พระภูมินทร์ปกเกล้าชาวสยาม
ทรงครองราชย์ด้วยคุณธรรมนำความดี    
แปดสิบสี่พรรษาเวียนมาครบ
ก้มกราบกรานแด่องค์พระภูมินทร์

เลื่องลือนามภูมิพลร่มโพธิ์ศรี
ทรงพระปรีชาชาญงานแผ่นดิน
เหล่าพสกขอน้อมนบบรรจบศิลป์
ไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิต

สู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน
เรามุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล
ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้าน
บริหารการจัดเก็บภาษี โดยสร้างความพร้อม
ให้แก่องค์กรในทุกระดับ เพือ่ นำไปสูค่ วามเป็นเลิศ
ในทุกด้าน

บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
มุ่ ง ให้ บ ริ ก ารที่ โ ปร่ ง ใส เป็ นธรรม ถู ก ต้ อ ง
และรวดเร็ว เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
สามารถอย่ า งเต็ ม ที่ บ นพื้ น ฐานของความ
รับผิดชอบร่วมกัน บริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เพื่อสังคมไทยเติบโตอย่างมั่นคง
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะ
ทางการคลัง พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน
ทัง้ ภายในองค์กรและเครือข่าย อย่างกลมกลืน
สอดคล้องเพื่อเป้าหมายสูงสุด โดยคำนึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน
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สารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีหลักของกระทรวงการคลัง มีบทบาทสำคัญ
ในการจัดเก็บรายได้ภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ และป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
สรรพสามิต รวมถึงเป็นกลไกทีส่ ำคัญในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง
และยาวนาน
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร และบุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่าน
ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ และกำลังสติปัญญาในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข 

ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ
ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย อันจะเป็นประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
ที่มีบทบาทสำคัญในมิติหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิต
ได้ พั ฒ นาการบริ ห ารงานด้ า นการจั ด เก็ บ ภาษี และการบริ ห ารราชการ
ภายในองค์กรเพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึง
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม อาทิ การริเริ่มนำยาสูบของกลางมาเป็นส่วนผสมในการผลิต
สารกำจั ด ศั ต รู พื ช การช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาทุ ก ข์ ผู้ ป ระกอบการและ
ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีความ
สวยงามและน่ า อยู่ ดั ง เดิ ม รวมถึ ง การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ให้ ป ระชาชนเห็ น
ความสำคัญของการอนุรกั ษ์แม่นำ้ ลำคลอง ผ่านกิจกรรม “คลองสรรพสามิต...
สายน้ำแห่งชีวิตชุมชน” โดยเน้นการพัฒนาและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คลอง บ้าน โรงเรียน และวัดซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญที่จะทำให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน อันจะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็ น ไปอย่ า งบู ร ณาการ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ชุ ม ชน รวมถึ ง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่อนาคตพร้อมกับๆ การเจริญเติบโตของ
ประเทศ
จึงเห็นได้ว่า กรมสรรพสามิตไม่ได้จำกัดตัวเองไว้เฉพาะบทบาท
การพั ฒ นาภาระงานในความรั บ ผิ ด ชอบและองค์ ก รภายในเท่ า นั้ น 

หากแต่ ไ ด้ แ สดงความพร้ อ มที่ จ ะร่ ว มพั ฒ นาและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยรวม ผมขอแสดงความยิ น ดี แ ละขอเป็ น กำลั ง ใจให้ ผู้ บ ริ ห าร และ
บุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นกลไกที่สำคัญและสร้าง
ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประเทศชาติ ม าอย่ า งยาวนานและต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง
ขออวยพรให้การดำเนินงานของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จมีความเจริญ
ก้าวหน้า และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติตลอดไป

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
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ในปีงบประมาณ 2554
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยจะมีการเจริญเติบโต
แต่ก็ยังมีปัญหาหลายด้าน
กรมสรรพสามิตจึงต้องดำเนินงานตามภาระหน้าที่
ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมสรรพสามิต

สารอธิบดี
ในปีงบประมาณ 2554 แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยจะมีการเจริญเติบโต แต่ก็ยังมีปัญหาหลายด้าน ได้แก่
ความไม่แน่นอนทางการเมือง สินค้าราคาแพง และราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กรมสรรพสามิตซึ่งมีภารกิจ
ด้านการจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริมฐานะทางการคลังของประเทศ จึงจำเป็นทีจ่ ะต้องดำเนินงานตามภาระหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาการบริหาร
การจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตรวจสอบภาษี
ในเชิงรุกมากขึ้น ทำให้ในช่วง 7 เดือนแรก (ต.ค. 53 - เม.ย. 54) สามารถจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าประมาณการร้อยละ
5.47 แต่เนื่องจากเกิดปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง จากลิตรละ 5.310 บาท เหลือลิตรละ 0.005 บาท โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 21 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ทำให้รายได้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันในปีงบประมาณ 2554 

ลดลงประมาณ 45,000 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ตำ่ กว่าประมาณการ
ร้อยละ 6.05 (หากไม่มีการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดังกล่าวแล้ว จะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการถึงร้อยละ
4.65)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานหลักที่ได้
ดำเนินการ ได้แก่ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสิ้น 19 ฉบับ ประสานงานกับ
กระทรวงพลังงานกำกับดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท โดยใช้มาตรการภาษีสรรพสามิต
และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับปรุงมาตรการภาษีโดยเพิ่มพิกัดสินค้าประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เชื้อเพลิงทดแทนประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ได้พัฒนาและจัดวางระบบ
Smart office ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ ติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร บทบาท
หน้าที่ นโยบายของกรมฯ แล้วเสร็จ 40 พื้นที่ และการบูรณาการงาน 3 กรมจัดเก็บภาษีในสินค้าน้ำมันและยาสูบ
ซึ่งผลสำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจถึงร้อยละ 86
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้สร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในราชการแบ่งตามสายงาน และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเก่า
ที่ล้าสมัย จำนวน 600 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการผู้มาติดต่อทั่วประเทศ
จากการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตที่กล่าวมาแล้ว ดิฉันเชื่อมั่นว่ากรมสรรพสามิตยังเป็นหน่วยงาน
ที่สำคัญของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทุกท่าน

นางเบญจา หลุยเจริญ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
01 นางเบญจา หลุยเจริญ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

Mrs. Benja Louichareon
Director General

04 ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

Dr. Boonchai Pitakdamrongkij
Consultant in Excise Tax Strategy

07 นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

Mr. Thammasak Laoraiem
Deputy Director General

02 นายสุรพล สุประดิษฐ์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

Mr. Surapol Supradit

Consultant in Tax Development Administration

05 นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

Ms. Naparat Kalayanasut
Deputy Director General

03 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

Mr. Ekekasak Ocharoen

Consultant in Excise Control System Development

	

06 นายจุมพล ริมสาคร

รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

Mr. Chumpol Rimsakorn
Deputy Director General

กรมสรรพสามิต

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
08 ร้อยเอกสมบูรณ์ ผิวอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

Capt. Somboon Piewon
Director of Legal Office

12 นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

Ms. Wilai Tantinantana

Director of Tax Planning Office

16 นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

Mr. Surasak Jittanukitkul

Director of Technical Development
and Audit Group

20 ดร. ธิบดี วัฒนกุล

รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

Dr. Tibordee Wattanakul

Acting Department Secretary

09 นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม

Mr. Jaturong Suwannoi

Director of Investigation, Prevention
and Suppression Office

13 นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

Ms. Sushitra Laohawattanapinyo
Director of Human Resource 		
Management Office

17 นางอุษามาศ ร่วมใจ

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Mrs. Usamas Ruamjai

Acting Director of Information 		
Technology Center

10 นางสมณีย์ มงคลโภชน์

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

Mrs. Somnee Mongkolpod

Director of Tax Collection Standard
and Development Office 1

14 นายสุพูล ธรรมจักษุ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารคลังและรายได้

Mr. Supoon Thumjaksu	

Director of Finance and Revenue Office

18 นางสาวบุศรา ทองโผ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน

Ms. Budsara Thongpo

Director of Internal Audit Group

11 นางวิมลฉวี คงเอียด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

Mrs. Vimonchavee Kong-ied
Director of Tax Collection Standard
and Development Office 2

15 นางวัลลีย์ อินทรจักร

ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สนิ ค้า
กลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง

Mrs. Wanlee Intarajake

Director of Goods and Exhibit Analysis
Group

19 นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Ms. Naiyana Pisuthirat 		
Director of Management System 		
Development Group

14
15

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

01
02

03

04

05

06

07

08

09

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
01 นางเบญจวรรณ บ้านใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต		
ภาคที่ 1

Mrs. Benjawann Banmai

02 นางสาวจรรยา จันทร์ศิริ
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1

Ms. Chanya Chansiri

Chief of Area Excise Pathumthani 1

03 นายพณพงษ์ บุญเอนก
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

Mr. Phanaphong Boonaneke
Chief of Area Excise Pathumthani 2

04 นายมาโนช พิทักษ์

สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

Mr. Manoch Pituck

Chief of Area Excise Nonthaburi

Regional Excise Office Director

05 นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

Mr. Tammarat Laoreiam

Chief of Area Excise Phranakhon Si
Ayutthaya 2

09 นางพรสวรรค์ พลยมมา
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

Mrs. Pornswan Pol-yomma
Chief of Area Excise Chainat

หมายเหตุ : สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
รอการแต่งตั้ง

06 นางสาวนิภา ไตรวิลาสกุล
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

Ms. Nipa Triwilassakul

Chief of Area Excise Lopburi

07 นางสาวสุนันท์ กิติอังสุมาลี
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

Ms. Sunan Kitiangsumalee
Chief of Area Excise Angthong

08 นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

Mrs. Anchalee Chalungsut
Chief of Area Excise Singburi

กรมสรรพสามิต

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
01 นายวีรชาติ รักษ์ศรีทอง

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1

Mr. Veerachat Raksrithong

Chief of Area Excise Samutprakan 1

05 นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Mrs. Jurairat Aramsri

Chief of Area Excise Samutprakan 2

09 นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

Ms. Suppawan Opapaiboon

Chief of Area Excise Chachoengsao

02 นางวรรณภา พลอยประดิษฐ์
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

Mrs. Wannapa Ploypradith
Chief of Area Excise Rayong 1

06 นางสุรีย์ ศรีสุข

สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

Mrs. Suree Srisook

Chief of Area Excise Rayong 2

03 นางชนานันต์ วันแอเลาะ
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

Mrs. Chananun Vanairlouk
Chief of Area Excise Chonburi 2

07 นางสุพัตรา เพชรดี
สรรพสามิตพื้นที่ตราด

Mrs. Supattra Petchdee
Chief of Area Excise Trat

04 นายชาญณรงค์ กมลศิริ
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

Mr. Channarong Kamonsiri
Chief of Area Excise Prachinburi

08 นายสุรชัย โตพานิช

สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว

Mr. Surachai Topanich

Chief of Area Excise Sakaeo

10 นางสาวทัศนีย์ พูลทวีธรรม
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก

Ms. Tasanee Pultavetuma

Chief of Area Excise Nakhonnayok

หมายเหตุ : ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
รอการแต่งตั้ง

16
17

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

01
02

03

04

05

06

07

08

09
10

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
01 นางนันทา อินเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 3

Mrs. Nunta Ingeon

02 นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์

Mr. Sompochanarat Kaewnuam
Chief of Area Excise Surin

03 นายวินัย สุดแก้ว

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

Mr. Winai Sudkeio

Chief of Area Excise Nakhonratchasima

Regional Excise Office Director

05 นายพีระดล จงเจริญรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

Mr. Peradol 			
Chongcharoenratana
Chief of Area Excise Roiet

09 นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา
สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ

Mrs. Taweetiyaporn 		
Doungchinda
Chief of Area Excise Amnajchareon

06 นายไสว อินเงิน

สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ

Mr. Sawai Ingeon

Chief of Area Excise Chaiyaphum

10 นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

Mr. Praphan Rattanadilok
na phuket
Chief of Area Excise Yasothon

07 เรือโทชินวัฒน์ สุทธรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ

LT.JG. Chinawat Suttharut
Chief of Area Excise Sisaket

04 นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

Ms. Chuanchuin Suapaitoon

Chief of Area Excise 			
Ubonratchathani

08 นางดรุณี จารุภูมิ

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

Mrs. Darunee Charupoom
Chief of Area Excise Buriram

กรมสรรพสามิต

01
02

03

04

05

06

07

08

09

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
01 นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 4

Ms. Wirawan Anurattananon

02 นายไกวัล เปียระบุตร

สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Mr. Kaiwal Piarabut

Chief of Area Excise Nongkhai

03 นายสนม ชุรินทร

สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Mr. Sanom Churinthorn

Chief of Area Excise Sakonnakhon

04 นายสันติ บุญไทย

สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Mr. Santi Boonthai

Chief of Area Excise Khonkaen

Regional Excise Office Director

05 นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Ms. Naowarat Ratanawatkul
Chief of Area Excise Udonthani

06 นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Mrs. Jaruwan Unpong

Chief of Area Excise Nakhonphanom

07 นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Mr. Radtravud Mitprasan
Chief of Area Excise Kalasin

08 นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Mr. Sakesun Chaisuthivong
Chief of Area Excise Mukdahan

09 นางสำรวย ภัทรกุลกีรติ

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

Mrs. Sumruay 			
Pattarakulkeerati

Chief of Area Excise Nongbualamphu

หมายเหตุ : สรรพสามิตพื้นที่เลย สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ รอการแต่งตั้ง

18
19

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

01
02

03

04

05

06

07

08

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
01 นางดารัต บินซีดิน

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต		
ภาคที่ 5

Mrs. Darat Binsidin

02 นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

Mr. Pradith Chanchonyoot
Chief of Area Excise Lampang

03 นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

Mr. Chirased Prabnasak

Chief of Area Excise Chiangrai

04 นายอรรถพันธ์ พงศ์อุทัย
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

Mr. Attapunt Ponguthai

Chief of Area Excise Chiangmai

Regional Excise Office Director

05 นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

Mrs. Wanpen 			
Ampaisumpundhagul
Chief of Area Excise Uttaradit

หมายเหตุ : สรรพสามิตพื้นที่น่าน สรรพสามิตพื้นที่แพร่
รอการแต่งตั้ง

06 นางสาวปัทมา ศรีสุข

07 นางสาวสุมาลี ศิริอารยา

Ms. Patama Srisuk

Ms. Sumalee Siriaraya

สรรพสามิตพื้นที่พะเยา

Chief of Area Excise Phayao

สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

Chief of Area Excise Lamphun

08 นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Mr. Kriengkrai Pattanaporn

Chief of Area Excise Maehongson

กรมสรรพสามิต

01
02

03

04

05

06

07

08

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
01 นางสดศรี พงศ์อุทัย

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 6

Mrs. Sodsri Ponguthai

02 หม่อมหลวงปรางทอง นิลกำแหง
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์

M.L. Prangtong Nilkumhaeng
Chief of Area Excise Nakhonsawan

03 นางวิไลพรรณ หอมบุบผา
สรรพสามิตพื้นที่ตาก

Mrs. Wilaiphan Hombubpha
Chief of Area Excise Tak

04 นายวรวรรธน์ ภิญโญ

สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

Mr. Worawat Pinyo

Chief of Area Excise Kamphaengphet

Regional Excise Office Director

05 นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

Ms. Kittiwan Tawat

Chief of Area Excise Sukhothai

06 นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

Mrs. Nareerat 			
Udomdhammabhakdi
Chief of Area Excise Phetchabun

07 นางสารภี ลั่นซ้าย

สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

Mrs. Sarapee Lansai

Chief of Area Excise Uthaithani

08 นางวารุณี อยู่สุข

สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

Mrs. Warunee Yousook
Chief of Area Excise Phichit

หมายเหตุ : สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รอการแต่งตั้ง

20
21

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

01

02

03

04

05

06

07
08

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
01 นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์

02 นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์

Mrs. Sasisopa Kiatiwat

Ms. Supattra Horsrisumpun

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร

Chief of Area Excise Samutsakorn

05 นายวิวัฒน์ เขาสกุล

สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2

Mr. Vivatk Kawsakul

Chief of Area Excise Nakhonpathom 2

หมายเหตุ : ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี รอการแต่งตั้ง

สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1

Chief of Area Excise Nakhonpathom 1

06 นายอนุกูล พรหมมาศ

สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี

Mr. Anukool Prommas

Chief of Area Excise Kanchanaburi

03 นางมาลินี บุญสม

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี

Mrs. Malinee Boonsom

Chief of Area Excise Phetchaburi

07 นายอัครุตม์ สนธยานนท์
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

Mr. Akkaruth Sandhyananda
Chief of Area Excise Ratchaburi

04 นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

Mrs. Ladda Aisoonpisarnsiri

Chief of Area Excise 			
Prachuapkhirikhan

08 นายสุลิต เปี่ยมวิไล

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม

Mr. Sulit Piamvilai

Chief of Area Excise Samutsongkhram

กรมสรรพสามิต

01
02

03

04

05

06

07

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
01 นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 8

Ms. Matana Prucksaritanont

02 นางวรางคณา ชาญศิริวัฒน์
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Mrs. Warangkana Chansiriwat
Chief of Area Excise Krabi

Regional Excise Office Director

05 นางนิ่มนวล รักษ์ศรีทอง
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

Mrs. Nimnual Raksrithong

Chief of Area Excise Chumphon

06 นายไพรัช คุลิมา

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

Mr. Pairuch Kulima

Chief of Area Excise Phuket

03 นางศิริวรรณ เกื้อสกุล

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

Mrs. Siriwan Kursakul
Chief of Area Excise
Nakhonsithammarat

04 นางสาววันดี โชคคีรี

สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

Ms. Wandee Chockeeree
Chief of Area Excise Suratthani

07 นายสมยศ ซัง

สรรพสามิตพื้นที่พังงา

Mr. Somyot Sang

Chief of Area Excise Phangnga

หมายเหตุ : สรรพสามิตพื้นที่ระนอง รอการแต่งตั้ง
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01
02

03

04

05

06

07

08

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
01 ร้อยโทนิพนธ์ พันธ์นวล

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต		
ภาคที่ 9

LT. Nibondh Punnuan

02 นางสาวจงกลนี บัวทอง
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง

Ms. Jongkolnee Bourtong
Chief of Area Excise Trang

03 นางสุชาดา โชนะโต

สรรพสามิตพื้นที่สงขลา

Mrs. Suchada Chonato

Chief of Area Excise Songkhla

04 นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
สรรพสามิตพื้นที่สตูล

Ms. Sirigaet Praevanich
Chief of Area Excise Satun

Regional Excise Office Director

05 นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี

Ms. Montira Saetung

Chief of Area Excise Pattani

06 นายสมพร เฟื่องฟุ้ง
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา

Mr. Somporn Fuangfung
Chief of Area Excise Yala

07 นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

Mr. Wisit Wachirawiroon

Chief of Area Excise Phatthalung

08 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส

Mr. Sresthaporn Sritipun

Chief of Area Excise Narathiwat

กรมสรรพสามิต

01
02

03

04

05
06

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
01 นายสมเดช ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 10

Mr. Somdet Srisawat

02 นางอุษามาศ ร่วมใจ

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

Mrs. Usamas Ruamjai

Chief of Area Excise Bangkok 1

Regional Excise Office Director

05 ดร. ชลธาร วิศรุตวงศ์

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

Dr. Chonlathan Visaruthwong
Chief of Area Excise Bangkok 4

06 นายปิยกร อภิบาลศรี

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

Mr. Piyakorn Apibalsri

Chief of Area Excise Bangkok 5

03 นางจิติธาดา ธนะโสภณ

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

Mrs. Gytitada Dhanasobhon
Chief of Area Excise Bangkok 2

04 นายประพัฒน์ พฤฒิพิบูลธรรม
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

Mr. Prapat Phuttipiboonthum
Chief of Area Excise Bangkok 3
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การดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ 2554
วิสัยทัศน์
องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงาน
กรมสรรพสามิตในปัจจุบัน

กรมสรรพสามิต

นางเบญจา หลุยเจริญ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสุรพล สุประดิษฐ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางสรรพสามิต

ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต
รองอธิบดี

นายจุมพล ริมสาคร
รองอธิบดี

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองอธิบดี

ว่าง
รองอธิบดี

สำนักมาตรฐานและพัฒนา
การจัดเก็บภาษี 1
สำนักมาตรฐานและพัฒนา
การจัดเก็บภาษี 2
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ
ทางเทคนิค

สำนักกฎหมาย
สำนักแผนภาษี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม
สำนักบริหารการคลัง
และรายได้

สำนักบริหารทรัพยากร
บุคคล
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิเคราะห์สินค้า
และของกลาง
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อัตรากำลังกรมสรรพสามิต
จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างอายุข้าราชการ
ช่วงอายุ
อายุ
<=24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55 เฉลี่ย
98 259 305 516 822 849 432 46.42
จำนวน 7

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนข้าราชการจำแนกตามระดับตำแหน่ง
ประเภททั่วไป

ประเภทวิชาการ

อำนวยการ

บริหาร

ปฏิบัติ ชำนาญ อาวุโส ปฏิบัติ ชำนาญ ชำนาญ เชี่ยวชาญ ทรง อำนวย อำนวย บริหาร บริหาร รวม
งาน งาน
คุณวุฒิ การต้น การสูง ต้น
สูง
การ การ พิการ
เศษ
205 1,293 139 152 1,320 77
9
3
85
4
1 3,288

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมสรรพสามิต

จำนวนข้าราชการกรมสรรพสามิต
แยกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1,002

1,796

483

7

จำนวนบุคลากรกรมสรรพสามิต
แยกชายหญิง
รวม
3,288

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ
นักบริหารระดับสูง
นักบริหารระดับต้น
อำนวยการระดับสูง
อำนวยการระดับต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวม
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

