
 
 

การประกวดรางวลัเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 
(9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019) 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 : ประเภทหน่วยงานระดับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
 
คุณลักษณะของผลงาน 
 
       1.1 ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 
      คุณลักษณะตามประกาศฯ ข๎อที่ 1.1.1  คุณลักษณะตามประกาศฯ ข๎อที่ 1.1.2 
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      คุณลักษณะตามประกาศฯ ข๎อที่ 1.1.5 
       1.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการต่อยอด 
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ชื่อผลงาน  Tobacco Easy Acc. (บัญชียาสูบ คุณท าได๎ งํายนิดเดียว) 
เริ่มใช๎เมื่อ  (เริ่มด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต๎นไป) 
หนํวยงานภายในสํวนราชการที่เสนอผลงาน ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ 
สํวนราชการ  กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ชื่อบุคคลผู๎รับผิดชอบผลงาน 
 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด โทรศัพท์ 

น.ส.จริญญา   จันทร์เรือง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ 080 537 6169 
น.ส.แววเดือน พลหาญ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ 062 465 6953 

 
ผู๎ประสานงานข๎อมูล  นางสาวจริญญา   จันทร์เรือง  ต าแหนํง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 
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    ต าแหนํง     สรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ 
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1. บทสรุปผลงาน 
     ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช๎เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 มาตรา 

๑๑๘ บัญญัติไว๎วํา ให๎ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมและผู๎ประกอบกิจการสถานบริการท าบัญชีประจ าวันและงบ
เดือน ตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด บัญชีประจ าวันให๎ท าให๎แล๎วเสร็จภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่มีเหตุที่
จะต๎องลงรายการนั้นเกิดข้ึน บัญชีประจ าวัน เอกสารการลงบัญชี ส าเนางบเดือน ให๎เก็บรักษาไว๎ไมํน๎อยกวํา ๕ 
ปี ที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งเจ๎าพนักงานสรรพสามิตสามารถ
เรียกมาตรวจสอบได๎ พร๎อมทั้งก าหนดบทลงโทษผู๎ที่ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามข๎อกฎหมายดังกลําว โดยระวาง
โทษจ าคุกไมํเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมํเกิน ๒ หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งผลจากข๎อกฎหมายดังกลําวได๎
สร๎างผลกระทบอยํางมากตํอผู๎ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ เนื่องจากมีบัญชี งบเดือนที่ต๎องจัดท า 7 บัญชี  

ในระยะเวลาสามเดือนหลังจากบังคับใช๎กฎหมายดังกลําว ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบยังขาดความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อกฎหมายและวิธีการปฏิบัติในการท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนที่ถูกต๎อง ขาดการให๎
ค าแนะน าวิธีปฏิบัติแบบละเอียดจากเจ๎าหน๎าที่ เมื่อต๎องพยายามท าบัญชีและงบเดือนด๎วยตนเองก็เกิดความ
ยุํงยากสับสนท าบันทึกผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะความไมํเข๎าใจ เป็นผลท าให๎ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมไมํ
ตระหนักถึงความส าคัญและฝ่าฝืนการท าบัญชีและงบเดือนตามกฎหมาย ท าไมํได๎ก็ไมํท าและไมํน าสํง เมื่อ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ติดตามทวงถามก็เกิดข๎อพิพาทบํอยครั้งระหวํางผู๎ประกอบอุตสาหกรรมและพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่  อีกทั้งการน าสํงงบเดือนยังต๎องน าสํงด๎วยตนเองท าให๎ต๎องเสียเวลาน าสํงงบเดือน ณ ส านักงาน
สรรพสามิตทุกเดือน ซึ่งบางครั้งโรงอุตสาหกรรมอยูํไกลจากส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือพ้ืนที่สาขา ท าให๎
เกิดคําใช๎จํายในการเดินทาง ดังนั้น เพื่อสร๎างความเข๎าใจใหมํให๎แกํผู๎ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ เพ่ือให๎การท า
บัญชีงํายขึ้น พนักงานเจ๎าหน๎าที่จึงจ าเป็นต๎องหาวิธีวําท าอยํางไร เพ่ือให๎ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมตระหนัก และ
สามารถท าบัญชีด๎วยตนเองได๎ พร๎อมทั้งเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอองค์กร จึงได๎จัดท าเครื่องมือการบันทึก
บัญชีด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel ขึ้น โดยเริ่มตั้งแตํรวบรวมข๎อมูลการท าบัญชี ศึกษาวิธีการท าบัญชี 
รวบรวมแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข๎อง จัดท าเป็นโปรแกรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

