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1. รายนามผู้ชี้แจง 
กรมสรรพสามิต 

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

ล าดับ      ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
   

1. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์             อธิบดีกรมสรรพสามิต 
2. นายธรรมศักดิ์  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 
 
 วิสัยทัศน ์

ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
 

พันธกิจ 
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง 
2. ส่งเสริมนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 
4. ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
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          
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 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 านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ 
ทางเทคนิค 
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3. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ 2560 

        และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
 

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 - 2559  
หน่วย:ล้านบาท 

ประเภทรายได้ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
1.น้ ามันฯ 
2.ยาสูบ 
3.สุรา 
4.เบียร์ 
5.รถยนต์ 
6.เครื่องดื่ม 
7.เครื่องไฟฟ้า 
8.รถจักรยานยนต์ 
9.แบตเตอรี่ 
10.อื่นๆ  

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 
1,590.14 

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 
1,427.82 

117,914.03 
57,195.79 
48,625.16 
61,498.29 
92,843.89 
14,525.99 
1,183.04 
2,283.58 
2,196.57 
1,512.41 

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 

รวม 291,221.20 405,756.93 399,778.56 379,653.06 432,898.04 382,730.22 439,092.34 517,685.91 
อัตราเพิ่ม 4.64 39.33 -1.47 -5.03 14.02 -11.59 14.73 17.90 

 
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2560  (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) 

หน่วย:ล้านบาท 
ประเภทรายได้ 

 
(1) 

เก็บจริงปีนี ้
2560 
(2) 

เก็บจริงปีที่แล้ว
2559 
(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  

145,524.71  
 63,611.21  
 60,603.84  
 41,551.61  
 45,724.14  
 12,004.27  

 14.04  
 2,154.21  
 1,676.89  
 1,525.34 

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

 74.82  
 1,876.80  
 1,588.04  
 1,720.32 

30,923.96  
-3,431.27  
-1,571.43  
-3,329.91  
 2,664.33  

-655.72  
-60.78  

 277.42  
 88.85  

-194.99 

26.98  
-5.12  
-2.53  
-7.42  
 6.19  
-5.18  

-81.24  
 14.78  
 5.59  

-11.33 

131,019.25  
 66,278.96  
 57,379.61  
 45,003.12  
 53,428.59  
 12,782.43  

 -    
 2,031.73  
 1,561.92  
 1,520.39 

14,505.46  
-2,667.76  
 3,224.24  
-3,451.52  
-7,704.45  

-778.15  
 14.04  

 122.48  
 114.96  

 4.95 

11.07  
-4.03  
 5.62  
-7.67  

-14.42  
-6.09  

 -    
 6.03  
 7.36  
 0.33 

รวม 374,390.26 349,679.80 24,710.45 7.07 371,006.00 3,384.26 0.91 
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ผลการปราบปราม  ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 –  พฤษภาคม 2560) 

 
ประเภทรายได้ 

 
(1) 

ผลการด าเนินงาน 
2560 
(2) 

ประมาณการ 
2560 
(3) 

(2) เทียบกับ (3) 
จ านวน  

(4) 
ร้อยละ 
 (5) 

คดี (ราย) 
ค่าปรับ-เงินส่งคลัง(ล้านบาท) 
 

34,449 
152.32 

19,580 
139.08 

14,869 
13.24 

75.94 
9.52 

  
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. 2559 – 2560 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วย : บาท 
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความย่ังยืน 
งบบุคลากร  1,387,050,400.00   1,461,718,920.80   105.38  
 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  1,297,756,000.00   1,332,670,045.96   102.69  
 หมวดพนักงานราชการ  89,294,400.00   129,048,874.84   144.52  

งบด าเนินงาน  264,095,000.00   257,467,298.93   97.49  
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  199,433,200.00   183,822,699.64   92.17  
 ค่าตอบแทน  42,310,600.00   42,958,057.87   101.53  
 ค่าใช้สอย  111,203,600.00   103,564,725.61   93.13  
 ค่าวัสดุ  45,919,000.00   37,299,916.16   81.23  
 หมวดค่าสาธารณูปโภค  64,661,800.00   73,644,599.29   113.89  

งบลงทุน  651,395,200.00   457,075,217.05   70.17  
 หมวดค่าครุภัณฑ์  456,177,500.00   315,281,560.00   69.11  
 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  195,217,700.00   141,793,657.05   72.63  

งบเงินอุดหนุน  6,200,000.00   6,195,794.90   99.93  
 หมวดเงินอุดหนุน  6,200,000.00   6,195,794.90   99.93  

งบรายจ่ายอ่ืน  346,804,800.00   321,438,832.98   92.69  
 หมวดรายจ่ายอื่น  346,804,800.00   321,438,832.98   92.69  
 รวมทั้งสิ้น  2,655,545,400.00   2,503,896,064.66   94.29  

แผนงานแก้ไขความเดือนร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการมาตรการรถยนต์คนัแรก    

งบรายจ่ายอ่ืน  2,554,800.00   2,537,511.00   99.32  
 ค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คันแรก  2,554,800.00   2,537,511.00   99.32  
 รวมทั้งสิ้น  2,554,800.00   2,537,511.00   99.32  
 รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน  2,658,100,200.00   2,506,433,575.66   94.29  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จากระบบ GFMIS 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วย : บาท 
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความย่ังยืน 

งบบุคลากร  1,420,171,300.00   985,131,013.12   69.37  
 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  1,294,935,200.00   898,049,967.47   69.35  
 หมวดพนักงานราชการ  125,236,100.00   87,081,045.65   69.53  

งบด าเนินงาน  24,379,500.00   14,758,286.27   60.54  
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  24,379,500.00   14,758,286.27   60.54  
 ค่าตอบแทน  18,144,400.00   10,779,511.27   59.41  
 ใช้สอย  6,235,100.00   3,978,775.00   63.81  

งบด าเนินงาน  246,326,400.00   153,339,449.33   62.25  
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  181,362,100.00   114,071,274.79   62.90  
 ค่าตอบแทน  11,166,200.00   14,156,493.98   126.78  
 ค่าใช้สอย  124,694,700.00   71,773,408.89   57.56  
 ค่าวัสดุ  45,501,200.00   28,141,371.92   61.85  
 หมวดค่าสาธารณูปโภค  64,964,300.00   39,268,174.54   60.45  

งบลงทุน  676,012,500.00   112,170,016.31   16.59  
 หมวดค่าครุภัณฑ์  259,497,700.00   43,703,345.40   16.84  
 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  416,514,800.00   68,466,670.91   16.44  

งบเงินอุดหนุน  10,000,000.00   9,861,805.72   98.62  
 หมวดเงินอุดหนุน  10,000,000.00   9,861,805.72   98.62  

งบรายจ่ายอ่ืน  326,804,800.00   124,866,167.51   38.21  
 หมวดรายจ่ายอื่น  326,804,800.00   124,866,167.51   38.21  
 รวมทั้งสิ้น  2,703,694,500.00   1,400,126,738.26   51.79  

ณ วันท่ี 31  พฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS 
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5. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2557 – 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2557 2558 2559 