ชาย
0
2
36
0
3
6
42
845
51
107
854
30
1,977
280
352
642
3,251

หญิง
1
1
49
0
0
3
35
477
101
32
436
176
1,311
59
335
922
2,627

รวม
1
3
85
0
3
9
77	
1,322
152
139
1,290
206
3,288
339
687
1,564
5,878	
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แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 1.1 จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละของภาษีที่จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 1.1  บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1. 		 โครงการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี (420,000 ล้านบาท)
2.		 โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดี 2,412 คดี, ค่าปรับ 64,128,000 บาท)
3. 		 โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (119 ราย)
เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 70)
กลยุทธ์ที่ 1.2  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน
4.1		 โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการเอทานอลเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน
4.2 	โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน
5. 		 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมสรรพสามิต

เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
KPI เป้าประสงค์ : จำนวนเรื่องมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (10 เรื่อง)
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี
6. 		 โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล
กลยุทธ์ที่ 1.3.2 กำหนดมาตรการเชิงรุกในการบริหารการจัดเก็บภาษี
7.1 และ 7.2 โครงการกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
			

พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับความปกป้องดูแล
KPI เป้าประสงค์ : จำนวนมาตรการภาษีที่สนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2 มาตรการ)
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
8.		 โครงการกำหนด/ปรับปรุงมาตรการภาษี เพือ่ สนับสนุน/ปกป้องสังคม สิง่ แวดล้อม และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
			 ทางเศรษฐกิจ
9. 		 โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
10. 	โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
เป้าประสงค์ที่ 2.2  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของสังคมชุมชนที่มีต่อกิจกรรม CSR (ร้อยละ 70)
					 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน (ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 2.2.1  การผลักดันไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ
11. 	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.2.2  สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
13.		 โครงการจัดการผลกระทบทางลบและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
       			 13.1		 สรรพสามิตเพื่อสังคม
       			 13.2 		 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
15. 	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
เป้าประสงค์ที่ 2.3  พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย (ร้อยละ 70)
กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
16. 	โครงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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พันธกิจที่ 3  สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลักดันมาตรฐานบริการ สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริการด้านภาษีของประเทศ
KPI เป้าประสงค์ : ระดับความสำเร็จของการนำมาตรฐานการบริการไปใช้จริง (ระดับ 5)
กลยุทธ์ที่ 3.1  กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้านภาษี
17. 	โครงการพัฒนาระบบ Smart Office  
เป้าประสงค์ที่ 3.2 พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละของพื้นที่ที่มีมาตรฐานบริการระดับดีเด่นความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ85 (ร้อยละ 70)
กลยุทธ์ที่ 3.2  เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการ
18. 	โครงการจัดหาระบบ Contact Center และ CRM
19. 	โครงการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง (ต่อเนื่องจากปี 2553)
เป้าประสงค์ที่ 3.3  ประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละของประชาชนที่รับรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์และการรับผิดชอบต่อสังคม (ร้อยละ 70)
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
20. 	โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
21. 	โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต

พันธกิจที่ 4 บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละของหน่วยงานระดับภาคที่นำระบบมาตรฐาน/คุณภาพไปปฏิบัติ (ร้อยละ 20)
กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
22. 	โครงการ PMQA
23. 	โครงการพื้นที่ต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.2 แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีมูล
						 และได้รับการแก้ไขสิ้นสุด (ร้อยละ 70)
กลยุทธ์ที่ 4.2  ลดการทุจริตในองค์กร
24.		 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
25. 	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

กรมสรรพสามิต

เป้าประสงค์ที่ 4.3 เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน
KPI เป้าประสงค์ : ระดับคะแนนเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต (ระดับ 4)
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนามาตรฐานการทำงานให้เกิดความโปร่งใส
26.		 โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี
       			 : การจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของภาค/พื้นที่
27. 	โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
เป้าประสงค์ที่ 4.4 สร้างความผูกพันและคุณค่าเพื่อเพิ่มกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละความผาสุกของบุคลากร (ร้อยละ 70)
					 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม 3 วัน ต่อคนต่อปี (ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 4.4.1  เสริมสร้างทักษะการทำงาน
28. 	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4.4.2  สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร
29. 	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ
กลยุทธ์ที่ 4.4.3  ปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร
30. 	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต
เป้าประสงค์ที่ 4.5 บริหารสารสนเทศและคัดสรรเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง
KPI เป้าประสงค์ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 4.5  บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
31. 	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
32. 	โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลักระยะที่ 2
33. โครงการพัฒนาระบบเว็บท่า สำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal)
เป้าประสงค์ที่ 4.6 ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม
KPI เป้าประสงค์ : จำนวนนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น (4 เรื่อง)
					 : ช่องทางการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น (5 ช่องทาง)
กลยุทธ์ที่ 4.6  แข่งขัน/ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
34. 	โครงการ Excise Innovation Awards
35. 	โครงการการจัดการความรู้  
36. 	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและรายพื้นที่
37. 	โครงการศึกษาอุปสงค์และอุปทานของตลาดยาเส้นมวนเอง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1  จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย
     				 กลยุทธ์ที่ 1.1  บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

     				 • โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี
     					 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น จำนวน 399,778.52 ล้านบาท หากรวมกับภาษีน้ำมันดีเซล
ที่หักลดตามมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

21 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554) จำนวน 45,500 ล้านบาท รวมเป็นรายได้สุทธิ รวมจำนวน 445,278.52 ล้านบาท
(เป้าหมาย 425,500 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 19,778.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65
     		 		 • โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
     					 - ผลคดีและค่าปรับเปรียบเทียบคดีของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
     						 ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั้งสิ้น จำนวน 2,838 คดี (เป้าหมาย 2,272 คดี) 

สูงกว่าเป้าหมาย 566 คดี คิดเป็นร้อยละ 24.91 และจำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 98.398 ล้านบาท (เป้าหมาย 83.085
ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 15.313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.43
     			 		 - ผลคดีและค่าปรับเปรียบเทียบคดีทั่วประเทศ
     						 ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั้งสิ้น จำนวน 42,486 คดี (เป้าหมาย 38,658 คดี) 

สูงกว่าเป้าหมาย 3,828 คดี คิดเป็นร้อยละ 9.90 และจำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 516.52 ล้านบาท (เป้าหมาย 544.27
ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย 27.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.10
     	 			 • โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก
     					 ดำเนินการตรวจสอบภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการทัง้ สิน้ จำนวน 122 ราย (เป้าหมาย 119 ราย)
สูงกว่าเป้าหมาย 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.52
เป้าประสงค์ 1.2  สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
				 กลยุทธ์ที่ 1.2  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน

		 		 • โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการเอทานอลเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน
     					 ดำเนินการสำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และจัดเวทีพบผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 

21 มีนาคม 2554 โดยสรุปประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการเอทานอลทั้งสิ้น 10 ประเด็น และเสนอแนวทางแก้ไขทั้งสิ้น 

3 แนวทาง ซึง่ ได้ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขข้างต้นแล้ว (อ้างอิงตามหนังสือ ที่ กค 0615/1206 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554)
     		 		 • โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน
     					 ดำเนินการสำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และจัดเวทีพบผู้ประกอบการ 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ดำเนินการในกลุ่มสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2554 ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์
     	 			 • โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     					 ดำเนิ น การสำรวจประเด็ น ปั ญ หา/อุ ป สรรค และเสนอกรมสรรพสามิ ต ให้ ค วามเห็ น ชอบการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นร่างกฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ ตามแผนพัฒนากฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

กรมสรรพสามิต

     						 1. 	ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคืนภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
     						 2. 	ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...( พ.ศ. ...) ออกตามความใน พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493
     						 3. 	ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...( พ.ศ. ...) ออกตามความใน พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493
						 โดยมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต และส่งหนังสือไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอกรมฯ เพื่อทราบแล้ว
     	 เป้าประสงค์ 1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
     				 กลยุทธ์ 1.3.1  ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี

			 • โครงการติดตัง้ มาตรวัดและคอมพิวเตอร์สอื่ สารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม
     					 กรมสรรพสามิต ได้นำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม โดยนำ Vision Sensor
ติดตั้งในสายการผลิตเครื่องดื่มเพื่อตรวจนับสินค้า ทดแทนการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มระบบเดิมที่ใช้ฝาจุกจีบจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี อันเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่ง โดยในปีงบประมาณ 2554 

ได้ดำเนินการติดตัง้ มาตรวัดฯ ในสายการผลิตน้ำอัดลม จำนวน 5 โรงงาน รวม 14 สายการผลิต ซึง่ โครงการดังกล่าวจะส่งผล
ให้กรมสรรสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
     				 กลยุทธ์ที่ 1.3.2  กำหนดมาตรการเชิงรุกในการบริหารการจัดเก็บภาษี

     				 • โครงการกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
					 กรมสรรพสามิตมีการจัดทำโครงการเพือ่ ศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ทัง้ สิน้ 10 เรือ่ ง ดังนี้
     				 - ศึกษาทบทวนประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานสุรา
     						 ศึกษาทบทวน/วิเคราะห์ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานสุรา และจัดประชุม
กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง 

ซึ่งได้จัดทำร่างกฎกระทรวงเสนอกรมฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554
     	 		 		 - กำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีเครือ่ งดืม่ ตามโครงการติดตัง้ มาตรวัด และคอมพิวเตอร์สอื่ สาร
ทางไกล
     						 ศึกษารวบรวมข้อมูล/กำหนดทางเลือกแนวทางการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม และจัดประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวง ซึ่งได้จัดทำร่างกฎกระทรวงเสนอ
กรมฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554
     					 - ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียน พ.ศ. 2554
     						 ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ และจัดประชุมระดมข้อคิดเห็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้จัดส่งร่าง
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมาย ให้สำนักกฎหมายตรวจร่างเรียบร้อยแล้ว
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     				 - กำหนดมาตรฐานการยกเว้นภาษีนำ้ มันเชือ้ เพลิงสำหรับเครือ่ งบินไอพ่นทีน่ ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง
สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
     						 ศึกษาทบทวน/วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และจัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็น พร้อมทัง้ สรุปผลการศึกษา
การกำหนดมาตรฐานการยกเว้นภาษีนำ้ มันเชือ้ เพลิงสำหรับเครือ่ งบินไอพ่นฯ และจัดประชุมเพือ่ พิจารณา แก้ไขร่างประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
     				 - กำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารกำหนดมู ล ค่ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการคำนวณภาษี ร ถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
     						 คณะกรรมการพิ จ าณากำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเห็นชอบหลักการ โดยได้นำเสนอกรมฯ 

ให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าฯ และแนวปฏิบัติ 3 ฉบับ ดังนี้
			 		 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว ลงวันที่ 23 ก.พ. 2554
     						 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิตสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจาก
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว ลงวันที่ 23 ก.พ. 2554
						 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสินค้า เพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าปรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2553
     				 - พิจารณายกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับยานล้อหุ้มเกราะ
     	 					 ศึกษาวิเคราะห์เพือ่ กำหนดแนวทางการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับยานหุม้ เกราะเสนอคณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี โดยที่ประชุมมีมติให้พิจารณายกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับยานหุ้มเกราะเป็นกรณีไป
โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานทหารว่าเป็นยานพาหนะช่วยรบและควรกำหนดเป็นข้อห้ามในการจำหน่ายในท้องตลาด
ทั่วไป
     				 - ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบตั กิ ารสำหรับโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ
     						 ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงระเบียบกรมว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการสำหรับโรงอุตสาหกรรมและ
สถานบริการ พร้อมทัง้ จัดประชุมเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบกรมฯ ซึง่ ได้จดั ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิตฯ
ให้สำนักกฎหมายตรวจร่างเรียบร้อยแล้ว
     				 - กำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีสำหรับแบตเตอรีท่ ใี่ ช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบ
					 ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดหลักการในการควบคุมและบริหารการยกเว้นภาษี เสนอคณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ให้ความเห็นชอบและประกาศระเบียบกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

กรมสรรพสามิต

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2554

ประเภทรายได้
เก็บได้จริง
			

เก็บได้
ปีที่แล้ว

หน่วย: ล้านบาท
เปรียบเทียบกับ
เปรียบเทียบกับ
ประมาณการ
ปีที่แล้ว
ประมาณการ
ตาม KPI
จำนวน
ร้อยละ
(425,500)
จำนวน
ร้อยละ
-34,913.83
-22.85 157,200.00 -39,288.72
-24.99 	
3,880.33
7.27 53,800.00
3,448.11
6.41 	
6,335.76
14.95 43,800.00
4,912.88
11.22 	
2,666.02
4.53 60,200.00
1,298.34
2.16 	
15,621.65
20.25 88,800.00
3,959.65
4.46 	
281.75
1.98 14,800.00
-273.35 	
-1.85
-432.24 	
-26.76
1,690.00
-506.72 	
-29.98 	
304.58 	
15.39
2,070.00
213.56 	
10.32 	
245.28 	
12.58
1,705.00
489.66 	
28.72 	
-2.51 	
-3.90 	 64.00 	
-2.14 	
-3.34 	
41.55 	
9.18 	 452.00 	
42.00 	
9.29 	
11.93 	
6.25 	 198.00 	
4.83 	
2.44 	
-17.44 	
-44.30 	 30.00 	
-8.07 	
-26.90 	
-2.19 	
-8.25 	 25.00 	
-0.64 	
-2.56 	
3.35 	
12.88 	 20.00 	
9.36 	
46.80 	
-2.94 	
-98.66 	 -   	
0.04 	
-

1. 	 ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 117,911.28 152,825.11
2. 	 ภาษียาสูบ
57,248.11 53,367.78
3. 	 ภาษีสุรา
48,712.88 42,377.12
4. 	 ภาษีเบียร์
61,498.34 58,832.32
5. 	 ภาษีรถยนต์
92,759.65 77,138.00
6. 	 ภาษีเครื่องดื่ม
14,526.65 14,244.90
7. 	 ภาษีเครื่องไฟฟ้า
1,183.28
1,615.52
8. ภาษีรถจักรยานยนต์
2,283.56
1,978.98
9. 	 ภาษีแบตเตอรี่
2,194.66
1,949.38
10. ภาษีสนามม้า	 61.86 	 64.37 	
11. ภาษีสนามกอล์ฟ	 494.00 	 452.45 	
12. ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมฯ  	 202.83 	 190.90 	
13. ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว	 21.93 	 39.37 	
14. ภาษีพรม	 24.36 	 26.55 	
15. ภาษีไพ่	 29.36 	 26.01 	
16. ภาษีสารทำลาย	 0.04 	 2.98 	
ชั้นบรรยากาศโอโซน			
17. ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค	 112.55 	 95.36 	
17.19 	
18.03 	 97.00 	
15.55 	
16.03
18. ภาษีสถานอาบน้ำหรืออบตัว	 142.73 	 141.07 	
1.66 	
1.18 	 141.00 	
1.73 	
1.23
และนวด 			
19. ภาษีเรือ	 0.03 	 0.11 	
-0.08 	
0.00 	 -   	
0.03 	 -  
20. รายได้เบ็ดเตล็ด	 424.22 	 388.65 	
35.57 	
9.15 	 408.00 	
16.22 	
3.98 	
		
		
รวม
399,832.32 405,756.93 -5,924.61
-1.46 425,500.00 -25,667.68
-6.03 	
		
หมายเหตุ : จัดทำโดยสำนักแผนภาษี  กรมสรรพสามิต   ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2554
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ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2531 ถึงปัจจุบันประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 

คือผลการจัดเก็บภาษีเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังตารางต่อไปนี้
ปีงบประมาณ

ผลการจัดเก็บภาษี
(ล้านบาท)

รายจ่าย
(ล้านบาท)

อัตรากำลัง
(คน)

ผลการจัดเก็บเฉลี่ย ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่าย
ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อภาษี 100 บาท (ต่อคน)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)

2531
63,964.44	 309.71 	
4,359
14.67
0.48
0.07
2532
71,768.98	 344.08 	
4,905
14.63
0.48
0.07
2533
73,278.94	 481.02 	
4,945
14.82
0.66
0.10
2534
92,492.90	 480.01 	
4,802
19.26
0.52
0.10
2535
102,031.31	 639.72 	
4,738
21.53
0.63
0.14
2536
125,788.70	 688.67 	
4,741
26.53
0.55
0.15
2537
138,669.21	 754.14 	
4,860
28.53
0.54
0.16
2538
155,308.46	 910.48 	 4,858
31.97
0.59
0.19
2539
167,198.05	 941.85 	
4,858
34.42
0.56
0.19
2540
180,167.89
1,074.14
4,656
38.70
0.60
0.23
2541
155,563.18	 950.73 	
4,685
33.20
0.61
0.20
2542
163,891.51	 858.85 	
4,637
35.34
0.52
0.19
2543
168,821.92	 953.71 	
4,397
38.39
0.56
0.22
2544
177,599.76	 929.10 	
4,411
40.26
0.52
0.21
2545
208,152.99
1,025.83	 4,256
48.91
0.49
0.24
2546
246,640.97
1,280.95
4,256
57.95
0.52
0.30
2547
275,773.31
1,288.50	 4,338
63.57
0.47
0.30
2548
279,395.43
1,331.24
4,248
65.77
0.48
0.31
2549
274,095.65
1,326.67
4,495
60.98
0.48
0.30
2550
287,231.34
1,751.51	 4,464
64.34
0.61
0.39
2551
278,312.51
1,738.58
4,481
62.11
0.62
0.39
2552
291,221.20
1,673.74
4,371
66.63
0.57
0.38
2553
405,756.93
1,665.05
4,360
93.06
0.41
0.38
2554
399,832.32
2,141.78
4,325
92.45
0.54
0.50
								
หมายเหตุ 	: 1. อัตรากำลังของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่มีอยู่จริง แต่ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว 		
                		 2. ข้อมูล ณ 19 สิงหาคม 2554 จากส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมสรรพสามิต

สัดส่วนรายได้ภาษีสรรพสามิตต่อรายได้รวมของรัฐบาล
ปีงบประมาณ
2551
2552
2553
2554

รายได้รวมของรัฐบาล รายได้สรรพสามิต
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,611,258
1,464,690
1,770,212
1,935,400

สัดส่วน
(%)

278,312	 17.27
291,221	 19.88
405,757	 22.92
399,832	 20.66

หมายเหตุ : รายได้ของรัฐบาลเป็นรายได้สุทธิก่อนหักเงินจัดสรรให้ อปท.

