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1. รายนามผู้ชี้แจง 
กรมสรรพสามิต 

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

ล าดับ      ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
   

1. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์             อธิบดีกรมสรรพสามิต 
2. นายธรรมศักดิ ์ ลออเอ่ียม  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต 
3. นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 
4. นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภญิโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 
5. นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
6. 
7. 
8. 

นายสมเดช  ศรีสวัสดิ์ 
นางสดศรี พงศ์อุทัย 
นายวรวรรธน์ ภิญโญ 
 

รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.excise.go.th/index.php?id=1009
http://www.excise.go.th/index.php?id=1009
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดต้ัง 
หน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงาน 

 
 วิสัยทัศน์ 

ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
 

พันธกิจ 
1. บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสถียรภาพทางการคลัง 
2. พัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม 
3. ส่งเสริมนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและทันสมัย 
5. พัฒนาองคก์รให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยงาน 
     กรมสรรพสามิตมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดเก็บภาษี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  (1)  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
กฎหมายว่าด้วยสุรา  กฎหมายว่าด้วยยาสูบ  กฎหมายว่าด้วยไพ่  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต  
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับภาษีท่ีกรมจัดเก็บ 
  (2)  ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีท่ีกรมจัดเก็บ 
  (3)  เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง 
  (4)  ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม 
  (5)  บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่ 

(6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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โครงสร้างของกรมสรรพสามิต 
 

 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 ส านัก 1 ส านักงาน  1 ศูนย์        
4 กลุ่ม 10 ส านักงานสรรพสามิตภาค  87 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  และมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ 
โรงงานไพ่ และองค์การสุรา ภายใต้การบริหารของอธิบดี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต          
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต รองอธิบดี 4 คน 
ผู้อ านวยการส านัก (อ านวยการสูง) จ านวน 8 คน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค (อ านวยการสูง) จ านวน 
10 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 24 คน  สรรพสามิตพ้ืนที่(อ านวยการสูง) จ านวน 86 คน สรรพสามิตพ้ืนที่(อ านวยการ
ต้น) จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกอง (อ านวยการต้น) จ านวน 1 คน   
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 

นายธรรมศักดิ์ ลออเอ่ียม 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ 

บริหารการจัดเก็บภาษี 

ส านักมาตรฐานและพัฒนา 
การจัดเก็บภาษี 1 

ส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที ่3  และ 4 

 

ส านักตรวจสอบ ป้องกนัและ
ปราบปราม 

ส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที ่ 8  9  และ 10 

นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา 
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ 

ภาษสีรรพสามิต 
 
 

ส านักแผนภาษ ี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที ่1 และ 6 

 

นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ 
รองอธิบดี 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ 
รองอธิบดี 

 

นางสดศรี พงศ์อุทัย 
รองอธิบดี 

 

นายวรวรรธน์ ภิญโญ 
รองอธิบดี 

 
ส านักมาตรฐานและพัฒนา 

การจัดเก็บภาษี 2 

 

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและ 
ของกลาง 

ส านักบริหารการคลังและ 
รายได้ 

ส านักกฎหมาย 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 
 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 
 

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ 
ทางเทคนิค 
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3. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ 2559 
        และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2558  
หน่วย:ล้านบาท 

ประเภทรายได้ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
1.น้ ามันฯ 
2.ยาสูบ 
3.สุรา 
4.เบียร์ 
5.รถยนต์ 
6.เครื่องดื่ม 
7.เครื่องไฟฟ้า 
8.รถจักรยานยนต์ 
9.แบตเตอรี่ 
10.อื่นๆ  

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 

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 

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 

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 

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 
1,098.84 

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 
1,207.82 

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 
1,841.35 

127786.05 
62,733.91 
62,487.93 
80,114.38 
80,704.32 
17,598.54 

470.89 
2,915.07 
2,189.66 
2,091.58 

รวม 278,312.47 291,221.20 405,756.93 399,778.56 379,653.06 432,898.04 382,730.22 439,092.34 
อัตราเพิ่ม -3.11 4.64 39.33 -1.47 -5.03 14.02 -11.59 14.73 

 
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2559  (ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) 

หน่วย:ล้านบาท 
ประเภทรายได้ 

 
(1) 

เก็บจริงปีนี ้
2559 
(2) 

เก็บจริงปีที่แล้ว
2558 
(3) 

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

(2) เทียบกับ (6) 
จ านวน 

(4) 
ร้อยละ 

(5) 
จ านวน  

(7) 
ร้อยละ 
 (8) 

1.น้ ามันฯ 
2.รถยนต ์
3.เบียร ์
4.สุรา 
5.ยาสูบ 
6.เครื่องดื่ม 
7.เครื่องไฟฟ้า 
8.รถจักรยานยนต ์
9.แบตเตอรี ่
10.อื่นๆ  

114,600.76 
67,042.48 
62,175.27 
44,881.52 
43,059.81 
12,659.99 

74.82 
1,876.80 
1,587.96 

1,720 

78,788.32 
55,339.19 
56,222.65 
44,540.99 
42,913.36 
12,213.58 

325.51 
1,989.60 
1,482.05 

1,498 

35,812.44 
11,703.29 
5,952.63 

340.53 
146.45 
446.41 
-250.69 
-112.80 
105.91 

222 

45.45 
21.15 
10.59 
0.76 
0.34 
3.66 

-77.02 
-5.67 
7.15 

14.85 

110,526.43 
62,598.44 
55,227.47 
44,425.72 
42,477.47 
12,410.40 

362.15 
1,852.75 
1,462.23 

1,368 

4,074.32 
4,444.04 
6,947.81 

455.80 
582.34 
249.59 
-287.33 

24.05 
125.73 

352 

3.69 
7.10 

12.58 
1.03 
1.37 
2.01 

-79.34 
1.30 
8.60 

25.75 
รวม 349,680 295,313 54,367 18.41        332,711 16,969 5.10 
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ผลการปราบปราม  ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 –  พฤษภาคม 2559) 
 