งบบุคลากร  292.5580   302.0486   308.5477  

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  -     -     -    

 หมวดพนักงานราชการ  -     -     -    

 หมวดค่าจ้างชั่วคราว  292.5580   302.0486   308.5477  

งบด าเนินงาน  489.8292   620.0752   610.8772  

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  485.5499   619.7756   610.8772  

 ค่าตอบแทน  14.5408   11.2361   19.8655  

 ค่าใช้สอย  391.4759   538.6769   491.0886  

 ค่าวัสดุ  79.5332   69.8626   99.9231  

 หมวดค่าสาธารณูปโภค  4.2793   0.2996   -    

งบลงทุน  377.9598   567.4895   841.0705  

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  377.9598   567.4895   841.0705  

งบเงินอุดหนุน  -     -     -    

 หมวดเงินอุดหนุน  -     -     
งบรายจ่ายอ่ืน  93.7497   36.9036   29.1253  

 หมวดรายจ่ายอื่น  93.7497   36.9036   29.1253  

 รวมกรมฯ  1,254.0967   1,526.5169   1,789.6207  

หน่วยงานอื่น  218.6311   208.0414   285.6690  

 รวมหน่วยงานอ่ืน  218.6311   208.0414   285.6690  

 รวมทั้งสิ้น  1,472.7278   1,734.5583   2,075.2897  
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6. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 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 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance) 

- ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข กฎ/ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 และจัดท าคลังข้อมูลเพ่ือรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานภายใต้กฎหมายใหม่ของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ และสร้างการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการบูรณาการ 
 3. ด้านบุคลากร 
 การปรับปรุงแผนการบริหารขีดความสามารถให้กับบุคลากร ทั้งเฉพาะด้านตามสายงานและข้ามสายงาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังที่ก าหนดแผนการจัดเก็บภาษี 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 - 2564) และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มุ่งเน้นการเรียนรู้เพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญตามสายงานและพัฒนาบุคลากรสาย
งานสนับสนุน เพ่ือเตรียมเป็นอัตราก าลังทดแทนในต าแหน่งที่จะขาดแคลนในอนาคต โดยจัดท าแผนแม่บทด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดโครงการเพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม 
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  (Ease of Doing business) สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ      
ของรัฐบาล (Thailand 4.0) และพร้อมใช้งานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ เช่น การบูรณา
การคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบ
ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ และเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์     
เป็นต้น  
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ประมาณการปีงบประมาณ 2560 เปรียบเทียบ 

กับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2559  
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายได้ 
ผลการจัดเก็บรายได้ 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บ 

จ านวน ร้อยละ 
1. น้ ามัน 177,696.71 194,000.00 16,303.29 9.17 
2. รถยนต์ 100,764.10 99,500.00 -1,264.10 -1.25 
3. เบียร์ 86,143.13 86,000.00 -143.13 -0.17 
4. ยาสูบ 65,438.27 78,800.00 13,361.73 20.42 
5. สุรา 61,952.65 65,500.00 3,547.35 5.73 
6. เครื่องดื่ม 17,899.03 18,600.00 700.97 3.92 
7. อื่นๆ 7,792.02 7,500.00 -292.02 -3.75 

รวม 517,685.91 549,900.00 32,214.09 6.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

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

ยอดรวมทั้งสิ้น 2,501.7663           726.7975               554.8728                554.8728                 665.2363                
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                     -                       -                        -                         -                        
   1.1 งบกลาง -                      -                         -                         -                          -                         
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบคุลากรภาครัฐ 1,494.2269          373.5600               373.5600               373.5600                373.5600               
   2.1 แผนงานบคุคลากรภาครัฐ 1,494.2269            373.5600                 373.5600                 373.5600                  373.5600                 
   2.2 แผนงาน............ -                      -                         -                         -                          -                         
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย กระทรวง/หน่วยงาน (Function) 1,007.5394          353.2375               181.3128               181.3128                291.6763               
   3.1 แผนงานพื้นฐาน 1,007.5394            353.2375                 181.3128                 181.3128                  291.6763                 
   3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ -                      -                         -                         -                          -                         
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบรูณาการ (Agenda) -                     -                       -                        -                         -                        
   4.1 แผนงานบรูณาการ -                      -                         -                         -                          -                         
5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพ้ืนที่ (Area) -                     -                       -                        -                         -                        
   5.1 แผนงานบรูณาการพื้นที่ -                      -                         -                         -                          -                         
6. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ -                     -                       -                        -                         -                        

11
7.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกเป็น 6 กลุม่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ

แบบ ก. 1  



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามติ

แผนงาน/ผลผลติ/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.)

ตวัชี้วดั/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 600,000.0000    2,501.7663   -           726.7975   -        554.8728   -         554.8728    -          665.2363   

แผนงานบุคคลากรภาครัฐ ล้านบาท -                 1,494.2269   -          373.5600   -        373.5600   -         373.5600   -         373.5600   

     1. กจิกรรมบุคลากรภาครัฐบริหารจดัการรายได้และรายจา่ยภาครัฐ ล้านบาท -                   1,494.2269    -            373.5600 -         373.5600 -          373.5600 -          373.5600

แผนงานยทุธศาสตร์บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจา่ยภาครัฐ ลา้นบาท 600,000.0000    1,007.5394   -          353.2375   -        181.3128   -         181.3128   -         291.6763   

     ผลผลติที่ 1 การจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ลา้นบาท 600,000.0000    1,007.5394   -          353.2375   -        181.3128   -         181.3128   -         291.6763   

     ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ผลการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท      600,000.0000                 -                -                -             -                -              -                 -               -                 -   

     ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100.00                 -                -                -             -                -              -                 -               -                 -   

     1. กจิกรรมการบริหารจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติ ล้านบาท -                   398.5550 -            59.7833 -         112.9107 -          112.9107 -          112.9503

     2. กจิกรรมการป้องกนัและปราบปราม ล้านบาท -                   419.2204 -            293.4542 -         20.9611 -          20.9611 -          83.8440

     3. กจิกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร ล้านบาท -                   189.7640 -            -            -         47.4410 -          47.4410 -          94.88200
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7.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

  หมายเหตุ : 1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย 
                 2. ให้จดัท าเป็นแผนเต็มปี