กราฟแสดงรายได้ภาษีสรรพสามิตตามประเภทสินค้า
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วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2554
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2554 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 399,778.52 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน
(405,756.93 ล้านบาท) จำนวน 5,978.41 ล้านบาท หรือลดลง 1.47% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
(387,100 ล้านบาท) จำนวน 12,678.51 ล้านบาท คิดเป็น 3.28% แต่ตำ่ กว่าประมาณการกระทรวงการคลัง (425,500 ล้านบาท) 

จำนวน 25,721.48 ล้านบาท หรือ 6.05% แต่หากไม่มีการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล กรมฯ จะสามารถจัดเก็บได้ถึง
445,278.52 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจำนวน 39,521.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.74% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสาร
งบประมาณ จำนวน 58,178.51 ล้านบาท คิดเป็น 15.03% สูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง จำนวน 19,778.52 หรือ
4.65% สาเหตุ ที่ จั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ ต่ ำ เป็ น ผลมาจากคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต น้ ำ มั น ดี เ ซลลง 

จากลิตรละ 5.310 บาท เหลือลิตรละ 0.005 บาท (ลดลง 5.305 บาท/ลิตร) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และมีผลตั้งแต่ 

วันที่ 21 เมษายน - 30 กันยายน 2554 ทำให้ภาษีหายไปเดือนละประมาณ 9,100 ล้านบาท หรือ 5 เดือน ประมาณ 45,500
ล้านบาท
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
2.1		น้ำมันฯ จัดเก็บภาษีได้ 117,914.04 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน (152,825.11 ล้านบาท) จำนวน 34,911.07 

ล้านบาท หรือลดลง 22.84% ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (152,000 ล้านบาท) จำนวน 34,085.96 ล้านบาท 

คิดเป็น 22.42% และต่ำกว่าประมาณการกระทรวงการคลัง (157,200 ล้านบาท) จำนวน 39,285.96 ล้านบาท หรือ 24.99%
สาเหตุทจี่ ดั เก็บภาษีได้ตำ่ เนือ่ งจากคณะรัฐมนตรีมมี ติให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง จากลิตรละ 5.310 บาท
เหลือลิตรละ 0.005 บาท (ลดลง 5.305 บาท/ลิตร) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และมีผลตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน - 

30 กันยายน 2554  ทำให้ภาษีหายไปเดือนละประมาณ 9,100 ล้านบาท หรือ  5 เดือนประมาณ 45,500 ล้านบาท
2.2		รถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 92,843.89 ล้านบาท สูงกว่าปีกอ่ น (77,138 ล้านบาท) จำนวน 15,705.89 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 20.36% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (66,100 ล้านบาท) จำนวน 26,743.89 ล้านบาท 

คิดเป็น 40.46% และสูงกว่าประมาณการกระทรวงการคลัง (88,800 ล้านบาท) จำนวน 4,043.89 ล้านบาท หรือ 4.55%
สาเหตุที่จัดเก็บภาษีรถยนต์ได้สูง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูง และมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ปีงบประมาณ 2554 มีปริมาณรถยนต์ที่เสียภาษีเพิ่มขึ้น 23.72% จำแนกเป็น
        			 รถยนต์นั่ง สูงกว่าปีก่อน (291,167 คัน) จำนวน 62,437 คัน หรือเพิ่มขึ้น 21.44%
        			 รถยนต์ PPV ต่ำกว่าปีก่อน (27,282 คัน) จำนวน 949 คัน หรือลดลง 3.48%
        			 Double cab สูงกว่าปีก่อน (78,679 คัน) จำนวน 853 คัน หรือเพิ่มขึ้น 1.08%  
        			 รถยนต์กระบะ สูงกว่าปีก่อน (221,358 คัน) จำนวน 23,877 คัน หรือเพิ่มขึ้น 10.79%
       	 		 รถยนต์นำเข้า สูงกว่าปีก่อน (78,426 คัน) จำนวน 79,116 คัน หรือเพิ่มขึ้น 100.88%   
แต่จากเกิดภัยพิบตั สิ นึ ามิในเขตเซนไดประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2554 ซึง่ เป็นฐานการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบมาก และเมื่อวันที่
18 เมษายน 2554 เริม่ ลดการผลิตลง ซึง่ บริษทั โตโยต้าฯ ลดกำลังการผลิตทัง้ 3 โรงงาน สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา (อ.บ้านโพธิ์
และ อ.แปลงยาว) ลง 70% ของกำลังการผลิต บริษัทฮอนด้าลดลงมากกว่า 50% ของกำลังการผลิต ส่วนบริษทั อีซซู ุ กำลัง
ติดตามสถานการณ์ แต่สถานการณ์ลา่ สุด (มิถนุ ายน) บริษทั โตโยต้าเริม่ ผลิต 2 กะ ไม่รวมโอที ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2554
บริษัทอีซูซุเริ่มผลิต 2 กะ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2554 และบริษัทฮอนด้า ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดจะผลิตถึง 80% 


กรมสรรพสามิต

ของกำลังการผลิต ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่ารถยนต์ในปี 2554 จะหดตัว
จากเป้าหมายเดิม 10% (1.8 ล้านคัน) สัดส่วนทีจ่ ำหน่ายในประเทศ : ส่งออกเฉลีย่ ประมาณ 45 : 55 (ข้อมูลจากสถาบันยานยนต์)
2.3		เบียร์ จัดเก็บได้จำนวน 61,498.29 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (58,832.32 ล้านบาท) จำนวน 2,665.97 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 4.53% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (57,700 ล้านบาท) จำนวน 3,798.29 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 6.58% และสูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง (60,200 ล้านบาท) จำนวน 1,298.29 หรือเพิ่มขึ้น 2.16%
สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาผลผลิต
ทางการเกษตรที่ยังคงสูง ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้นในปีงบประมาณ 2554 ส่งผลให้ปริมาณการชำระภาษีเบียร์
โดยรวมเพิ่มขึ้น 72.72 ล้านลิตร หรือ 3.92% โดยเฉพาะกลุ่มบุญรอดผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169.37 ล้านลิตร หรือ 15.55%
2.4		ยาสูบ จัดเก็บภาษีได้ 57,196.56 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (53,367.78 ล้านบาท) จำนวน 3,828.78 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 7.17% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (51,300 ล้านบาท) จำนวน 5,896.56 ล้านบาท คิดเป็น
11.49% สูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง (53,800 ล้านบาท) จำนวน 3,396.56 ล้านบาท หรือ 6.31% สาเหตุทจี่ ดั เก็บได้สงู  

เนื่องจากผู้ผลิตได้ผลิตบุหรี่ที่มีราคาถูกออกจำหน่าย (SMS NISE K&T8083) ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยก็สามารถซื้อมา
บริโภคได้ ประกอบกับในช่วง 2 เดือนหลังของปีงบประมาณมีกระแสข่าวจากสื่อต่างๆ ว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่
มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานยาสูบและผู้นำเข้าเร่งชำระภาษีเพื่อกักตุนสินค้า
2.5		สุรา จัดเก็บได้จำนวน 48,624.38 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (42,377.12 ล้านบาท) จำนวน 6,247.26 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 14.74% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (41,100 ล้านบาท) จำนวน 7,524.38 ล้านบาท 

คิดเป็น 18.31% และสูงกว่าประมาณการกระทรวงการคลัง (43,800 ล้านบาท) จำนวน 4,824.38 ล้านบาท หรือ 11.01%
สาเหตุที่จัดเก็บภาษีสุราได้ค่อนข้างสูง เนื่องจาก   
			 (1) โครงสร้ า งภาษี สุ ร าที่ บิ ด เบื อ นทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคหั น มาดื่ ม สุ ร าผสมมากขึ้ น โดยปริ ม าณสุ ร าผสมรวม 

เดือน ต.ค. 53 - ก.ย.54 เพิ่มขึ้น 50.78 ล้านลิตร หรือ 29.12% (สุราผสม สุราพิเศษ และสุราปรุงพิเศษเป็นสุราที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน แต่สุราพิเศษและสุราปรุงพิเศษ จัดเก็บภาษีในอัตราภาษีสูงกว่าสุราผสมถึง 25% ทำให้ราคาสุราพิเศษ
และสุราปรุงพิเศษ มีราคาสูงกว่าสุราผสม ผู้บริโภคจึงหันมาดื่มสุราผสมแทน) โดยมีรายละเอียดอัตราภาษี ดังนี้         
                 			 - สุราผสม อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 50 หรือตามปริมาณ 300 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอลล์บริสุทธิ์
                				 - สุราพิเศษ และสุราปรุงพิเศษ อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 50 หรือตามปริมาณ 400 บาทต่อลิตร
						 แห่งแอลกอฮอลล์บริสุทธิ์
        	  		 (2) 	การเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกรจากราคาพืชผลหลัก เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อยและ
ข้าวโพด ประกอบกับรัฐบาลให้ข่าวเกี่ยวกับการขึ้นภาษีสุรา เพื่อลดจำนวนการบริโภคของประชาชน จึงทำให้มีการชำระ
ภาษีเพื่อกักตุนสินค้าไว้ ส่งผลให้จัดเก็บภาษีจากสุราขาวได้เพิ่มขึ้น 11.46% (ปริมาณเพิ่มขึ้น 49.15 ล้านลิตร) และสุรา
ผสมได้เพิ่มขึ้น 29.12% (ปริมาณเพิ่มขึ้น 50.78 ล้านลิตร)
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ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
1. ด้านการตรวจสอบภาษี

			

ได้ดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีสรรพสามิต สินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษี ปีงบประมาณ 2554
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
หน่วย : ราย : บาท

หน่วยงาน

ปิดสำนวน
(ราย)

ประเมินภาษี
(ราย)

รวม
(ราย)

จำนวนเงิน
(บาท)

ส่วนกลาง (สตป.)
ส่วนภูมภิ าค (สสภ.ที่ 1-10)
รวมทั่วประเทศ

26
63
89

51
119
170

77
182
259

62,946,568.50
125,667,221.52
188,613,790.02

2. ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 				
ตารางแสดงผลการปราบปรามทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554
ประเภทค่าปรับ
ค่าปรับคดี
เปรียบเทียบปรับ ค่าปรับคดี
ฟ้องศาล ไม่มีตัวผู้ต้องหา
26,967 87,180,715.43 354,920.50
-   	
9,554 152,471,875.40 	 40,178,064.85
-   	
23	 -   	 287,051.21	 -   	
5,942 276,866,086.56
22,040.00	 -   	
42,486 516,518,677.39 40,842,076.56
-

จำนวนคดี
(คดี)

ประเภทคดี

หน่วย : ราย : บาท

พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509
พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486
พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. 2527
รวม

รวมค่าปรับ
(บาท)
87,535,635.93
192,649,940.25
287,051.21
276,888,126.56
557,360,753.95

3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตารางแสดงผลการปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ 2554
จำนวนคดี
(คดี)

จำนวน
ผู้กระทำผิด
(ราย)
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ของกลาง
ฝิ่น พืชกระท่อม กัญชาสด เมทแอมเฟตามีน
(กรัม)
(กก.)
(กรัม)
(ยาบ้า/เม็ด)
188 	 -   	 9.90 	

ยาไอซ์ ยาเคตามีน
(กรัม)
(ขวด)

57,938	 383.53 	 0.28

กรมสรรพสามิต

ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
(Prevention and Suppression Center Excise Department)
กรมสรรพสามิตมีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปรามผูก้ ระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต (Prevention
and Suppression Center Excise Department) เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมและติดตามเรือขนส่งน้ำมัน รถขนส่งน้ำมัน
ส่งออกนอกราชอาณาจักร รถขนส่งสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) รถขนส่งสุราชนิดสุราสามทับ 

(เอทานอล) โดยในปีงบประมาณ 2554 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม มีผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ดังนี้
 	
1. เปิดศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (Excise Tax checking Area) จังหวัดหนองคาย เพือ่ ใช้ในการควบคุม
และติดตามการขนส่งน้ำมัน โดยส่งข้อมูลการตรวจสอบมาเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
2. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ของปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ไปใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ ดังนี้
		 2.1 พัฒนาข้อมูลของระบบการควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางน้ำ
		 2.2 พัฒนาข้อมูลของระบบการควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก
		 2.3 พัฒนาข้อมูลระบบแผนที่ (Tax Map) และแผนที่ผู้กระทำผิด
3. อยูร่ ะหว่างดำเนินการพัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยระบบควบคุมติดตามการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ำมันออกนอกราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก
4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์สื่อสารประกอบด้วย อุปกรณ์
ติดตามตำแหน่งเรือผ่านดาวเทียม Inmarsat C วิทยุสื่อสาร เรดาร์ และระบบโปรแกรม Advance Sea สำหรับเชื่อมโยง
ข้อมูลมาที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต จำนวน 1 ลำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยการลักลอบนำสินค้าสุรา และยาสูบผิดกฎหมายหลบหนีเข้ามาบริเวณ
ชายฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย
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โครงการติดตั้งมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม (Beverage  Tax Meter Online)
กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มได้ปีละกว่า 14,000 ล้านบาท จากโรงงานเครื่องดื่มรวมทั้งสิ้น 32 โรงงาน  

โดยเดิมกรมสรรพสามิตใช้ฝาจุกจีบจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ซึ่งแม้ว่าจะเป็นระบบที่ค่อนข้างรัดกุม
แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น มีขั้นตอนงานยุ่งยาก ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง 

สิ้นเปลืองกำลังคน กรมสรรพสามิต จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการ
ควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่มนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีใหม่โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีแทนการใช้ฝาจุกจีบจดทะเบียน

ระบบงานเดิม
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
ใช้ฝาจุกจีบจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี โดยผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมต้องชำระภาษีกอ่ นแล้วนำหลักฐานขอเบิกฝาจุกจีบ จากโรงงานฝาจีบ
เพื่อนำไปผนึกเครื่องดื่มในสายการผลิตเครื่องดื่ม ในโรงงานเครื่องดื่ม ประโยชน์
เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ความเป็นธรรมในการกำหนดเวลาชำระภาษี
เดิม ผู้ประกอบการต้องยื่นชำระภาษีก่อนผลิตเพื่อนำฝาจุกจีบไปผนึกสินค้า จึงเป็นการยื่นชำระภาษีก่อนเกิด
ความรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งความรับผิดตามกฎหมายเกิดในเวลานำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม

กรมสรรพสามิต

ระบบงานใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
นำ Vision Sensor (Photo Sensor และ Camera) ติดตั้ง
ที่สายการผลิตเครื่องดื่มในโรงงานเครื่องดื่มเพื่อตรวจนับจำนวน
เครื่องดื่มเพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนสินค้าเพื่อการชำระภาษี โดย
ติดตั้งอุปกรณ์ที่สายการผลิตละ 2 จุด
ความเป็นธรรมในการกำหนดเวลาชำระภาษี
ใหม่ ผูป้ ระกอบการสามารถยืน่ ชำระภาษีได้ภายในวันที่ 15
ถัดจากเดือนที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม (ชำระเพียงเดือนละ 

1 ครั้ง) ซึ่งภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์ และได้รับความเป็นธรรม
ที่กำหนดเวลาชำระภาษีเป็นเวลาเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ที่ชำระภาษี
เช่น รถจักรยานยนต์ น้ำหอม เป็นต้น

จุดที่ 1 หาชนิดของผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ
และนับจำนวน

ประโยชน์ของโครงการ
การยกเลิ ก ระบบการใช้ ฝ าจุ ก จี บ เป็ น เครื่ อ งหมายแสดง
การเสียภาษีก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
√ ยกเลิกกระบวนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝาจุกจีบ
จุดที่ 2 นับจำนวนลัง และจำนวนขวดต่อลัง
		 เพื่อการจัดเก็บภาษี เช่น การควบคุมโรงงานฝาจุกจีบ 

		 การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี การออก
		 ประกาศลักษณะของเครื่องหมาย การตรวจสอบบัญชีของโรงงานผลิตเครื่องหมาย และการขอเบิกฝาไปผนึก
		 สินค้า เป็นต้น  ซึ่งเป็นผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนลดต้นทุนการดำเนินงาน ปีละประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี
√ ภาครัฐประหยัดอัตรากำลัง โดยการยกเลิกการควบคุมโรงงานฝาจุกจีบ เป็นผลให้สามารถนำอัตรากำลังประมาณ 

		 40 อัตรา ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐเพิ่มขึ้น
√ 	 ภาคเอกชนไม่ต้องเสียภาษีล่วงหน้า และไม่ต้องเสียภาษีเพื่อสต็อกฝาจุกจีบสำรองจำนวน 10% ของภาษีที่เสีย
		 ทุกเดือน (ภาษีเครื่องดื่มรวมเดือนละ ประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท)
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รางวัลที่ได้รับ

ระดับชาติ
1. รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการจากการประกวดรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ก.พ.ร.)
		 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ระดับกระทรวง
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก จากการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 2 (MOF Innovation Awards 2010) นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล เมื่อวันที่ 

25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
		

ระดับกรม
3. รางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
มอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
     

เป้าประสงค์ 2.1 เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับความปกป้องดูแล

     				 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

		
• โครงการกำหนด/ปรับปรุงมาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุน/ปกป้องสังคม สิง่ แวดล้อม และเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ศึกษาวิเคราะห์มาตรการภาษี โดยได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 2 ฉบับ
     					 - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 12 มกราคม 2554  
โดยเพิม่ พิกดั สินค้าประเภทรถยนต์นงั่ และรถโดยสารทีม่ ที นี่ งั่ ไม่เกิน 10 คน ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงทดแทนประเภทเอทานอลไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85 และมีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี
						 • ความจุ 1,780 - 2,000 ซีซี  	
อัตราภาษีร้อยละ 22
 						 • 	ความจุ 2,000 - 2,500 ซีซี  	
อัตราภาษีร้อยละ 27
						 • 	ความจุ 2,500 - 3,000 ซีซี  	
อัตราภาษีร้อยละ 32
     					 - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88) ลงวันที่ 26 มกราคม 2554  โดย
ให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าแบตเตอรี่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2554  
     				 • โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
					 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างจากสถานที่ผลิตและวางจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น
จำนวน 1,192 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 900 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 292 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.44
				 • โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
					 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างจากสถานที่ผลิตและวางจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น
จำนวน 3,962 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 1,900 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 2,062 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 108.52
เป้าประสงค์ 2.2  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
     				 กลยุทธ์ที่ 2.2.1  การผลักดันไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ

     		 		 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
				 จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนของกรมสรรพสามิต “ลานสรรพสามิต
สัมพันธ์” จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวันอังคารแรก
ของเดือน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาสาสมัครกรมสรรพสามิต (กลุ่มจิตอาสา) สำนักต่างๆ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก และหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทด้าน CSR
     				 กลยุทธ์ที่ 2.2.2  สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

     				 • โครงการจัดการผลกระทบทางลบและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
					 - สรรพสามิตเพื่อสังคม
						 จัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิด “การมิให้มีการทำลายของกลางยาสูบโดยวิธีเผา แต่อาจนำของกลางยาสูบ
เป็นส่วนผสมในการผลิตยากำจัดศัตรูพืช (ชีวภาพ) หรือมอบให้หน่วยงานอื่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้” และกำหนด
ให้ทุกหน่วยงานทั่วประเทศดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าว พร้อมทั้งจัดกิจกรรม CSR มอบของกลางยาสูบระหว่าง
กรมสรรพสามิตและกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
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					 - เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
						 วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ หลั ก และยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ กำหนดเป็ น โครงการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบพันธุ์พื้นเมือง โดยมีการดำเนินการตามโครงการ
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป และสรุปข้อเสนอแนะเสนอกรมฯ เรียบร้อยแล้ว
			 • โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
     					 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่จำนวน 1,250 แผ่น และจัดกิจกรรม
รณรงค์ฯ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 เทศกาลปีใหม่ และช่วงเดือน
เมษายน 2554 เทศกาลสงกรานต์
     	 เป้าประสงค์ 2.3  พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย
     				 กลยุทธ์ที่ 2.3  ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

     				 • โครงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
					 กรมสรรพสามิตมีการมีการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายทั้งสิ้น 19 ฉบับ ดังนี้
     					 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. 2553 

ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553
     					 2. 	ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ.
2553 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
     					 3. 	ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
    					 4. 	ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
     					 5. 	ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554
     					 6. 	ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง กำหนดรหั ส สิ น ค้ า สรรพสามิ ต สำหรั บ ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATE INTERCHANGE) (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554
     					 7. 	ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ใช้ที่ประกอบกิจการ
เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนใน
อุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ใช้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554
     					 8. 	ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
     					 9. 	ประกาศกรมสรรพสามิ ต   เรื่ อ ง กำหนดรหั ส สิ น ค้ า สรรรพสามิ ต สำหรั บ ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATE INTERCHANGE) (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
     					 10. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบทะเบียนสรรพสามิต และแบบใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
     					 11. ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง กำหนดองค์ ก ารสาธารณกุ ศ ล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

กรมสรรพสามิต

     					 12.		 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2554
     					 13. 	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554  
					 14.		 ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง กำหนดรหั ส สิ น ค้ า สรรพสามิ ต สำหรั บ ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATE INTERCHANGE) (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
     					 15.		 ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 90) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
     					 16.		 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ สำหรับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ 

ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554
     					 17.		 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554
     					 18.		 ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554
     					 19. 	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 91) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) กรมสรรพสามิตได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
1. 	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
		 1.1 มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จำนวนรวม 19 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง
จำนวน 6 ฉบับ ระเบียบกระทรวงการคลัง จำนวน 1 ฉบับ ประกาศกรมสรรพสามิต จำนวน 7 ฉบับ และระเบียบกรมสรรพสามิต 

จำนวน 4 ฉบับ ทั้งนี้ มีกฎหมายที่สำคัญและน่าสนใจ ได้แก่
					 (1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554  
(ลดอัตราภาษีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอนาทอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลงร้อยละ 3 จากอัตราที่จัดเก็บ)
					 (2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
(ยกเว้นภาษีแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกฯ)
					 (3) 	ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.
2554 (ลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ำหนัก จากอัตราภาษีลิตรละ 5.310 บาท
ต่อลิตร ลงเหลืออัตราภาษีลิตรละ 0.005 และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จากอัตราภาษีลิตรละ 5.040 บาทต่อลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษีลิตรละ 0.005 บาทต่อลิตร โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
					 (4) 	ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 90) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
(ยกเว้นภาษีน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย)
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				 (5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 91) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554
(ขยายเวลาการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ำหนัก ในอัตราภาษีลิตรละ 0.005
และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษีลิตรละ 0.005
บาทต่อลิตร ออกไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)
		 1.2 มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
					 (1) 	เสนอร่าง พ.ร.บ. สุรา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ยาสูบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  (ถ่ายโอน
การออกใบอนุญาตขายปลีกสุรา ยาสูบและยาเส้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ
					 (2) 	ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
					 (3) เสนอแก้ไขกฎกระทรวง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
						 - กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ...
						 - 	กฎกระทรวง ว่าด้วยการคืนภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....
						 - 	กฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

การตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิตบริหารงานทางด้านการจัดเก็บภาษีและการตรวจปราบปรามให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน
ระดับสากล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้แก่ สินค้าสุราและแอลกอฮอล์ น้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม ยาสูบ แก้วเลดคริสตัล เป็นต้น นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังส่งเสริม ยกระดับคุณภาพสินค้า
สรรพสามิตให้เป็นไปตามมาตรฐานโลก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นการดำเนินงานเพื่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมสรรพสามิต

ในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิตมีผลการดำเนินงานทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ดังนี้
ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. ตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและของกลาง (ตัวอย่าง)
1.1 ตัวอย่างสุรา และแอลกอฮอล์
1.2 ตัวอย่างน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
1.3 ตัวอย่างเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และสินค้าอื่นๆ
		 รวมทั้งสิ้น (ตัวอย่าง)
2. การตรวจวิเคราะห์สารแปลงสภาพแอลกอฮอล์  (ตัวอย่าง)
3. 	ออกตรวจสอบโรงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ที่อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต  (โรง)
4. ตรวจสอบแอลกอฮอล์มิเตอร์ (ชุด)
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยภาษี (เรื่อง)

ผลการดำเนินงาน
(ประจำปีงบประมาณ 2554)
2,802
15,294
1,962 

20,058
1,279
23
17
593

การปฏิบัติงานในเชิงรุกทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิตมีนโยบายเชิงรุกทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามสินค้าสรรพสามิตที่มิชอบ
		 ด้วยกฎหมาย  
2. 	โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  

การทำงานของนักวิทยาศาสตร์ในการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันบนรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่