ประเภทรายได้ 
 

(1) 

ผลการด าเนินงาน 
2559 
(2) 

ประมาณการ 
2559 
(3) 

(2) เทียบกับ (3) 
จ านวน  

(4) 
ร้อยละ 
 (5) 

คด ี(ราย) 
ค่าปรับ-เงินส่งคลัง(ล้านบาท) 
 

29,767.00 
133.21 

19,164.00 
144.35 

10,603.00 
-12.14 

55.33 
-8.35 

  
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย ไม่สอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 

 
แนวทางแก้ไข 
  
 1. ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
 2. การหารือร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความชัดเจนในการจัดเก็บภาษี 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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4. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2559 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หน่วย : บาท 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 
งบบุคลากร  1,376,406,100.00  1,418,400,295.97 103.05  

  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,290,546,100.00  1,290,939,750.67  100.03  
  หมวดพนักงานราชการ 85,860,000.00  127,460,545.30            148.45  

งบด าเนินงาน 274,401,700.00  274,055,629.08             99.87  
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 209,739,900.00       200,198,993.35            95.45  
   ค่าตอบแทน 49,308,200.00 4,4372,720.89 89.99 
   ค่าใช้สอย 114,512,700.00 101,170,390.47 88.35 
   ค่าวัสด ุ 45,919,000.00 40,170,730.18 87.48 
  หมวดค่าสาธารณปูโภค       64,661,800.00        72,379,807.73            111.94  

งบลงทุน 365,942,800.00     157,742,628.33  43.11             
-      หมวดค่าครุภณัฑ ์ 218,432,500.00  80,450,322.00            36.83  

    หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           147,510,300.00             77,292,306.23               52.40                
งบเงินอุดหนุน 6,200,000.00  10,858,238.17  175.13  
    หมวดเงินอุดหนุน 6,200,000.00  10,858,238.17  175.13  
งบรายจ่ายอื่น       2,034,412,800.00       1,990,288,831.57             97.83  
    หมวดรายจ่ายอื่น       2,034,412,800.00       1,990,288,831.57             97.83  

รวมท้ังสิ้น        4,057,363,400.00        3,835,383,643.21             94.53  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 จากระบบ GFMIS 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หน่วย : บาท 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน   
งบบุคลากร 1,387,050,400.00  966,442,223.54  69.68  
  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,297,756,000.00  880,277,387.39              67.83  
  หมวดพนักงานราชการ 89,294,400.00  86,164,836.15              96.50  
งบด าเนินงาน 265,325,940.00  161,140,767.19  60.73  
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 199,433,200.00  114,506,387.70    57.42  
  ค่าตอบแทน 42,310,600.00  26,906,769.62  63.59  
  ค่าใช้สอย 111,203,600.00  70,495,694.02  63.39  
  ค่าวัสด ุ 45,919,000.00  17,103,924.06  37.25  
  หมวดค่าสาธารณปูโภค 65,892,740.00  46,634,379.49  70.77  
งบลงทุน 650,164,260.00  110,913,544.03  17.06  
  หมวดค่าครภุัณฑ ์ 454,946,560.00  105,041,260.00  23.09  
  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 195,217,700.00  5,872,284.03  3.01  
งบเงินอุดหนุน 6,200,000.00  5,924,529.85  95.56  
 หมวดเงินอุดหนุน 6,200,000.00  5,924,529.85  95.56  
งบรายจ่ายอื่น          349,359,600.00        287,373,357.06             82.26  
  หมวดรายจา่ยอื่น          349,359,600.00        287,373,357.06             82.26  

รวมท้ังสิ้น     2,658,100,200.00     1,531,794,421.67             57.63  

ณ วันท่ี 31  พฤษภาคม 2559 จากระบบ GFMIS 
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5. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 

 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2556 2557 2558 
งบบุคลากร 278.1439 292.5580 302.0486 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า - - - 
หมวดพนักงานราชการ - - - 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 278.1439 292.5580 302.0486 

งบด าเนินงาน 497.8379 489.8491 620.0752 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 477.8799 485.5698 619.7756 

  ค่าตอบแทน 38.3188 14.5408 11.2361 
  ค่าใช้สอย 343.9761 391.4759 538.6769 
  ค่าวัสด ุ 95.5850 79.5532 69.8626 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 19.9580 4.2793 0.2996 
งบลงทุน 549.6516 377.9598 567.4895 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 549.6516 377.9598 567.4895 
งบเงินอุดหนุน - - - 

หมวดเงินอุดหนุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน 103.9144 93.7497 36.9036 

หมวดรายจ่ายอื่น 103.9144 93.7497 36.9036 
รวมกรมฯ 1,429.5478 1,254.1166 1,526.5169 

หน่วยงานอื่น 214.2486 218.6311 208.0414 
รวมหน่วยงานอ่ืน 214.2486 218.6311 208.0414 

รวมทั้งสิ้น 1,643.7964 1,472.7477 1,734.5583 
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6. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 ทีส่ าคัญ  
 

กรมสรรพสามิต  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ( Modernization) ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
1. ด้านนโยบาย 

   การใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตในการสนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ซึ่งเป็น     
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบริหารประเทศ เช่น การจัดเก็บภาษี Sin Tax เพ่ือลดการบริโภคสินค้าที่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ เป็นต้น  
 2. ด้านกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

- การสร้างมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจนตรวจสอบได้ โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้     
ในการด าเนินงาน  เช่น  แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ Vision sensor  เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บภาษี  เกิดความชัดเจน  
เป็นธรรม ระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศกับสินค้าที่น าเข้า 

- การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าสรรพสามิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือการส่งออกเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด้านบุคลากร 

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให้มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องจัดการอบรม/สัมมนา ให้บุคลากรมีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งให้บุคลากรมีความรู้ในรูปแบบการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ      
ทั้งในด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การป้องกันและปราบปราม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
มีการส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Knowledge Organization) และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่                
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตอีกด้วย 
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดหาระบบศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Disaster Recovery Site) การพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีน้ ามัน-เครื่องดื่ม  ศูนย์ปฏิบัติงานส ารองและส านักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่   ส าหรับใน
การควบคุมการจัดเก็บภาษ ี 

 

 
 
 
 
 



10 

 

ประมาณการปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบ 
กับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2558  

 
หน่วย : ล้านบาท 

ผลการจัดเก็บรายได้ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 จ านวน ร้อยละ

1. น ้ำมัน 127,786.05 166,030.00 38,243.95 29.93
2. รถยนต์ 80,704.32 93,500.00 12,795.68 15.86
3. เบียร์ 80,114.38 81,200.00 1,085.62 1.36
4. ยำสูบ 62,733.91 64,800.00 2,066.09 3.29
5. สุรำ 62,487.93 65,300.00 2,812.07 4.50
6. เคร่ืองด่ืม 17,598.54 18,000.00 401.46 2.28
7. อื่นๆ 7,667.19 7,470.00 -197.19 -2.57

รวม 439,092.32 496,300.00 57,207.68 13.03

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บ
ประเภทรายได้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

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

ตัวชี้วัด / กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 549,900.0000    2,725.7043   -         648.8082    -         643.9689    -         643.9689    -         788.9583   

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ล้านบาท 1,444.5508   -         361.1377    -         361.1377    -         361.1377    -         361.1377   

     1. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐบริหารจดัการรายได้และรายจา่ยภาครัฐ ล้านบาท 1,444.5508                 -        361.1377             -        361.1377             -        361.1377             -        361.1377

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ล้านบาท 549,900.0000    1,281.1535   -         287.6705    -         282.8312    -         282.8312    -         427.8206   

     ผลผลิตที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท     549,900.0000    1,281.1535            -       287.6705            -       282.8312            -       282.8312            -      427.8206

     - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท     549,900.0000                -              -                 -              -                 -              -                 -              -                -   

     - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ          100.0000                -              -                 -              -                 -              -                 -              -                -   

     1. กิจกรรมการบริหารจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท 579.9774       83.3655       165.5373      -          165.5373      165.5373     

     2. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม ล้านบาท 289.2204       204.3050      14.3050       14.3050       56.3054      

     3. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ล้านบาท 411.9557       -              102.9889      102.9889      205.9779     

   หมายเหต ุ: 1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย

                  2. ให้จดัท าเป็นแผนเต็มปี

11

7.1  แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบ ก. 1  
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กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไมร่วมเผ่ือเหลือ ที่ตั้งไว้ หมายเลข ค าชี้แจง

ผลผลิต / โครงการ  /งบรายจ่าย / รายการ เริม่ตน้-สิ้นสุด เผ่ือขาดและเงนิ ตั้งแตเ่ริม่ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปีตอ่ๆ ไป สถานภาพ พรอ้มเหตผุล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 59 ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 1,401.6625         725.9952         430.1473    228.7152   16.8048     -            -           

1. ผูกพันสัญญา 84.1320             33.7176           16.8048      16.8048     16.8048     -            -           

ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ

งบรายจ่ายอ่ืน 84.1320             33.7176           16.8048      16.8048     16.8048     -            -           

1. ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและปราบปรามการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับปโิตรเลียม

    - ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการปอ้งกันและปราบปราม 2558-2562 84.1320               33.7176            16.8048       16.8048      16.8048      -             -            1 สัญญาต่อเนื่อง 5 ปี

การกระท าความผิดเกี่ยวกับปโิตรเลียม**

2. ผูกพัน ม.23 1,229.2473         692.2776         395.6858    141.2839   -           -            -           

ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ

งบลงทุน 1,229.2473         692.2776         395.6858    141.2839   -           -            -           

หมวดครภุณัฑ์ 449.8375            395.1176         54.7199      -           -           -            -           

1. โครงการจัดหาระบบศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558-2560 199.8760              183.9446          15.9314       -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

(Disaster Recovery Site) 1 โครงการ

2. โครงการพัฒนาระบบใหบ้ริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 2558-2560 68.9615               48.2730            20.6885       -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น  ามัน-เคร่ืองด่ืม)

1 โครงการ

3. โครงการศูนย์ปฏบิติังานส ารองและส านักงานสรรพสามิต 2558-2560 181.0000              162.9000          18.1000       -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

เคล่ือนที่ 1 โครงการ

หมวดที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 779.4098            297.1600         340.9659    141.2839   -           -            -           

1. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 2558-2560 27.7020               18.9100            8.7920         -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ชลบรีุ 2 1 แหง่

2. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 2558-2560 26.2600               19.4324            6.8276         -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ชัยภมูิ 1 แหง่

7.2  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบ ก. 2    



หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไมร่วมเผ่ือเหลือ ที่ตั้งไว้ หมายเลข ค าชี้แจง

ผลผลิต / โครงการ  /งบรายจ่าย / รายการ เริม่ตน้-สิ้นสุด เผ่ือขาดและเงนิ ตั้งแตเ่ริม่ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปีตอ่ๆ ไป สถานภาพ พรอ้มเหตผุล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 59 ตามหมายเหตุ

3. โคงการก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพสามิตพื นที่สมุทรปราการ 2 2558-2560 27.0000               15.1693            11.8307       -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

1 แหง่

4. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพสามิตพื นที่ระยอง 2 1 แหง่ 2558-2560 22.9600               18.2821            4.6779         -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

5. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพสามิตพื นที่อุตรดิตถ์ 1 แหง่ 2558-2560 20.5284               16.2174            4.3110         -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

6. โครงการก่อสร้างอาคารส านักตรวจสอบ ปอ้งกันและปราบปราม 2558-2560 322.9594              142.3048          180.6546     -             -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

1 แหง่ -                      

7. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559-2561 332.0000              66.8440            123.8721     141.2839    -            -             -            2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กรมสรรพสามิต พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 1 โครงการ

3. ผูกพันรายการใหม่ 88.2832             -                 17.6567      70.6265     -           -            -           

ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ

งบลงทุน 88.2832             -                 17.6567      70.6265     -           -            -           

หมวดที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 88.2832             -                 17.6567      70.6265     -           -            -           

1. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 2560-2561 19.2650               -                   3.8530         15.4120      -            -             -            3

ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แหง่

2. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 2560-2561 25.2679               -                   5.0536         20.2143      -            -             -            3

นครพนม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แหง่

3. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 2560-2561 25.4495               -                   5.0899         20.3596      -            -             -            3

นราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แหง่

4. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพื นที่สุพรรณบรีุ 2560-2561 18.3008               -                   3.6602         14.6406      -            -             -            3

ต าบลบา้นโพธิ ์อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 แหง่

**ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการปอ้งกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับปโิตรเลียม เปน็งบประมาณในส่วนของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

  หมายเหต ุ   1.ใหแ้สดงงบด าเนินงาน งบลงทนุ และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปน็ งบด าเนินงานและงบลงทนุ

                    2.ใหแ้สดงทั งรายการเดิมและรายการที่ตั งใหม่ในป ี2560 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเปน็ 3 รายการดังนี 

                      ( 1 ) ผูกพันตามสัญญา ( 2 ) ผูกพันตาม ม. 23 (3 ) ผูกพันรายการใหม่ ป ี2560

                    3. ใหร้ะบหุมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี 13

                      ( 1 ) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ทั งสิ น ( 2 ) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ ( 3 ) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ ( 4 ) อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ( 5 ) จัดซื อจัดจ้างแล้ว

                      ( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว ( 7 ) ยกเลิกรายการ แบบ ก. 2    
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 1,444,550,800 บาท

1. งบบคุลากร 1,420,171,300    บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 1,294,935,200    บาท

1.1.1 เงินเดือน 1,225,166,400    บาท

(1) อตัราเดมิ 3135 อตัรา 1,182,446,600    บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 16,377,600        บาท

(3) เงนิ พ.ป.ผ. 87,200             บาท

(4) เงนิ พ.ส.ร. 723,800           บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 20,090,400        บาท

(6) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 292,800           บาท

(7) เงนิเพิ่มส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตพุเิศษต าแหน่งนิตกิร 5,148,000         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจ า 69,768,800        บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 69,756,300        บาท

(2) เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 7,600              บาท

(3) เงนิ พ.ป.ผ. 4,900              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 125,236,100      บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 125,236,100      บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 124,701,300      บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพพนกังานราชการ 534,800           บาท

2. งบด าเนินงาน 24,379,500        บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,379,500        บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,379,500        บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 13,000,000        บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,754,400         บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นที่พเิศษ (ส.ป.พ.) 3,390,000         บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 6,235,100         บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 1,281,153,500 บาท

1. งบด าเนินงาน 261,326,400      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 186,362,100      บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 186,362,100      บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 11,166,200        บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 17,839,700        บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,000,000         บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,000,000         บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 7,000,000         บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 20,000,000        บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 65,892,100        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,055,585,100  บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,989,693,000  บาท

เงนิงบประมาณ 65,892,100      บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,500,000         บาท

7.3 รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรมสรรพสามิต
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(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,962,900         บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ 500,000           บาท

(11) วสัดุส านกังาน 10,582,100        บาท

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 27,685,000        บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 700,000           บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,000,000         บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,534,100         บาท

(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 74,964,300        บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 74,964,300        บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 43,000,000        บาท

(2) ค่าประปา 2,000,000         บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 7,700,000         บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,504,300         บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,760,000        บาท

2. งบลงทนุ 683,022,300      บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 683,022,300      บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 262,997,700      บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 229,269,500      บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 369,600           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 528 หน่วย)

(1.1) เครือ่งอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader)  แขวงถนนนครไชยศรี        

 เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 528 เครือ่ง 369,600           บาท

(2) โครงการปรบัปรุงและพฒันาเพิ่มเตมิระบบ SSO และระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อรองรบัการบูรณาการสารสนเทศ 3

 กรมภาษ ีแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 20,000,000        บาท

