รายงานประจำ�ปีกรมสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2555
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รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

สารจาก
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิ ต เป็ น หน่ ว ยราชการภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงการคลั ง
ที่มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีภารกิจหลัก
ในการจัดเก็บรายได้ภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ ดำ�เนินมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทำ�ผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมถึงการสร้างมาตรฐาน
ในการจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมไทย และเพือ่
เตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์
ในปี 2558 ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่จะยกระดับเศรษฐกิจของไทย
ให้เป็นหนึ่งในอาเซียน
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชืน่ ชมผูบ้ ริหารและบุคลากรกรมสรรพสามิต
ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ และกำ�ลังสติปัญญาในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด และ
ขออำ�นวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของกรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง และรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย อันจะเป็นประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติสืบไป

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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สารจาก
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่มีความสำ�คัญหน่วยงาน
หนึ่ง ซึ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งในด้านการ
บริหารงานด้านการจัดเก็บภาษี และการบริหารราชการภายในองค์กร เพื่อให้
สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างกลไกการควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย
รวมถึงสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังมีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล และนโยบายทางการคลังที่สำ�คัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน อาทิ การจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการรถคันแรก การจำ�กัดการบริโภค
สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผ่านมาตรการทางภาษี และการจัดกิจกรรม
รณรงค์มวลชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำ�ผิดกฎหมาย
สรรพสามิตเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา รวมถึงเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำ�ผิดกฎหมายสรรพสามิตให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน
การทำ�งานของกรมสรรพสามิตสมัยใหม่ ในบริบทของความเปลี่ยนแปลง
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น จึ ง ไม่ ส ามารถจำ � กั ด บทบาทเฉพาะภาระงานในความ
รับผิดชอบขององค์กรเท่านั้น แต่ต้องแสดงให้เห็นความพร้อมที่จะรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปพร้อมๆ กับ
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม
ผมในฐานะรัฐมนตรีทกี่ ำ�กับดูแลกรมสรรพสามิต ขอแสดงความชืน่ ชมและ
เป็นกำ�ลังใจให้กบั ผูบ้ ริหารและบุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มเป็นกลไก
สำ�คัญในการผลักดันนโยบาย และพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน

						
					

(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
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รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

ในปีงบประมาณ 2555 เศรษฐกิจไทยอยูใ่ นสภาวะฟืน้ ตัวจากเหตุอทุ กภัยในช่วงปลายปี 2554
และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุปสงค์ภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและการ
ลงทุนจากภาคเอกชนทีส่ ามารถฟืน้ กลับสูร่ ะดับก่อนอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ นโยบายของ
ภาครัฐยังช่วยสนับสนุนการฟืน้ ตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�่ำ
และเงินเดือนข้าราชการ การรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก โครงการรถคันแรก โครงการบ้านหลังแรก และการ
ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ำมันดีเซลจากลิตรละ 5.310 บาท เหลือลิตรละ 0.005 บาท เป็นต้น