50
51

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

สำหรับโครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ดำเนินการโดยวิธีการสุ่มซื้อ
ตัวอย่างจากสถานที่ผลิตและจำหน่าย แล้วนำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ และแจ้งผลให้ทราบในภายหลัง การดำเนินการ
ในโครงการนี้ได้สุ่มซื้อตัวอย่างสุรา และได้ตัวอย่างเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก จำนวนทั้งสิ้น 1,192 ตัวอย่าง ทำให้
กรมสรรพสามิตได้ภาษีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการประเมินภาษี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,507,451.67 บาท
หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Excise Mobile Laboratory Unit)
หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Excise Mobile Laboratory Unit) เป็นนวัตกรรมการให้บริการตรวจวิเคราะห์
สินค้าและของกลาง โดยใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์ ริเริม่ จากแนวคิดทีจ่ ะปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นไปตามหลัก S-M-I-L-E 

(S=Standard, M=Modern, I=Integration, L=Learning, E=Empower) โดยการจัดทำรถหน่วยปฏิบัติการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์แบบเคลื่อนที่ ที่มีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเทียบเท่ากับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์นำ้ มันในส่วนกลางของกรมสรรพสามิต แต่เครือ่ งมือมีความสามารถในการทดสอบได้รวดเร็วและทันสมัยกว่า
มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการตรวจวิเคราะห์ และการตรวจปราบปรามระหว่างนักวิทยาศาสตร์
และเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต เพือ่ ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งรอการตัดสินใจจากผูบ้ ริหาร
ส่วนกลาง
กรมสรรพสามิตมีนโยบายเชิงรุกทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง โดยปฏิบัติงานตามโครงการ
ตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามสินค้าสรรพสามิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งในการดำเนินงานจะใช้รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ในการสุ่มเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง ณ สถานที่
ทีท่ ำการสุม่ ตัวอย่างพร้อมทัง้ แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ทราบภายในวันทีท่ ำการตรวจวิเคราะห์ เพือ่ ให้สามารถปราบปราม
ผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที ส่งผลให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้สูงขึ้นโดยการเปรียบเทียบปรับจากคดีต่างๆ ที่มีผู้กระทำ
ความผิด โดยมีปริมาณตัวอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ตรวจวิเคราะห์ตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 3,962 ตัวอย่าง
มีจำนวนคดี 186 คดี คิดเป็นค่าปรับ/ภาษี ทั้งสิ้น 18,118,716.50 บาท
รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
2. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2		 การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต
(MOF Innovation Award 2010) ประเภทหน่วยงานระดับกรม		 (Excise Innovation Award 2010)

กรมสรรพสามิต

การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การดำเนินการในด้านมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทดสอบ ยังคงรักษาระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการโดยการ
ทำการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพือ่ ทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ การสอบเทียบ
เครื่องมือและการใช้สารมาตรฐานในการทวนสอบ โดยในปีนี้ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือเข้าร่วมการประกัน
คุณภาพผลการทดสอบโดยการทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานในต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษ) สำหรับตัวอย่างสุรา
จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความชำนาญในทุกตัวอย่างและทุกครั้งที่ทดสอบ สำหรับตัวอย่างน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์นำ้ มันได้เข้าร่วมการประเมินผลการทดสอบ (Thai Laboratory Correlation Program) กับหน่วยงานด้านน้ำมัน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งปรากฏว่าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ครั้ง
กรมสรรพสามิตยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางตามมาตรฐานสากล
ระบบ ISO/IEC 17025 เพือ่ ให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและการตรวจปราบปรามมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
นำไปสู่การบริหารงานของกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

งานด้านการพัฒนาสังคม
กรมสรรพสามิต กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  เช่น
1. โครงการอาหารกลางวันเด็กยากจน โดยอุปการะอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน อายุ 2 - 5 ปี จำนวน
120 คน
2. 	โครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนในชุมชนแออัด (สร้างเพชรในโคลนตม) จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
ณ มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่
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งานด้านการศึกษาและให้ความรู้
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางเป็นศูนย์การศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจด้านการตรวจวิเคราะห์สนิ ค้าสรรพสามิต ให้กบั หน่วยงานของกรมสรรพสามิต ส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทีส่ นใจ โดยได้รบั ความสนใจจากมหาวิทยาลัย ส่งนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์
เข้าฝึกงาน จัดอบรมการตรวจวิเคราะห์เครื่องดื่ม แก่บริษัทเอกชนที่สนใจ รวมถึงการเข้ามาศึกษาดูงานของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นต้น

กรมสรรพสามิต

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
เป้าประสงค์ 3.1  เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริการด้านภาษีของประเทศ
     				 กลยุทธ์ที่ 3.1  กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้านภาษี

     			 • โครงการพัฒนาระบบ Smart Office พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
     					 กรมสรรพสามิตได้มีนโยบายในการพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office ณ สำนักสรรพสามิตพื้นที่  

ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยดำเนินการ
พัฒนาและจัดวางระบบฯ 2 ระยะ ดังนี้
     					 ระยะที่ 1 จำนวน 21 พืน้ ที่ โดยมีการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จ 20 พืน้ ที่ (ชะลอการจัดทำ
1 พื้นที่ เนื่องจากมีนโยบายสร้างอาคารสำนักงานใหม่ คือ พื้นที่ชลบุรี 1)
     					 ระยะที่ 2 จำนวน 64 พื้นที่ โดยมีการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จและรอติดตั้งครุภัณฑ์ 42 พื้นที่ อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงสถานที่ 11 พื้นที่ ชะลอการพัฒนาและจัดวางระบบ 11 พื้นที่
เป้าประสงค์ 3.2  พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน
     				 กลยุทธ์ที่ 3.2  เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการ

     	 			 • โครงการจัดหาระบบ Contact Center และ CRM
     					 ดำเนินการจัดจ้างกิจการร่วมค้า FL Consortium (สัญญาเลขที่ 81/2554 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554)
เพื่อพัฒนาระบบ Contact Center และ CRM โดยในปีงบประมาณ 2554 เริ่มติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว
			 • โครงการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง (ต่อเนื่องจากปี 2553)
     					 เป็นการบูรณาการงาน 3 กรมจัดเก็บภาษี ในรูปแบบของคณะทำงานฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผูร้ บั บริการ โดยในปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นผูป้ ระกอบการสินค้ายาสูบ จำนวน 10 ประเด็น 

ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 9 ประเด็น (เป้าหมาย 3 ประเด็น) โดยผลสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86
เป้าประสงค์ 3.3  ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
     				 กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

     	 			 • โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
          				 กรมสรรพสามิตมีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าทีแ่ ละผลการดำเนินงาน ผ่านช่องทางและสือ่ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ อาทิ รายงานประจำปี วีดีทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ โปสเตอร์ จุลสาร และบทความ
ทางหนังสือพิมพ์
         		 		 • โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต
          				 ดำเนินการติดตัง้ ระบบสือ่ ประสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารบทบาทหน้าที่ นโยบายของกรมสรรพสามิต 

โดยได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 40 พื้นที่ พร้อมทั้งจัดอบรมและสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งผลสำรวจ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 76
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Smart Office Cared Green
กรมสรรพสามิตได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ประทับใจ
พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการให้บริการ ซึง่ ปัจจุบนั ได้ดำเนินการเสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว 

21 หน่วยงาน โดยผู้บริหารทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จำนวน 9 หน่วยงาน ส่วนที่เหลือ
อี ก จำนวน 65 หน่ ว ยงาน อยู่ ร ะหว่ า งรอการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละงานป้ า ย เพื่ อ ติ ด ตั้ ง
ในสำนักงาน Smart Office สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมสรรพสามิตมีนโยบาย
ที่จะขยายหน่วยงานสำหรับจัดทำสำนักงาน Smart Office เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงาน Smart Office
กรมสรรพสามิต ผลปรากฏว่าผู้รับบริการที่มาติดต่อมีความพึงพอใจร้อยละ 92.76 โดย
มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา
ของการบริการ โดยเจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้บริการมีความสุภาพ อัธยาศัยดี มีมติ รภาพ ดูแลเอาใจใส่
กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ รวมถึงสถานที่มีความสะอาด ทันสมัยและมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เข้ามารับบริการ
ปัจจุบัน สำนักงาน Smart Office ได้ออกแบบสัญลักษณ์เพิ่มเติมโดยใช้คำว่า
“Cared Green” เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสรรพสามิตสีเขียว
“Green excise tax reform” ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษจะเป็นผู้ที่จ่ายภาษี
(Polluter Pay Principle) รวมถึงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ถึงการดำเนินงาน
ของกรมสรรพสามิตว่ามีการเก็บภาษีอะไร และมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน การนำยาสูบผิดกฎหมายมาทำปุ๋ย
และสารกำจัดศัตรูพืชแทนการเผาทำลายที่สร้างมลพิษ เป็นต้น

การรับชำระภาษีสรรพสามิตแบบหักบัญชีอัตโนมัติด้วยบัตรธุรกิจธนาคารของกรมสรรพสามิต (Excise
Smart Card)
ในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิตเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในการรับชำระเงินค่าภาษี
สรรพสามิตแบบหักบัญชีอัตโนมัติด้วยบัตรธุรกิจธนาคารของกรมสรรพสามิต (Excise Smart Card) โดยใช้หลักการตัดเงิน
ออกจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงินเข้าบัญชีกรมสรรพสามิตแบบทันที  (Real time)    
การเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีสรรพสามิตนี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการการเบิกถอนเงินสดจากธนาคาร 

รวมถึงลดกระบวนการจัดทำเช็คของผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีหรือผูช้ ำระเงินให้กบั กรมสรรพสามิต ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีมคี วามสะดวก
ในการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีได้ทุกสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ
	  กรมสรรพสามิตสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศได้ ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทภาษี จำนวนเงินค่าภาษี 

การให้บริการรับชำระภาษีในช่องทางนี้สามารถลดระยะเวลาในการเคลียริ่งเช็คของกรมสรรพสามิตที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่
เสียภาษี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเงินฝากของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนให้ผู้บริหารมีข้อมูลการรับชำระภาษี
ทุกประเภททีช่ ำระผ่านช่องทางนีท้ เี่ ป็นปัจจุบนั (Real time) เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลเพือ่ ใช้ในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

บัตรธุรกิจธนาคารกสิกรไทย

บัตรธุรกิจธนาคารกรุงไทย

การรับชำระเงินแบบหักบัญชีอัตโนมัติด้วยบัตรธุรกิจธนาคารของกรมสรรพสามิต (Excise Smart Card) บริการของ
ธนาคารกสิกรไทย
กำหนด

1. ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของกรมสรรพสามิตพร้อมดำเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ รมสรรพสามิต

ผู้ประกอบการ

1. ติดต่อขอทำธุรกรรมพร้อมยื่นเอกสาร
แจ้งการชำระเงิน

กรมสรรพสามิต

2. เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร จำนวนเงิน และอื่นๆ
พร้อมเริ่มดำเนินการรับชำระเงินผ่านระบบ
ของกรมสรรพสามิต และธนาคาร
ผู้ประกอบการ
กรมสรรพสามิต
2. เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน ผู้ประกอบการส่งมอบบัตร Excise Smart Card แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงิน ที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่างกรมสรรพสามิตและธนาคาร ซึ่งระบบของธนาคาร
สามารถรองรับจำนวน digit ได้ไม่เกิน 18 หลัก (ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
ทั้งนี้ กรณีที่กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต ธนาคารฯ ก็มีความพร้อม
ในการจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าว                
3. ผู้ประกอบการดำเนินการใส่ PIN อนุมัติการชำระเงิน หากรหัสถูกต้อง ระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีของ
บริษทั ผูป้ ระกอบการทันทีพร้อมกับส่ง SMS ยืนยันการหักบัญชี และจำนวนเงินไปยังเจ้าของบัญชี ในขณะทีก่ รมสรรพสามิต
ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีพร้อมรายงานการเข้าบัญชีทันทีเช่นกัน (ตามรูป)

56
57

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

1. ผู้ชำระรูดบัตรที่เครื่อง EDC

บริษัท

กรมสรรพสามิต

2. เลือก menu ชำระเงิน

4. ผู้ชำระตรวจสอบความถูกต้อง
และใส่ PIN เพื่อยืนยันตัวตน

3. เลือกใส่ Ref 1, Ref 2
และจำนวนเงินที่ต้องชำระ

6. รับสลิปยืนยันการชำระเงิน
GPRS
5. ส่งข้อมูลชำระเงิน

บัญชี
กรมสรรพสามิต

เข้าบัญชี

SMS
หักบัญชี

บัญชีบริษัท

             หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วบริษัทผู้ประกอบการจะได้หลักฐานในการชำระเงิน (Payment Slip) เป็นหลักฐาน
การชำระเงิน กรมสรรพสามิตสามารถเรียกรายงานการชำระเงิน และข้อมูล Statement ได้จากระบบ K-Cash Connect
ของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะดำเนินการติดตั้งระบบให้ตามพื้นที่ที่กรมสรรพสามิตกำหนด ขั้นตอนต่อไปกรมสรรพสามิต
(หน่วยรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต) นำเงินรายได้ส่งคลังในระบบ GFMIS และจัดทำรายงานต่อไป
การรับชำระเงินแบบหักบัญชีอัตโนมัติด้วยบัตรธุรกิจธนาคารของกรมสรรพสามิต (Excise Smart Card) บริการของ
ธนาคารกรุงไทย
1. ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีทำการติดต่อขอทำธุรกรรม ณ เคาน์เตอร์ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จะแจ้งค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระและหมายเลขอ้างอิงในการชำระ
1. ติดต่อขอทำธุรกรรม

ผู้ยื่นแบบ

2. แจ้งค่าภาษี / ค่าธรรมเนียม
และหมายเลขอ้างอิง

สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่

2. เมือ่ ลูกค้าทราบค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมทีต่ อ้ งชำระในการทำธุรกรรมแล้ว ลูกค้าสามารถชำระค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้ที่เครื่อง EDC ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ซึ่งจัดไว้บริการแก่ลูกค้า

กรมสรรพสามิต

จนท. รูดบัตร
ที่เครื่อง Mobile EDC

ระบบของธนาคารทำการ Verify บัตร

Proxy Device
ระบบของธนาคาร
แจ้งผลการชำระฯ
กลับไป

ณ สิ้นวัน จนท.เรียกดูข้อมูล
การชำระเงิน

กรมสรรพสามิต และผู้ชำระ
จะได้รับสลิปที่ Print ออก
จากเครื่อง Mobile

3. เมือ่ ทำรายการสำเร็จ ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีของผูช้ ำระ และโอนเข้าบัญชีของกรมสรรพสามิต ณ สิน้ วัน
ขั้นตอนต่อไปกรมสรรพสามิต (หน่วยรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต) นำเงินรายได้ส่งคลังในระบบ GFMIS และจัดทำ
รายงานต่อไป
ขั้นตอนการทำงานสำหรับผู้ชำระภาษีสรรพสามิต
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

ผู้ชำระภาษีสรรพสามิตนำบัตร Excise Smart Card มาชำระเงินที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของกรมสรรพสามิต 

แทนการชำระด้วยเงินสด เช็ค หรือบัตรภาษี ฯลฯ
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ทำการใส่ข้อมูลการรับชำระเงิน หมายเลขอ้างอิง 1 หมายเลขอ้างอิง 2 และ
จำนวนเงิน เข้าระบบเครื่องรับบัตร EDC ที่ทางธนาคารฯ จัดให้
ผู้ชำระภาษีสรรพสามิตทำการยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัสผ่าน (PIN)
ระบบทำการตรวจสอบรหัสผ่าน หากรหัสผ่านถูกต้องจะทำการตัดเงินจากบัญชีบริษัทผู้ชำระภาษีและนำฝาก
เข้าบัญชีของกรมสรรพสามิตในทันที หากรหัสผ่านไม่ถกู ต้อง เครือ่ งรับบัตรจะทำการแจ้งว่าไม่สามารถรับชำระเงินได้
ระบบการใส่ ร หั ส ผ่ า นสามารถใส่ ร หั ส ผ่ า นผิ ด ได้ 2 ครั้ ง หากใส่ ร หั ส ผ่ า นผิ ด ครั้ ง ที่ 3 ระบบจะทำการล็ อ ค
อัตโนมัติ ไม่สามารถทำรายการได้ ผู้ถือบัตรต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เพื่อทำการปลดล็อคบัตร
หากตัดเงินเรียบร้อย ระบบจะทำการออกหลักฐานการรับชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อแสดงรายละเอียด 

และยืนยันการชำระเงินจากเครื่องรับบัตร
เมื่อเงินถูกตัดจากบัญชี ระบบจะส่งข้อความแบบสั้น (SMS) แจ้งไปที่บริษัทผู้ชำระตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้
แจ้งไว้กับธนาคารฯ
บริษัทผู้ชำระเงินจะได้รับรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างวัน (Daily Summary Statement) ผ่านทาง e-mail 

ในวันรุ่งขึ้น
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การบริการรับชำระภาษีผ่านระบบ Internet
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตมีการให้บริการธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจ
ทำธุรกรรมกับกรมสรรพสามิตผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 22 ราย แยกประเภทธุรกรรม ดังนี้
ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนการจัดทำธุรกรรม
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนผู้ประกอบการ
แยกตามรายประเภทสินค้า

ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี และมี
ผู้ประกอบการหยุดการผลิต จำนวน 15 ราย ประกอบด้วย

และจากสถิตทิ ผี่ า่ นมามีอตั ราการเจริญเติบโตในการรับชำระภาษี
ผ่านอินเตอร์เน็ตช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2547-2554 ดังนี้

ที่

ประเภทสินค้า

ได้สิทธิการยกเว้นภาษี
1 เครื่องใช้ไฟฟ้า
		 (เครื่องปรับอากาศบ้าน)
2 สินค้าประเภทสถานบริการ
		 (สถานอาบน้ำ อบตัว และนวด)
3 สินค้าประเภทสถานบริการ 	
		 กิจการโทรคมนาคม
ไม่ได้ผลิต
4 สินค้าประเภทรถยนต์

จำนวน (ราย)
6
4 

3
2

ปีงบประมาณ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

รายได้ภาษี
11,478,072,405.69
47,166,683,775.17
51,736,653,793.48
44,943,898,736.37
39,526,794,972.27
29,807,676,477.21   	
39,526,056,154.80
37,542,852,715.50  	

รางวัลคุณภาพการบริการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประเภทรางวัล นวัตกรรมการให้บริการ
- สร้างสรรค์บริการใหม่
- สร้างสรรค์วิธีการทำงาน ลดเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเฉียบพลัน
- นำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการ
- เพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้กับงานบริการเดิม

+-%
75.66
8.83
-15.11
-13.70
-32.60
24.58
-5.28

กรมสรรพสามิต

นัน่ คือ “บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอินเตอร์เน็ต (e-Excise)” โดยให้บริการยืน่ แบบ และชำระภาษีผา่ นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
แนะนำบริการใหม่
1

ธุรกรรมการให้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ต

รหัสผู้ใช้+รหัสผ่าน

2

ผู้ขอใบอนุญาต
รหัสผ

ู้ใช้+ร

7
6

ลงทะเบียนขอรับ
รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

หัสผ่า

เข้าสู่ระบบงาน

ส่งใบอนุญาต
ทางไปรษณีย์

ขอใบอนุญาต

น

ตอบรับผ่านระบบ

ขอใบอนุญาตนำเข้า
ส่งออกสุรา ยาสูบ ไฟ

4

รายการตอบรับ
จากเจ้าหน้าที่

3
ขอใบอนุญาตขาย

ชำระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย

5

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ 4.1  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
     				 กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

     				 • โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
          					 กรมสรรพสามิตมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ในรูปแบบของคณะทำงาน โดยในปีงบประมาณ
2554 ดำเนินการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 ครั้ง เพื่อประชุม/วิเคราะห์และระดมความคิดเห็น เพื่อประเมิน
องค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก
			 • โครงการพื้นที่ต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
					 กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการคัดเลือกและอนุมัติหน่วยงานต้นแบบเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร โดยมีการอบรมให้ความรู้แนวทางพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานต้นแบบ และผลักดันสูก่ ารประเมินรางวัลคุณภาพการบริการประชาชน
     	 เป้าประสงค์ 4.2  แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
     				 กลยุทธ์ที่ 4.2  ลดการทุจริตในองค์กร

     			 • โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
					 กรมสรรพสามิตได้ดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน ก.พ.ร. โดย
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 6 แผนงาน/โครงการ และติดตามสรุปผลทุกไตรมาส
พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป
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		 		 • โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
					 กรมสรรพสามิ ต มี ก ารดำเนิ น งานตามแนวทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยในปีงบประมาณ 2554 มีการคัดเลือกและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์
11 โครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะส่งให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
เป้าประสงค์ 4.3  เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน
     				 กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนามาตรฐานการทำงานให้เกิดความโปร่งใส

     		 		 • การจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของภาค/พื้นที่
          					 กรมสรรพสามิตมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตภาค คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตสาขา เพื่อการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส และเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร
     		 	 • โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
					 กรมสรรพสามิตได้มีการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ.
โดยจัดทำโครงการตามกรอบ 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดและสรุปผลการดำเนินงานให้สำนักงาน ก.พ. ตามระยะเวลาที่กำหนด
เรียบร้อยแล้ว
เป้าประสงค์ 4.4  สร้างความผูกพันและคุณค่าเพื่อเพิ่มกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร
     				 กลยุทธ์ที่ 4.4.1  เสริมสร้างทักษะการทำงาน

     	 			 • โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          					 (1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิต
ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรทั้งสิ้น 3,240 คน (เป้าหมาย 1,530 คน)
          					 (2) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร โดยกรมสรรพสามิตดำเนินการจัด
อบรมบุคลากรทั้งสิ้น 1,120 คน (เป้าหมาย 550 คน)
				 กลยุทธ์ที่ 4.4.2  สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