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แบบ ก. 1  



กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
งปม.ทัง้สิน้ งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปงีบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ทีต่ัง้ไว้ หมายเลข ค าชีแ้จง
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เริ่มต้น-สิน้สุด เผ่ือขาดและเงนิ ตัง้แต่เริ่ม ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ปตี่อ ๆ ไป สถานภาพ พรอ้มเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงป ี60 ตามหมายเหตุ
รวมทัง้สิน้ 864.9949 258.8952 292.0018 314.0979 -    -    -        
1. ผูกพันสัญญา 84.1320 50.5224 16.8048 16.8048 -    -    -        
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบรายจ่ายอ่ืน 84.1320 50.5224 16.8048 16.8048 -     -     -         
(1) ค่าใข้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความ
เกีย่วกับปิโตรเล่ียม
  - ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม 2558-2562 84.1320 50.5224 16.8048 16.8048 -     -     -         1 สัญญา่ต่อเนือ่ง 5 ปี
การกระท าผิดเกีย่วกับปิโตรเล่ียม**
2. ผูกพัน ม.23 409.2500 208.3728 200.8772 -           -     -     -         
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบลงทุน 409.2500 208.3728 200.8772 -           -     -     -         
หมวดทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง 409.2500 208.3728 200.8772 -           -     -     -         
1.โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิต 2560-2561 15.7700 3.8530 11.9170 -           -     -     -         2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พืน้ทีร้่อยเอ็ด 1 แห่ง
2.โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิต 2560-2561 21.4000 5.0536 16.3464 -           -     -     -         2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พืน้ทีน่ครพนม 1 แห่ง
3.โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิต 2560-2561 23.9200 5.0899 18.8301 -           -     -     -         2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พืน้ทีน่ราธวิาส 1 แห่ง
4.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสาร 2559-2561 332.0000 190.7161 141.2839 -           -     -     -         2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
สนเทศกรมสรรพสามิต 1 โครงการ
5.โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 2560-2561 16.1600 3.6602 12.4998 -           -     -     -         2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
สุพรรณบุรี 1 แห่ง
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7.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ ก. 2    



งปม.ทัง้สิน้ งบประมาณ ระบุ
ประเภทรายการผูกพัน ปงีบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ทีต่ัง้ไว้ หมายเลข ค าชีแ้จง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เริ่มต้น-สิน้สุด เผ่ือขาดและเงนิ ตัง้แต่เริ่ม ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ปตี่อ ๆ ไป สถานภาพ พรอ้มเหตุผล
นอกงบประมาณ) จนถึงป ี60 ตามหมายเหตุ

3. ผูกพันรายการใหม่ 371.6129 74.3198 297.2931 -     -     -         
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบลงทุน 221.6129 44.3198 177.2931 -     -     -         
หมวดครภุัณฑ์ 145.0000 29.0000 116.0000 -     -     -         
1.โครงการพัฒนาระบบให้บริการธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2561-2562 50.0000 10.0000 40.0000 -     -     -         3
กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise
Smart Service) 1 ระบบ
2.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพ 2561-2562 95.0000 19.0000 76.0000 -     -     -         3
สามิตเพือ่รองรับพระราชบัญญติัภาษีสรรพสามิตใหม่ 1 ระบบ
หมวดค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง 76.6129 15.3198 61.2931 -     -     -         
1. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 2561-2562 9.1472 1.8295 7.3177 -     -     -         3
นครราชสีมา สาขาพิมาย 1 โครงการ
2. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 2561-2562 9.8413 1.9653 7.8760 -     -     -         3
จันทบุรี สาขาโป่งน้ าร้อน 1 โครงการ
3. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 2561-2562 18.7953 3.7591 15.0362 -     -     -         3
อ านาจเจริญ 1 โครงการ
4. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 2561-2562 18.8046 3.7610 15.0436 -     -     -         3
ปราจีนบุรี 1 โครงการ
5. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 2561-2562 20.0245 4.0049 16.0196 -     -     -         3
มุกดาหาร 1 โครงการ
งบรายจ่ายอ่ืน 150.0000 30.0000 120.0000 -     -     -         
หมวดครภุัณฑ์ 150.0000 30.0000 120.0000 -     -     -         
1.เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปราม 2561-2562 150.0000 30.0000 120.0000 -     -     -         3
การกระท าผิดเกีย่วกับปิโตรเล่ียม ขนาดไม่น้อยกวา่ 80 ฟุต  1 ล า

** ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกีย่วกับปิโตรเล่ียม เป็นงบประมาณในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
  หมายเหต ุ   1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอืน่ ๆ ทีม่ีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน
                  2. ให้แสดงทัง้รายการเดิมและรายการทีต้ั่งใหม่ในปี 2561 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
                      (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 23 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2561
                  3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
                      (1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ทัง้ส้ิน (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ(3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยูร่ะหวา่งจัดซ้ือจัดจ้าง (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว
                      (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
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แบบ ก. 2    
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครัฐ 1,494,226,900 บาท
1. งบบุคลากร 1,470,103,400        บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 1,334,505,800        บาท
1.1.1 เงินเดือน 1,269,005,800        บาท

(1) อตัราเดิม 3491 อตัรา 1,226,298,400         บาท
(2) เงินประจ าต าแหน่ง 15,378,100             บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ. 87,100                   บาท
(4) เงิน พ.ส.ร. 704,300                 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับขา้ราชการ 22,737,300             บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพขา้ราชการระดับต้น 1,176,200               บาท
(7) เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร 2,624,400               บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจ า 65,500,000            บาท
(1) อตัราเดิม (ค่าจ้างประจ า) 65,487,600             บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจ า) 7,500                     บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ. 4,900                     บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 135,597,600          บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 135,597,600          บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 135,597,600            บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ -                           บาท

2. งบด าเนินงาน 24,123,500            บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24,123,500            บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24,123,500            บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 12,945,600             บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 2,364,000               บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพืน้ที่พิเศษ (ส.ป.พ.) 3,390,000               บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 5,423,900               บาท

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 1,007,539,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 245,907,600          บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 181,877,300          บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 181,877,300          บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,166,200             บาท
(2) ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 17,839,700             บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,000,000               บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000,000               บาท
(5) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 2,000,000               บาท
(6) ค่าเช่าทรัพยสิ์น 20,000,000             บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 65,892,100             บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,015,200               บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,962,900               บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 500,000                 บาท
(11) วัสดุส านักงาน 10,582,100             บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,685,000             บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 700,000                 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000,000               บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,534,100               บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000               บาท

1.2 ค่าสาธารณปูโภค 64,030,300            บาท
1.2.1 ค่าสาธารณปูโภค 64,030,300            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 43,000,000             บาท
(2) ค่าประปา 2,000,000               บาท
(3) ค่าโทรศัพท์ 7,700,000               บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 1,504,300               บาท
(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 9,826,000               บาท

7.4 รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กรมสรรพสามิต
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2. งบลงทุน 284,827,000          บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 284,827,000          บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 68,630,000            บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 56,750,000             บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 750,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,000,000               บาท
(3) โครงการบูรณาการคลังขอ้มูลเพือ่รองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูล ของหน่วยงานภาครัฐ           
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 20,000,000             บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart 
Service)  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ 10,000,000             บาท
งบประมาณทั้งส้ิน        50,000,000 บาท

ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 10,000,000       บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 40,000,000       บาท

(5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพือ่รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่  แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 19,000,000             บาท
งบประมาณทั้งส้ิน        95,000,000 บาท

ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 19,000,000       บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 76,000,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 11,880,000             บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,380,000               บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) เคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์ความขาวสว่าง (Brightness) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร              1 
เคร่ือง 1,500,000               บาท
(3) เคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์เยื่อกระดาษ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 3,000,000               บาท
(4) เคร่ืองมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบโดยใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า NMR (Nuclear Magnetic Resonance)                 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 6,000,000               บาท