นอกจากนี้ทางสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ ได๎จัดให๎มีการประกาศเกียรติคุณผู๎ประกอบอุตสาหกรรมดีเดํน
ในแตํละไตรมาส โดยคัดเลือกผู๎ประกอบอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด ที่สามารถท าบัญชีและงบเดือนได๎
ถูกต๎องและสํงงบเดือนได๎ตรงเวลาตามที่กฎหมายก าหนด คัดเลือกตามความเหมาะสมประกาศไว๎ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา และหน๎าเว็บไซต์ของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์เพ่ือเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎กับผู๎ประกอบอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และจัดมอบของที่ระลึกที่ทางส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ได๎จัดท าขึ้น เชํน เสื้อที่แสดงเอกลักษณ์ของ
กรมสรรพสามิต หมวก หรือ กระเป๋า พร๎อมข๎อความประชาสัมพันธ์ เมื่อผู๎ประกอบอุตสาหกรรมน าไปใช๎งาน
หรือสวมใสํ ประชาชนได๎พบเห็นก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให๎ประชาชนได๎รู๎จักและสามารถเข๎าถึง
องค์กรได๎มากขึ้น เป็นการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอองค์กร รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบ
ของสังคมตํอองค์กร (CSR)  



2.สภาพปัญหา/ที่มาของผลงาน 
2.1 การท าบัญชีและงบเดือนมีหลายบัญชี ยุํงยากซับซ๎อน ซึ่งท าให๎เกิดข๎อผิดพลาดบํอยครั้งในการท า

บัญชีงบเดือน เนื่องจากมีบัญชีและงบเดือนที่ต๎องจัดท าหลายบัญชี ได๎แกํ 
- ภส.๐๗-๐๑ บัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจํายวัตถุดิบ 
- ภส.๐๗-๐๒ บัญชีประจ าวันแสดงการผลิตและจ าหนําย 
- ภส.๐๗-๐๔ งบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหนําย และยอดคงเหลือสินค๎า 
- ภส.๐๖-๑๘ บัญชีควบคุมการรับจํายการใช๎แสตมป์ยาสูบ ส าหรับสินค๎ายาสูบที่ท าในราชอาณาจักร 
- ภส.๐๖-๑๙ แบบงบเดือนการปิดแสตมป์ยาสูบ ส าหรับสินค๎ายาสูบ 
- ภส.๐8-18 บัญชีรับจํายยาสูบที่ขาย 
- ภส.๐8-19 งบเดือนแสดงการขายยาสูบ 
2.2 เกิดข๎อพิพาทบํอยครั้งระหวํางพนักงานเจ๎าหน๎าที่และผู๎ประกอบอุตสาหกรรม 
2.3 ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมเสียเวลาและคําใช๎จํายในการสํงงบเดือน 
2.4 เสียเวลาในการตรวจสอบงบเดือน และหากมีข๎อผิดพลาดใช๎เวลานานในการแก๎ไขหรืออาจจะต๎อง

ท าใหมํทั้งหมด 
2.5 การท าบัญชีและงบเดือนรูปแบบเดิมล๎าสมัย โดยกรอกข๎อมูลผํานแบบฟอร์มท าให๎เกิดความ

ผิดพลาดในการค านวณข๎อมูลตําง ๆ 
 

3.วัตถุประสงค์/เป้าหมายของผลงาน 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