			 • โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ
	 				 กรมสรรพสามิตได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) สายงานหลักและสายงานสนับสนุน
เสนอกรมสรรพสามิต ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต
     				 กลยุทธ์ที่ 4.4.3  ปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร

     			 • โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต
      					 กรมสรรพสามิตได้ลงนามจ้างสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการปรับปรุงอาคาร
และติดตั้งครุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 โดยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด

กรมสรรพสามิต

     	 เป้าประสงค์ 4.5  บริหารสารสนเทศและคัดสรรเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง
     				 กลยุทธ์ที่ 4.5  บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

     			 • โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
       					 กรมสรรพสามิตลงนามสัญญาจัดจ้าง บริษัท SVOA จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 600 ชุด โดยดำเนินการส่งมอบ ติดตั้งทั่วประเทศ และตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554
     			 • โครงการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ หน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลักระยะที่ 2
(Data Exchange and Performance Improvement for Core Application Phase II: DEPICA 2)
	  				 เป็นการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลโรงงานสุราและเบียร์ และเป็นการพัฒนา
วิธีการในการติดตามการชำระภาษีสินค้าและบริการกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ลงนามสัญญาจัดจ้างบริษัท
ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 โดยมีการส่งมอบและตรวจรับงานแต่ละงวดงานแล้ว
     			 • โครงการพัฒนาระบบเว็บท่า สำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal)
       					 เป็นการพัฒนาระบบงานและข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น    
ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ลงนามสัญญาจัดจ้าง บริษัท ทีมเวิร์คโซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เพื่อพัฒนา
ระบบงานฯ เรียบร้อยแล้ว
เป้าประสงค์ 4.6  ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม
     				 กลยุทธ์ที่ 4.6  แข่งขัน/ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

     	 			 • โครงการ Excise Innovation Awards
 	  				 ดำเนินการจัดโครงการ “เพชรสรรพสามิต” เพื่อส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและ
บุคลากรเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบการให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน ซึง่ ได้มกี ารจัดประกวด
และมอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
		 		 • โครงการจัดการความรู้
       		 			 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ สิน้ 12 ครัง้ จำนวน 4 องค์ความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตในกลุ่มสินค้า/ธุรกิจพลังงาน/สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้การศึกษาแนวทาง
การบริหารงานในองค์กรเพื่อการพัฒนา องค์ความรู้แนวทางวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต องค์ความรู้การเทียบเคียงแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต/สุราของไทยกับนานาชาติ
  	
			 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและราย
พื้นที่
	  				 โดยจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประมาณรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและพื้นที่ 

เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละสร้ า งแบบแผนในการจั ด ทำประมาณการรายได้ ภ าษี ส รรพสามิ ต ให้ มี ม าตรฐานและ
ใกล้เคียงกับรายได้ภาษีที่จัดเก็บจริงมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 60 ท่าน ครั้งที่ 1 วันที่ 20-22 มิถุนายน
2554 และครัง้ ที่ 2 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2554 และสรุปรายงานผลการฝึกอบรมเสนอกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว
     		 		 • โครงการศึกษาอุปสงค์และอุปทานของตลาดยาเส้นมวนเอง
       					 เป็นการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับตลาดยาเส้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย
การกำกับดูแลการบริโภคยาเส้น ซึ่งได้จัดจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อร่วม
วิจัย และได้สรุปรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเสนอกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว
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การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง 

การบรรจุและรับโอน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว 

ได้ดำเนินการ ดังนี้
1) ดำเนินการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 1,794 อัตรา โดยมีการจ้างต่อเนื่อง
จำนวน 1,721 อัตรา และการจ้างเพิ่มใหม่ 73 อัตรา
2) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานต่างๆ
จำนวน 88 ราย
3) 	การปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น โดยทบทวนการกำหนดตำแหน่งจากระดับต่างๆ ได้ ดังนี้
		 3.1) ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ เป็นชำนาญการพิเศษ จำนวน 49 ตำแหน่ง
		 3.2) ปรับปรุงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 

เป็นระดับชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
		 3.3) 	ปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประเภทอำนวยการ ระดับสูง อยู่ระหว่างรอการพิจารณา อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
4) ปรับปรุงกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามระบบข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูง (HIPPS) จำนวน 2 ราย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5) ได้ขอรับการจัดสรรตำแหน่งว่าง อันเป็นผลจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 

53 อัตรา คืนจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
6) 	การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 932 ราย
7) การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ (ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ)
จำนวน 65 ราย
8) 	การเลื่อนข้าราชการ จำนวน 98 ราย
9) 	การบรรจุและรับโอนข้าราชการ จำนวน 51 ราย
10)		 การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ/พตก./พสร. จำนวน 441 ราย
11)		 การคัดเลือกให้ข้าราชการได้วุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 11 ราย
12) 	รายการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ราย
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตโดยการ
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลัก สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอื่นๆ และมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำ สรุปได้ดังนี้

กรมสรรพสามิต

1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
โครงการ
1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลัก
ของกรมสรรพสามิตในหลักสูตรต่างๆ 

1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บภาษี
1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านป้องกันและปราบปราม
1.3) 	โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร 

ในหลักสูตรต่างๆ 

2.1) การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง
2.2) การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
3) โครงการอื่นๆ เช่น การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ การทำงาน
เป็นทีมอย่างบูรณาการ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

รุ่น

ผู้ผ่านการฝึกอบรม (คน)

5
10
34

250	

307	

1,238

1
23
11

150
986
459

2) การให้ทุนการศึกษา
		 กระทรวงการคลังได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแก่ข้าราชการกรมสรรพสามิตในวงเงิน 2,370,980 ล้านบาท และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จำนวน
5,000,000 บาท ในปีการศึกษา 2554 กรมสรรพสามิตได้จัดสรรทุนการศึกษาโดยเบิกจากเงินกองทุนฯ และเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายฯ จำนวน 28 ทุน ให้แก่ข้าราชการในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์		
สาขาบัญชี		
สาขานิติศาสตร์		
สาขาบริหารธุรกิจ		
สาขารัฐประศาสนศาตร์		
สาขาวิชาอื่นๆ 		

ปีการศึกษา 2554
4
2
5
13
2
2

3) การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (EXCISE INNOVATION AWARDS)
		 เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตปีงบประมาณ 2554 โครงการ
ที่ 34 โครงการ EXCISE INNOVATION AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นำเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ผู้รับบริการ ผลการตัดสินการประกวดรางวัลมีผู้ได้
รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
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ลำดับที่

ประเภท

1

ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุม่ งาน/สำนักงานสรรพสามิตภาค
(รางวัลนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิต)
1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รถหน่วยตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ำมันเคลื่อนที่ (Moblie Fuel Laboratory Unit) โดยกลุ่มวิเคราะห์
สินค้าและของกลาง
1.2 	รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
   	 - ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการ
		 ควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม โดยสำนักมาตรฐานและ
		 การจัดเก็บภาษี 1
       - 	โปรแกรมพิมพ์หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

		 โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 	รางวัลชมเชย ได้แก่
       - 	การปรับปรุงรายงานงบเดือนแสตมป์ตามแบบ ส.ส.2/40 และ 

		 ส.ส.2/40 ก โดยสำนักแผนภาษีและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
       - 	ระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บรายได้และด้านปราบปราม
		 เพื่อการบริหารงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยสำนักงาน
		 สรรพสามิตภาคที่ 4
1.4 	รางวัลปลอบใจ ได้แก่การตรวจสอบการนำส่งข้อมูลการรับและนำส่ง
รายได้ในระบบ GFMIS วิธี Interface ของกรมสรรพสามิต โดย
สำนักบริหารการคลังและรายได้
ประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่การพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริการต่อใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
2.2 	รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่การบริการแบบบูรณาการงานภาครัฐ
และเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
2.3 รางวัลชมเชย ได้แก่การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสุรา
และยาสูบเชิงรุก โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล
3.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่บริการต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ อัตโนมัติ 

(Auto Excise License) เสนอแนวคิดโดย นายทินกร อ่องแสงคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
       - 	Ethaol Logistic System of Excise : ELSE ระบบควบคุมและ
		 ติดตามการขนเอทานอล กรมสรรพสามิต เสนอแนวคิด

2

3

จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล (คน)

1
2

2

1

1
1
1
1
2

กรมสรรพสามิต

ลำดับที่

ประเภท
		 โดย นายไพโรจน์ สว่างภพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

		 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
       - ระบบการให้บริการรับชำระเงินด้วยกระบวนการรับชำระเงิน
		 แบบหักบัญชีอัตโนมัติด้วยบัตรธุรกิจธนาคารหรือที่เรียกว่า Excise 

		 Smart Card ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตนำมาใช้สำหรับชำระ
		 เงินค่าภาษีสรรพสามิต เสนอแนวคิดโดย นางสารภี ลั่นซ้าย 

		 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนายอนุพงษ์ เชิดชูงาม
		 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังและรายได้
3.3 รางวัลชมเชย ได้แก่
      	- การใช้ QR (Quick Response) Code เป็นเครื่องหมายแสดงการ
		 เสียภาษีสรรพสามิต เสนอแนวคิดโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ 

		 นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และนายณัฐพงศ์ เจริญรัตน์ 

		 นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
       - โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่  

		 เสนอแนวคิดโดย นายอัครุตม์ สนธยานนท์ เลขานุการกรม
		 นายชูชีพ  พุทธา นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 

		 และนางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
		 เลขานุการกรม
3.4 รางวัลปลอบใจ ได้แก่
       - การเพิ่มประสิทธิภาพงานคืนและยกเว้นภาษีสินค้าน้ำมันที่ส่งออก
		 นอกราชอาณาจักรด้วยการใช้เทคโนโลยี เสนอแนวคิดโดย 

		 นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

		 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
       - 	สรรพสามิตก้าวไกลไปกับ e-Training เสนอแนวคิดโดย 

		 นายนิวัฒน์ บัวแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

		 นางวันเพ็ญ บัวแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และ
		 นางสาวปริญดา นาคประไพ นักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิต
		 พื้นที่กระบี่
       - ระบบสารสนเทศอุปกรณ์ด้านไอทีของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 

		 เสนอแนวคิดโดย นายวสันต์ เคนหาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
		 ชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
       - การใช้พิกัด GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสนอแนวคิดโดย 

		 นายพีระ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

		 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล (คน)

2

4

66
67

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

4) การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำในสั ง กั ด
กรมสรรพสามิต โดยดำเนินการ ดังนี้
		 4.1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นประจำปี 2553 ตามมติที่ประชุมคัดเลือก ดังนี้
					 - นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ
พิเศษ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
					 - นายธิ บ ดี วั ฒ นกุ ล ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการภาษี ช ำนาญการ
พิเศษ (รักษาการเลขานุการกรม) สำนักแผนภาษี
					 - นายเจษฎา ปิตานี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
		 4.2) พิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตของกรมสรรพสามิต ประจำปี 2553 ตามมติที่ประชุมคัดเลือก ดังนี้
					 - นางสาวนิตยา โสรีกลุ ตำแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไปชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตได้รบั มอบโล่ยกย่องและประกาศเกียรติคณ
ุ การจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
ประจำปี 2554 จากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิตเข้ารับโล่รางวัล
การจัดสวัสดิการกรมสรรพสามิต
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดสวัสดิการ และแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากรในสังกัด
กรมสรรพสามิต ดังนี้
1) การจั ด สรรเงิ น ส่ ว นลดสลากบำรุ ง การกุ ศ ล ที่ ไ ด้ รั บ จากสำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ปี ล ะ 3 งวดๆ ละ
1,920,000 บาท แบ่งเข้ากองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ จำนวน 20% และแบ่งให้สำนักงานสรรพภาค/พื้นที่ จำนวน 80% 

(ทั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำหนดให้จัดสรรเงินข้างต้นให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
นำไปจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน) โดยกรมสรรพสามิตกำหนดให้ภาค/พื้นที่ บริหารจัดการเงินที่ได้รับเป็น 3 กองทุน คือ
การให้กู้ยืม การสงเคราะห์ และการนันทนาการและกิจการอื่นๆ
2) 	จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ  
3) 	จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถยนต์ให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
4) 	จัดทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวม 247 ทุน เป็นเงิน 592,000 บาท
5) 	การจัดสถานพยาบาลกรมฯ ปีงบประมาณ 2554 มีผู้มาขอรับบริการ รวมทั้งสิ้น 4,546 ราย ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 

		 ของอาคารเทคนิค 2552 ให้บริการรักษาเบื้องต้น (First Aid) เช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย ผื่นคันบริเวณ
		 ผิวหนัง  วัดความดันโลหิต  ทำแผล เป็นต้น
6) การช่วยเหลือเมื่อประสบทุกขภัยต่างๆ ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และจากภัยพิบัติ
		 6.1) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับเงินช่วยเหลือ 

5,000 บาท ถ้าได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ในปีงบประมาณ 2554 ได้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท

กรมสรรพสามิต

		 6.2 	 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเกิดจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย ในปีงบประมาณ 2554 

ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 174 ราย และอัคคีภัย จำนวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 461,000 บาท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ซึ่งกรมสรรพสามิตมีจำนวน 11 โครงการย่อย (ตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 4 ของสำนักงาน ป.ป.ท.)
ผลการดำเนินการตามแผนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ตามระดับขั้นตอนที่ 1-5 ตามแผนดำเนินการฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนดังกล่าว 

ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต
เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2554 และดำเนินการตามแผนฯ 

ซึ่งการดำเนินการทั้ง 11 โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (4 โครงการ)
กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยคัดเลือก
โครงการตามองค์ประกอบ 4 ด้าน  ดังนี้
(1)		 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
			 - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน “สร้างชุมชนต้นแบบ”
(2)		 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
			 - โครงการ  Smart Office
(3)		 นโยบายด้านองค์การ
			 - 	โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมาย
(4) 	นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
			 - โครงการ  PMS
การทบทวนจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต
มีการทบทวนโดยการลงเว็บไซต์กรมสรรพสามิต สามิตสาร จดหมายเวียน
วิทยุ โดยประสานกับทางสำนักงานเลขานุการกรมเป็นผู้ดำเนินการ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- 	มีการจัดทำบุญตักบาตร จำนวน 9 ครั้ง
- 	มีการฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม จำนวน 1 ครั้ง
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กรมสรรพสามิต ได้ส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาตั้งแต่ปี 2549
จนถึงปัจจุบัน โดยปี 2549 - 2551 เป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกและการสื่อสารให้บุคลากรรู้จักและเข้าใจวิธีการใช้
ประโยชน์จาก PMQA ด้วยการอบรม ชี้แจง และแต่งตั้งคณะทำงานในระดับต่างๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
การพัฒนาองค์กร รวมถึงการประเมินองค์กรด้วยตนเองเปรียบเทียบกับเกณฑ์ PMQA หรือที่เรียกว่า การตรวจสุขภาพ
องค์กร และการปรับปรุงจุดอ่อน (OFI) ที่ค้นพบเป็นประเด็นย่อยๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วน
จากนั้ น ในปี 2552 สำนั ก งาน ก.พ.ร. มี ก ารพั ฒ นาเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
(Fundamental Level : FL) ซึ่งเป็นแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น” และได้วางแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์กร (PMQA
Roadmap) ให้ผ่านเกณฑ์ หมวด 1-6 ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2552 - 2554) โดยแยกเป็นปีละ 2 หมวด ซึ่งในส่วนของ
กรมสรรพสามิต ได้พิจารณาดำเนินการและส่งประเมินแต่ละปี ดังนี้
    	 ปี 2552  ส่งประเมิน หมวด 3 และ 6
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA Framework
    	 ปี 2553  ส่งประเมิน หมวด 1 และ 5
หมวด P
    	 ปี 2554  ส่งประเมิน หมวด 2 และ 4
ลักษณะสำคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะส่งบางหมวดเพื่อประเมิน
แต่ละปี แต่หมวดอื่นๆ ก็ต้องดำเนินการพร้อมกันด้วย  
หมวด 2
หมวด 5
การวางแผน
การมุ่งเน้น
ซึ่งแต่ละปีมีการพัฒนาการดำเนินงานดีขึ้นตามลำดับ
เชิงยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
หมวด 7
ทำให้ในปีงบประมาณ 2553 กรมสรรพสามิตได้คะแนน
หมวด 1
ผลลัพธ์
การนำองค์กร
ประเมิน PMQA ภาพรวม 5 คะแนนเต็ม โดยในกระทรวง
การดำเนิ
นการ
หมวด 3
หมวด 6
การให้ความสำคัญ
การคลังมีเพียง 2 หน่วยงานเท่านั้นที่ได้คะแนนเต็ม คือ
การจัดการ
กับผู้รับบริการและ
กระบวนการ
กรมสรรพสามิต และกรมบัญชีกลาง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      	 ในปี 2554 กรมสรรพสามิต จะต้องสอบให้ผ่าน
หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(Fundamental Level : FL) ในหมวด 2 และ 4
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร
     	 สำหรั บ ในปี 2555 กรมสรรพสามิ ต ยั ง คง
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
และจะมี ก ารส่ ง ประเมิ น เพื่ อ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมมีนโยบาย
ให้ ข ยายเกณฑ์ PMQA ไปสู่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ใน
ส่วนกลางและภูมิภาค
      

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.d.r.i

กรมสรรพสามิต

ต้นแบบคุณภาพการบริหารจัดการ
     	 กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ โดยผลักดันให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้าง
หน่วยงานต้นแบบคุณภาพการบริหารจัดการขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 4 หน่วยงาน
(สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีส่ มุทรสาคร และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6) ด้วยการนำ
องค์ความรูข้ องเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award: PMQA) มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาองค์กร และวิเคราะห์
จุ ด แข็ ง -จุ ด อ่ อ นของหน่ ว ยงานโดยใช้ ห ลั ก 7S Model ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆ ดั ง นี้ ค่ า นิ ย มร่ ว ม (Share Value) กลยุทธ์
(Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (System) พนักงาน (Staff) ทักษะ (Skill)
รูปแบบการบริหาร (Style) หน่วยงานต้นแบบฯ โดยแต่ละหน่วยงานจะพบจุดแข็ง
ที่นำมาพัฒนาให้ดีและเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น รวมถึงมองเห็นโอกาส
ที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และจะจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานผ่านการจัดกิจกรรม
กลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC)  
ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้ผลักดันให้หน่วยงานต้นแบบฯ และหน่วยงานที่ได้
รับรางวัลเพชรสรรพสามิต และเพชรวายุภักษ์ ส่งผลงานที่เป็นจุดแข็งในการพัฒนา
เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งผล
ปรากฏว่ากรมสรรพสามิต มีผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
พ.ศ. 2554 จำนวน 3 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทรางวัล ดังนี้
รางวัลดีเด่น ประเภท รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ
1 ระบบมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล สำนักมาตรฐานและ
		 เพื่อควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
		 (Beverage Tax Meter Online)
2 บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์เน็ต 	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 (e-Excise) โดยให้บริการยื่นแบบ และชำระภาษี
		 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน
3 การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
			

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3      

และในปีงบประมาณถัดไปหน่วยงานต้นแบบฯ จะต้องรักษามาตรฐานการบริหารจัดการทีด่ ไี ว้
ตลอดไป รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้รวมทั้งขยายผล ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน
ที่อยู่ในภาคเดียวกันและพื้นที่ใกล้เคียง และกรมฯ มีนโยบายสร้างและขยายผลหน่วยงานต้นแบบ
ในส่วนภูมภิ าคอืน่ เพิม่ เติม พร้อมส่งเข้าประกวดรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนในปีตอ่ ไปด้วย
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IT Audit กับงานตรวจสอบภายใน
ในปัจจุบัน ระบบ IT ขององค์กรนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ทั้งมูลค่าและการดำเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ได้เพิ่มการพึ่งพาข้อมูลในการดำเนินงานจากระบบ IT มากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้ม
การลงทุนด้าน IT ทั้งมูลค่าและขนาดการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มีผลกระทบตามมา คือ ปัญหาด้าน
ความปลอดภัย อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การบุกรุกเข้าสู่ระบบ (Hacker) และการทำให้ระบบทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
(Cyber Warfare) จึงจำเป็นต้องมีการบริหารระบบ IT ที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากรด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง 

มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT โดยจัดให้มีนโยบายและการควบคุมระบบ IT 

ที่เหมาะสม
ดังนั้น IT Audit จึงเป็นเครื่องมือ
ช่ ว ยทำหน้ า ที่ ใ นการสอบทานอย่ า ง
เป็ น ทางการและประเมิ น ความเที่ ย ง
(Validation) ในประเด็ น ของคุ ณ ภาพ
การทำงานและประสิทธิผลของการควบคุม
ด้ า น IT ทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง การใช้ระบบ IT เพื่อการขยายตัวขององค์กร ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบ IT การใช้ระบบ IT 

เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน เพื่อให้กระบวนการควบคุมดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ความสำคัญของ IT Audit ต่อองค์กร
IT Audit มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก อาทิ
(1)		 IT Audit ช่วยให้องค์กรได้วางขอบเขตความเหมาะสมของการจัดให้มีการควบคุม IT ที่สำคัญภายในองค์กร
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติ รวมถึงการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิผล
(2)		 IT Audit เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงด้านไอที ซึ่งส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
(Business Risk)
(3) 	IT Audit มีพื้นฐานของการประเมินความสามารถเชิงคุณภาพของการควบคุมที่อยู่บนฐานของความเสี่ยง
(Risk-base control) เพื่อช่วยให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยง IT ที่เหมาะสม และช่วยให้สามารถค้นพบประเด็น
การกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทมี่ ไี ม่เพียงพอ จึงเป็นการช่วยบรรเทาความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบมหาศาลต่อองค์กรได้
ดังนั้น หากบุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมไอทีอย่างเพียงพอ ก็จะทำให้งาน IT Audit บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสามารถสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรในทุกระดับการบริหารงานให้เกิดการยอมรับและการปรับปรุง
กิจกรรมการดำเนินงานร่วมกันอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จของการดำเนินงานสู่เป้าหมายเดียวกัน
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับงาน IT (IT Auditor)
หลักการในการตรวจสอบระบบสารสนเทศทัว่ ไป คือองค์กรจำเป็นต้องมีการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)  