2.1.2 ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 216,197,000          บาท
2.1.2.1 ค่ากอ่สร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ 47,093,500             บาท

(1) โครงการกอ่สร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสมิตพืน้ที่ร้อยเอด็ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอด็              
 จังหวัดร้อยเอด็ 1 แห่ง 11,917,000             บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 15,770,000       บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 3,853,000         บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 11,917,000       บาท

(2) โครงการกอ่สร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่นครพนม  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 16,346,400             บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 21,400,000       บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 5,053,600         บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 16,346,400       บาท

(3) โครงการกอ่สร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่นราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 18,830,100             บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 23,920,000       บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 5,089,900         บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 18,830,100       บาท
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2.1.2.2 ค่ากอ่สร้างอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ 169,103,500            บาท

(1) โครงการกอ่สร้างอาคารศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกรมสรรพสามิต พร้อมส่ิงกอ่สร้างประกอบ               
 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ 141,283,900            บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 332,000,000      บาท
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 66,844,000       บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 123,872,100      บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 141,283,900      บาท

(2) โครงการกอ่สร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สุพรรณบุรี ต าบลบางโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี                   
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 12,499,800             บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 16,160,000       บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 3,660,200         บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 12,499,800       บาท

(3) โครงการกอ่สร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่นครราชสีมา สาขาพิมาย พร้อมส่ิงกอ่สร้างประกอบ                 
  ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  1 โครงการ 1,829,500               บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 9,147,200         บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 1,829,500         บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 7,317,700         บาท

(4) โครงการกอ่สร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่จันทบุรี  สาขาโป่งน้ าร้อน พร้อมส่ิงกอ่สร้างประกอบ               
ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  1 โครงการ 1,965,300               บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 9,841,300         บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 1,965,300         บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 7,876,000         บาท

(5) โครงการกอ่สร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่อ านาจเจริญ  พร้อมส่ิงกอ่สร้างประกอบ  ต าบลโนนหนามแท่ง 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ  1 โครงการ 3,759,100               บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 18,795,300       บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 3,759,100         บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 15,036,200       บาท

(6) โครงการกอ่สร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ปราจีนบุรี  พร้อมส่ิงกอ่สร้างประกอบ  ต าบลไม้เค็ด  อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  1 โครงการ 3,761,000               บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 18,804,600       บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 3,761,000         บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 15,043,600       บาท

(7) โครงการกอ่สร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่มุกดาหาร  พร้อมส่ิงกอ่สร้างประกอบ  ต าบลมุกดาหาร        
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  1 โครงการ 4,004,900               บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 20,024,500       บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 4,004,900         บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 16,019,600       บาท

3. งบเงินอุดหนุน 10,000,000            บาท
3.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000,000            บาท

1) เงินอดุหนุนส าหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไพ่ แสตมป์สรรพสามิตและ พ .ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 10,000,000             บาท
4. งบรายจา่ยอ่ืน 466,804,800          บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 150,000,000          
    1) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพปฏิบัติภารกจิการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกบัปิโตรเลียม  1 โครงการ 120,000,000            บาท

    2) เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกจิการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกบัปิโตรเลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ฟุต 30,000,000             

ต าบลบางด้วน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ล า
งบประมาณทั้งส้ิน 150,000,000      บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 30,000,000       บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 120,000,000      บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 100,000,000            บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกบัปิโตรเลียม 200,000,000            บาท
4) ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกบัปิโตรเลียม 16,804,800             บาท

งบประมาณทั้งส้ิน 84,132,000       บาท
ปี 2558 ต้ังงบประมาณ 16,912,800       บาท
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 16,804,800       บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 16,804,800       บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 16,804,800       บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 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
   - รายได้ 1,986.6930  1,986.6930  2,188.6620  2,188.6620  2,407.5290  2,407.5290  2,648.2810  2,648.2810  2,913.1091  2,913.1091  

* ใหร้ะบแุหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
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7.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

2560 2561 2562 2563 2564

แบบ ก. 4  



8. สรปุข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเปน็ *ประเภท

ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล
ที่ ที่

1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นส่ิงก่อสร้าง ล้านบาท 280.5961 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ล้านบาท 1.2309 งบประมาณเหลือจ่าย

ประเภทรายการ  *1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไวเ้ดิม
                        2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้(ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท           

                           และค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)  แบบ ก. 5
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9. สรปุข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเปน็ *ประเภท
ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ที่ ที่

1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นส่ิงก่อสร้าง ล้านบาท 676.0125 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ล้านบาท 16.4656 งบประมาณเหลือจ่าย

ประเภทรายการ  *1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไวเ้ดิม
                        2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้(ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

                           และค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)  แบบ ก. 6
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กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
รวมทัง้สิ้น 2,703.6945               2,703.6945   633.9556        1,400.1265   51.79         219.0704     219.0704               
งบบุคลากร 1,420.1713                1,420.1713     -                 985.1310      69.37          -              -                        
งบด าเนินงาน 270.7059                   270.7059       31.3425           168.0976      62.10          4.9814         4.9814                   
งบลงทุน 676.0125                   676.0125       547.2465         112.1700      16.59          193.0890      193.0890                
งบเงินอุดหนุน 10.0000                    10.0000         -                 9.8618          98.62          -              -                        
งบรายจ่ายอื่น 326.8048                   326.8048 55.3666 124.8661      38.21          21.0000        21.0000                  
หมายเหตุ
 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติให้โอนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการทีท่ าสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
 (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทัง้ส้ิน ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2560
 (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
 (6) เงินทีข่ออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ณ วันที ่30 กันยายน 2559
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 (7) เงินกันทีท่ าสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที ่30 กันยายน 2559

ไดร้ับจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว 
ณ 31 พ.ค. 60

ร้อยละเบิกจ่าย
ตอ่งบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหน้ีผูกพัน

10. สรุปการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2559
วงเงิน

งบประมาณ

แบบ ก 7



กระทรวงการคลัง
22
กรมสรรพสามติ

 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น -       -       4,500,000.00  4,500,000.00  5,015,200.00  ✓

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบรหิารจัดการภาครฐั
แผนงานยุทธศาสตรบ์รหิารจัดการรายไดแ้ละรายจ่ายภาครฐั
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ -        -        4,500,000.00   4,500,000.00   5,015,200.00   
กิจกรรมผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ -        -        4,500,000.00   4,500,000.00   5,015,200.00   
งบด าเนินงาน -        -        4,500,000.00   4,500,000.00   5,015,200.00   
1. โครงการ/หลักสูตรวิเคราะหแ์บบรายการภาษี จ านวน 2 รุน่ 2 1,015,000      ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในหลักกฎหมาย
    - ค่าวิทยากร (บคุลากรของรัฐ) 1        1     18   600      10,800           และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏบิติั 4        4     12   600      28,800           2. เพื่อเพิ่มพนูทกัษะในการวิเคราะหแ์บบ
     - ค่าเบี้ยเล้ียง ระหว่างเดินทาง 40      40   1     240      9,600             ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
     - ค่าเบี้ยเล้ียง ระหว่างอบรม 40      40   5     160      32,000           จัดเก็บภาษสีรรพสามิต
    - ค่าที่พกั 40      40   4     800      128,000          3. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียนความ
    - ค่าพาหนะ 40      40   40   2,800   112,000          คิดเหน็ ทกัษะ และประสบการณ์ในการ
    - ค่าอาหาร 45      45   5     600      135,000          ปฏบิติังาน และได้แก้ไขปญัหาอุปสรรค
    - ค่าอาหารว่าง 45      45   10   50        22,500           ร่วมกัน
    - ค่าเช่ารถบสั 45      45   1     28,800  28,800           กลุ่มเปา้หมาย