(3) โครงการพฒันาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคารบ์อน (Hydrocarbon Solvent)                       

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 16,000,000        บาท

(4) โครงการจดัหาระบบบริหารจดัการทรพัยากร ICT  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร        

1 โครงการ 25,000,000        บาท

(5) โครงการตดิต ัง้สื่อประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารกรมสรรพสามติ ระยะที่ 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,880,000         บาท

(9) โครงการจดัหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภยั

เครือข่ายส าหรบัอาคารศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกรมสรรพสามติ (Network and Security System) 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 55,000,000        บาท

(10) โครงการจดัหาเครือ่งไมโครคอมพวิเตอร ์เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครือ่งเดมิและ

เพิ่มเตมิเพื่อใชใ้นการปฎบิตังิาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 44,300,000        บาท

(11) โครงการจดัซื้อพรอ้มตดิต ัง้จ านวนผูใ้ชง้าน (Concurrent User License) เพิ่มเตมิระบบการจดัการขอ้มูลของ

หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์(Laboratory Information Management System : LIMS) 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 8,000,000         บาท

(12) โครงการจดัหาระบบศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 1 โครงการ 15,931,400        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 199,876,000     บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 199,876,000     บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 40,562,500      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 143,382,100     บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,931,400      บาท



16

(13) โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสเ์ต็มรูปแบบอตัโนมตัเิพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจดัเก็บภาษ ี

(น า้มนั-เครือ่งดื่ม) 1 โครงการ 20,688,500        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 68,961,500      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 68,961,500      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 14,000,000      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 34,273,000      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,688,500      บาท

(14) โครงการศูนยป์ฏบิตังิานส ารองและส านกังานสรรพสามติเคลือ่นที่ 1 โครงการ 18,100,000        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 181,000,000     บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 181,000,000     บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 36,600,000      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 126,300,000     บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,100,000      บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 33,728,200        บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,926,800         บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) เครือ่งช ัง่สารเคมคีวามละเอยีดสูง ทศนิยม 4 ต าแหน่ง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ                       

   จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 เครือ่ง 260,000           บาท

(1.2) เครือ่งท าน า้เย็นระบบน า้วน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 เครือ่ง 286,800           บาท

(1.3) เครือ่งมอืวเิคราะหก์ารดูดซบัน า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ง 380,000           บาท

(1.4) เครือ่งมอืวเิคราะหค์วามหนา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ง 500,000           บาท

(1.5) เครือ่งมอืวเิคราะหน์ า้หนกัมาตรฐาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ง 500,000           บาท

(2) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปริมาณแอลกอฮอลใ์นสุรา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 เครือ่ง 6,000,000         บาท

(3) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปริมาณเอทลิคารบ์าเมตในสุรา (GC-MSD) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ                    

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ง 5,400,000         บาท

(4) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปริมาณสารปนเป้ือนในน า้สุรา (Auto Analyzer) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ              

   จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,638,000         บาท

(5) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าองคป์ระกอบภายในของน า้มนั (Reformulyzer) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ               

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ง 9,963,400         บาท

(6) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปริมาณวตัถเุจอืปนอาหาร (HPLC) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

1 เครือ่ง 3,150,000         บาท

(7) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าโปรตนีในยาสูบ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,650,000         บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 420,024,600      บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 29,616,100        บาท

(1) โครงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัส านกังานสรรพสามติพื้นที่ชลบรุี 2   1 แห่ง 8,792,000         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 27,702,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 27,702,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 6,200,000       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,710,000      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,792,000       บาท
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(2) โครงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัส านกังานสรรพสามติพื้นที่ชยัภูม ิ 1 แห่ง 6,827,600         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 26,260,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 26,260,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 6,083,600       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 13,348,800      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,827,600       บาท

(3) โครงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั ส านกังานสรรพสมติพื้นที่รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด          

     จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แห่ง 3,853,000         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,265,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 19,265,000      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,853,000       บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 15,412,000      บาท

(4) โครงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั ส านกังานสรรพสามติพื้นที่นครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 5,053,600         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,267,900      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 25,267,900      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,053,600       บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 20,214,300      บาท

(5) โครงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั ส านกังานสรรพสามติพื้นที่นราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธิวาส 

จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 5,089,900         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,449,500      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 25,449,500      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,089,900       บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 20,359,600      บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 388,991,200      บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 9,026,300         บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพนืที่นครราชสมีา สาขาเมอืง ต าบลในเมอืง                     

     อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 9,026,300         บาท

(2) โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่รอ้ยเอ็ด สาขาสุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิ        

   จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แห่ง 13,943,400        บาท

(3) โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม ต าบลศรีสงคราม                  

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 11,282,700        บาท

(4) โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่อุดรธานี สาขาเพญ็  ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี    

   1 แห่ง 14,295,300        บาท

(5) โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดนิ ต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดน

ดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 11,437,000        บาท

(6) โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพสามติพื้นที่สมทุรปราการ 2  1 แห่ง 11,830,700        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 27,000,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 27,000,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 5,955,300       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 9,214,000       บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,830,700      บาท
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(7) โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพสามติพื้นที่ระยอง 2  1 แห่ง 4,677,900         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,960,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 22,960,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 5,396,600       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,885,500      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,677,900       บาท

(8) โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพสามติพื้นที่อุตรดติถ ์ 1 แห่ง 4,311,000         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,528,400      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 20,528,400      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,506,800       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,710,600      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,311,000       บาท