3.1 ลดขั้นตอนการน าสํงงบเดือน เดินทางมาสํง ณ 
ส านักงานสรรพสามิต 

สํงทาง E-mail 

3.2 คําใช๎จําย มีคําน้ ามัน/คําเสียเวลา ไมํมีคําใช๎จําย 
3.2 ลดจ านวนเอกสารของผู๎ประกอบอุตสาหกรรม ๑4 แผํน ๐ แผํน 
3.3 ลดระยะเวลาในการจัดสํงงบเดือน ๑ วัน ๑ นาที 
3.4 ลดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีงบเดือน ครึ่งวัน ๕ นาที 
3.5 ความถูกต๎องแมํนย าในการท าบัญชีงบเดือน ๕๐% 90% 
3.6 ลดระยะเวลาในการตรวจสอบของพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ 

ครึ่งวัน ๑๐ นาที 

3.7 ลดขั้นตอน/กระบวนการ ในการจัดท าบัญชี
จากเดิม 7 แบบบัญชีเหลือ 4 บัญชี 

ภส.๐๗-๐๑ 
ภส.๐๗-๐๒ 
ภส.๐๗-๐๔ 
ภส.๐๖-๑๘ 
ภส.๐๖-๑๙ 
ภส.๐8-18 
ภส.๐8-19 

ภส.๐๗-๐๑ 
ภส.๐๗-๐๒ 
ภส.๐๖-๑๘ 
ภส.๐8-18 

 
 
 



วัตถุประสงค์/เป้าหมาย(ต่อ) รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 
3.8 ลดข๎อพิพาทระหวํางพนักงานเจ๎าหน๎าที่และผู๎
ประกอบอุตสาหกรรม 

40% 10% 

3.9 สร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีตํอองค์กรให๎เพ่ิมมากขึ้น 20% 80% 
 
4.ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวคิดของผลงาน 
 จากสภาพปัญหาตามที่กลําวข๎างต๎น ส านักงานสรรพสามิคพ้ืนที่บุรีรัมย์ ได๎พยายามหาแนวทางในการ
แก๎ไขปัญหาดังกลําว ให๎กับผู๎ประกอบการ ให๎สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได๎อยํางถูกต๎อง เป็นการสร๎าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติ และสํงผลตํอการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยการพัฒนานวัตกรรม 
ชื่อวํา “บัญชียาสูบ คุณท าได๎ งํายนิดเดียว (Tobacco Easy Acc.)”  โดยมีทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวคิด
ของผลงาน ดังนี้ 
 4.1 โปรแกรม Microsoft excel  
  Microsoft Excel ใช้สาหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่มีความสามารถในการค านวณ
และสร้างกราฟจากขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว พัฒนารูปลักษณ์ของหน้าตาและการใช้งานโปรแกรมให้ดูง่าย โดยมี
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นระบบมากข้ึน  
  Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและ
แนวตั้ง ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจ าแต่ละช่อง ท าให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวก
ต่อการค านวณและการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ
มากยิ่งขึ้น  
  คุณสมบัติที่ส าคัญในโปรแกรม Excel  
   1) ความสามารถด๎านการค านวณ Excel สามารถป้อนสูตรการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ เชํน บวก ลบ คูณ หาร เป็นต๎น รวมทั้งสูตรค านวณด๎านอ่ืน ๆ และจุดเดํนของการค านวณคือ
ผลลัพธ์ของการค านวณจะเปลี่ยนแปลงตาม เมื่ออินพุตท่ีน ามาเปลี่ยนคํา ท าให๎เราไมํต๎องเสียเวลาเปลี่ยนแปลง
คําผลการค านวณใหมํ  
   2) ความสามารถด๎านการใช๎ฟังก์ชั่น นอกจากการป้อนสูตรคูณทางคณิตศาสตร์แล๎ว 
Excel ยังสามารถป้อน ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ได๎อีก เชํน ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ
การเงินหรือการตัดสินใจ  
   3) ความสามารถในการสร๎างกราฟ Excel สามารถน าข๎อมูลที่ป้อนลงในตารางมา
สร๎างเป็นกราฟได๎ทันที มีรูปกราฟให๎เลือกใช๎งานหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชํน กราฟแทํงแสดง
ยอดขายแตํละเดือน กราฟวงกลม แสดงสํวนแบํงการตลาด เป็นต๎น  
   4) ความสามารถในการตกแตํงตารางข๎อมูล Excel สามารถตกแตํงตารางข๎อมูลหรือ
กราฟข๎อมูลด๎วยภาพสีและรูปแบบตัวอักษรตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดความสวยงามและแยกแยะข๎อมูลได๎งํายขึ้น  
   5) ความสามารถในการจัดเรียงล าดับ Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข๎อมูลที่
ต๎องการมาวิเคราะห์ได๎  
   6) ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้ง
ข๎อมูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได๎ทันที ซึ่งท าให๎งํายตํอการสร๎างรายงาน  