สารจากอธิบดี

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้ตระหนักถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังจึงได้
บริหารการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2555 จัดเก็บรายได้
ภาษีทั้งสิ้นจ�ำนวน 379,653.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล อันเป็น
ผลมาจากการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ระบบการตรวจสอบ และระบบการควบคุมสินค้าที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้รัดกุม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำผิด
กฎหมายสรรพสามิตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิต
ยังได้ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
กรมสรรพสามิตได้ปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ และปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประเภทต่างๆ ทัง้ สุราและยาสูบ นอกจากนี้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพการปราบปรามผูก้ ระท�ำ
ผิดกฎหมายสรรพสามิตทัง้ ทางบกและทางทะเล โดยติดตัง้ ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน�ำ้ มัน
ทางบก (GPS) บริเวณด่านชายแดนทัว่ ประเทศ เพือ่ ป้องกันการลักลอบการน�ำเข้าน�ำ้ มันเถือ่ น พร้อม
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และเครื่องชั่งน�ำ้ หนัก เพื่อควบคุมและติดตามการขนส่งน�้ำมัน เข้าออก จากราชอาณาจักร รวมถึงการจัดซื้อ “เรือตรวจการณ์สรรพสามิต” ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ทาง
ทะเลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์สอื่ สารทีม่ คี วามแม่นย�ำในการตรวจจับสินค้าหนีภาษีผา่ นดาวเทียม
Inmarsat C รวมถึงวิทยุสื่อสารและเรด้าที่เชื่อมโยงข้อมูลมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามของกรมสรรพสามิต
ด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
กรมสรรพสามิ ต ได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสุ ร า เครื่ อ งดื่ ม น�้ ำ ผลไม้ แ ละน�้ ำ พื ช ผั ก รวมถึ ง น�้ ำ มั น
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ผ่ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นที่
(Mobile Lab) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประกอบการและประชาชน
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากอุ ท กภั ย โดยเปิ ด สโมสรข้ า ราชการกรมสรรพสามิ ต เป็ น ที่
พั ก พิ ง ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ และเปิ ด สถาบั น พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร กรมสรรพสามิ ต
จังหวัดนนทบุ รี เป็ น ที่ พั ก พิ ง แก่ ป ระชาชน และได้ น�ำเรื อ ตรวจการณ์ ส รรพสามิตออกบริการ
รั บ -ส่ ง ผู ้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น อี ก ทั้ ง ยั ง ขยายเวลาการยื่ น ช�ำระภาษี ส รรพสามิ ต ให้ แ ก่
ผู ้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม และผู ้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารที่ ป ระสบอุ ท กภั ย การปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีความสวยงามและน่าอยู่ดังเดิม รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึก
ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์แม่น�้ำล�ำคลอง ผ่านกิจกรรม “คลองสรรพสามิต...
สายน�้ำแห่งชีวิตชุมชน”
ด้านการผลักดันมาตรฐานบริการสูค่ วามเป็นเลิศระดับสากล กรมสรรพสามิตได้พฒ
ั นา
ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนนโยบายรถคันแรก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2554
ซึง่ ให้สทิ ธิส์ �ำหรับผูท้ ซี่ อื้ รถยนต์ใหม่คนั แรกตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รวมถึงพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้เป็นเลข 4 หลัก หรือ “สายด่วน สรรพสามิต 1713” เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผเู้ สียภาษีและประชาชนทัว่ ไป โดยเปิดให้บริการสอบถามข้อมูล หรือแจ้งเรือ่ งร้องเรียนได้
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และแจ้งเบาะแสผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง
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ด้ า นการบริ ห ารงานแบบองค์ ก รพลวั ต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล กรมสรรพสามิตได้น�ำ
ค่านิยม “STARS” มาใช้ในหน่วยงานภายในกรม
สรรพสามิต เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐาน (Standardization) โปร่งใส (Transparency) มีจิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบ (Accountability) มีความรวดเร็วและ
เรียบง่าย (Rapid & simplicity) และสร้างความ
พึงพอใจ (Satisfaction) ที่เป็นเลิศในการจัดเก็บ
ภาษี แ ละการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน รวมถึ ง การ
สนั บ สนุ น และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ห น่ ว ยงานและ
บุ ค ลากรสร้ า งสรรค์ ผ ลงานนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
และปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนผ่าน
การประกวดรางวั ล เพชรสรรพสามิ ต (Excise
Innovation Awards) สร้ า งขวั ญ และก�ำลั ง ใจใน
การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานด้วย
การปรับปรุงด้านสวัสดิการ สนับสนุนด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยการส่งเสริมให้ข้าราชการศึกษา
ต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งบรรยากาศ
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ภ ายในองค์ ก รเพื่ อ ให้ ข ้ า ราชการ
และพนั ก งานของกรมสรรพสามิ ต พั ฒ นาความรู ้
ความสามารถและศักยภาพทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง
และน�ำมาปรั บ ใช้ กั บ งานในหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หนังสือรายงานประจ�ำปีกรมสรรพสามิตประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เล่มนี้ เปรียบเสมือนการ
ฉายภาพที่แสดงให้เห็นถึงความมานะพยายามของ
กรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ รวม
ถึ ง ผลส�ำเร็ จ ในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด อันจะส่งผลให้ประเทศเจริญ
เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้เสียภาษีที่ได้ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานของกรม
สรรพสามิตให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งขอขอบคุณ
ในความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ในการปฏิบตั งิ านและน�ำพาให้กรมสรรพสามิตด�ำเนิน
งานบรรลุผลตามที่ก�ำหนด

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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กรมสรรพสามิต

คณะผู้บริหาร
กรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Somchai Poolsavasdi
Director General

ดร.บุญชัย พิทักษ์ด�ำ รงกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Dr.Boonchai Pitakdamrongkij		
Consultant in Excise Tax Strategy

นายจุมพล ริมสาคร
รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี
Mr.Chumpol Rimsakorn
Deputy Director General, Acting Consultant in
Tax Development Administration

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
Mr.Thammasak Laoraiem
Deputy Director General, Acting Consultant in
Excise Control System Development

นางสมณีย์ มงคลโภชน์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mrs.Somnee Mongkolpod		
Deputy Director General

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Ms.Sushitra Laohawattanapinyo
Deputy Director General
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นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Mr.Somdet Srisawat			
Director of the Bureau of Tax Collection Standard
and Development 1

นางวิมลฉวี คงเอียด
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Mrs.Vimonchavee Kong-ied		
Director of the Bureau of Tax
Collection Standard and Development 2

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักแผนภาษี
Ms.Wilai Tantinantana		
Director of the Bureau of Tax Planning

นายสุพูล ธรรมจักษุ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารการคลังและรายได้
Mr.Supoon Thumjaksu		
Director of the Bureau of Finance
and Revenue

นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Mr.Supote Sakpiboonchit
Director of the Bureau of Legislation

นางวัลลีย์ อินทรจักร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Mrs.Wanlee Intarajake		
Analysis of the Product Experts
Goods and Exhibit Analysis Office

นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Mr.Surasak Jittanukitkul		
General Engineering Experts
Technical Development and Audit Office

นางอุษามาศ ร่วมใจ
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Mrs.Usamas Ruamjai			
Chief of Area Excise Bangkok 1,
Acting Director of Information Center

นางสาวบุศรา ทองโผ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Ms.Budsara Thongpo			
Director of Internal Audit Group

นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำ�นาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Ms.Naiyana Pisuthirat		
Director of Executive System Development Group

ดร.ธิบดี วัฒนกุล
เลขานุการกรม
Dr.Tibordee Wattanakul		
Department Secretary

หมายเหตุ : ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล รอการแต่งตั้ง
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กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

1. นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Ms.Wirawan Anurattananon				
Director of Regional Excise Offices 1st