โดยเริ่มจากขั้นตอนการดำเนินงาน แล้วระบุปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความเสี่ยง และการระบุความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
(Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการบริหารจัดการกับความเสี่ยง (Risk Management)
ในแต่ละขัน้ ตอนการดำเนินงาน ดังนัน้ การตรวจสอบระบบสารสนเทศจำเป็นต้องพิจารณาเรือ่ งของ Control หรือ การควบคุม
ว่าได้มีการจัดการอย่างถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบการควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
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1. 	การควบคุมแบบป้องกันล่วงหน้า (Preventive Control)
2. 	การควบคุมแบบค้นหาประวัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Detective Control)
3. 	การควบคุมแบบแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Corrective Control)
การควบคุม (Control) ใน 3 มุมมอง ที่ IT Auditor ควรจะพิจารณาไปพร้อมๆ กัน ได้แก่
1. มุมมองทางด้านการบริหารจัดการ (Administrative Control) ได้แก่ การตรวจสอบ Policy Standard
Guideline และ Procedure ที่องค์กรมีอยู่ว่าครอบคลุม และมีการปฏิบัติตามหรือไม่ ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้างหน่วยงาน
การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ต่ า งๆ ในหน่ ว ยงาน การจั ด ทำแผนสำรองฉุ ก เฉิ น และแผนรั บ เหตุ ก ารณ์ ตลอดจนการควบคุ ม
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมถึงการตรวจสอบว่าองค์กรมีการจัดฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security
Awareness Training) หรือไม่ ซึ่งตามปกติควรจัดให้มีเป็นประจำทุกปี
2. มุมมองทางด้านเทคนิค (Technical Control) ได้แก่ การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบอุปกรณ์
เครือข่าย การตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การตรวจสอบโปรแกรมฐานข้อมูล การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์
และโปรแกรมที่ให้บริการในลักษณะ Server (Application Specific Audit) การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการ
ควบคุมด้านสารสนเทศ (Administrative Control)
3. มุมมองทางด้านกายภาพ (Physical Control) ได้แก่ การตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์
การตรวจสอบ Hardware ระบบ Backup/Restore และระบบไฟสำรอง เช่น มี UPS เพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบอุปกรณ์
เฝ้าระวัง เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่แท้จริงของการตรวจสอบระบบสารสนเทศในทุกวันนี้คือ การขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ หรือบุคลากรที่มีอยู่ยังขาดการอบรมความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคนิค
เช่น ความรู้ด้าน Vulnerability Assessment และ Penetration Testing ตลอดจนยังขาดความรู้พื้นฐานทางด้านเครือข่าย
เช่น ISO OSI Layer Model, TCP/IP Protocol Suite และความรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการพื้นฐาน คือ Microsoft
Windows และ Unix/Linux ตลอดจนความรู้พื้นฐานในการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router หรือ Switching เป็นต้น
นอกจากนี้ IT Auditor ควรมีความรู้และเข้าใจด้านความปลอดภัยข้อมูล Concept ของ CIA TRIAD (Confidentiality,
Integrity and Availability) การทำงานของ Firewall และ IDS ในบริเวณ Network Perimeter ขององค์กร ตลอดจนวิธีการ
บุกรุกของ Hacker และ การทำงานของ Virus เป็นต้น
ความพร้อมต่องาน IT Audit ของกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิ ต ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รร่ ว มกั น โดยใช้ IT เข้ า มามี บ ทบาท
ในกระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จึงได้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน IT Audit 

ในโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา
ความรู้เพิ่มเติมในด้าน IT Audit Process ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิค ทั้งด้านระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการ
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าไปตรวจสอบ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกรมสรรพสามิตเชื่อมั่นว่า 

การเตรียมความพร้อมดังกล่าว จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในผู้ทำหน้าที่ IT Auditor จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุน
การดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนางานของกรมสรรพสามิตร่วมกันอย่างยัง่ ยืนต่อไป และในอนาคต เพือ่ เป็นการยกระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ CIO ในการให้ความสำคัญกับงาน IT Audit อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง IT Auditor 

อาจจำเป็นต้องมี CISA Certification เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ IT ในระดับสากล 

อันจะเป็นการเพิ่มมุมมองการรับรู้ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมสรรพสามิตสู่ประชาคม
โลกต่อไป
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ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต

โครงการรถคันแรก
         คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 อนุมัติในหลักการสำหรับการคืนเงินแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก 

โดยมีเงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
1. เป็นรถยนต์ใหม่คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
        	 2. 	เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
        	 3. 	เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่ง
ที่มีกระบะ (Double Cab)
        	 4. 	เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์
จดประกอบ)
        	 5. 	จ่ายเงินตามสิทธิ์โดยถือจำนวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
        	 6. 	ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
        	 7. 	ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
        	 8. 	การจ่ายเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้เมื่อครอบครอง
รถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
เป็นต้นไป)

กรมสรรพสามิต

การยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
แบตเตอรี่เป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี พ.ศ. 2527
หากผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมรายใดนำสินค้าแบตเตอรีส่ ง่ ออกนอกราชอาณาจักร
จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี หรือคืนภาษี แต่ยังคงมีแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งที่นำไป
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น แล้ ว ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร จึงทำให้แบตเตอรี่ส่วนนี้ไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี หรือ
คืนภาษีแต่อย่างใด กรมสรรพสามิตจึงเล็งเห็นว่าควรให้สิทธิประโยชน์หรือ
สิทธิทางภาษีแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ใช้ อีกทั้งเพื่อเป็น
การลดภาระภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญต่อกลุ่มสินค้า
เครื่องไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกสูงติดอันดับ 1 ใน 5
ของการส่งออกของสินค้าไทย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
จึงเสนอกระทรวงการคลังให้พิจารณายกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้า
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2554 เป็นต้นไป
และกรมสรรพสามิตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88)
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ใช้ และผู้นำเข้าปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป

การสร้างอัตลักษณ์การมีส่วนร่วม  
          กรมสรรพสามิตได้สร้างอัตลักษณ์การมีส่วนร่วมให้กับองค์กร มุ่งเน้น
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมและสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิตหลายมิติ โดยได้
ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับ
สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน การจัดเวทีในการรับฟังปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สินค้ารถยนต์ 

ร่วมกันระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบอุตสาหกรรม การจัดส่งสาระสำคัญของ
กฎหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอแนะ และแสดง
ความคิดเห็นด้านกระบวนการยกเว้นภาษี กระบวนการตรวจสอบ และหลัก
ธรรมาภิบาล โดยในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการจัดทำ
ร่างประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
ยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
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สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหลือคณานับ โดยสามารถปรับลดกระบวนการ
ทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกเลิกการวางหลักประกันกรณีนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นทีน่ ำไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปรับลดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้น้อยลง ปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ปรับปรุง
กระบวนงานในการกำกับติดตามและตรวจสอบให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น
   		 ทัง้ นี้ กรมสรรพสามิตจะขยายผลเพิม่ เติมเพือ่ ดำเนินการต่อเนือ่ งอีกในปีงบประมาณ 2555 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไป

การก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสรรพสามิตได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
และพื้นที่สาขา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง เป็นการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานฯ จำนวน 15 แห่ง และการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังได้
ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นอาคารที่สวยงามและทันสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บคุ ลากรของกรมสรรพสามิต และเป็นการรองรับระบบ Smart Office
ของกรมสรรพสามิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีงานก่อสร้างทั้งในส่วนของอาคารสำนักงานและอาคารชุด
พักอาศัยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 15 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมสรรพสามิตได้จัดสรร
งบประมาณอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ทั้งสิ้น 10 แห่ง

กรมสรรพสามิต

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกำหนด ซึ่งกรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิตขึ้นภายในห้องสมุด
กรมสรรพสามิต
ในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต
		 - ผู้มาใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีจำนวน 470 ราย
		 - ผู้มาใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะรายที่มิได้จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ฯ มีจำนวน 920 ราย
2. 	ด้านการใช้ดุลพินิจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
		 - ในรอบ 1 ปี ไม่มีการปฏิเสธ การขอข้อมูลข่าวสารฯ
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงที่ห้องสมุด
กรมสรรพสามิต หรือสอบถามข้อมูล โทร. 0 2668 6560 - 89 ต่อ 51614, 51617 และ www.excise.go.th นอกจากนี้
กรมสรรพสามิต ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 1 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำ ให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร ณ ศูนย์บริการประชาชนด้วย
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คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสรรพสามิต มีตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 14 

ตัวชี้วัด โดยที่รายละเอียดตัวชี้วัดและผลการดำเนินงาน ดังตารางต่อไปนี้
ประเด็นการประเมินผล
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล :
ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ร้อยละ 20)

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (ร้อยละ 10)

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ
(ร้อยละ 20)

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา
องค์กร (ร้อยละ 20)

ตัวชี้วัด (KPIs)

ค่า
น้ำหนัก เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
20   

3. 	 แผนปฏิบัติราชการระดับกรม
3.1 แผนปฏิบัติราชการกรม (วัดผลลัพธ์)       
		 3.1.1 ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้สว่ นราชการ (5)
ต้องดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) (ศสท.)        
		 3.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
(5)
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ (การดำเนินการมาตรการ		
เพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) (สผษ.)		
       	 3.1.3 	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
(5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสท.) 		
		 3.1.4  ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (สผษ.)
(5)
       (425,500 ล้านบาท : X=3, 434,010 ล้านบาท : X=5)  	
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สลก.)
6. 	 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย
(อธิบดี)
7. 	 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สบท.)
8. 	 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
รายจ่ายภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทย
เข้มแข็ง 2555 (สคร.)

3
3

ระดับ 5

- ดำเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 ระดับ

ระดับ 5
(2
มาตรการ)
ระดับ 5
(3 ระบบ)       
ระดับ 5

- ดำเนินการได้ครบแล้ว 	
2 มาตรการ *

ร้อยละ 85   - สำนักงาน ก.พ.ร.
ร้อยละ 85
เป็นผู้สำรวจ

4

ระดับ 5

5

ระดับ 5

9. 	 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน (กพร.)

2

ระดับ 5

10. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(สคร.)
11. ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) (กพร.)
12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) (เน้นแผนพัฒนาหมวด 2, 4, 7) (กพร.)
				
รวม

6.5

ระดับ 5

6.5

ระดับ 5

20

ระดับ 5

70

- ดำเนินการได้ครบแล้ว
ทั้ง 3 ระบบ **
- ในปีงบประมาณ 2554
จัดเก็บภาษีได้ จำนวน
399,778.52 ล้านบาท

- ดำเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 ระดับ
- การเบิกจ่ายภาพรวม
ได้ร้อยละ 86.22
(เป้าหมายร้อยละ 95)
- การเบิกจ่ายตามแผน
ได้ร้อยละ 86.22
(เป้าหมายร้อยละ 100)
- ดำเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 ระดับ
- ดำเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 ระดับ
- ดำเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 ระดับ
- ดำเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 ระดับ

หมายเหตุ * 	 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 87) ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554
                  	 2. 	ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88) ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
               ** 	 1. 	ติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต
                  	 2. 	ระบบขอใบอนุญาตนำเข้าสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่าน Internet  และการเชื่อมโยงข้อมูล การส่งข้อมูลใบอนุญาตให้กรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window
                 	 3. 	พัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตาม เตือนภัย การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

วิเคราะห์

งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
กรมสรรพสามิต		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หน่วย:บาท

หมายเหตุ
สินทรัพย์
  

2554
  

สินทรัพย์หมุนเวียน
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2

6,106,322,832.27	

		

ลูกหนี้ระยะสั้น

3

1,186,068,060.44	

			

รายได้ค้างรับ

4

1,883,144.06	

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

5

584,279,473.52	

		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

  

7,878,553,510.29

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		
			
		
  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

6

2,439,850,493.65	

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		

324,564.17	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

156,009,042.49	
2,596,184,100.31
10,474,737,610.60

กรมสรรพสามิต

งบแสดงฐานะการเงิน
กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

		

หน่วย:บาท

หมายเหตุ

2554

  หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน
		

เจ้าหนี้ระยะสั้น

8

275,371,676.61	

		

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

9

7,800,820.31	

		

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

10

205,257,696.19	

		

เงินรับฝากระยะสั้น

11

240,534,591.68	

		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

12

151,498,589.02	

รวมหนี้สินหมุนเวียน

  

880,463,373.81

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  

		

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

13

53,871,014.87	

		

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

14

2,317,500.00	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

56,188,514.87

   รวมหนี้สิน

936,651,888.68

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน		
  

15

2,008,643,702.05	

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		

7,529,442,019.87	

รวมสินทรัพย์สุทธิ

9,538,085,721.92

รวมหนี้สินและส่วนทุน

10,474,737,610.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
กรมสรรพสามิต		
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554
หน่วย:บาท

หมายเหตุ
รายได้จากการดำเนินงาน
    รายได้จากรัฐบาล
			 รายได้จากงบประมาณ
16
			 รวมรายได้จากรัฐบาล		
       รายได้จากแหล่งอื่น
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
17
		 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		
		 รายได้อื่น		
      
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
18
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
ค่าวัสดุ และใช้สอย
19
ค่าสาธารณูปโภค
20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์		
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ		
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

2,571,674,669.89	
2,571,674,669.89	
1,738,608,641.81	
14,342,796.08	
355,194.81	
1,753,306,632.70
4,324,981,302.59
1,606,977,779.84	
472,961,770.80	
123,805,334.31	
122,314,174.16	
695,884,792.58	
48,549,106.81	
308,081,083.94	
256,402,847.73	
45,079,438.93	
3,680,056,329.10
644,924,973.49	
12,013,790.88	
12,013,790.88
632,911,182.61	
632,911,182.61

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
		

หมายเหตุที่ 1
หมายเหตุที่ 2  	
หมายเหตุที่ 3  	
หมายเหตุที่ 4  	
หมายเหตุที่ 5  	
หมายเหตุที่ 6   	
หมายเหตุที่ 7  	
หมายเหตุที่ 8  	
หมายเหตุที่ 9  	
หมายเหตุที่ 10 	
หมายเหตุที่ 11 	
หมายเหตุที่ 12 	
หมายเหตุที่ 13 	
หมายเหตุที่ 14 	
หมายเหตุที่ 15 	
หมายเหตุที่ 16 	
หมายเหตุที่ 17 	
หมายเหตุที่ 18  	
หมายเหตุที่ 19  	
หมายเหตุที่ 20  	
หมายเหตุที่ 21 	
หมายเหตุที่ 22  	
หมายเหตุที่ 23 	
หมายเหตุที่ 24 	
หมายเหตุที่ 25 	

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง  
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  
เงินทดรองราชการรับจากคลัง    
ทุน
รายได้จากเงินงบประมาณ  
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าวัสดุ และใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน 2554
รายงานฐานเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้ภาษีทางอ้อม

กรมสรรพสามิต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต		
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

ข้อมูลทั่วไป
กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ตามกฎหมายสรรพสามิต
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
1.1			 หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน
				 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในรายงานการเงิน
ถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ ง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
รอบระยะเวลาบัญชีใช้ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
1.2			 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
				 รายงานการเงินนี้เป็นรายงานการเงินในภาพรวมของกรม ซึ่งรวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้น ในหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย
ภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต จำนวน 109 แห่ง (297 ศูนย์ต้นทุน)
1.3			 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
				 รายการบัญชีในรายงานการเงินนี้ใช้ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 379 ลงวันที่
26 ตุลาคม 2554 และนำข้อมูลจากรายงานการเงินส่วนราชการในระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 รายการที่ปรากฏ
ในรายงานการเงินรวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของรัฐบาลแต่ให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ
กรมสรรพสามิตทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ไม่วา่ รายการดังกล่าว จะเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ จากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น ทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด
1.4 		 พักเงินสดรับ
	      		 พักเงินสดรับ กรณีส่วนราชการนำข้อมูลรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS โดยการ
Interface
1.5 		 วัสดุคงคลัง
				 วัสดุคงคลัง แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.6 		 อาคารและอุปกรณ์
	     			 สินทรัพย์ถาวรแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ หรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อม ราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา
คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท หักมูลค่าซาก อัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2
				 1.6.1 อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิแ์ ละอาคารทีห่ น่วยงาน
ไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
		

กรมสรรพสามิต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

				 1.6.2 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและมีมลู ค่าตัง้ แต่ 5,000 บาท ขึน้ ไป ถ้าต่ำกว่า 5,000 บาท จะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้น
				 1.6.3 อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกรายการทางบัญชี ดังนี้
					
- สินทรัพย์สำรวจพบ บันทึกสินทรัพย์ด้วยยอดสุทธิ สำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และบันทึก
อายุการใช้งานเท่าที่เหลืออยู่
					
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ เช่น การขายทอดตลาด บริจาค ทำลาย รื้อถอน เป็นต้น กรณีขายสินทรัพย์ได้เป็น
เงินสด จะรับรู้เป็นรายรับจากการขายครุภัณฑ์ด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์นั้น
					
- 	การโอนสิ น ทรั พ ย์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยราชการ (กรม) หน่ ว ยงานผู้ โ อนและผู้ รั บ โอนจะสร้ า งเลขที่ สิ น ทรั พ ย์ ส่ ง ให้
กรมบัญชีกลางบันทึกรายการบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ตามคู่มือการบันทึกบัญชี
1.7 		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
				 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
1.8			 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
				 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำหน่วยคำนวณจากราคาทุนของอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยกำหนดอายุการใช้งาน
และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ดังนี้	 
				
				
				
				

อาคารและปลูกสร้าง
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

15-40 ปี
8-15 ปี
2-12 ปี
5 ปี

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร คำนวณโดยระบบสินทรัพย์ในระบบ GFMIS โดยสำนักบริหารการคลังและรายได้ จะสั่งประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาในภาพรวมของหน่วยงาน เป็นรายงวด (เดือน) ตั้งแต่งวดที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงงวดที่ 12 เดือนกันยายน ของปีถัดไป
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ระบุรายละเอียด คำนวณและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS โดยหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย
จะบันทึกเฉพาะค่าเสื่อมของสินทรัพย์ทุกประเภทซึ่งยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS ครั้งแรกเท่านั้น
การปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ คำนวณและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMS โดยหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย จำนวนเงินที่บันทึก
เท่ากับค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
1.9			 การรับรู้รายได้
				 1.9.1 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
				 1.9.2 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด
				 1.9.3 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด
					
- รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้
และค่าใช้จ่าย โดยรับรู้เฉพาะประเภทรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง
					
- รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในรายงานการเงินด้วยยอดสุทธิหลังจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
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1.10 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
				 1.10.1		 ค่าใช้จ่ายรับรู้ทันทีที่บันทึกขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง กรณีเบิกเกินส่งคืน เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ จะลดค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานได้นำเงินส่งคืนคลัง ตามกระบวนงานเบิกเกินส่งคืนเรียบร้อยแล้ว 		            
				 1.10.2		 กรณีเบิกหักผลักส่งรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS รับรู้เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลางแล้ว
1.11 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ มีดังนี้
				 1.11.1		 กรณีเงิน 97% อบต. บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน ณ หน่วยงานที่จัดเก็บ ชื่อบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยนำเงินฝากคลัง รหัสเงินฝากคลัง xx778 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลังคือหน่วยเบิกจ่ายที่จัดเก็บรายได้ และจะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว ส่งให้กับ อบต. เดือนละครั้ง
				 1.11.2 	 กรณีเงิน 97% อบจ. บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน ณ หน่วยงานที่จัดเก็บ ชื่อบัญชีเงินรับฝากอื่น โดยนำเงินส่งให้กับ
อบจ. โดยตรง ไม่มีการนำฝากคลัง
				 1.11.3 	 กรณีเงิน สสท. บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน ณ หน่วยงานที่จัดเก็บ ชื่อบัญชีเงินรับฝากอื่น โดยนำเงินฝากคลัง รหัสเงิน
ฝากคลัง 00913 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลังส่วนกลาง และสำนักบริหารการคลังและรายได้ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวส่งให้กับ
สสท. เดือนละครั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

กรมสรรพสามิต
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
หน่วย:บาท

2554
หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
เงินสดในมือ
1,871,957,575.91
เงินฝากสถาบันการเงิน
15,773,333.19
เงินฝากคลัง
4,218,591,923.17
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6,106,322,832.27
รายการเงินสดในมือ จำนวน 1,871,957,575.91 บาท เป็นเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีค้างนำส่ง
และมีการนำส่งครบถ้วนแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
จำนวน 1,834,856,244.16 บาท เป็นเงิน อบจ. และเงินกองทุนต่างๆ จำนวน 34,783,831.75 บาท
และเป็นเงินทดรองราชการ จำนวน 2,317,500.00 บาท
รายการเงินฝากสถาบันการเงิน จำนวน 15,773,333.19 บาท เป็นเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
จำนวน 3,384,849.93 บาท เป็นเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ จำนวน 8,830,379.97 บาท
และเป็นเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน จำนวน 3,558,103.29 บาท		
หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
437,625.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
3,290,013.00
ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
1,148,049,382.59
เงินจ่ายล่วงหน้า
34,291,039.85
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น
1,186,068,060.44
รายการลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน จำนวน 1,148,049,382.59 บาท เป็นเงินรายได้
ที่กรมศุลกากรจัดเก็บแทนกรมสรรพสามิต และมีการนำส่งครบถ้วนแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		
หมายเหตุที่ 4 รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย
รายได้ค้างรับ จำนวน 1,883,144.06 บาท เป็นรายการบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	
หมายเหตุที่ 5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
วัสดุคงคลัง
584,279,473.52
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ
584,279,473.52
รายการวัสดุคงคลัง จำนวน 584,279,473.52 บาท เป็นรายการคงเหลือหลังปรับปรุงให้ตรงกับ
วัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม			
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2554
หมายเหตุที่ 6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
ประกอบด้วย
อาคารเพื่อการพักอาศัย
อาคารสำนักงาน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคา (สุทธิ)