(9) โครงการก่อสรา้งอาคารส านกัตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม  1 แห่ง 180,654,600      บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 322,959,400     บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 322,959,400     บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 73,800,000      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 68,504,800      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 180,654,600     บาท

(10) โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมสรรพสามติ พรอ้มสิ่งก่อสรา้งประกอบ         

   ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 1 โครงการ

123,872,100      บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 332,000,000     บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 332,000,000     บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 66,844,000      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 123,872,100     บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 141,283,900     บาท(11) โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่สุพรรณบรุี ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสุพรรณบรุี               

   จงัหวดัสุพรรณบรุี  1 แห่ง 3,660,200         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 18,300,800      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 18,300,800      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,660,200       บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 14,640,600      บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,417,300         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 1,417,300         บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)(1.1) โครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงคแ์ละอาคารเก็บของกลางและพสัดุ ส านกังานสรรพสามติพื้นที่

สมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 แห่ง 1,417,300         บาท
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3. งบเงินอดุหนุน 10,000,000        บาท

3.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000        บาท

1) เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าสนิบนและเงนิรางวลัสุรา ยาสูบ ไพ่ แสตมป์สรรพสามติและ พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 10,000,000        บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัพมิพแ์สตมป์สรรพสามติ 80,000,000        บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัปิโตรเลยีม 220,000,000      บาท

4) ค่าเช่ารถยนตส์ าหรบัใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัปิโตรเลยีม 16,804,800        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 84,132,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ -                  บาท

เงนิงบประมาณ 84,132,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 16,912,800      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 16,804,800      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,804,800      บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 16,804,800      บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 16,804,800      บาท



กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปีงบประมาณ ประมาณการเงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ

ประเภท/แหล่งที่มา ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย

รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 1,828.5980  1,828.5980  1,986.6930  1,986.6930  2,188.6620  2,188.6620  2,407.5290  2,407.5290  2,648.2810  2,648.2810  
   - รายได้ 1,828.5980   1,828.5980   1,986.6930   1,986.6930   2,188.6620   2,188.6620   2,407.5290   2,407.5290   2,648.2810   2,648.2810   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ใหร้ะบแุหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
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7.5  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

2559 2560 2561 2562 2563

แบบ ก. 4  



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

วงเงนิ ได้รบัจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน เบกิจ่ายแล้ว รอ้ยละเบกิจ่าย ขอกันเงนิฯ ก่อหน้ีผูกพัน

งบประมาณ ณ 31 พ.ค.59 ต่องบประมาณ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมทั้งสิ้น 2,658.1002  2,658.1002       579.0793  1,531.7944   57.63               256.6138          256.6138          

งบบคุลากร 1,387.0504   1,387.0504         -           966.4422      69.68                -                    -                    

งบด าเนินงาน 265.3259      265.3259           24.3179     161.1408      60.73                15.2236             15.2236             

งบลงทนุ 650.1643      650.1643           539.2507   110.9135      17.06                199.3902           199.3902           

งบเงินอุดหนุน 6.2000         6.2000               -           5.9245          95.56                -                    -                    

งบรายจ่ายอื่น 349.3596      349.3596           15.5107     287.3734      82.26                42.0000             42.0000             

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด / อนุมัติใหโ้อนเปล่ียนแปลงรายการ

 (3) รายการที่ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว

 (4) ผลการเบกิจ่ายรวมทั้งส้ิน ณ วนัที่ 31  พฤษภาคม  2559

 (5) ร้อยละของการเบกิจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 (6) เงินที่ขออนุมัติกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมป ีณ วนัที่ 30 กันยายน 2558

 (7) เงินกันที่ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558
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10. สรุปการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

งบรายจ่าย

งบประมาณป ี2559 งบประมาณป ี2558

แบบ ก 7



กระทรวงการคลงั

กรมสรรพสามิต
 หนว่ย : บาท 

ราชการ เอกชน
รวมทั้งสิน้ 4,500,000.00  4,500,000.00  -               -               4,615,200.00      เอกชน

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ 4,500,000.00  4,500,000.00  -               -               4,615,200.00      

กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามติ 4,500,000.00  4,500,000.00  -               -               4,615,200.00      

งบด าเนินงาน 4,500,000.00  4,500,000.00  -               -               4,615,200.00      

1. โครงการ/หลักสูตรเทคนิคการก ากับดูแลโรง
อุตสาหกรรมน้ ามนัและผลิตภณัฑ์น้ ามนั

1,878,250.00      เอกชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงาน
ด้านการบริหารจัดเก็บภาษีน ้ามัน

    ในประเทศ กลุม่เป้าหมาย  (ใหจ้้าแนกประเภทของ

    - ค่าวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) บรรยาย 1 1 16 600.00          9,600.00             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปน็ ประเภท ก.