1
2

3

2. นางพรสวรรค์ พลยมมา
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Mrs.Pornswan Pol-yomma
Chief of Area Excise Chainat
3. ร.ท.ชินวัฒน์ สุทธรัตน์ รน
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
LT.JG.Chinawat Suttharut
Chief of Area Excise Nonthaburi

4

4. นายพณพงษ์ บุญเอนก
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Mr.Phanaphong Boonaneke
Chief of Area Excise Pathumthani 2
5. นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Mr.Tammarat Laor-eiam
Chief of Area Excise Phranakhon Si Ayutthaya 1
6. นางจิติธาดา ธนะโสภณ
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Chief of Area Excise Phranakhon Si Ayutthaya 2

5

6

7

8

7. ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Sub LT. Prayoot Settphirom
Chief of Area Excise Lopburi
8. นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Mr.Pradith Chanchonyoot
Chief of Area Excise Saraburi

15

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

1. นางดารัต บินซีดิน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mrs.Darat Binsidin			
Director of Regional Excise Offices 2nd
2. นางชนานันต์ วันแอเลาะ
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Mrs.Chananun Vanairlouk
Chief of Area Excise Chonburi 2

1
2

3

4

5 6

3. นางวรางคณา ชาญศิริวัฒน์
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Mrs. Warangkana Chansiriwat
Chief of Area Excise Chanthaburi
4. นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Ms.Suppawan Opapaiboon
Chief of Area Excise Chachoengsao
5. นางสุพัตรา เพชรดี
สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Mrs.Supattra Petchdee
Chief of Area Excise Trat
6. นางสาวทัศนีย์ พูลทวีธรรม
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Ms.Tasanee Pultavetuma
Chief of Area Excise Nakhonnayok

7

8

9 10 11 12

7. นายชาญณรงค์ กมลศิริ
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
Mr.Channarong Kamonsiri
Chief of Area Excise Prachinburi
8. นายมาโนช พิทักษ์
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Mr.Manoch Pituck
Chief of Area Excise Rayong 1
9. นางสุรีย์ ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Mrs.Suree Srisook
Chief of Area Excise Rayong 2
10. นายวีรชาติ รักษ์ศรีทอง
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Mr.Veerachat Raksrithong
Chief of Area Excise Samutprakan 1
11. นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Mrs.Jurairat Aramsri
Chief of Area Excise Samutprakan 2
12. นายสุรชัย โตพานิช
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Mr.Surachai Topanich
Chief of Area Excise Sakaeo
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กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

1. นางนันทา อินเงิน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mrs.Nunta Ingeon				
Director of Regional Excise Offices 3rd

1
2

3

4

2. นายวินัย สุดแก้ว
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Mr.Winai Sudkeio
Chief of Area Excise Nakhonratchasima
3. นางดรุณี จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Mrs.Darunee Charupoom
Chief of Area Excise Buriram
4. นายพีระดล จงเจริญรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Mr. Peradol Chongcharoenratana
Chief of Area Excise Roiet
5. นางสาวสุนันท์ กิติอังสุมาลี
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Ms.Sunan Kitiangsumalee
Chief of Area Excise Sisaket
6. นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Ms.Jarunee Sirivejyant
Chief of Area Excise Surin

5

6

7

7. นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Ms.Chuanchuin Suapaitoon
Chief of Area Excise Ubonratchathani
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1. นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Ms.Matana Prucksaritanont		
Director of Regional Excise Offices 4th

1
2

3

4

5 6

2. นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล			
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Ms.Naowarat Ratanawatkul
Chief of Area Excise Udonthani
3. นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Radtravud Mitprasan
Chief of Area Excise Kalasin
4. นายสันติ บุญไทย
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Mr.Santi Boonthai
Chief of Area Excise Khonkaen
5. นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์			
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Mrs.Jaruwan Unpong
Chief of Area Excise Nakhonphanom

7

8

9 10 11

6. นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mrs.Taweetiyaporn Doungchinda
Chief of Area Excise Mahasarakam
7. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mr.Praphan Rattanadilok na phuket
Chief of Area Excise Mukdahan
8. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
สรรพสามิตพื้นที่เลย
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Chief of Area Excise Lei
9. นายสนม ชุรินทร
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Mr.Sanom Churinthorn
Chief of Area Excise Sakonnakhon
10. นายไกวัล เปียระบุตร
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Mr.Kaiwal Piarabut
Chief of Area Excise Nongkhai
11. นางสำ�รวย ภัทรกุลกีรติ
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำ�ภู
Mrs.Sumruay Pattarakulkeerati
Chief of Area Excise Nongbualamphu
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กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

1

2

3

1. นายอรรถพันธ์ พงศ์อุทัย
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Mr.Attapunt Ponguthai
Chief of Area Excise Chiangmai
2. นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Mr.Chirased Prabnasak
Chief of Area Excise Chiangrai
3. นางวารุณี อยู่สุข
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
Mrs.Warunee Yousook
Chief of Area Excise Nan
4. นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Ms.Sumalee Siriaraya
Chief of Area Excise Phayao

4

5

6

5. นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Mrs.Anchalee Chalungsut
Chief of Area Excise Phae
6. นางวันเพ็ญ อำ�ไพสัมพันธกุล
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Mrs.Wanpen Ampaisumpundhagul
Chief of Area Excise Uttaradit

หมายเหตุ : ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รอการแต่งตั้ง
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

1. นางสดศรี พงศ์อุทัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Mrs.Sodsri Ponguthai			
Director of Regional Excise Offices 6th