   7) ความสามารถในการแปลงข๎อมูลในตารางให๎เป็นเว็บเพจเพ่ือน ามาแสดงใน
โฮมเพจ  
 4.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ กรมสรรพสามิต 
  “ผู๎น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล๎อม และพลังงาน” คือวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต 
“วิสัยทัศน์” เป็นสิ่งที่มํุงหวังจะให๎มีหรือเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผู๎บริหารของหนํวยงานต๎องเป็นผู๎ก าหนด  โดยทุก
คนในหนํวยงานมีสํวนรํวม โดยมุํงตอบค าถามวํา เราต๎องการเป็นอะไร (What do we want to come)
วิสัยทัศน์ จึงหมายถึง เป้าหมายที่มีลักษณะกว๎างๆ เป็นความต๎องการในอนาคต โดยมิได๎ก าหนดวิธีการไว๎เป็น
ข๎อความทั่วไปซึ่งก าหนดทิศทางของภารกิจเป็นความมุํงหมายในสถานภาพที่เราจะไปเป็นหรือเราไปอยูํ ณ วัน
หนึ่งในอนาคตท่ีองค์กรมุํงหมาย มุํงหวัง หรือประสงค์จะเป็น หรือจะมีในอนาคต 
  ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 
   1) มีความชัดเจน สามารถน าไปสูํการปฏิบัติได๎ 
   2) เป็นภาพเชิงบวกท่ีสะท๎อนถึงความเป็นเลิศ ซึ่งอาจจะก าหนดเวลาไว๎ด๎วยก็ได๎ 
   3) ต๎องท๎าทายความสามารถ 
   4) ค านึงถึงผู๎รับบริการเป็นส าคัญ 
   5) มีความสอดคล๎องกับแนวโน๎มในอนาคต  
   พันธกิจกรมสรรพสามิต 
    1) สร๎างความรํวมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอยํางยั่งยืน 
    2) น านวัตกรรมมาใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี 
    3) ผลักดันนโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน 
     4) พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาล 
 4.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 
  CSR ยํอมาจากค าวํา Corporate Social Responsibility แปลเป็นไทย หมายถึงความ
รับผิดชอบตํอสังคมในองค์กร ความหมายโดยรวมของ CSR ก็คือ การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรที่ให๎ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบตํอสังคม ด๎วยการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในองค์กร หรือน า
ทรัพยากรที่อยูํนอกองค์กรมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตํอองค์กรและสํวนรํวม เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกันได๎
อยํางมีความสุขและยั่งยืน 
  หลักการ CSR กับการประกอบธุรกิจ 
แนวคิดความรับผิดชอบตํอสังคมขององค์กรธุรกิจ คือการท าให๎ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมมีปฏิสัมพันธ์กัน
อยํางสมดุล โดยอยูํภายใต๎หลักความพอประมาณ ความระมัดระวัง มีเหตุผล และการบริหารความเสี่ยงภายใต๎
ความรู๎และคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ เพราะการด าเนินธุรกิจเพ่ือแสวงก าไรเพียงอยํางเดียว อาจไมํใชํ
หลักประกันของการเติบโตและพัฒนาอยํางยั่งยืน หลักความรับผิดชอบตํอสังคมขององค์กรธุรกิจ เชํน สํงเสริม
การเรียนรู๎ให๎แกํพนักงานเพ่ือสร๎างโอกาสในการพัฒนาตนเอง จัดสวัสดิการอยํางเหมาะสม หรือจัดหาวิธีการ
ชํวยแก๎ไขปัญหาประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อมระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศ หรือให๎ความรํวมมือในระดับโลก ผลิต
สินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ซึ่งหลักการหรือแนวคิดของ CSR กับการประกอบธุรกิจ สรุปได๎ 
ดังนี้ 

