
 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต คือ ก ากับ ดูแล การจัดเก็บภาษีจากสินค้า                    
และบริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้ว
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี  สินค้ าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย หรือสินค้า              
ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ  หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้าง             
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่  โดยได้ออก พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่  16 กันยายน 2560  โดยปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิตทั้งระบบ รวม 7 ฉบับ ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  จึงมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป  โดยบัญญัติ เป็น พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                      
ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน     

ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าต้องยื่นจดทะเบียน
สรรพสามิตภายใน  30 วัน ก่อนเริ่มน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  ซึ่งกรมสรรพสามิตตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับ ผู้น าเข้า  เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงได้จัดท าโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารราชการ  
ในประเด็นการจัดเก็บภาษีส าหรับผู้น าเข้าน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน   ซึ่งตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕6๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี             
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาครฐั  ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม  มีส่วนร่วม  
และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรมสรรพสามิตจึงได้จัดท าโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตในประเด็นเกี่ยวกับสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน  
เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้น าเข้าสินค้าประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกันเป็นจ านวนมาก                     
กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นความส าคัญ  จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้น าเข้าสินค้าประเภทดังกล่าว  ซึ่งเป็น  
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน               
ให้กรมสรรพสามิตทราบ  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางในการด าเนินงาน                   
ของผู้น าเข้าน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกันต่อไป  นอกจากนี้  ยังเป็นการเสริมสร้างให้ เกิด                   
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องจากวิทยากรของกรมสรรพสามิต  โดยมีผู้น าเข้า
น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกันที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เป็นผู้แทน                  
ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะท างานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่  ซึ่งจะส่งผลให้กรมสรรพสามิตทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง 
 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อันจะน าไปสู่การให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อกรมสรรพสามิตสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปใช้ในการ 
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้แก่   
ผู้น าเข้าน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และประกาศ           
กรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติส าหรับน้ ามันหล่อลื่น และน้ ามันที่คล้ายกัน พ.ศ. 2560                 
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 5. เพ่ือให้ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกรมสรรพสามิต                        
ซึ่งน าไปสู่การให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในโอกาสต่อไป 
 
๓. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
 กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ระยะที่ ๑   

๑. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์และก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ของโครงการฯ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต 
3. ประสานงานกับคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิตในการ             
    จัดท า โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ 
4. จัดการประชุมคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต  
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ   
    ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะที่ ๒ 
  ๑. รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชุม 
  ๒. จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่างๆ   

    ที่เกี่ยวกับน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกันเสนอกรมสรรพสามิต  
                 เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ   
ระยะที่ ๓  การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
  ๑. ประเมินผลความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม  
  ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 
  ๓. เผยแพร่ผลการด าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม 
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๔. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (เมษายน – กันยายน ๒๕62) 
 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคประชาชนในพ้ืนที่สังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 10    
ซึ่งหมายถึง ผูน้ าเข้าน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน 
 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต 
 
๗.  งบประมาณ  
  ใชเ้งินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษที้องถิน่ (5%) 
 
๘.  การประเมินผล 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการสร้างการมีส่วนร่วม 
  ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. กรมสรรพสามิตทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการที่ เกิดกับ                     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสามารถน าความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง 

 2. เกิดการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และกรมสรรพสามิตสามารถให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องแก่               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้  เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 3. ผู้น าเขา้น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามนัที่คลา้ยกัน  รวมทัง้ขา้ราชการและเจ้าหนา้ที่ของ                   
กรมสรรพสามติเกดิความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจดัเกบ็ภาษี  ตลอดจนขัน้ตอนการ
ด าเนนิการทีถู่กต้องตามพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 น าไปสูก่ารจดัเกบ็ภาษี
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้    

 4. สรา้งความสมัพันธ์อนัดรีะหวา่งผู้มสี่วนได้สว่นเสียและกรมสรรพสามติซึง่น าไปสูก่ารให้ความ
ร่วมมือในการจดัเก็บภาษขีองกรมสรรพสามิตในโอกาสต่อไป 

 
  
 
 
 