1
2

3

4

2. นางนิ่มนวล รักษ์ศรีทอง
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Nimnual Raksrithong
Chief of Area Excise Phitsanulok
3. นายวรวรรธน์ ภิญโญ
สรรพสามิตพื้นที่ก�ำ แพงเพชร
Mr.Worawat Pinyo
Chief of Area Excise Kamphaengphet
4. นางวิไลพรรณ หอมบุบผา
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Mrs.Wilaiphan Hombubpha
Chief of Area Excise Tak
5. นางสุวรรณา มีทอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Mrs.Suwanna Methong
Chief of Area Excise Phetchabun
6. นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
Ms.Kittiwan Tawat
Chief of Area Excise Sukhothai

5

6

7

7. นางสารภี ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Mrs.Sarapee Lansai
Chief of Area Excise Uthaithani
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กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

1. นางเบญจวรรณ บ้านใหม่
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mrs.Benjawann Banmai
Director of Regional Excise Offices 7th

1
2

3

4

5

2. นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Ms.Supattra Horsrisumpun
Chief of Area Excise Nakhonpathom 1
3. นายวิวัฒน์ เขาสกุล
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Mr.Vivatk Kawsakul
Chief of Area Excise Nakhonpathom 2
4. นายอนุกูล พรหมมาศ
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Anukool Prommas
Chief of Area Excise Kanchanaburi
5. นางสาวปัทมา ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Ms.Patama Srisuk
Chief of Area Excise Prachuapkhirikhan
6. นางมาลินี บุญสม
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Mrs.Malinee Boonsom
Chief of Area Excise Phetchaburi

6

7

8

9

7. นายอัครุตม์ สนธยานนท์
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Mr.Akkaruth Sandhyananda
Chief of Area Excise Ratchaburi
8. นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Mrs.Sasisopa Kiatiwat
Chief of Area Excise Samutsakorn
9. นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Mrs.Ladda Aisoonpisarnsiri
Chief of Area Excise Supanburi
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

1. นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mr.Sompochanarat Kaewnuam
Director of Regional Excise Offices 8th

1
2

3

2. นางสาววันดี โชคคีรี
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Ms.Wandee Chockeeree
Chief of Area Excise Suratthani
3. นายสมพร เฟื่องฟุ้ง
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Mr.Somporn Fuangfung
Chief of Area Excise Krabi

4

4. นายสุลิต เปี่ยมวิไล
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Mr.Sulit Piamvilai
Chief of Area Excise Chumphon
5. นางศิริวรรณ เกื้อสกุล
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Mrs.Siriwan Kursakul
Chief of Area Excise Nakhonsithammarat
6. นายสมยศ ซัง
สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Mr.Somyot Sang
Chief of Area Excise Phangnga

5

6

7

8

7. นายไพรัช คุลิมา
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Mr.Pairuch Kulima
Chief of Area Excise Phuket
8. นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Mr.Sakesun Chaisuthivong
Chief of Area Excise Ranong

รายงานประจำ�ปี 2555
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กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

1. ร.ท.นิพนธ์ พันธ์นวล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
LT.Nibondh Punnuan			
Director of Regional Excise Offices 9th

1
2

3

4

2. นางสุชาดา โชนะโต
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Mrs.Suchada Chonato
Chief of Area Excise Songkhla
3. นางสาวจงกลนี บัวทอง
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Ms.Jongkolnee Bourtong
Chief of Area Excise Trang
4. นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Mr.Sresthaporn Sritipun
Chief of Area Excise Narathiwat
5. นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Ms.Montira Saetung
Chief of Area Excise Pattani
6. นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Mr.Wisit Wachirawiroon
Chief of Area Excise Phatthalung

5

6

7

7. นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Ms.Sirigaet Praevanich
Chief of Area Excise Satun
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

1. นางวรรณภา พลอยประดิษฐ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mrs.Wannapa Ploypradith		
Director of Regional Excise Offices 10th

1
2

2. นางอุษามาศ ร่วมใจ
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Mrs.Usamas Ruamjai
Chief of Area Excise Bangkok 1
3. นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
Chief of Area Excise Bangkok 2

3

4. นายประพัฒน์ พฤฒิพิบูลธรรม
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Mr.Prapat Phuttipiboonthum
Chief of Area Excise Bangkok 3
5. ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Dr.Chonlathan Visaruthwong
Chief of Area Excise Bangkok 4
6. นายปิยกร อภิบาลศรี
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Mr.Piyakorn Apibalsri
Chief of Area Excise Bangkok 5
				

4

5

6
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กรมสรรพสามิต

การดำ�เนินงานยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
(STARS)
S - Standardization
T - Transparency
A - Accountability
R - Rapid & simplicity
S - Satisfaction

(ความมีมาตรฐาน)
(ความโปร่งใส)
(จิตสำ�นึกความรับผิดชอบ)
(ความรวดเร็วและเรียบง่าย)
(ความพึงพอใจ)
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แผนภูมิโครงสร้าง
และการแบ่งงาน
กรมสรรพสามิต
ในปัจจุบัน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โรงงานไพ่

องค์การสุรา

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำ�รงกิจ

นายจุมพล ริมสาคร

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต

รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางสรรพสามิต

สำ�นักแผนภาษี

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

นายจุมพล ริมสาคร

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

นางสมณีย์ มงคลโภชน์

น.ส.สุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล

สำ�นักบริหารการคลังและรายได้

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ
ทางเทคนิค

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

อัตรากำ�ลัง
กรมสรรพสามิต
1.1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

ข้าราชการ
4,345
4,342
4,298
4,165
4,057
3,931
3,877
3,868
3,460
3,438
3,401
3,310
3,286
3,364
3,288
3,246