    - ค่าวทิยากรในการฝึกปฏบิติังาน 108 ชัว่โมง 6 6 62 600.00          223,200.00          ประเภท ข. หรือบคุคลภายนอก)

    - ค่าอาหารจัดครบทกุมื อ 62 62 13 700.00          564,200.00          บคุลากรที่ปฏบิติังานด้านการจัดเก็บภาษี

    - ค่าอาหารไม่ครบมื อ 62 62 2 500.00          62,000.00           หรือบคุลากรที่จะเข้าไปปฏบิติังานด้าน

    - ค่าอาหารวา่งมื อเช้าและมื อบา่ย 62 62 15 100.00          93,000.00           การจัดเก็บภาษีน ้ามัน

    - ค่าเช่าที่พัก 55 55 14 750.00          577,500.00          ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    - ค่าเช่าที่พักวทิยากร 7 7 14 1,200.00        117,600.00          เพิ่มประสิทธภิาพ และเตรียมความพร้อม

    - ค่าแทก็ซ่ี 62 62 2 200.00          24,800.00           บคุลากรที่จะเข้าไปปฏบิติังานใน

    - ค่าเช่ารถตู้ 62 62 15 2,250.00        202,500.00          โรงอุตสาหกรรมน ้ามัน

    - คู่มือฝึกปฏบิติังาน 55 55 70.00            3,850.00             โครงการฯ 15 วนั 14 คืน ผู้เข้าอบรม

55 คน (15วนั6คัน2250 บาท)
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รวมเงิน

สถานที่ด าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที.่..)

ประเภท ก ประเภท ข
บุคคล

ภายนอก
รวม

13. ค่าใชจ้า่ยการสมัมนาและฝึกอบรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559
รายละเอียดงบประมาณปี 2560

ค าชีแ้จง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
วัน หรือ

ชม.
อัตราที่ตั้ง

แบบ ก. 10



ราชการ เอกชน

รวมเงิน

สถานที่ด าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที.่..)

ประเภท ก ประเภท ข
บุคคล

ภายนอก
รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559
รายละเอียดงบประมาณปี 2560

ค าชีแ้จง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
วัน หรือ

ชม.
อัตราที่ตั้ง

2. โครงการ/หลักสูตรการปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายภาษีสรรพสามติ

657,430.00        เอกชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงาน
ด้านการปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมาย

ภาษีสรรพสามิต

    ในประเทศ กลุม่เป้าหมาย  (ใหจ้้าแนกประเภทของ

    - ค่าวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) บรรยาย 2 2 32 600.00          38,400.00           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปน็ ประเภท ก.

    - ค่าอาหารจัดครบทกุมื อ 75 75 3 700.00          157,500.00          ประเภท ข. หรือบคุคลภายนอก)

    - ค่าอาหารไม่ครบมื อ 75 75 2 500.00          75,000.00           บคุลากรที่ปฏบิติังานด้านการปราบปราม

    - ค่าอาหารวา่งมื อเช้าและมื อบา่ย 75 75 5 100.00          37,500.00           ผู้กระท้าผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต

    - ค่าเช่าที่พัก 73 73 4 750.00          219,000.00          ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    - ค่าเช่าที่พักวทิยากร 2 2 4 1,200.00        9,600.00             เพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษี หรือลด

    - ค่าแทก็ซ่ี 75 75 2 200.00          30,000.00           และหลีกเล่ียงผู้กระท้าผิดกฎหมายภาษี

    - ค่าเช่ารถตู้ 75 75 4 2,250.00        90,000.00           สรรพสามิต

    - คู่มือฝึกปฏบิติังาน 73 73 430.00               ค่าแผ่นมิน ิCD

3. โครงการ/หลักสูตรพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ      
(2 รุ่น)

925,700.00        เอกชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ 
ภาษาอังกฤษ

    ในประเทศ กลุม่เป้าหมาย  บคุลากรที่สนใจพัฒนา

    - ค่าวทิยากร (ไม่ใช่บคุลากรของรัฐ) ฝึกปฏบิติั 3 3 40 1,200.00        144,000.00          ภาษาอังกฤษ

    - ค่าอาหารจัดครบทกุมื อ 35 3 38 3 700.00          79,800.00           ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    - ค่าอาหารไม่ครบมื อ 35 3 38 2 500.00          38,000.00           บคุลากรกรมสรรพสามิตจะส่ือสาร และใช้

    - ค่าอาหารวา่งมื อเช้าและมื อบา่ย 35 3 38 5 100.00          19,000.00           ภาษาอังกฤษได้ดีในการใหบ้ริการ

    - ค่าเช่าที่พัก 35 35 4 750.00          105,000.00          ณ จุดบริการ และพื นที่ชายแดนติดต่อ

    - ค่าเช่าที่พักวทิยากร 3 3 4 1,200.00        14,400.00           ประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงสถานที่น้าเข้า

    - ค่าแทก็ซ่ี 38 38 2 200.00          15,200.00           สินค้าสรรพสามิต

    - ค่าเช่ารถตู้ 38 38 5 2,250.00        45,000.00           

    - คู่มือฝึกปฏบิติังาน 35 35 70.00            2,450.00             
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แบบ ก. 10



ราชการ เอกชน

รวมเงิน

สถานที่ด าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที.่..)

ประเภท ก ประเภท ข
บุคคล

ภายนอก
รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559
รายละเอียดงบประมาณปี 2560

ค าชีแ้จง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
วัน หรือ

ชม.
อัตราที่ตั้ง

4. โครงการ/หลักสูตรเทคนิคการใชโ้ปรแกรม Line 
Survey ในการจัดท าแบบส ารวจส าหรับการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและประมวลขอ้มลูผ่าน

เครือขา่ยออนไลน์ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน

บริการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ

501,120.00        เอกชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากร

    ในประเทศ กลุม่เป้าหมาย  (ใหจ้้าแนกประเภทของ

    - ค่าวทิยากร (ไม่ใช่บคุลากรของรัฐ) ฝึกปฏบิติั 3 3 6 32 1,200.00        230,400.00          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปน็ ประเภท ก.