1) บริหารและก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตํอสังคมในองค์กรและสังคมสํวนรวม 
2) บริหารและประกอบธุรกิจด๎วยความเป็นธรรม เน๎นความมีคุณภาพของสินค๎าและบริการ 



3) การบริหารงาน เคารพสิทธิของบุคคลและปฏิบัติตํอแรงงานอยํางเป็นธรรม 
4) มีความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค สินค๎ามีคุณภาพ ปริมาณสินค๎า และราคามาตรฐาน 
5) มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมในองค์กรและการมีสํวน

รํวมกับองค์กรภาครัฐหรือหนํวยงานอื่นๆ 
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม น าทรัพยากรมาใช๎อยํางประหยัดและคุ๎มคํา 
7) การเผยเเพรํนวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบตํอสังคม เป็นการกระตุ๎นให๎คนสังคมสํวน

รํวมเห็นความส าคัญในการรํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมไปตามบทบาทหน๎าที่ของตน 
8) การจัดท ารายงานด๎านสังคมและสิ่งเเวดล๎อม เพ่ือเป็นแบบอยํางแกํองค์กรตํางๆในการรํวมกัน

รับผิดชอบสังคม 
 

5.ขั้นตอน/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
5.1 ล าดับขั้นตอนในการพัฒนาผลงาน 
 1) รวบรวมข๎อมูลแบบบัญชีประจ าวันและงบเดือนที่เกี่ยวข๎อง 
 2) น าแบบบัญชีมาสร๎างตารางในโปรแกรม Excel โดยออกแบบให๎เหมือนต๎นฉบับ 
 3) สร๎างสูตรค านวณลงในตารางแบบบัญชีที่สร๎างขึ้น 
 4) จัดเชื่อมโยงข๎อมูลแตํละแผํนงานที่สอดคล๎องกัน และจัดรูปแบบ สี ชํองตาราง ให๎

เหมาะสม สามารถกรอกข๎อมูลได๎งําย 
ตัวอยํางวิธีการใช๎งาน โปรแกรม TOBACCO Easy Acc. 
 1) ดับเบิ้ลคลิกท่ี ไอคอน  
 2) หน๎าตํางแรกจะเข๎าสูํเมนูหลัก จากนั้นคลิกเข๎าไปกรอกข๎อมูลผู๎ประกอบการ (กรอกข๎อมูล

เพียงครั้งแรกท่ีใช๎งาน ระบบจะเชื่อมโยงข๎อมูลไปแตํละบัญชีหรืองบเดือน 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ตัวอยําง : หน๎าตํางข๎อมูลผู๎ประกอบการ 



3) คลิกปุ่มเลือกบัญชีที่ต๎องการลงรายการในวันนั้นๆ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยําง : หน๎าตํางเมนูหลัก 
4) จะปรากฏหน๎าตําง ให๎กรอกข๎อมูลตัวเลขลงในชํองที่ก าหนดให๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอยําง : หน๎าตํางให๎กรอกตัวเลขลงบัญชี 

 5) ตัวเลขจะไปปรากฏในแบบบัญชีโดยอัตโนมัติ พร๎อมกับค านวณยอดยกมา ยอดยกไป ยอด
คงเหลือให๎โดยอัตโนมัติ  ตัวอยําง : แบบบัญชี 