ลูกจ้างประจ�ำ	
516
510
500
489
480
461
457
442
413
400
374
372
352
344
336
325

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

375
657
689
677
698
691
687
677

1,495
1,506
1,692
1,719
1,817

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
จำ�นวน
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการ		
ลูกจ้างชั่วคราว

ปีงบประมาณ

27

1.2 ข้าราชการจำ�แนกตามระดับตำ�แหน่ง
ปฏิบัติงาน
ชำ�นาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติการ
ชำ�นาญการ
ชำ�นาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำ�นวยการต้น
อำ�นวยการสูง
บริหารต้น
บริหารสูง

7.15%
37.99%
3.97%
4.68%
40.17%
2.71%
0.18%
0.09%
0.25%
2.65%
0.12%
0.03%

		 ประเภททั่วไป				 ประเภทวิชาการ			
ประเภทอ�ำนวยการ
ประเภทบริหาร
ปฏิบัติงาน ช�ำนาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช�ำนาญการ ช�ำนาญการ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ อ�ำนวยการต้น อ�ำนวยการสูง บริหารต้น บริหารสูง รวม
						
พิเศษ
232
1,233
129
152
1,304
88
6
3
8
86
4
1
3,246
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

1.3 ข้าราชการจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

		
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
954

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1,749
536

ปริญญาเอก
7

รวม
3,246

29.39%
53.88%
16.51%
0.22%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
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กรมสรรพสามิต

1.4 ข้าราชการจำ�แนกตามเพศชายหญิง
ระดับ
นักบริหารระดับสูง
นักบริหารระดับต้น
อ�ำนวยการระดับสูง
อ�ำนวยการระดับต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ช�ำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวมทั้งหมด
ร้อยละ

ชาย
0
2
39
3
3
3
54
825
43
98
816
33
1,919
59.12

หญิง
1
2
47
5
0
3
34
482
106
31
413
203
1,327
40.88

รวม
1
4
86
8
3
6
88
1,307
149
129
1,229
236
3,246
100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ับสูง ะดับต้น ะดับสูง ดับต้น ุณวุฒิ วชาญ รพิเศษ าญการ ิบัติการ อาวุโส าญงาน ิบัติงาน
ด
ะ
ะ
ค
ร
ร
เช่ยี าญกา ช�ำน
ปฏ
ปฏ
ทรง
ช�ำน
ิหาร บริหารร วยการ ยการร
ร
น
บ
�ำ
ว
ช
นัก
นัก อ�ำน อ�ำน

ชาย
หญิง
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1.5 โครงสร้างอายุข้าราชการ

<=24

0.43%
2.12%
7.79%
9.15%
14.85%
22.33%
28.28%
15.06%

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
=55

>

				

ช่วงอายุ					

<=24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

14

69

252

297

482

725

918

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

>=55
489

อายุเฉลี่ย
44.57
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กรมสรรพสามิต

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1 จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย
		 กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
			
1) โครงการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี
			
2) โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
			
3) โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก
เป้าประสงค์ 1.2 สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		 กลยุทธ์ที่ 1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน
			
4) โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
			
5) โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการสินค้าแบตเตอรี่เพื่อบูรณาการท�ำงานร่วมกัน
เป้าประสงค์ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
		 กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี
			
6) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล
			
7) โครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งส�ำหรับสินค้าเอทานอล
			
8) โครงการตรวจก�ำกับดูแลผู้เสียภาษีรายค่อนข้างใหญ่และรายใหญ่
			
9) โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
			
10) โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
			 สินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย
			
11) โครงการตรวจสอบทางเทคนิค
			
12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสถานบริการ
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		 กลยุทธ์ที่ 1.3.2 ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดเก็บภาษี
			
13) โครงการก�ำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี (สุรา และสถานบริการ)
			
14) โครงการก�ำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี (รถยนต์ และน�ำ้ มัน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 2.1 เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับความปกป้องดูแล
		 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
			
15) โครงการก�ำหนดและปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน/ปกป้องเศรษฐกิจ สังคม
				 และสิ่งแวดล้อม
			
16) โครงการพัฒนาคุณภาพสุรา โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
			
17) โครงการพัฒนาคุณภาพเครื่องดื่ม โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
เป้าประสงค์ 2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
		 กลยุทธ์ที่ 2.2.1 การผลักดันไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ
			
18) โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
		 กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
			
19) โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
			
20) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
			
21) โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
เป้าประสงค์ 2.3 พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย
		 กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
			
22) โครงการปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
เป้าประสงค์ 3.1 เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริการที่ดีของประเทศ
		 กลยุทธ์ที่ 3.1 ก�ำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้านภาษี
			
23) โครงการพัฒนาและจัดระบบ Smart Office พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
เป้าประสงค์ 3.2 พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน
		 กลยุทธ์ที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการ
			
24) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรก
เป้าประสงค์ 3.3 ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
		 กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
			
25) โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 4.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
		 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
			
26) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ				
				 การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (Progressive Level)”
			
27) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างการพัฒนา
				 องค์กรแบบบูรณาการ (Mini PMQA)”
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กรมสรรพสามิต

			

28) โครงการต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ 4.2 แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
		 กลยุทธ์ที่ 4.2 ลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
			
29) โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
			
30) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เป้าประสงค์ 4.3 เพิ่มความโปร่งใสในการท�ำงาน
		 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนามาตรฐานการท�ำงานให้เกิดความโปร่งใส
			
31) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)
			
32) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านควบคุม
				 โรงงานสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ทีน่ �ำไปใช้ผสมกับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเพือ่ ใช้เป็น
				 เชื้อเพลิง
			
33) โครงการศึกษา Business Process สินค้าน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน
			
34) โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต

เป้าประสงค์ 4.4 สร้างความผูกพันและคุณค่าเพื่อเพิ่มก�ำลังใจในการท�ำงานให้แก่บุคลากร
		 กลยุทธ์ที่ 4.4.1 เสริมสร้างทักษะการท�ำงาน
			
35) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
		 กลยุทธ์ที่ 4.4.2 สร้างขวัญก�ำลังใจให้บุคลากร
			
36) โครงการให้ทุนการศึกษาปริญญาโท
		 กลยุทธ์ที่ 4.4.3 ปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร
			
37) โครงการให้ทุนการศึกษาบุตร
เป้าประสงค์ 4.5 บริหารสารสนเทศและคัดสรรเทคโนโลยีนำ� การเปลี่ยนแปลง
		 กลยุทธ์ที่ 4.5 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
			
38) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW กรมศุลกากร
			
39) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อรองรับระบบงาน
				 กรมสรรพสามิต
เป้าประสงค์ 4.6 ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม
		 กลยุทธ์ที่ 4.6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้
			
40) โครงการ Excise Innovation Awards
			
41) โครงการจัดการความรู้
			
42) โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การจัดท�ำเป้าหมายรายได้ภาษี
				 สรรพสามิตให้สอดคล้องตามลักษณะของสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2555
หน่วย : ล้านบาท
				
ประเภทรายได้
เก็บได้จริง เก็บได้ปีที่แล้ว
			
1. ภาษีน�้ำมันฯ
2. ภาษีรถยนต์
3. ภาษีเบียร์
4. ภาษียาสูบ
5. ภาษีสุรา
6. ภาษีเครื่องดื่ม
7. ภาษีเครื่องไฟฟ้า
8. ภาษีรถจักรยานยนต์
9. ภาษีแบตเตอรี่
10. ภาษีสนามกอล์ฟ
11. ภาษีสถานอาบน�ำ	
้
		 หรืออบตัว และนวด
12. ภาษีผลิตภัณฑ์
		 เครื่องหอมฯ
13. ภาษีสนามม้า
14. ภาษีไนท์คลับ
		 และดิสโก้เธค
15. ภาษีแก้ว และเครื่องแก้ว
16. ภาษีไพ่
17. ภาษีพรม
18. ภาษีสารท�ำลาย
		 ชั้นบรรยากาศโอโซน
19. ภาษีเรือ
20. รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม

เปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้ว
จำ�นวน
ร้อยละ

ประมาณการ
ตามเอกสาร
(405,000)

เปรียบเทียบกับ				
ประมาณการ 						
จำ�นวน
ร้อยละ

61,061.24
117,144.65
64,892.84
59,915.38
53,499.71
16,208.09
977.37
2,317.51
2,126.36
476.00
140.23

117,914.03
92,843.89
61,498.29
57,195.79
48,625.16
14,525.99
1,183.04
2,283.58
2,196.57
494.00
142.73

-56,852.79
24,300.77
3,394.55
2,719.58
4,874.55
1,682.11
-205.67
33.94
-70.21
-18.00
-2.50

-48.22
26.17
5.52
4.75
10.02
11.58
-17.39
1.49
-3.20
-3.64
-1.75

106,000.00
107,000.00
61,500.00
57,000.00
51,400.00
14,900.00
1,000.00
2,400.00
2,300.00
508.00
147.00

-44,938.76
10,144.65
3,392.84
2,915.38
2,099.71
1,308.09
-22.63
-82.49
-173.64
-32.00
-6.77

-42.40
9.48
5.52
5.11
4.09
8.78
-2.26
-3.44
-7.55
-6.30
-4.60

220.69

201.13

19.56

9.73

198.00

22.69

11.46

56.92
103.92

61.86
112.55

-4.95
-8.63

-8.00
-7.67

62.00
115.00

-5.08
-11.08

-8.20
-9.64

23.30
35.35
40.07
2.33

21.91
29.36
24.36
0.04

1.39
5.99
15.71
2.29

6.34
20.40
64.49
5,370.33

22.00
29.00
24.00
-

1.30
6.35
16.07
2.33

5.90
21.90
66.98
0.00

0.03
411.06
379,653.06

0.03
424.43
399,778.75

0.00
-13.37
-20,125.70

0.00
-3.15
-5.03

395.00
405,000.00

0.03
16.06
-25,346.94

0.00
4.07
-6.26

หมายเหตุ : เป้าหมายภาษีน�้ำมันตั้งโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ช่วง ม.ค.- มี.ค. 55 จัดเก็บภาษีนำ�้ มันดีเซลลิตรละ 1.505 บาท ช่วง เม.ย. - มิ.ย. 55 ลิตรละ
3.005 บาท และ ก.ค. - ก.ย. 55 ลิตรละ 5.310 บาท เป้าหมายน�้ำมันเดือน ก.ย. 55 (ที่มิได้ปรับเพิ่มอัตราภาษี) 4,106.16 ล้านบาท			
							
จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555

34

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
1.