 - ข้าราชการที่ปฏบิติังานด้านการวิเคราะห์
แบบรายการภาษี
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 - ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไป
ปฏบิติังานได้อย่างเปน็รูปธรรม
สามารถวิเคราะหแ์บบรายการภาษี
และแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการ/หลักสูตร การตรวจสอบภาษีสรรพสามติ จ านวน 2 รุน่ 2 2,231,600      ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ และเพิ่มขีดความ
    - ค่าวิทยากร (บคุลากรของรัฐ) 1        1     12   600      7,200             สามารถของเจ้าหน้าที่ใหส้ามารถวิเคราะห์
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏบิติั 3        3     24   600      43,200           ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
    - ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บคุลากรของรัฐ) 2        2     24   1,200   57,600           2. เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้เข้าร่วมสัมมนาได้แลก
    - ค่าเบี้ยเล้ียงระหว่างเดินทาง 45      45   1     240      10,800           เปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน เปน็การสร้าง
    - ค่าเบี้ยเล้ียงระหว่างอบรม 45      45   10   160      72,000           เครือข่ายในการประสานงานต่อไป
    - ค่าที่พกั 45      45   10   900      405,000          กลุ่มเปา้หมาย
    - ค่าพาหนะ 40      40   40   3,000   120,000           - ข้าราชการที่ปฏบิติังานด้านการตรวจ

13. ค่าใชจ้่ายการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมเงนิ เสนอปรบัลด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณป ี2559 งบประมาณป ี2560
รายละเอียดงบประมาณป ี2561

ค าชี้แจง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เขา้รบัการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร
เบกิจ่าย

(ณ 31 พ.ค. 60)
ประเภท

 ก
ประเภท

 ข

บคุคล
ภายนอ

ก
รวม

วัน 
หรอื
ชม.

อัตราที่ตั้ง
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ก.10



ราชการ เอกชน
รวมเงนิ เสนอปรบัลด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณป ี2559 งบประมาณป ี2560
รายละเอียดงบประมาณป ี2561

ค าชี้แจง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เขา้รบัการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร
เบกิจ่าย

(ณ 31 พ.ค. 60)
ประเภท

 ก
ประเภท

 ข

บคุคล
ภายนอ

ก
รวม

วัน 
หรอื
ชม.

อัตราที่ตั้ง
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานที่
ด าเนินการ

    - ค่าอาหาร 50      50   10   600      300,000          สอบภาษสีรรพสามิต
    - ค่าอาหารว่าง 50      50   20   50        50,000           ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
    - ค่าเช่ารถบสั 50      50   1     50,000  50,000            - บคุลากรมีประสิทธิภาพการปฏบิติังาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
การช าระภาษ ีและสร้างความเปน็ธรรม
ใหแ้ก่ผู้เสียภาษ ีลดอัตราการหลีกเล่ียงภาษี
สามารถจัดเก็บภาษใีหต้ามเปา้หมายที่
ก าหนดไว้

3. โครงการ/หลักสูตรเทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ จ านวน 2 รุน่ 2 1,254,200      ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในหลักกฎหมาย
    - ค่าวิทยากร (บคุลากรของรัฐ) 1        1     9     600      5,400             และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏบิติั 3        3     18   600      32,400           2. เพื่อบรูณาการงานด้านจัดเก็บภาษ ีการ
     - ค่าเบี้ยเล้ียง ระหว่างเดินทาง 45      45   1     240      10,800           ตรวจสอบภาษ ีและการปราบปรามใหม้ี
     - ค่าเบี้ยเล้ียง ระหว่างอบรม 45      45   5     160      36,000           แนวทางปฏบิติัที่สอดคล้องกันน
    - ค่าที่พกั 45      45   5     900      202,500          3. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียนความ
    - ค่าพาหนะ 45      45   45   4,500   202,500          คิดเหน็ ทกัษะ และประสบการณ์ในการ
    - ค่าอาหาร 50      50   5     450      112,500          ปฏบิติังาน และได้แก้ไขปญัหาอุปสรรค
    - ค่าอาหารว่าง 50      50   10   50        25,000           ร่วมกัน

กลุ่มเปา้หมาย
 - ข้าราชการที่ปฏบิติังานด้านการจัดเก็บภาษี
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปปฏบิติั
งานได้อย่างเปน็รูปธรรมสามารถปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ลดความขัดแย้งในการปฏบิติังานของฝ่ายจัด
เก็บภาษ ีและฝ่ายปอ้งกันและปราบปรามได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเปน็ไปตาทมเปา้หมาย

4. โครงการ/หลักสูตรนักทรพัยากรบคุคลมอือาชพี จ านวน 1 รุน่ 1 514,400         ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1.เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะที่จะ
    - ค่าวิทยากร (บคุลากรของรัฐ) 3        3     6     600      10,800           เปน็ส าหรับการท างานด้านการบริหารทรัพยากร
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏบิติั 5       5     18   600      54,000           บคุคล ใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
     - ค่าเบี้ยเล้ียง ระหว่างเดินทาง 30      30   2     240      14,400           2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบแนวทางการ
     - ค่าเบี้ยเล้ียง ระหว่างอบรม 30      30   4     160      19,200           ปฏบิติังานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล
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แบบ ก.10



ราชการ เอกชน
รวมเงนิ เสนอปรบัลด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/
หลักสูตร)

งบประมาณป ี2559 งบประมาณป ี2560
รายละเอียดงบประมาณป ี2561

ค าชี้แจง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เขา้รบัการฝึกอบรม (คน)

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร
เบกิจ่าย

(ณ 31 พ.ค. 60)
ประเภท

 ก
ประเภท

 ข

บคุคล
ภายนอ

ก
รวม

วัน 
หรอื
ชม.