 
 

 
 

 
 
  
 



6) ทุกสิ้นเดือนในหน๎างบเดือนแตํละประเภท จะปรากฏข๎อมูลสรุปทั้งเดือนโดยที่ไมํต๎องกรอก
ข๎อมูลใดๆทั้งสิ้น เพราะโปรแกรมจะดึงข๎อมูลจากบัญชีประจ าวันมาโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยําง : งบเดือน 
7) เมื่อท ารายการเสร็จสิ้นกดบันทึกและออกจากโปรแกรม 

5.2 ล าดับขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงสัย 

ต่อต้าน 
จนท.สร้างโปรแกรม 

น าไปใช้งาน 

ให้ค าแนะน า

ท าบัญชีงบเดือน ส่ง E-mail 

ถึง สนง. 



ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
6.ทรัพยากรที่ใช้ 

6.1 ทรัพยากรบุคคลพนักงานเจ๎าหน๎าที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ผู๎จัดท าโปรแกรมจ านวน 2 
คน ใช๎เวลาวันละ 4 ชั่วโมง จ านวน 22 วัน คําจ๎าง ชม.ละ 62.50 เป็นเงิน 11,000 บาท 

6.2 คอมพิวเตอร์ส าหรับท าโปรแกรมบัญชีพร๎อมอินเตอร์เน็ตจ านวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท 
6.3 คําจัดท าของที่ระลึกชิ้นละ 150 บาท จ านวน 24 ชิ้น ราคา 3,600 บาท 
 

7.ผลส าเร็จที่ได้รับ 
 7.1 ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบปฏิบัติตามข๎อกฎหมายมาตรา ๑๑๘ คิดเป็นร๎อยละ 80 ของ
ผู๎ประกอบการทั้งหมดที่เข๎ารํวมโครงการ 
 7.2 ความแมํนย าในการท าบัญชีถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา คิดเป็น 80% 
 7.3 ข๎อพิพาทระหวํางพนักงานเจ๎าหน๎าที่และผู๎ประกอบอุตสาหกรรมลดลง 
 7.4 ระยะเวลาในการน าสํงงบเดือนลดลงจาก ๑ วันเหลือ ๑ นาที 
 7.5 ระยะเวลาในการบันทึกบัญชีลดลงจากครึ่งวันเหลือ ๕ นาทีในแตํละวัน 
 7.6 ระยะเวลาในการตรวจสอบของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ลดลงจากครึ่งวันเหลือ ๑๐ นาท ี
 7.7 ลดขั้นตอนจากการท าบัญชี 7 บัญชีเหลือเพียง 4 บัญชี 
8.ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

8.1 ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมมีคอมพิวเตอร์แตํไมํมีอินเตอร์เน็ตจึงสํงไฟล์งบเดือนให๎ทางพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ไมํได๎ แก๎ไขปัญหาโดยให๎ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมเปรียบเทียบคําใช๎จํายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตกับ
คําใช๎จํายในการน ามาสํงเอง  

8.2 ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมบางรายไมํมีความรู๎พ้ืนฐานโปรแกรม Excel และพ้ืนฐานการใช๎งาน
คอมพิวเตอร์จึงท าให๎ใช๎โปรแกรมไมํเป็นหรือไมํดีเทําที่ควร พนักงานเจ๎าหน๎าที่ได๎จัดอบรมผู๎ประกอบการ
เกี่ยวกับการใช๎งานโปรแกรมอยํางละเอียดจนกวําจะท าได๎ 

 
9.บรรณานุกรม 

9.1 http://excise.go.th 

http://excise.go.th/


9.2 http://csrcom.com/csr 

 9.3 ดวงพร เกี๋ยงค า คูํมือใช๎งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์ 

10.QR Code หรือ Link (URL)  

11.QR Code หรือ Link VDO (URL) 
 https://www.youtube.com/watch?v=pmTSOspLA_Q 
 

 

  

http://csrcom.com/csr
https://www.youtube.com/watch?v=pmTSOspLA_Q