ผลการจัดเก็บรายได้

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) จัดเก็บได้
ทั้งสิ้น 379,653.06 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าปีก่อน (399,778.75 ล้านบาท) จ�ำนวน 20,125.70 ล้านบาท หรือลดลง
5.03% และต�ำ่ กว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (405,000.00 ล้านบาท) จ�ำนวน 25,346.94 ล้านบาท
หรือ 6.26% สาเหตุทจี่ ดั เก็บได้ตำ�่ เนือ่ งจากคณะรัฐมนตรีมมี ติให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�ำ้ มันดีเซลลงจาก
ลิตรละ 5.310 บาท เหลือลิตรละ 0.005 บาท และจากสถานการณ์นำ�้ ท่วมทีส่ ง่ ผลต่อการขนส่งและการผลิตสินค้า
ของผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดการช�ำระภาษีสินค้าสรรพสามิตที่สำ� คัญดังนี้
2.

วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

2.1 น�้ำมัน จัดเก็บภาษีได้ 61,061.24 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าปีก่อน (117,914.03 ล้านบาท) 56,852.79 ล้าน
บาท หรือลดลง 48.22% และต�่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (106,000.00 ล้านบาท) 44,938.76
ล้านบาท คิดเป็น 42.40% สาเหตุทจี่ ดั เก็บภาษีได้ตำ�่ เนือ่ งจากคณะรัฐมนตรีมมี ติให้ปรับลด
อัตราภาษีสรรพสามิตน�ำ้ มันดีเซล ท�ำให้อัตราภาษีน�้ำมันดีเซลลดลง 5.305
บาท/ลิตร (จากลิตรละ 5.310 บาท เหลือลิตรละ 0.005 บาท) ตั้งแต่
วันที่ 21 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
2.2 รถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 117,144.65 ล้านบาท สูงกว่า
ปีก่อน (92,843.89 ล้านบาท) 24,300.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
26.17% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (107,000
ล้านบาท) 10,144.65 ล้านบาท คิดเป็น 9.48% สาเหตุที่จัดเก็บ
ภาษีรถยนต์ได้สูงกว่าประมาณการ เนื่องจากทุกบริษัทได้กลับมา
ผลิตตามปกติหลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุน�้ำท่วมประกอบกับผล
จากนโยบายรถคันแรก ท�ำให้ประชาชนมีความต้องการซื้อรถยนต์สูงขึ้น
ส่งผลให้ ปีงบประมาณ 2555 มีปริมาณรถยนต์ที่เสียภาษีเพิ่มขึ้น 22.87%
2.3 เบียร์ จัดเก็บภาษีได้จำ� นวน 64,892.84 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (จัดเก็บได้ 61,498.29 ล้านบาท)
3,394.55 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 5.52% และสูงกว่าประมาณการ (61,500.00 ล้านบาท) 3,392.84 ล้านบาท หรือ
5.52% สาเหตุทจี่ ดั เก็บภาษีเบียร์ได้สงู กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจทีม่ กี ารขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบ
กับนโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนของรัฐบาล ส่งผลให้ปริมาณการช�ำระภาษีเบียร์โดยรวมเพิ่มขึ้น 7.24%
(จาก 1,928.10 ล้านลิตร เป็น 2,067.64 ล้านลิตร)
2.4 ยาสูบ จัดเก็บภาษีได้ 59,915.38 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (57,195.79 ล้านบาท) 2,719.58 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.75% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (57,000 ล้านบาท) 2,915.38 ล้านบาท
คิดเป็น 5.11% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่า เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 ร้านค้าได้สั่งซื้อจ�ำนวน
มาก เพือ่ น�ำไปทดแทนสต็อคเก่าทีไ่ ด้จำ� หน่ายในช่วงเกิดอุทกภัย (ก.ย. - ต.ค.54) ทีไ่ ม่สามารถสัง่ ซือ้ สินค้าจ�ำหน่าย
ได้ ประกอบกับกระแสข่าวการปรับเพิม่ อัตราภาษีบหุ รีท่ มี่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ผปู้ ระกอบการมีการกักตุนสินค้าไว้
บางส่วน ส่งผลให้ปริมาณยาสูบช�ำระภาษีเพิ่มขึ้น 92.09 ล้านซอง คิดเป็น 4.52%
2.5 สุรา จัดเก็บได้ 53,499.71 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (48,625.16 ล้านบาท) 4,874.55 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 10.02% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (51,400.00 ล้านบาท) 2,099.71
ล้านบาท คิดเป็น 4.09% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีสุราได้สูง เนื่องจากผู้บริโภคได้รับแรงหนุนจากนโยบายของภาครัฐ
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อาทิ มาตรการจ�ำน�ำข้าว นโยบายค่าแรงขั้นต�ำ่ ประกอบกับกระแสข่าวการปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีสุราที่มีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้ประกอบการมีการกักตุนสินค้า ส่งผลให้จัดเก็บภาษีจาก
สุราขาวเพิ่มขึ้น 10.13% (ปริมาณเพิ่มขึ้น 46.87 ล้านลิตร) ภาษีสุราผสมเพิ่มขึ้น 12.73%
(ปริมาณเพิ่มขึ้น 27.68 ล้านลิตร) และปริมาณสุราโดยรวมที่ชำ� ระภาษีในปีนี้สูงกว่าปีก่อน
จ�ำนวน 127.61 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 12.84%

การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำ�ผิดกฎหมายสรรพสามิต
1.