    - ค่าอาหารจัดครบทกุมื อ 36 3 39 2 700.00          54,600.00           ประเภท ข. หรือบคุคลภายนอก)

    - ค่าอาหารไม่ครบมื อ 36 3 39 2 500.00          39,000.00           บคุลากรกรมสรรพสามิต

    - ค่าอาหารวา่งมื อเช้าและมื อบา่ย 36 3 39 4 100.00          31,200.00           ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    - ค่าเช่าที่พัก 36 36 3 750.00          81,000.00           บคุลากรกรมสรรพสามิตจะได้รับความรู้

    - ค่าเช่าที่พักวทิยากร 3 3 3 1,200.00        10,800.00           ความเข้าใจ และสามารถน้ามาปรับใช้

    - ค่าแทก็ซ่ี 39 39 2 200.00          15,600.00           ในการปฏบิติังาน

    - ค่าเช่ารถตู้ 39 39 4 2,250.00        36,000.00           

    - คู่มือฝึกปฏบิติังาน 36 36 1 70.00            2,520.00             

5. โครงการ/หลักสูตรเคนิคการใช ้Motion Graphic 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และการสือ่สารงานบริหาร

จัดเก็บภาษีสรรพสามติ

652,700.00        เอกชน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากร

    ในประเทศ กลุม่เป้าหมาย  (ใหจ้้าแนกประเภทของ

    - ค่าวทิยากร (ไม่ใช่บคุลากรของรัฐ) ฝึกปฏบิติั 4 4 48 1,200.00        230,400.00          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปน็ ประเภท ก.

    - ค่าอาหารจัดครบทกุมื อ 35 4 39 4 700.00          109,200.00          ประเภท ข. หรือบคุคลภายนอก)

    - ค่าอาหารไม่ครบมื อ 35 4 39 2 500.00          39,000.00           บคุลากรกรมสรรพสามิต

    - ค่าอาหารวา่งมื อเช้าและมื อบา่ย 35 4 39 6 100.00          46,800.00           ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    - ค่าเช่าที่พัก 35 35 5 750.00          131,250.00          บคุลากรกรมสรรพสามิตจะได้รับความรู้

    - ค่าเช่าที่พักวทิยากร 4 4 5 1,200.00        24,000.00           ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

    - ค่าแทก็ซ่ี 39 39 2 200.00          15,600.00           สามารถน้าไปปรับใช้ในการปฏบิติังาน

    - ค่าเช่ารถตู้ 39 39 4 2,250.00        54,000.00           ได้ใช้ในการปฏบิติังานได้

    - คู่มือฝึกปฏบิติังาน 35 35 1 70.00            2,450.00             

หมายเหตุ 1. ค่ายานพาหนะ  ใหร้ะบรุายการค่าใช้จ่ายใหช้ัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ ค่าเช่ารถบสั ค่าเช่ารถตู้ ค่าแทก็ซ่ี เปน็ต้น

              2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  โปรดระบรุายละเอียดค่าใช้จ่าย

              3. รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี 24

แบบ ก. 10



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายละเอียดงบประมาณป ี2560 ช่วงเวลา
 

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบกิจ่าย

 
รวมทั้งส้ิน 3.9629           - 2.9629           - 2.9629

ผลผลิตการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 3.9629           - 2.9629           - 2.9629
กิจกรรมการบริหารจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 3.9629           - 2.9629           - 2.9629
งบด าเนินงาน 3.9629           - 2.9629           - 2.9629

1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธบ์ทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 3.9629           - 2.9629           - 2.9629 1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย
     1.1 ค่าผลิตและค่าเช่าเวลาออกอากาศสารคดีและสปอตโทรทัศน์ 3.9629           - 2.9629           - 1.7600 บทบาทและภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

 - โทรทัศน์ (สถานีเอกชน) 30 วนิาที 440 4,000 1.7600 18.01-23.00 น. 2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติ
     1.2 ค่าผลิตวิดีทัศน์แนะน ากรมฯ 0.2717 ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ 

 - ค่าบรรยายเสียง (วดีิทัศน์ความยาว 10 นาท)ี 10 นาที 4 10,000 0.0400 ของกรมสรรพสามิต
 - ค่าห้องบันทึกเสียง (เทปเบต้าแคม) 11 ชัว่โมง 10 1,000 0.0100 3. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป
 - ค่าผสมเสียง ชัว่โมงละ 2,000 บาท 5 ชัว่โมง 5 2,000 0.0100 ตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ
 - ค่าบันทึกเทปโทรทัศน์ 0.2035 ช าระภาษีเพิ่มขึน้
 - ค่าอุปกรณ์การผลิต 0.0082 4. เพื่อให้ประชาชนและผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึก

     1.3 ค่าผลิต และค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ 0.6912 พร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และตระหนัก
 - ค่าผลิตสปอต 30 วนิาที 8 5,000 0.0400 วา่กรมสรรพสามิตจดัเก็บภาษีเพื่อประชาชน
 - ค่าเช่าเวลาออกอากาศสปอต 30 วนิาที 296 2,200 0.6512

     1.4 ค่าลงโฆษณาประชาสัมพันธท์างหนังสือพิมพ์ 6" x 5" 16 15,000 0.2400

หมายเหตุ  1. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

25

งบประมาณป ี2558 งบประมาณป ี2559

รวมเงิน
ค าชีแ้จง (เหตุผลความจ าเปน็และ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

จ านวน(นาที/

คอลัมน์/...)

ต่อครั้ง

14. ค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/โครงการ/

หลักสูตร/รายการ
ครั้ง อัตราที่ตัง้

แบบ ก. 11


