเภทและลักษณะการจ้างให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน 
เหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณเท่ากัน เป็น
เงิน 
จำนวน 63,520,000 บาท 

1.9 หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ และพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล เช่น WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines) เปลี่ยนเอกสาร
กระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื ่อเดิม
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) ได้พัฒนา 
“มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อ
เป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ  
       เกณฑ์ความสำเร็จ (Success Criteria) มี 3 ระดับ  
  1. ระดับ A หมายถึง ระดับของเกณฑ์ความสำเร็จที ่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแนวทาง หากปฏิบัติตามจะทำให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์เนื้อหาเว็บได้ 
  2. ระดับ AA หมายถึง ระดับของเกณฑ์ความสำเร็จที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแนวทาง หากปฏิบัติตามจะทำให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์เนื้อหาเว็บได้ง่ายขึ้น  
  3. ระดับ AAA หมายถึง ระดับของเกณฑ์ความสำเร็จที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแนวทาง หากปฏิบัติตามจะทำให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์เนื้อหาเว็บได้ง่ายที่สุด  
เว็บไซต์กรมสรรพสามติได้มาตรฐาน ระดับ AA ทั้งนี้กรมสรรพสามติ
มุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์ของกรมฯ ใหม้ีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับ 
AAA ต่อไป 

2. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ 
ไม่ม ี  

3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน 

 

3.3 กระทรวงการคลัง  
(5) กรมสรรพสามิต ควรมีแนวทางการดำเนินงานให้

สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ และมี
มาตรการป้องกันการลักลอบนำสินค้าต่างประเทศเข้ามา เพื่อ
มิให้มีผลกระทบต่อการนำภาษีสรรพสามิตบางประเภทมาใช้
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การนำภาษีที่เก็บจากสุรา
และยาสูบมาจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย เป็นต้น 

กรมสรรพสามิตได้รับมอบหมายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใน
ปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 622,600 ล้านบาท ซึ่งถือว่า
เป็นเป้าหมายที่ท้าทายต่อการดำเนินงานเป็นอย่างยิ ่ง อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้กรมสรรพสามิตสามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ตาม
เป้าหมาย จึงได้มีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานไว้ / มิติ ดังนี้ 

1. มิติการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
ก. การศึกษาเพื่อขยายฐานภาษีสินค้าอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น ภาษีสินค้าที่มีความเค็ม
และใช้ไขมันท่ีไม่ดี เป็นต้น  

ข. การศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางภาษี เพื่อรองรับ
รถยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicle) ที ่จะก้าวเข้ามามีความสำคัญใน
อนาคต 

ค. การศึกษาการเปลี่ยนฐานภาษีรถจักรยานยนต์ จากการจัดเก็บที่
ขนาดกระบอกสูบมาเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์



- 40 - 
ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ 

(เช่นเดียวกับสินค้ารถยนต์) โดยคาดว่าจะเสนอให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาได้ภายในสิ้นปีนี้ 

ง. ปรับโครงสร้างองค์กรเพื ่อรองรับพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 
เพื่อให้การดำเนินงานของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการใช้ฐานราคาขายปลีกแนะนำ ที ่ม ีหน่วยงานมา
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมใน
กระบวนการการจัดเก็บภาษี 

จ. พัฒนา/ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ
ชำระภาษี การขอใบอนุญาต ตลอดจนการติดต่อราชการต่างๆของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการลดภาระทางด้านต้นทุนทางด้านตัวเงิน
และมิใช้ตัวเงิน อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อประชาชนสามารถ
เข้าถึงการบริการของกรมสรรพสามิตได้ง่ายยิ่งข้ึน 
2. มิติการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 

มาตรการป้องกันการลักลอบนำสินค้าต่างประเทศเข้ามา 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจอย่าง
ทั่วถึงในกฎและระเบียบของกรมสรรพสามิต รวมทั้งให้ทราบถึงพิษภัย
ของบุหรี่เถื่อนและสุราเถื่อน 
2. กำชับและเร่งร ัดให้เจ ้าหน้าที ่สรรพสามิตในทุกพื ้นที ่ออกตรวจ
ปราบปรามและประชาสัมพันธ์ตามแนวชายแดนและในพื้นที่คาดว่าจะมี
การกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกเน้นปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามแนวชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการบูรณาการ
กำลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เจ้าหน้าท่ีทหาร
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร
โดยมีโครงการ ดังน้ี 
   3.1 โครงการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน 
   3.2 โครงการป้องกันและปราบปรามบุหรี่เถื่อน 
   3.3 โครงป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อน 
   3.4 โครงการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ 
   3.5 โครงการปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์ 
4. สกัดกั้นเครือข่ายรายใหญ่และรายย่อยตามเส้นทางที่มีการลักลอบ  
การกระทำผิดอย่างจริงจังและเข้มงวด 
5. แจ้งให้ประชาชนทั่วไป หากทราบเบาะแสการกระทำผิดให้แจ้งมา                      
ที่ Hot line 1713 กรมสรรพสามิต  

 

 