625,452,218.89
450,275,178.36
156,450,817.55
78,087,255.93
446,666,531.31
140,905,198.30
663,577,943.80
30,396,542.95
36,757,516.25
2,410,262.40
56,188,075.00
38,909,732.05
296,129.99
122,960,855.43
539,038,825.79
4,741,887.51
9,077,476.63
141,730,611.38
214,706,731.87
3,758,629,791.39

69,169,198.06
106,378,853.92
16,008,966.78
25,501,486.93
124,163,344.91
47,858,847.18
334,355,642.55
12,526,161.40
5,129,063.71
476,359.38
56,119,761.01
30,978,462.57
177,677.97
57,293,793.66
318,131,795.04
1,613,254.27
6,068,213.19
106,828,415.21
0.00
1,318,779,297.74

556,283,020.83
343,896,324.44
140,441,850.77
52,585,769.00
322,503,186.40
93,046,351.12
329,222,301.25
17,870,381.55
31,628,452.54
1,933,903.02
68,313.99
7,931,269.48
118,452.02
65,667,061.77
220,907,030.75
3,128,633.24
3,009,263.44
34,902,196.17
214,706,731.87
2,439,850,493.65

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ) ประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์			
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์			
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

212,531,155.06
56,522,112.57
269,053,267.63

กรมสรรพสามิต
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2554
หมายเหตุที่ 8 เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
เจ้าหนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุที่ 9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

888,725.00
122,957,367.83
235,368.31
131,675,763.80
18,819,679.09
794,772.58
275,371,676.61

338,668.79
7,399,611.52
62,540.00
7,800,820.31

หมายเหตุที่ 10 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง ประกอบด้วย
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
205,257,696.19
รวม รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
205,257,696.19
รายการรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง จำนวน 205,257,696.19 บาท ประกอบด้วย	
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง สสพ. สมุทรปราการ 2
3,366,644.82
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง สสพ. ชลบุรี 2
104,483,121.83
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง สสพ. ระยอง 1
77,766,663.05
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง สสพ. ฉะเชิงเทรา
59,110.10
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง สสพ. กาญจนบุรี
483,844.42
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง สสพ. สมุทรสาคร
19,098,311.97
รวม รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
205,257,696.19
หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะสั้น ประกอบด้วย
เงินรับฝากอื่น		
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

240,534,591.68
240,534,591.68
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2554
หมายเหตุที่ 12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินประกันผลงาน 		
เงินประกันอื่น 		
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น

8,773,444.00
142,725,145.02
151,498,589.02

หมายเหตุที่ 13 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ประกอบด้วย
รายได้รอการรับรู้ 		
รวม รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

53,871,014.87
53,871,014.87

หมายเหตุที่ 14 เงินทดรองราชการรับจากคลัง    
เงินทดรองราชการรับจากคลัง จำนวน 2,317,500 บาท ประกอบด้วย เงินทดรองของส่วนกลาง
จำนวน 1 หน่วยเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 1,000,000 บาท และของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค			
จำนวน 102 หน่วยเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 1,317,500 บาท			
หมายเหตุที่ 15 ทุน
ทุนจำนวน 2,008,643,702.05 ประกอบด้วยทุนยกมา จำนวน 2,008,601,702.05 บาท เป็นรายการ
ทุนเคลื่อนไหวลดลงระหว่างปี จำนวน 42,000.00 บาท เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการยกยอด			
หมายเหตุที่ 16 รายได้จากเงินงบประมาณ ประกอบด้วย
รายได้จากงบบุคลากร 		
รายได้จากงบลงทุน		
รายได้จากงบดำเนินงาน 		
รายได้จากงบอุดหนุน 		
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 		
รายได้จากงบกลาง		
เงินกู้จากรัฐบาล		
		 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ		
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ

1,183,999,992.77
69,619,881.00
299,080,652.16
6,183,273.43
295,990,903.27
642,314,739.72
77,563,796.00
3,078,568.46
2,571,674,669.89

หมายเหตุที่ 17 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี		
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

33,250,913.06
1,705,357,728.75
1,738,608,641.81

กรมสรรพสามิต
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รายการรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก จำนวน 33,250,913.06 บาท เป็นรายได้ที่หน่วยงาน
ได้รบั จากการจัดเก็บเงิน 1.5% ของค่าภาษีสรุ าและยาสูบ ให้กบั องค์การวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพโทรทัศน์
และหน่วยงานได้รับอนุมัติให้จัดเก็บเงินดังกล่าว จำนวน 1.5% ของเงินที่จัดเก็บให้กับองค์การฯ ไว้ใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน			
รายการรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี จำนวน 1,705,357,728.75 บาท เป็นรายได้ที่หน่วยงาน
ได้รับจากการจัดเก็บเงินรายได้ 5% ของค่าภาษี และ 3% ของค่าใบอนุญาต และหน่วยงานได้รับอนุมัติ
ให้จัดเก็บเงินดังกล่าวไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
เงินเดือน		
ค่าล่วงเวลา		
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น		
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ		
เงินค่าครองชีพ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง		
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		
ค่าจ้าง		
เงินรางวัล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน		
เงินช่วยการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือบุตร		
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.		
เงินสมทบ กบข.		
เงินสมทบ กสจ.		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
ค่าเช่าบ้าน		
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,022,631,715.77
29,322,070.00
1,109,422.43
76,392,180.63
44,961,905.32
1,775,685.00
365,938.34
209,332,662.53
110,080.00
83,519,880.13
30,836,240.46
3,151,676.00
977,406.65
14,178,087.50
30,556.00
1,054,889.40
17,951,469.54
26,927,204.31
1,519,850.40
13,215,446.02
21,528,481.77
2,106,274.84
2,644,959.91
1,333,696.89
1,606,977,779.84
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต		
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554
หน่วย:บาท

2554
หมายเหตุที่ 19 ค่าวัสดุ และใช้สอย ประกอบด้วย
ค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
ค่าเชื้อเพลิง		
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		
ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ		
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน		
ค่าตอบแทนอื่น		
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าจ้างที่ปรึกษา		
ค่าเบี้ยประกันภัย		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
ค่ารับรองและพิธีการ		
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		
ค่าวิจัยและพัฒนา-บุคคลภายนอก		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		
ค่าประชาสัมพันธ์		
ค่าใช้สอยอื่นๆ		
รวม ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย

259,517,147.52
33,054,794.73
44,262,661.11
204,265,675.10
9,336,990.87
2,625,280.00
2,431,055.00
81,000.00
84,812.00
92,005,323.32
414,107.41
11,304,178.82
2,634,968.00
79,900.00
18,496,236.74
2,185,170.12
12,775.80
577,028.00
1,318,195.82
8,795,679.75
2,401,812.47
695,884,792.58

หมายเหตุที่ 20 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		
ค่าโทรศัพท์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง		
รวม ค่าสาธารณูปโภค

27,487,283.31
1,621,656.82
6,143,907.86
11,327,746.83
1,968,511.99
48,549,106.81

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
		

กรมสรรพสามิต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
หน่วย:บาท

2554
หมายเหตุที่ 21 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ประกอบด้วย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำหน่าย - ส/ท ไม่มีตัวตนไม่ระบุฯ
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

12,732,506.26
16,620,216.97
3,851,676.35
3,776,149.65
654.51
12,566,410.10
11,488,580.43
68,059,339.34
2,659,447.66
1,452,100.40
321,549.22
42,049.76
7,637,168.72
29,612.99
10,478,540.20
116,203,547.26
701,512.50
5,804,048.72
6,986,641.49
1,025.83
26,659,294.00
9,011.58
308,081,083.94
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต		
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุที่ 22 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน 2554
รายการ

งบสุทธิ

แผนงบประมาณ
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบบุคลากร				
1,206,563,600.00
งบดำเนินงาน			
304,931,781.19
งบลงทุน				
237,215,670.00
งบเงินอุดหนุน		
7,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น		
386,071,048.81
งบเงินกู้จากรัฐบาล
2,141,782,100.00

การสำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เบิกจ่าย

- 1,191,818,832.16
- 18,320,520.49 280,649,816.52
- 141,751,320.00 95,454,150.00
6,183,273.43
22,750,000.00 89,874,782.40 272,588,517.78
22,750,000.00 249,946,622.89 1,846,694,589.89

หมายเหตุที่ 23 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายการ
แผนงบประมาณ
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบบุคลากร				
งบดำเนินงาน			
งบลงทุน				
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
งบเงินกู้จากรัฐบาล

งบสุทธิ

เบิกจ่าย

11,785,282.71 11,785,282.71
51,959,000.00 26,204,000.00
191,389,641.52 191,389,641.52
255,133,924.23 229,378,924.23

คงเหลือ

25,755,000.00
- 	
25,755,000.00

คงเหลือ

14,744,767.84
5,961,444.18
10,200.00
816,726.57
857,748.63
-	
22,390,887.22 

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
		

กรมสรรพสามิต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
หน่วย:บาท

2554
หมายเหตุที่ 24 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย ประกอบด้วย
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้ภาษีทางอ้อม
รายได้ภาษีอื่น
รวม รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวม รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

19,550,341.39
538,044,381.51
557,594,722.90
403,522,172,528.27
3,310,281,151.56
399,516,946,531.84
1,585,840,075.85
1,988,196,628.00
2,621,107,810.61

หมายเหตุที่ 25 รายได้ภาษีทางอ้อม ประกอบด้วย
รายได้ภาษีสรรพสามิตจากการนำเข้า
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์
รายได้ภาษีสุราและแสตมป์สุรา
รายได้ภาษีเบียร์
รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
รายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ
รายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน
รายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า
รายได้ภาษีรถยนต์
รายได้ภาษีแบตเตอรี่
รายได้ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
รายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว
รายได้ภาษีเรือ
รายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่
รายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
รายได้ภาษีสถานบริการเฉพาะให้ความบันเทิง
รายได้ภาษีสถานบริการอื่น
รวม รายได้ภาษีทางอ้อม

53,984,218,724.14
2,261,829,361.25
42,964,207,994.10
61,324,861,679.29
14,502,553,104.41
43,483,593,920.58
117,314,458,149.31
1,099,136,741.75
63,406,022,366.05
1,484,119,897.87
119,975,944.60
690,125.69
25,005.09
27,411,305.20
20,304,481.04
112,550,813.77
698,640,135.23
402,804,599,749.37

402,804,599,749.37
159,978,056.00
402,964,577,805.37
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2554
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมรับฟังการบรรยาย
สรุปภาพรวมของกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการพบกับสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสุรา (Shouju) จากประเทศญี่ปุ่น
ในเรื่องโครงสร้างภาษีและกฎระเบียบการควบคุมในการจำหน่ายสุรา
นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้รับฟังการสรุปความเสียหายของสำนักงานสรรพสามิต
ในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร วางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมรำลึก 100 ปี
แห่งวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต และกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมร้องเพลง
ในการแสดงดนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภค
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณอาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทำผิดสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน โดยสามารถทำการ
จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นสุราที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมจำนวน 408 ขวด
มูลค่าของกลางกว่า 3 แสนบาท ในโกดังไม่มีเลขที่ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีข่ องกรมสรรพสามิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต
ณ วัดหงส์รตั นารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย
และธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่และชำระภาษี
สรรพสามิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผ่านบัตร Excise Smart Card เพื่อเพิ่มช่องทาง
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและภาษีสรรพสามิต รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการ
ณ อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการปราบปราม
ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในช่วงเทศกาล โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม จำนวน 171 ราย และยานพาหนะ จำนวน 52 คัน
พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิด
กฎหมายสรรพสามิตตามแหล่งสถานบริการ ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ซึ่งคาดว่า
อาจมีการกระทำผิด ณ อาคารเทคนิค 2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ
ของกรมสรรพสามิต ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ บริเวณสนามหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553
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นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารกรมสรรพสามิต
เข้าร่วมอวยพรนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ดร.มัน่ พัธโนทัย รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.อารีพงศ์ ภูช่ อุม่
ปลัดกระทรวงการคลัง เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2554 ณ ห้องวายุภกั ษ์ 4
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร
แถลงข่าวการจับกุมสุราเถื่อน โดยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 เข้าจับกุมผู้กระทำผิด ณ ร้านค้าเลขที่ 17/11 และ 77/1076
แขวง/เขตสายไหม กรุงเทพฯ พบของกลางเป็นสุราขาว 40 ดีกรี ตรารวงข้าว (ปลอม)
ขนาด 0.625 ลิตร จำนวน 4,788 ขวด รวมน้ำสุราจำนวนทั้งสิ้น 2,992 ลิตร พร้อมผู้ต้องหา
จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ หากนำสุราจำนวนดังกล่าวไปจำหน่ายในท้องตลาดจะมีมูลค่าประมาณ
359,100 บาท คิดเป็นค่าภาษี จำนวน 163,031 บาท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวการปราบปรามผู้กระทำผิด
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของสำนักตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมของกลางเป็นสุรารวมจำนวน 4,000 ลิตร
และเครื่องต้มกลั่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากนำสุราจำนวนดังกล่าวไปจำหน่าย
ในท้องตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 500,000 บาท คิดเป็นค่าภาษีจำนวน 98,700 บาท
ณ บริเวณซอยบางบอน 4 เขตบางบอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหาร บริจาคเงิน
สิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุม
ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการคลัง
(Site Visit) โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
และดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 79 ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

กรมสรรพสามิต

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการรณรงค์และปราบปราม บุหรี่ สุรา ผิดกฎหมายสรรพสามิต”
เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยของการเสพและบริโภคสินค้า
ที่ผิดกฎหมายสรรพสามิต ณ โครงการ VICTORY POINT อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
เพื่อเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการควบคุมและจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้พัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554

ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
และคณะสื่อมวลชน ร่วมเปิดตัวเรือตรวจการณ์ ราชวัตร 1 และ ราชวัตร 2 ตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นเกียรติในงาน
ณ โรงแรมโอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ช คลับ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม
โครงการรณรงค์และปราบปรามสุรา ยาสูบผิดกฎหมายสรรพสามิต
โดยมีผู้บริหารของกรมสรรพสามิต นักแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ณ บริเวณลานกิจกรรมศุนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554

ดร.มัน่ พัธโนทัย รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายร่วมประชุมกับนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
อธิบดีกรมสรรพสามิต (รองประธานกรรมการคนที่ 1) ศาตราจารย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
(รองประธานกรรมการคนที่ 2) พร้อมด้วยกรรมการจากกรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสรรพสามิต ในการนี้ได้เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยมีผบู้ ริหารของกรมฯ และผูบ้ ริหารพร้อมพนักงาน
ของโรงงานไพ่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมสัมมนาในโครงการ
“Together we can change” โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับกระทรวง
กรม ภาค/เขต จังหวัด และได้มีพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2 (MOF INNOVATION
AWARDS 2010) โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในพิธี ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานระดับกรม
รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยประเภทบุคคล เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
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นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เยี่ยมชมร้านกาชาด
กรมสรรพสามิต ประจำปี 2554 โดยกรมสรรพสามิตร่วมออกร้านเพื่อนำรายได้
มาสมทบทุนสภากาชาดไทย ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ 136 และร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ตามโครงการ “คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในโอกาสนี้ นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดงาน
“จากตำนานการจัดเก็บภาษี สู่เวทีนวัตกรรม” โดยในงานมีการแสดงนิทรรศการ
ผลงานรางวัลเพชรสรรพสามิตและเพชรวายุภักษ์ การแสดงดนตรีไทย รำไทย
กิจกรรมหัตถกรรม งานประดิษฐ์ ของกลุ่มอาสาและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพ
สามิตบำรุง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
โครงการ “รณรงค์ป้องกันและปราบปรามสุรา ยาสูบผิดกฎหมายสรรพสามิต”
โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต และดารา นักแสดงเข้าร่วมงาน ซึ่งในงานนี้
อธิบดีกรมสรรพสามิตได้รว่ มประมูลเสือ้ เกราะจากภาพยนตร์เรือ่ งตำนานสมเด็จพระนเรศวร
เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ เซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
และปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร และได้ให้เกียรติในพิธีรดน้ำขอพรจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพสามิต เนือ่ งในโอกาสวันสงกรานต์ ณ อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

กรมสรรพสามิต

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารกรมสรรพสามิต
เข้าร่วมสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี โดยมี ดร.มั่น พัธโนทัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์
ป้องกันและปราบปรามสุรา ยาสูบ ผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร
และเจ้าหน้าทีข่ องกรมสรรพสามิต คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดารานักแสดง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต ร่วมพิธลี งนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชือ่ มโยง
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ (E-Doing Business) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการประกอบธุรกิจระหว่างกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวการจับกุมไพ่หนีภาษีสรรพสามิต
จำนวน 10,080 สำรับ รวมแล้วคิดเป็นมูลค่า 4,583,880 บาท และสุราต่างประเทศหนีภาษี
สรรพสามิตยีห่ อ้ จอห์นนีว่ อคเกอร์ เรดเลเบิล้ จำนวน 1,200 ขวด รวมแล้วคิดเป็นมูลค่า
840,000 บาท ณ กรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครอง
สิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต (Excise Taxpayers Rights Protection Center)
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554
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นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าว “ก้าวใหม่ของ
กรมสรรพสามิต และสรุปผลการสัมมนา” ในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง
วิธีประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและรายพื้นที่สำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 1
ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 5 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต มอบกระเช้าเป็นที่ระลึกแด่คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งรัฐมนตรี ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง และ นายวิรฬ
ุ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธาน
แถลงข่าว “ผลการปราบปรามในรอบ 10 เดือน และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบยาสูบ
ของกลาง” โดยมีนางพิศวาส บัวรา ผู้อำนวยการสำนักอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
และนายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับมอบยาสูบ
ของกลาง ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554

นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม
ของคณะทำงานฯ ในประเด็นการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจรายได้ 3 กรม
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) เกี่ยวกับสินค้ายาสูบ
โดยมี ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และ
นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และตัวแทนทั้ง 2 หน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ
ร่วมแถลงข่าวการจับกุมสุราต่างประเทศและไวน์ จำนวน 1,720 ขวด รวมทั้งแสตมป์ปลอม
จำนวน 46,500 ดวง ณ หอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554

กรมสรรพสามิต

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต ร่วมแถลงข่าวการปราบปรามยาสูบและสุราต่างประเทศกระทำผิด
กฎหมายสรรพสามิต มูลค่ายาสูบและสุราต่างประเทศของกลางรวมค่าปรับทั้งสิ้นประมาณ
15.87 ล้านบาท ซึ่งจับกุมได้ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และแถลงผลการจับกุมน้ำมันเถื่อน
ลักลอบหลบเลี่ยงภาษีกลางทะเลอ่าวไทยบริเวณเกาะแมว จ.สงขลา พร้อมยึดของกลาง
น้ำมันเบนซินกว่า 2,000 ลิตร ณ หอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิด
ด่านเครื่องชั่งน้ำหนักตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตาม
การขนส่งน้ำมันทางบก โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
พร้อมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต
จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานสัมมนา
สรุปผลงานวิจัย “โครงการสาธิตโดยใช้รถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอล
เป็นเชื้อเพลิงระยะที่ 1” พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน
“เกษียณอายุราชการสรรพสามิต” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อกรมสรรพสามิต ในตลอดอายุ
ราชการ ณ ห้องนภาลัย C โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนา “เพชรวายุภักษ์สัญจร” ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
การคลัง ร่วมเสวนาเรื่อง “นโยบายด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง”
ณ โรงแรม The Zign Hotel จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดหอประชุมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงการคลัง ได้แก่
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวง
การคลัง โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
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นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บริหารระดับสูง
พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทางกรมสรรพสามิต
จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีฯ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต
เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี้
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ชี้แจงเงื่อนไข
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
ให้กับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื่้นที่ / สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ
ได้นำข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องสู่ประชาชนต่อไป ณ หอประชุมสรรพสามิต
วันที่ 28 กันยายน 2554

กรมสรรพสามิต

สรรพสามิตบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
สถานการณ์นำ้ ท่วมในปี 2554 เป็นปีทรี่ นุ แรงทีส่ ดุ ไม่อาจประเมินความเสียหายได้
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง กรมสรรพสามิตรู้สึกห่วงใยและเห็นใจในความ
ยากลำบากของผู้ประสบอุทกภัยทุกคน ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและประชาชน
ทั่วไป จึงได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านมาตรการต่างๆ กล่าวคือการบริจาคเงินและสิ่งของ
เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัย ด้วยการเปิด
อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิตเพื่อเป็นที่พักพิงแก่เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และเปิด
สถาบั น พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร กรมสรรพสามิ ต จั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น ที่ พั ก พิ ง
แก่ ป ระชาชนรวมถึ ง การนำเรื อ ตรวจการราชวั ต รออกบริ ก ารรั บ -ส่ ง ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ
ความเดือดร้อนในการสัญจร
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิ ต ยั ง ขยายเวลาการยื่ น ชำระภาษี ส รรพสามิ ต ให้ แ ก่
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด
ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และ
กรุงเทพมหานครใน 9 เขต ได้แก่ บางบอน บางพลัด ดอนเมือง บางเขน บึงกุ่ม มีนบุรี
สายไหม ลาดกระบั ง และหนองจอก โดยการขยายเวลายื่ น แบบชำระภาษี ดั ง กล่ า ว
เป็นกรณีที่ต้องเสียภาษีระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2554 และให้ยื่นแบบรายการภาษี
พร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2554 ทั้งนี้สินค้าและบริการทุกประเภทตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 จะได้
รับสิทธิขยายเวลาในการชำระภาษีสรรพสามิตดังกล่าว
กรมสรรพสามิตยังตระหนักและห่วงใยคณะครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุ ท กภั ย จึ ง จั ด กิ จ กรรม “สรรพสามิ ต ร่ ว มใจ คื น วั น สดใสให้ น้ อ ง” เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 

