
  

ผลการดำเนินการตามโครงการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ  โดยระบุและเจาะจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดประเด็น                   
ที่จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 ภารกิจหลกัของกรมสรรพสามิต  ที่ใช้ในการดำเนินการของโครงการ  ไดแ้ก ่
บริหารจัดเก็บภาษเีพื่อเปน็รายไดข้องรฐั 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามติ  ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของโครงการ  ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที ่1 เชื่อมโยงขอ้มูลและส่งเสริมความร่วมมอืเพื่อการจดัเกบ็ภาษีอย่างยัง่ยืน 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่   ผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันในพ้ืนที่
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีผู้นำเข้าฯ ยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิตจำนวนมาก 
และตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  ทำให้มีความสะดวกในการเก็บข้อมูลและจัดการประชุม   
  2. กรมสรรพสามิตได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.25๖2 ตามคำสั่งท่ี 144/2562  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562  
  3. กรมสรรพสามิตได้อนุมัติโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นการจัดเก็บภาษีผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่น 
และน้ำมันที่คล้ายกัน    
  4. จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่ม                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในเบื้องต้น  โดยแบ่งเป็น 

4.1  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้นำเข้าน้ำมนัหลอ่ลื่นและน้ำมันทีค่ล้ายกนั 
ในเขตพ้ืนที่ความรับผดิชอบของสำนักงานสรรพสามติภาคที่ 10   

4.2  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทำโครงการฯ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562                   
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 5  และได้เชิญผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่น                      
และน้ำมันที่คล้ายกันในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 5                     
เข้าประชุม  พร้อมด้วยสรรพสามิตพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 5                   
เข้าร่วมประชุม   

5. จัดการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิต  ประกอบด้วยผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10  และผู้แทนจากกรมสรรพสามิต  ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  โดยผู้แทนภาคประชาชนมีข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1  พิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการลด
ความซ้ำซ้อนของเอกสารในการดำเนินการในด้านต่างๆ ตอ่ไป 
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 ผลการดำเนินการ  กรมสรรพสามิตได้มีการพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความซ้ำซ้อน
ของเอกสาร เช่น ในปัจจุบันกรมสรรพสามิตมีการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียน
บ้านกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว  สำหรับ เอกสารเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร                      
มีการเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนกับกรมศุลกากร  ซึ่ งจะได้ ข้อมูลหลังจากนำเข้ามาเรียบร้อยแล้ว                            
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นปัจจุบันจึงยังคงมีความจำเป็น ต้องใช้เอกสารประกอบการดำเนินการ  
และกรมสรรพสามิตได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
เพื่อลดการใช้เอกสารแล้ว  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
 ประเด็นที่ 2  พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ   
 2.1 กรณีนำสินค้าเข้ามาในปริมาณมากในแต่ละ shipment  สามารถรวมเอกสารตาม
แบบ ภส. และ แบบ นล. เป็นชุดหรืออยู่ในแบบเดียวกันได้หรือไม่ 
  ผลการดำเนินการ  ในกรณีนำสินค้าเข้ามาในปริมาณมากในแต่ละ Shipment                     
ซึ่งเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกัน  สามารถรวมอยู่ใน 1 Shipment ได้  โดยผู้นำเข้าต้องระบุปริมาณ
ที่นำเข้าว่าใช้สิทธิตามแบบ ภส. 05 – 10 เท่าไหร่  และตามแบบ นล. 01 เท่าไหร่  แต่ไม่สามารถยื่นขอใช้
สิทธิอัตราศูนย์เป็นชุดหรืออยู่ในแบบเดียวกันได้  เนื่องจากตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ลงวันที่ 16 กันยายน 2560  
กำหนดให้ผู้นำเข้าที่ประสงค์จะเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะนำเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมปลายทาง  ให้ยื่นคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์                   
ตามแบบ ภส. 05 – 10  และตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษี                             
ในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น  ลงวันที่
16 กันยายน 2560 กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าที่ประสงค์จะเสียภาษีในอัตราศูนย์  
สำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น  ให้ยื่นคำขอตามแบบ นล.01                  
ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ของประกาศกรมสรรพสามิตทั้งสองฉบับ                          
มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน  จึงไม่สามารถรวมเอกสารตามแบบ ภส. และ แบบ นล. เป็นชุดหรืออยู่ใน                                
แบบเดียวกันได้   
  2.2 จัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้นำเข้า เพ่ือให้รับทราบถือปฏิบัติเป็นแนวทาง 
เดียวกันว่ากรณกีารจดัทำบญัชีรับจา่ยสนิคา้ทีน่ำเขา้มาในราชอาณาจกัรตามแบบ ภส. 07 – 03  สามารถ 
กรอกข้อมูลยอดรวมในแต่ละวนัได้  หากมีใบกำกับภาษ ี(invoice) เป็นหลักฐานใหเ้จ้าหน้าที่ไวต้รวจสอบ 
  ผลการดำเนินการ  อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้นำเข้า 
  2.3 พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบ  กรณีการนำสินค้าเข้ามา
เพ่ือผลิตและจำหน่าย  หากมีการใช้สินค้าหมดในประเภทใดประเภทหนึ่งก็สามารถนำสินค้าอีกประเภทหนึ่ง
มาใช้ทดแทนกันได้ 
   ผลการดำเนินการ  อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาและศึกษาหาข้อมูล   
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  ประเด็นที่ 3  จัดทำรายชื่อห้อง lab เอกชนที่ผู้นำเข้าสามารถส่งตัวอย่างน้ำมันตรวจสอบได้
ตรงตามคุณสมบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้  เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าได้มีช่องทาง
อื่นในการส่งตัวอย่างตรวจสอบให้มีความรวดเร็วต่อไป 
  ผลการดำเนินการ  กรมสรรพสามิตได้จัดทำรายชื่อห้อง lab เอกชนที่ผู้นำเข้า
สามารถส่งตัวอย่างน้ำมันตรวจสอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
ต่อไป  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
    1. ห้างหุ้นส่วน บี.อาร์.เอส.อินเตอร์เทรด 
     96 หมู่ 1 ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
     โทรศัพท์ 0 3484 0525 – 7 
    2. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 
     555  ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
     โทรศัพท์ 0 2239 7187 
   3. บริษัท อินเตอร์เทค จำกัด 
    22  ถนนเนินสำลี  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21150  
    โทรศัพท์ 0 3869 4570 – 4 
   4. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
    1/209, 1/211  หมู ่1 ตำบลบ้านฉาง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21130  
     โทรศัพท์ 0 3868 5260 – 64 
  ประเด็นที่ 4  จัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้นำเข้า เพ่ือให้รับทราบเป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันว่ากรณีการนำเข้าน้ำมันที่มีชื่อใดชื่อหนึ่ง  และมีความประสงค์จะจัดจำหน่ายน้ำมันในชื่ออื่นๆ 
ที่หลากหลาย  โดยผู้นำเข้าจะตอ้งจัดทำเอกสารแจ้งรายละเอียดของชื่อต่างๆ อย่างไร ให้กรมสรรพสามิตทราบ
อย่างครบถ้วนด้วย 
   ผลการดำเนินงาน  กรมสรรพสามิตได้จัดทำแนวปฏิบัติของผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการ
ที่นำเข้าน้ำมันที่มีชื่อใดชื่อหนึ่งและมีความประสงค์จะจำหน่ายในชื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย ดังนี้ 
    1. กรณีส่งตัวอย่างน้ำมัน  ให้ผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการทำเอกสารแนบว่า
น้ำมันที่เข้ามานั้นชื่ออะไร  และเมื่อจำหน่ายใช้ชื่อใดบ้าง ส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่บริษัทฯ 
ตั้งอยู่ 
    2. กรณีส่งเอกสารการวิเคราะห์  ให้ผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการส่งเอกสารผลการ
วิเคราะห์ (ใบ Certificate Of Analysis) ของน้ำมันที่นำเข้ามาหรือผลวิเคราะห์ของหน่วยงานที่รับตรวจ
วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น  โดยมีรายการทดสอบเป็นตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด  และถ้า
ชื่อตัวอย่างน้ำมันที่นำเข้ามาชื่อหนึ่ง  แต่เมื่อจำหน่ายใช้ชื่อที่แตกต่างจากที่นำเข้ามา  ให้ผู้นำเข้าหรือ
ผู้ประกอบการทำเอกสารระบุว่าน้ำมันที่นำเข้ามาชื่ออะไร  และเมื่อจำหน่ายใช้ชื่อใดบ้าง  พร้อมรับรอง
เอกสารส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีตอ่การดำเนนิงานคดิเปน็รอ้ยละ 92.40   
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