อัตราที่ตั้ง
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานที่
ด าเนินการ

    - ค่าที่พกั 30      30   6     750      135,000          3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบคุคล รวม
    - ค่าพาหนะ 30      30   30   2,500   75,000           ทั้งส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างนักทรัพยา
    - ค่าอาหาร 50      50   4     600      120,000          กรบคุคล สังกัดส านักบริหารทรัพยากรบคุคล
    - ค่าอาหารว่าง 50      50   8     50        20,000           และส านักงานสรรพสามิตภาค
    - ค่าเช่ารถบสั 50      50   1     66,000  66,000           กลุ่มเปา้หมาย

 - ข้าราชการต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคล
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมสามารถพฒันาความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏบิติังานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล สามารถปฏบิติังานได้อย่าง
ถูกต้องและมีเครือข่ายในการส่งเสริมการปฏบิติั
งาน ตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ.  และ
สามารถยกระดับการท างานสู่มืออาขีพได้

หมายเหตุ : 1. ค่ายานพาหนะ ใหร้ะบรุายการค่าใช้จ่ายใหช้ัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ ค่าเช่ารถบสั ค่าเช่ารถตู้ ค่าแทก็ซ่ี เปน็ต้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โปรดระบรุายละเอียดค่าใช้จ่าย
3. รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้
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กระทรวงการคลงั
กรมสรรพสามิต

 หน่วย : บาท 

รวมทัง้สิน้ 2,962,900.00    2,917,650.00      2,962,900.00     -          2,962,900.00    -       2,962,900.00   

ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
แผนงานยทุธศาสตร์บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจา่ยภาครัฐ
ผลผลติการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 2,962,900.00     2,917,650.00        2,962,900.00      -           2,962,900.00      -        2,962,900.00   
กิจกรรมการบริหารจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 2,962,900.00     2,917,650.00  2,962,900.00      -           2,962,900.00      -        2,962,900.00   1. ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีและประชาชน
งบด าเนินงาน 2,962,900.00     2,917,650.00  2,962,900.00      -           2,962,900.00      -        2,962,900.00      ทัว่ไปมคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
1. โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์บทบาทหน้าทีข่องกรมสรรพสามิต 2,962,900.00     2,917,650.00  2,962,900.00      -           2,962,900.00    -        2,962,900.00      บทบาทหน้าที ่กฎหมายและระเบียบ
   1.1 ค่าผลติและค่าเชา่เวลาออกอากาศสารคดแีละสปอตโทรทัศน์ 2,962,900.00     2,917,650.00  2,962,900.00      -           1,760,000.00    -        1,760,000.00   2. ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีสรรพสามติเหน็

  - โทรทัศน์ (สถานีเอกชน) 30 วินาที 440 18.01 - 23.00 น. 4,000      1,760,000.00      -        1,760,000.00       ความส าคัญของการเสียภาษีและ
   1.2 ค่าผลติวดิทีัศน์แนะน ากรมฯ 271,700.00       -        271,700.00         เกดิการยอมรับในการปฏบิัติงาน

  - ค่าบรรยายเสียง (วิดีทัศน์ความยาว 10 นาที) 10 นาที 4 10,000    40,000.00          -        40,000.00           ของเจา้หน้าที่
  - ค่าหอ้งบันทึกเสียง (เทปเบต้าแคม) 11 ชั่วโมง 10 1,000      10,000.00          -        10,000.00       3. เพือ่ใหผู้้มหีน้าทีเ่สียภาษีและ
  - ค่าผสมเสียง ชั่วโมงละ 2,000 บาท 5 ชั่วโมง 5 2,000      10,000.00          -        10,000.00           ประชาชนทัว่ไปตระหนักถงึความ
  - ค่าบันทึกเทปโทรทัศน์ 203,500.00        -        203,500.00          ส าคัญและใหค้วามร่วมมอืในการ
  - ค่าอปุกรณ์การผลิต 8,200.00           -        8,200.00             ช าระภาษีเพิม่ขีน้

   1.3 ค่าผลติ และค่าเชา่เวลาสถานีวทิยุ 691,200.00       -        691,200.00      4. เพือ่ใหป้ระชาชนและผู้เสียภาษี
  - ค่าผลิตสปอต 30 วินาที 8 5000 40,000.00          -        40,000.00           เกดิความรู้สึกพร้อมทีจ่ะเสียภาษี
  - ค่าเช่าเวลาออกอากาศสปอต 30 วินาที 296 2200 651,200.00        -        651,200.00          ด้วยความสมคัรใจ และตระหนักว่า

   1.4 ค่าลงโฆษณาประชาสมัพันธ์ทางหนังสอืพิมพ์ 6" x 5" 16 15000 240,000.00       -        240,000.00          กรมสรรพสามติจดัเกบ็ภาษีเพือ่
    เพือ่ประชาชน

หมายเหตุ   รายละเอยีดโครงการใหแ้นบท้ายแบบฟอร์มนี้

25

ชว่งเวลา อัตราทีต่ัง้จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ 31 พ.ค.
 60)

จ านวน
(นาท/ี

คอลมัน์/
...)

ครั้ง รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลอื

14. ค่าใชจ้า่ยการโฆษณาและประชาสมัพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณปี 2559 งบประมาณปี 2560 รายละเอียดงบประมาณปี 2560
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)

แบบ ก. 11



26 
16.สรุปการก าหนดเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง หน่วยงาน และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพปี พ.ศ. 2560 – 2561 พร้อมทั้งแนวทางการพิจารณา
ทบทวนเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติ ในกรณีที่มีผลงานต่ ากว่าเป้าหมายหรือก าหนด
เป้าหมายเท่ากันทุกปี 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จัดสรร เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงการคลัง 

เป้าหมายการให้บริการ 
กรมสรรพสามิต 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 - แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้และ
รายจ่ายของภาครัฐ 
  

การรักษาความยั่งยืน
ทางการคลัง 

การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือความ
ยั่งยืนทางการคลัง 

ปี 2560 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  

ผลการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต 

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ: 
การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ปี 2561 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  

ผลการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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17. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
 

หน่วยงาน กรมสรรพสามิต 
 

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ 
๑. ภาพรวมการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.3 หน่วยงานต่างๆต้องเร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆ จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
โดยเร็ว ทั้งโครงการที่รัฐวิสาหกิจด าเนินการเองหรือภาคเอกชน
ร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 
ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีไม่
มีหนี้ผูกพันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน กรมบัญชีกลางควรเสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการให้มีการกันเงินเหลื่อมปีได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และหากยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้ยกเลิก
โครงการและน าเงินส่งคืนคลัง 

มีข้อสังเกตให้หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินฯ ในประเด็นนี้ส านักบริหารการคลังและรายได้ ได้
ด าเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนเร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด      ทั้งนี้
กรมสรรพสามิตได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ไปแล้ว 2,503.90 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 94.29     ของ
งบประมาณท้ังหมด 

1.4 การจัดเก็บรายได้ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บภาษีควรศึกษาโครงสร้างภาษีของประเทศต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีของประเทศไทย
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจ าเป็นในการใช้จ่าย
งบประมาณของประเทศ และสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น 
เช่น การปรับภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ซึ่งกฎหมายก าหนดให้
จัดเก็บได้ถึงร้อยละ 10 เพ่ือให้สามารถน ารายได้ดังกล่าวมาใช้ใน
ภารกิจตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ซึ่งยังได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
 

กรมสรรพสามิตได้มีการศึกษาโครงสร้างภาษีของประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มอาเซียน ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นต้น อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทราบถึงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศต่าง ๆ และน ามาพัฒนา
ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเป็นสากล ปัจจุบันกรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิต
เพ่ือให้มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ืออ านวยต่อสภาพเศรษฐกิจ การค้า และสังคม  
โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560  