19 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง เพื่อคืนสีสัน รอยยิ้มและความสุข
ให้กบั โรงเรียนและเด็กนักเรียน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีบริเวณรัว้ และป้ายโรงเรียน
การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สวยงามและน่าอยู่ดังเดิม รวมถึง
การจัดกิจกรรมความบันเทิงเพื่อให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต
บำรุง และการมอบทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะครู
และนักเรียนอีกด้วย

อัตราภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

อัตราภาษีสรรพสามิต
ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2554

รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

1. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน						
    	 1.1 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน								
		 (1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว
42		 10.00 บาท/ลิตร
0		 7.000  บาท/ลิตร
		 (2) น้ำมันเบนซินนอกจาก (1)
42		 10.00 บาท/ลิตร
0		 7.000  บาท/ลิตร		
		 (3) น้ำมันเบนซินชนิดทีไ่ ร้สารตะกัว่ ทีน่ ำเข้าเพือ่ จำหน่ายให้แก่
42		 10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี 				
				 ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ
				 สหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสัญญา
				 กับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
			 ต่อกัน ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกำหนด
		 (4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
42		 10.00 บาท/ลิตร
0		 6.300 บาท/ลิตร
				 ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
		 (5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
42		 10.00 บาท/ลิตร
0		 5.600 บาท/ลิตร
				 ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
		 (6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
42		 10.00 บาท/ลิตร
0		 1.050 บาท/ลิตร
				 ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
1.2 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวทีค่ ล้ายกัน								
		 - แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลว
42		 10.00 บาท/ลิตร
36		 7.000  บาท/ลิตร		
			 ที่คล้ายกัน						
1.3 น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน								
		 - น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
34		 4.00 บาท/ลิตร 	
0		 3.055 บาท/ลิตร
 	 1.4 	 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น								
		 (1) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิง
34		 4.00 บาท/ลิตร 	
23		 3.00 บาท/ลิตร		
				 ของอากาศยาน					
(2) น้ำมันเชือ้ เพลิงสำหรับเครือ่ งบินไอพ่นทีน่ ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง
34		 4.00 บาท/ลิตร 	
1	 	 0.20 บาท/ลิตร	

				 สำหรับอากาศยานในประเทศตามหลักเกณฑ์วิธีการ 

				 และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด						
		
		 (3) น้ำมันเชือ้ เพลิงสำหรับเครือ่ งบินไอพ่นทีน่ ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง
34		 4.00 บาท/ลิตร 	 ยกเว้นภาษี 				
				 สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

				 และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด							
1.5 	 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน 								
		 (1) น้ำมันดีเซลทีม่ ปี ริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.035 โดยน้ำหนัก
34		 10.00 บาท/ลิตร
0		 0.005 บาท/ลิตร
				 									
(ตัง้ แต่ 21 เม.ย.-31 ธ.ค.54)
		 (2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.035
34		 10.00 บาท/ลิตร
0		 0.005 บาท/ลิตร
				 โดยน้ำหนัก						
(ตัง้ แต่ 21 เม.ย.-31 ธ.ค.54)
		 (3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
34		 10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี 				
				 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด								
		 (4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือ 	
34		 10.00 บาท/ลิตร 	 ยกเว้นภาษี 				
				 จดทะเบียนสำหรับการประมงตาม พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481
				 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้น ในขณะที่ที่เดินทาง
				 เข้ามาในราชอาณาจักร							
		 (5) น้ำมันดีเซลทีม่ ไี บโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
34		 10.00 บาท/ลิตร
0
0.005 บาท/ลิตร		
				 ผสมอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข					
(ตัง้ แต่ 21 เม.ย.-31 ธ.ค.54)
				 ที่อธิบดีกำหนด
		 (6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ
34		 10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี
				 ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ตามที่อธิบดีกำหนด							
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รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

1.6 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซที่คล้ายกัน						
         	 (1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซที่คล้ายกัน
42		 10.00 บาท/ลิตร
36		 5.310 บาท/ลิตร		
         	 (2)  ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซที่คล้ายกัน 	
42		 10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี                		

				 ที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน						
1.7 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซ
		 ที่คล้ายกัน						
         	 (1) 	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน
34		 9.00 บาท/ก.ก.
0		 2.17 บาท/ก.ก.
		 (2) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน
34		 9.00 บาท/ก.ก.
23		 2.17 บาท/ก.ก.
		 (3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซ
34		 9.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี
				 ทีค่ ล้ายกันทีใ่ ช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และขายไฟฟ้าทัง้ หมด
				 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์
				 วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด						
1.8 	 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์						
           	 ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน						
         	 (1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนเหลว
34		 13.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี
 			 	 และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน						
         	 (2) ก๊าซอีเทนเหลว		
34		 13.00 บาท/ก.ก.
23		 2.17 บาท/ก.ก.
1.9 	 เอทิลนี เหลว โพรพิลนี เหลว บิวทิลนี เหลว ไอโซเมอร์ ของบิวทินลีน						
         	 ในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน						
         	 (1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์
34		 9.00 บาท/ก.ก.
23		 2.17 บาท/ก.ก.
				 ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลว
				 ที่คล้ายกัน						
         	 (2) เอทิลีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์
34		 9.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี
 		     	เกินร้อยละ 95						
         	 (3) โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีน
34		 9.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี
 				 ในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน						
               		 เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90						
1.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์						
            	 ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน						
         	 (1) ก๊าซอีเทน		
34		 13.00 บาท/ก.ก.
23		 2.17 บาท/ก.ก.		
         	 (2) ก๊าซโพรเพน		
34		 13.00 บาท/ก.ก.
23		 2.17 บาท/ก.ก.		
         	 (3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ
34		 13.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี
 			   และก๊าซที่คล้ายกัน						
1.11 เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอิน						
            	 ในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน						
         	 (1) 	เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน 	
34		 9.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี 			
                		 บิวทาไดอินในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน						
1.12 น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
42	  	 10.00 บาท/ลิตร 	
5	 	
-		
    	 1.13 	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง						
         	 (1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
42	  	 10.00 บาท/ลิตร 	
12		
-		
         	 (2) ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นของผสมปิทเู มนซึง่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิต
42	  	 10.00 บาท/ลิตร 	
1	 	
-		
                		 กระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
				 แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
				 กำหนด						
1.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 								
		 ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศ
		 กำหนด						
          	 (1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
42		 10.00 บาท/ลิตร
30	 	
-		
               		 ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิต
				 ประกาศกำหนด						
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          	 (2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
42		 10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี		
	               ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิต						
               		 ประกาศกำหนดที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
				 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด						
1.1-1.14 (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์นำ้ มันทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตได้
-		
ยกเว้นภาษี		
				 และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้น 

				 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด						
             	 (2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือ
-		
ยกเว้นภาษี 	 	
	            	 ส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน						
                    	และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข						
                   	 ที่อธิบดีกำหนด					

ตามปริมาณ
(บาท)
-

-

2. เครื่องดื่ม
2.1 น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาล หรือ						
       	 สารทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส						
      		 (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c.
25
0.77 บาท/ภาชนะ
25
0.77 บาท/ภาชนะ		
      		 (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c.
25
0.77 บาท/440 C.C.
25
0.77 บาท/440 C.C.
      		 (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
25
0.77 บาท/440 C.C.
25
0.77 บาท/440 C.C.
2.2 น้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมทีเ่ ติมน้ำตาล หรือสารทีท่ ำหวานอืน่ ๆ 						
       	 หรือที่ปรุงกลิ่น รส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์						
       	 แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 2.3						
       	 (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/ภาชนะ
20
0.37 บาท/ภาชนะ		
       	 (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/440 C.C.
20
0.37 บาท/440 C.C.
       	 (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
20
0.45 บาท/440 C.C.
20
0.37 บาท/440 C.C.
2.3 น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติม						
      		 สุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม						
       	 (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/ภาชนะ
20
0.37 บาท/ภาชนะ		
       	 (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/440 C.C.
20
0.37 บาท/440 C.C.
       	 (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
20
0.45 บาท/440 C.C.
20
0.37 บาท/440 C.C.
     		 - น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและ
			 ไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ
			 หรือไม่กต็ าม ทัง้ นี้ ต้องมีสว่ นผสมตามทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสามิต
			 กำหนด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน						
       	 (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/ภาชนะ
4
0.11 บาท/ภาชนะ		
       	 (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/440 C.C.
4
0.11 บาท/440 C.C.
       	 (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
20
0.45 บาท/440 C.C.
4
0.11 บาท/440 C.C.
     		 - น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและ
			 ไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ
			 หรือไม่กต็ าม ทัง้ นีต้ อ้ งมีสว่ นผสมตามทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสามิต
			 กำหนดและต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน						
       	 (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/ภาชนะ
ยกเว้นภาษี		
-		
       	 (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c.
20
0.45 บาท/440 C.C. ยกเว้นภาษี		
-		
		 (3) 	ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
20
0.45 บาท/440 C.C. ยกเว้นภาษี		
-		
3. เครื่องไฟฟ้า						
3.1 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับ
30	 	
15	 	
-		
       	 เปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นหรือไม่ก็ตาม
		 ที่มีขนาดทำความเย็น ไม่เกิน 72,000 บีทียู ต่อชั่วโมง						
     		 (1) ชนิดที่ใช้กับรถยนต์						
     		 (2) 	อื่นๆ นอกจาก (1)						
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3.2 	 โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สำหรับติดเพดานหรือผนัง แต่ไม่รวมถึง
15		
15	 	
       	 ทีใ่ ช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ทสี่ าธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง					
      		 (1) โคมไฟฟ้า		
15		
ยกเว้นภาษี	 	
      		 (2) โคมระย้าชนิดอื่นนอกจากที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบ
15		
ยกเว้นภาษี	 	
            			 ของแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ 						
       	 (3) โคมระย้าที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของแก้วคริสตัลและ
15		
15		
             			 แก้วคริสตัลอื่นๆ

ตามปริมาณ
(บาท)
-		
-		
-		
-

4. แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
4.1 แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ 						
      		 (1) ชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหารในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงาน
30		
15		
            			 ใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน						
     		 (2) ลูกปัด ไข่มกุ เทียม รัตนชาติเทียมหรือกึง่ รัตนชาติเทียมและ
30		
15	 	
				 แก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกันและของทำด้วยของ						
           			 ดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็น						
				 ของเทียม ลูกตาแก้ว นอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้น
				 ขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูป
				 โดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
				 ที่เป็นของเทียม ลูกกลมขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
				 ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร						
		 (3) 	สินค้าตาม (1) หรือ (2) ทีน่ ำไปเป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบ
30		
ยกเว้นภาษี		
				 ภายในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
				 และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด					
		 (4) อื่นๆ 				
30		
ยกเว้นภาษี		

-		
-

-		
-

5. รถยนต์
5.1 รถยนต์นั่ง						
         	 (1) รถยนต์นั่ง						
				 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C.
50			
30			
                 			 และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
				 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน
50			
35			
					 2,500 C.C. และมีกำลังเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
				 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน
50			
40			
					 3,000 C.C. และมีกำลังเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
				 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C. หรือมีกำลัง
50			
50		
              				 เครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)						
		 (2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) 						
				 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
50			
20		
				 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
50			
50			
         	 (3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB)								
				 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
50			
12			
			 	 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
50			
50			
         	 (4) รถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจก						
               		 บังลมหน้าของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ						
             			 (4.1) ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม
						 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง						
  						 กำหนด									
						 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
50			
3			
						 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
50			
50			
             			 (4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 144 ตรี
50		 	
อัตราภาษีตาม (1) 			
              					 ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ			 	 ตามประเภทของรถยนต์นั่ง 			

กรมสรรพสามิต

รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

5.2 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน						
		 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C. และมีกำลัง
50			
30			
                 	เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
		 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน
50			
35			
			 2,500 C.C. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
		 - 	ทีม่ คี วามจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C.
50			
40			
			 และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
		 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C. หรือมีกำลัง
50			
50			
              		 เครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)						
5.3 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน						
            	 (1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาลหรือ
50		 	
ยกเว้นภาษี 			
              			 องค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวน
				 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด						
            	 (2) 	ประเภทประหยัดพลังงาน						
                 		 (2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า						
						 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 C.C.
50			
10			
						 - 	ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.
50			
50			
                 		 (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า
50			
10			
                 		 (2.3) แบบเซลส์เชื้อเพลิง
50			
10			
                 		 (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล				(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป)			
                       		 (2.4.1) เครือ่ งยนต์เบนซิน ทีม่ คี วามจุของกระบอกสูบ
50			
17			
								 ไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร						
                       		 (2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบ
50			
17			
								 ไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร						
		 (3) ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบ						
				 ไม่เกิน 3,000 C.C. ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรี						
                  	 ว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด					
                 		 (3.1) 	 ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลเป็นส่วนผสม						
                          	 กับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้				(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป)		
                          	 โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวต้องมีจำหน่ายเป็นการทั่วไป						
                          	 ในสถานีบริการน้ำมัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข						
                          	 ที่อธิบดีประกาศกำหนด						
						 (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000
50			
25
								 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์								
	 							 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
						 (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000
50			
30			
								 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500						
                                     	 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์						
                                     	 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) 						
						 (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500
50			
35			
								 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000						
                                     	 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์						
                                     	 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) 						
                 		 (3.2) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
50			
20
				 (3.3) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า
						 ร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
						 (3.3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 1,780
50			
22
								 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 2,000
								 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีกำลังเครื่องยนต์
								 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
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(3.3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000
50			
27
								 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500
								 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์
								 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
						 (3.3.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500
50			
32
								 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000
								 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์
								 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)			
          	 (4) รถยนต์นงั่ สามล้อและรถยนต์นงั่ ทีผ่ ลิตขึน้ โดยใช้เครือ่ งยนต์						
                  	 ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 C.C.						
                 		 (4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ
50			
5			
                 		 (4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของ
50			
5			
                          	 รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 C.C.						
5.4 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
		 บรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม						
		 (1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.					
                 		 (1.1) มีคณ
ุ ลักษณะตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
50			
3			
                    			 ประกาศกำหนด						
                 		 (1.2) มีคุณลักษณะนอกจาก (1.1)
50			
18			
 		 (2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
50			
50		

6. เรือ
เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ

50		

-

ยกเว้นภาษี	 	

-

20	 	
20	 	
20	 	

-

15	 	
ยกเว้นภาษี	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-		
-		
-		

30	 	
30	 	

-

20	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-		
-

30	 	
30	 	
30	 	
30	 	

-

5	 	
3	 	
ยกเว้นภาษี	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-		
-		
-

7. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
(7.1) น้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอมตาม (3)
     	(7.2) น้ำมันหอม				
(7.3) 	น้ำมันหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิต
		 ในประเทศ

8. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
(8.1) พรมและสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์
(8.2) อื่นๆ นอกจากพรมหรือสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์

9. รถจักรยานยนต์
(9.1) ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
 	 (9.2) 	ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
(9.3) 	อื่นๆ					

10. หินอ่อนและหินแกรนิต
11. แบตเตอรี่

(11.1) แบตเตอรี่			
30	 	
10	 	
-		
(11.2) 	แบตเตอรีท่ ใี่ ช้วตั ถุดบิ หรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่
30	 	
5	 	
-		
			 ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
			 ที่อธิบดีกำหนด
(11.3) แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
30	 	
ยกเว้นภาษี	 	
-		
			 เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ 				(ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มกราคม 2554 เป็นต้นไป)
			 และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

กรมสรรพสามิต
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12. สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภท
อนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน						
(12.1) คาร์บอนเตตระคลอไรค์
(12.2) 	ไดรคลอโรอีเทน		
(12.3) 	ไดรคลอโรฟูออโรมีเทน
(12.4) 	ไดรคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(12.5) 	ไดรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
(12.6) 	ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
(12.7) 	คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
(12.8) 	โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(12.9) โบโมไดรฟลูออโรมีเทน
(12.10) ไดโบโมเตตระฟลูออโรอีเทน
(12.11) อื่นๆ นอกจาก (12.1 ถึง 12.10)

30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	

-

30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
30	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-		
-		

กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
13. ไนต์คลับ และดิสโกเธค
(13.1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่ม กิน และเต้นรำ โดยจัดให้
20	 	
10	 	
			 มีการแสดงดนตรี หรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใด
			 เพื่อการบันเทิง						
     	(13.2) 	รายรับอื่นๆ			
20	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-

14. สถานอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด
(14.1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด						
			 - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด
20	 	
10	 	
				 โดยมีผู้ให้บริการ						
			 - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด
20	 	
ยกเว้นภาษี	 	
				 ในสถานศึกษาหรือในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรม
				 ทางศาสนา						
		 	 - 	รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด
20	 	
ยกเว้นภาษี	 	
				 ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย						
				 ว่าด้วยสถานพยาบาล						
			 - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด
20	 	
ยกเว้นภาษี	 	
				 ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ 	
				 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด						
 	 (14.2) รายรับอื่นๆ			
20	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-		
-		
-		
-		
-

กิจการเสี่ยงโชค
15. สนามแข่งม้า
(15.1) ค่าผ่านประตู		
20	 	
20	 	
(15.2) 	รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหักเงินรางวัล
20	 	
20	 	
			 ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่งม้าดังกล่าว						
(15.3) 	รายรับอื่นๆ			
20	 	
ยกเว้นภาษี	 	
16. รายรับของการออกสลากกินแบ่ง
20	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-		
-		
-

กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
17. สนามกอล์ฟ						
(17.1) 	ค่าสมาชิก			
20	 	
(17.2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ
20	 	
(17.3) 	รายรับอื่นๆ			
20	 	

-

10	 	
10	 	
ยกเว้นภาษี	 	

-		
-		
-

112
113

ร า ย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2554

รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
18. กิจการโทรคมนาคม
(18.1) กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน

50		

-

0		

-

19. สุรา
19.1 สุราแช่						
       	 (1) เบียร์				
60
100 บาท/ลิตรแห่ง
60
100 บาท/ลิตรแห่ง
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์			แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
		 (2) ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
60
100 บาท/ลิตรแห่ง
60
100 บาท/ลิตรแห่ง
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
       	 (3) ชนิดสุราแช่พื้นเมือง
60
100 บาท/ลิตรแห่ง
25
70 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
		 (4) ชนิดอื่นๆ นอกจาก (1) (2) และ (3)
60
100 บาท/ลิตรแห่ง
25
70 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
19.2 สุรากลั่น
		 (1) สุราขาว			
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
50
120 บาท/ลิตรแห่ง		
											แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
		 (2) 	สุราผสม			
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
50
300 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
		 (3) สุราปรุงพิเศษ		
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
50
400 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์			แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
		 (4) สุราพิเศษ						
      				 - วิสกี้				
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
50
400 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์			แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
				 - บรั่นดี			
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
48
400 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์			แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
		  		 - นอกจากวิสกี้และบรั่นดี
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
50
400 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์			แอลกอฮอล์บริสุทธิ์		
		 (5) สุราสามทับ						
           			 - ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
2
1 บาท/ลิตร		
            				 ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด		
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์				
           			 - ที่นำไปใช้ในการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
0.1
0.05 บาท/ลิตร		
            				 ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด		
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์			
          			 - อื่นๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์
50
400 บาท/ลิตรแห่ง
10
6.0 บาท/ลิตรแห่ง		
										
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์			แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
          			 - ที่นำไปผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 				
ยกเว้นภาษี			
             				 ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

20. ยาสูบและยาเส้น
(20.1) ยาเส้น				
90		
   	 (20.2 ) ยาสูบ						
         		 - ซิกาแรต			
90		
         		 - 	ซิการ์				
90		
			 - 	บุหรี่อื่นๆ			
90		
         		 - ยาเส้นปรุง		
90		
         		 - ยาเคี้ยว			
90		

3 บาท/ กรัม

0.1

0.01 บาท/สิบกรัม		

0
3 บาท/ กรัม
3 บาท/ กรัม
3 บาท/ กรัม
3 บาท/ กรัม

85		
-		
10
0.50 บาท/กรัม		
0.1
0.02 บาท/ห้ากรัม		
10
0.50 บาท/กรัม		
0.1
0.09 บาท/กรัม

21. ไพ่
(21.1) ไพ่ป๊อกทุกขนาดและทุกชนิด
(21.2) 	ไพ่อื่นๆ ทุกขนาดและทุกชนิด

-		 100ใบ/30 บาท		 -		 100ใบ/30 บาท
-

100ใบ/30 บาท		
100ใบ/2 บาท		

กรมสรรพสามิต

คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2554
1. รองอธิบดี (นางสาวนภารัตน์  กัลยาณสุต)
2.  	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
3. 	 ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
4.  	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
5.  	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
6.  	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
7. 	 หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
8. 	 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
9. 	 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
10. 	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. 	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
12. 	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
13. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  	
14. เลขานุการกรม
15. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
16. หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
17. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
18. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ              
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