โดยหลักส าคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ การเปลี่ยนฐานที่ใช้ในการค านวณภาษี จากปัจจุบันที่ใช้ราคาขาย 
ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคาซี.ไอ.เอฟ. มาเป็นการใช้ราคาขายปลีกแนะน า โดยภายหลัง 
จากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีทั้งระบบ             
ตั้งแต่การรับแจ้งราคา การรับช าระภาษี การยกเว้นภาษี การคืนภาษี  การตรวจสอบภาษี และกระบวนการท างานอื่น ๆ 
ซึ่งการเปลี่ยนฐานภาษีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
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ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศของทุก

หน่วยงานต้องค านึงถึงการบูรณาการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
รว่มกันระหว่างหน่วยงาน สามารถแสดงผลส าเร็จที่ชัดเจนตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดซึ่งจะส่งผลต่อการลดปริมาณงานและจ านวน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อสาธารณะเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธภาพ ความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ 

      กรมสรรพสามิตได้มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการให้บริการระหว่างกรมสรรพสามิตและ
หน่วยงาน ราชการอ่ืนๆ ภาคเอกชน ในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. พัฒนาระบบบริการร่วม 3 กรมจัดเก็บภาษี เพ่ือให้บริการภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลาง การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 3 กรมภาษีรวมทั้งสร้างระบบให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการใช้รหัสเข้าใช้บริการเดียว 
(Single Sign On) ในการช าระภาษีได้แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

2. ระบบสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) เป็นระบบการสืบค้น ข้อมูลด้านภาษีของบุคคลและ
ผู้ประกอบการในลักษณะรายบุคคล/รายผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นถึงข้อมูลด้านภาษีท่ีมีการเชื่อมโยงกันทั้ง  
3 กรมจัดเก็บภาษี ทั้งสถานภาพการเสียภาษีประเภทต่างๆและข้อมูลการน าเข้า ส่งออก เพ่ือประโยชน์ใน 
การตรวจสอบการเสียภาษีเป็นระบบสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาระบบการก าหนดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรเดียว (Tax Single ID) โดยมีเป้าหมายเพื่อก าหนดหมายเลข 
ผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา และคณะบุคคล ของทั้ง 3 กรมภาษีให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน 

4. พัฒนาระบบ Joint Operation ใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี และบริหารจัดเก็บภาษี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

5. ระบบสารานุกรมภาษี (Tax Wiki) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่เก่ียวข้องด้านภาษี
อากรทั้งหมด รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยี Wikipedia ในการจัดหมวดหมู่ การเข้าถึงองค์ความรู้  
เพ่ือใช้องค์ความรู้นี้สนับสนุนบุคคลากร 3 กรมภาษีในการปฏิบัติงาน 

 
      ผลส าเร็จจากการบูรณาการร่วมระหว่างกรมสรรพสามิตกับหน่วยงานราชการ และประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในแต่ละภาคส่วนดังต่อไปนี้ 
1. ภาคประชาชน ประชาชนสามารถใช้บริการของกรมสรรพสามิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
สามารถติดตามสถานภาพของธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบขออนุญาตใช้วัตถุดิบในการผลิต
สินค้าและสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตได้  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดท าบัญชี งบเดือนสุรา และเบียร์ 
2. หน่วยงานราชการสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และสามารถให้บริการประชาชนแบบ  
One Stop Servıce เช่น สถานภาพการเสียภาษีประเภทต่างๆและข้อมูลการน าเข้า ส่งออก เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
การเสียภาษีเป็นระบบสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
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ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ 
3. กรมสรรพสามิตสามารถให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเลิศ 
ด้านการให้บริการ และสามารถยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้สูงขึ้นได้ 

1.9 ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม สัมมนา ต้องก าหนดแผนการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนทั้งจ านวนคน หลักสูตร และระยะเวลา 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดของหลักสูตรต้องตอบสนองต่อภารกิจ
หลักของหน่วยงานเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสอดคล้องกันใน
หลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ภาคเอกชนควรให้มีการสบทบค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
สถานที่ฝึกอบรมให้พิจารณาใช้สถานที่ราชการเป็นล าดับแรก 
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง
ทุกปี ส าหรับการอบรมเพ่ือให้ความรู้พื้นฐานแก่ประชาชน ควร
ปรับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมให้เป็นแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยท าเป็นชุดความรู้ไว้ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ 
การสัมมนาและฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจ้างที่
ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการควรจัดจ้างเฉพาะปีแรกเท่านั้น เพ่ือให้
ที่ปรึกษาก าหนดรูปแบบให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานส าหรับใช้
ฝึกอบรมในปีต่อ ๆ ไปโดยพัฒนาให้มีการสร้างคนในองค์กรให้
มีทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 
รวมทั้งพัฒนาการฝึกอบรมให้สามารถถ่ายทอดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งสามารถใช้ได้ในวงกว้าง เป็นการประหยัด
งบประมาณ 

กรมสรรพสามิตขอแยกประเด็นในการตอบข้อสังเกตฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม สัมมนา ต้องก าหนดแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนทั้งจ านวนคน หลักสูตร และ

ระยะเวลา รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดของหลักสูตรต้องตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
- กรมสรรพสามิต โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาหลักสูตรการอบรมจากวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
เป็นส าคัญ โดยได้ก าหนดโครงการ  วัตถุประสงค์ จ านวนคน และจ านวนเงิน  ที่ใช้พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือขอ
อนุมัติกรมฯก่อนการด าเนินการทุกครั้ง หลังการฝึกอบรมได้มีการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการน าไปใช้
ปฏิบัติงาน/ภารกิจอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งจ านวนงบประมาณที่ได้รับได้น าไปวางแผนและก าหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่
เป็นภารกิจหลักของกรมฯโดยไม่เกิดความซ้ าซ้อนกันแต่อย่างใด 

2. การจัดฝึกอบรมให้ค านึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และมีอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสอดคล้องกันในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคเอกชนความมีการสบทบ
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 

การจัดฝึกอบรมของกรมสรรพสามิต โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการโดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกินกว่า 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2555 ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่ ากว่าที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใน
ภาคเอกชนนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตไม่มีเป้าหมายการพัฒนาให้กับภาคเอกชน 

3. สถานที่อบรมให้พิจารณาใช้สถานที่ราชการเป็นล าดับแรก รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลโครงการที่
ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี ส าหรับการอบรมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ประชาชน ควรปรับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
ให้เป็นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยท าเป็นชุดความรู้ไว้ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

- กรมสรรพสามิต โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เห็นความส าคัญของการใช้สถานที่ราชการ (ห้องฝึกอบรม 
กรมสรรพสามิต) ในการเป็นสถานที่จัดการอบรมก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ หากแต่ในหลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวนมากก็จะพิจารณาใช้สถานที่เอกชน (โรงแรม) ในการจัดการฝึกอบรมซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินกว่า 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
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2555 ที่ได้ก าหนดไว้ และเมื่อจบการอบรมในแต่ละหลักสูตร กรมสรรพสามิตจะมีการประเมินผลหลังการอบรมทุกครั้ง 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตไม่มีการอบรมเพ่ือให้ความรู้พื้นฐานแก่ประชาชน 

4. การสัมมนาและฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการควรจัดจ้างเฉพาะปีแรก
เท่านั้น เพื่อให้ที่ปรึกษาก าหนดรูปแบบให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานส าหรับใช้ฝึกอบรมในปีต่อ ๆ ไปโดยพัฒนาให้มีการ
สร้างคนในองค์กรให้มีทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) รวมทั้งพัฒนาการฝึกอบรมให้สามารถ
ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งสามารถใช้ได้ในวงกว้าง เป็นการประหยัดงบประมาณ 

- กรมสรรพสามิต โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่เคยจ้างที่ปรึกษาเพ่ีอด าเนินการสัมมนาหรือฝึกอบรม กรมสรรพสามิตใช้
บุคลากรในต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ด าเนินการจัดการสัมมนา และฝึกอบรมเสมอมา ส าหรับวิทยากร กรมสรรพสามิตเป็น
หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  จะมีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน จึงสามารถใช้
บุคลากรภายในกรมสรรพสามิตเองเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ซึ่ง
ความรู้ของวิทยากรของกรมสรรพสามิตก็ได้มีการบันทึกไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว 

    1.10 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ต้องด าเนินการเฉพาะ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยใช้สื่อที่ผ่านหน่วยงานด้าน  การ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐเป็นล าดับแรก ใช้วิธีการที่ประหยัด ให้
ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย เช่น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ส าหรับ
การจัดท าแผ่นพับเพ่ือแจกจ่ายควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่จะ
ได้รับประโยชน์เป็นส าคัญ นอกจากนี้ ในการจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ตามแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ ควรพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้
หน่วยงานด าเนินการเองแทนการจ้างเอกชน     

กรมสรรพสามิตด าเนนิการเผยแพร่ประชาสัมพันธบ์ทบาทหนา้ที่และภารกิจใหแ้ก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโซเชยีลเนต็เวิร์ค หรือสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์กรม www.excise.go.th Facebook และ Line) 
สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ โปสเตอร ์รายงานประจ าป ีและจลุสาร)    การแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อ
บุคคล และสื่อวิทยุ  

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตให้ความส าคัญกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงช่องทางการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีทักษะและความรู้ด้านการผลิตสื่อเพ่ิมข้ึน อาทิ 

- การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพ่ือให้ความรู้หรือชี้แจงเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือสื่อออนไลน์ของกรม
สรรพสามิต โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง และน่าสนใจ 

- การผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่และแผ่นพับ เพื่อมอบให้แก่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่น าไปใช้ในการจดันิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง   

- การผลิตสปอตวิทยุและสปอตเสียงตามสาย เพื่อให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรม
และน าไปจัดรายการวิทยุผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
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- การใช้สื่อบุคคลและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสื่อสารสองทาง สามารถโต้ตอบกันได้

ทันที ตรงกลุ่มเป้าหมาย และประหยัดงบประมาณ 
1.11 การจ้างที่ปรึกษา ให้พิจารณาใช้บุคลากรภายใน
หน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถด าเนินการเองเป็นอันดับ
แรก หากจ าเป็นต้องจ้าง ที่ปรึกษาให้จ้างเฉพาะลักษณะงานที่
มีความจ าเป็น ซับซ้อนและเป็นงานเทคนิคเฉพาะด้าน โดยเป็น
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
และให้พิจารณาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงเป็นอันดับแรก 

กรมสรรพสามิตได้พิจารณาจ้างที่ปรึกษาเฉพาะลักษณะงานที่มีความจ าเป็น ซับซ้อนและเป็นงานเทคนิคเฉพาะด้าน 
โดยได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.12 การจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ควรก าหนดชื่อ
รายการครุภัณฑ์และระบุรายการประกอบของอุปกรณ์ให้
ชัดเจนและราคาต่อหน่วยให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ส าหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง   มีภาระค่าบ ารุงรักษา และค่า
เสื่อมราคาสูงควรใช้วิธีการเช่าแทนการจัดซื้อ ยกเว้นหน่วยงาน
ที่ไม่สามารถจัดหาแหล่งเช่าครุภัณฑ์รายการนั้นๆ ได้ 
นอกจากนี้ ครุภัณฑ์ที่มีความถี่ในการใช้งานไม่มากอาจ
พิจารณาขอสนับสนุนการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก 
ส าหรับครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตของ
ผู้ปฏิบัติงาน ควรให้ความส าคัญในการจัดหาเพ่ือทดแทนตาม
อายุการใช้งานของครุภัณฑ์นั้นๆ และมีการจัดท าแผนการ
จัดหาทดแทนให้ชัดเจน ส าหรับการก่อสร้างอาคารที่มีการ
ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ควรพิจารณาให้อยู่ในสัญญา
เดียวกัน หากจ าเป็นต้องจัดหาแยกจากการก่อสร้างอาคาร 
ควรพิจารณาระยะเวลาการจัดหาให้สอดคล้องกับการก่อสร้าง
อาคารที่แล้วเสร็จ 
 

กรมสรรพสามิต โดยส านักบริหารการคลังและรายได้ได้น าข้อสังเกตดังกล่าว มาประกอบการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานในสังกัด 
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ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ 
1.16 รายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานที่มีการใช้
เงินนอกงบประมาณสมทบ ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรก าหนดสัดส่วนการตั้งงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณในแต่ละปีตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการให้เป็นไป
ตามสัดส่วนที่ก าหนด โดยไม่ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบในปี
สุดท้าย ซึ่งจะเป็นภาระในการบริหารจัดการและอาจมีความ
เสี่ยงต่อสถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

กรมสรรพสามิต โดยส านักบริหารการคลังและรายได้ได้น าข้อสังเกตดังกล่าว มาประกอบการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานในสังกัด 

๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน 
2.3 กระทรวงการคลัง  

(1)    ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บ ควรก าหนดมาตรการในการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้อง
กับการขยายตั วของการประกอบธุรกิจแบบอิคอมเมิ ร์ช 
โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการในต่างประเทศที่มี
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการ
เพ่ิมรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทย 
รวมทั้งแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี   

1. กระทรวงการคลังมีค าสั่งกระทรวงการคลังที่ 863/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 แต่งตั้งคณะท างานศึกษา
แนวทางการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านรายได้เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้แทนสรรพากร เป็นรองประธาน และมี
ผู้แทนจากกรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรร่วมเป็นคณะท างานฯ โดยคณะท างานฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เข้าสู่ระบบการช าระภาษีให้มากข้ึน เพ่ือรองรับ
นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
จ านวนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบการช าระภาษีของกรมสรรพากรยังมีจ านวนน้อย 

2. ในกรณีการจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ประกอบการในต่างประเทศท่ีมีรายได้จากการขายสินค้า ในประเทศไทยผ่าน
เว็บไซต์ ในรูปแบบของภาษีเงินได้นั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบัน ก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการที่มี
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการ
ถาวรในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการในต่างประเทศที่
มีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ
ไทย รวมถึงแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีต่อไป 

๓. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการ 
- - 

 