ด้านการตรวจสอบภาษี		

		

ได้ด�ำเนินการตรวจสอบการช�ำระภาษีสรรพสามิต สินค้าและบริการตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 ตามแผนการตรวจสอบภาษีทางบัญชี แผนการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit) และแผนการตรวจ
ก�ำกับดูแลผู้เสียภาษีรายค่อนข้างใหญ่และรายใหญ่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 รวม 3 โครงการ สรุปผลการ
ด�ำเนินงานของส่วนกลาง (ตป.) และส่วนภูมิภาค (สสภ.ที่ 1-10) ดังนี				
้
ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2555
(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
หน่วยงาน
		
ส่วนกลาง (ตป.)
ส่วนภูมิภาค (สสภ.ที่ 1-10)
รวมทั่วประเทศ

2.

ปิดส�ำนวน
(ราย)
95
509
604

ประเมินภาษี
(ราย)
61
75
136

รวมจ�ำนวน
(ราย)
156
584
740

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
1,105,847,981.10
34,993,963.06
1,140,841,944.16

ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำ�ผิดกฎหมายสรรพสามิต			
ตารางแสดงผลการปราบปรามทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2555

หน่วย : ราย : บาท

				
ประเภทค่าปรับ				
ประเภทคดี
จ�ำนวน เปรียบเทียบ
ค่าปรับคดี ค่าปรับคดี
รวมค่าปรับ
		
(คดี)
ปรับ
ฟ้องศาล
ไม่มีตัว
					
ผู้ต้องหา
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 30,092 88,193,273.13
69,788.00
88,263,061.13
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 14,448 225,600,957.32 825,788.54
- 226,426,745.86
พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486
30
- 189,872.12
189,872.12
พ.ร.บ.ภาษีฯ พ.ศ. 2527 5,393 168,803,160.66 338,887.50
- 169,142,048.16
รวมทั่วประเทศ 49,963 482,597,391.11 1,424,336.16
- 484,021,727.27
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รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

3.

ผลการดำ�เนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต			
(Prevention and Suppression Center Excise Department)			

1. เปิดตัวเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ส�ำหรับเชื่อมโยงข้อมูลมาที่
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต จ�ำนวน 1 ล�ำ คือ “เรือตรวจการณ์สรรพสามิต 3” เมือ่ วันที่
27 เมษายน 2555 ณ ท่าเทียบเรือโรงแรมโอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยการลักลอบน�ำสินค้าสุรา ยาสูบ และน�้ำมัน
และผลิตภัณฑ์นำ�้ มันผิดกฎหมายหลบหนีเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน และฝั่งทะเลอ่าวไทย
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน�้ำมันทางบกของกรมสรรพสามิต
ได้รับรางวัลประเภท นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากส�ำนักงาน ก.พ.ร.			
3. อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิตเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการควบคุม
และติดตามการขนส่งน�้ำมัน โดยส่งข้อมูลการตรวจสอบมาเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต จ�ำนวน 3 ด่าน ได้แก่ 			
		
		
		

1. ด่านช่องสะง�ำ จังหวัดศรีสะเกษ		
2. ด่านเชียงแสน จังหวัดเชียงราย		
3. ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		

โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการสินค้าแบตเตอรี่
กรมสรรพสามิตได้จดั ท�ำโครงการสรรพสามิตพบผูป้ ระกอบการสินค้าแบตเตอรี่ เพือ่ บูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันตามแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2555 โดยได้เชิญผู้ขอยกเว้นภาษีและผู้ใช้แบตเตอรี่
เป็นวัตถุดิบ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยสามารถสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข จ�ำนวน 2
ประเด็น ดังนี้
ปัญหา

แนวทางแก้ไข

1. กรณีผู้น�ำเข้าไม่สามารถยื่นค�ำขอยกเว้นภาษี
(บต.01) ได้ทันก่อนวันน�ำเข้า

อ�ำนวยความสะดวกผู้น�ำเข้าโดยเพิ่มช่องทางการยื่น
ค�ำขอยกเว้นภาษีผา่ น Website พร้อมทัง้ ให้สรรพสามิต
พืน้ ทีแ่ จ้งถึงหลักการเหตุผลในการยืน่ ค�ำขอก่อนวันน�ำ
เข้า ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. กรณีแบตเตอรี่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(ช�ำรุด) หรือตกรุ่น ซึ่งต้องส่งกลับไป
ต่างประเทศหรือขอท�ำลายในประเทศ

จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจแจ้ ง ส� ำ นั ก งาน
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การเป็ น ไป
ในแนวทางเดี ย วกั น โดยใช้ แ นวทางที่ ส� ำ นั ก
กฎหมายได้ตอบข้อหารือตามหนังสือส�ำนักกฎหมาย
ที่ กค 0603/453 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 หรือ
ปรั บ ปรุ ง ประกาศกรมฯ ให้ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพหรือตกรุ่น
โดยยึดแนวทางของหนังสือตอบข้อหารือของส� ำนัก
กฎหมาย ที่ กค 0603/453 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
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โครงการศึกษากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สินค้าน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลัก คือการจัดเก็บรายได้เพื่อส่งเสริมฐานะการคลังของประเทศอย่างยั่งยืน โดย
การก�ำหนดมาตรฐานเพื่อการจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม เสริมสร้างมาตรฐานและการจัดเก็บภาษี สามารถตรวจ
สอบและควบคุมได้ ทั้งนี้ หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ก็จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานอันส่งผลดีต่อภาครัฐ นั่นคือการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
การบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ลดขั้นตอนที่ไม่จำ� เป็น อันจะช่วยให้
ผู้ประกอบการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในขณะที่บริษัทน�้ำมันก็
ต้องด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งในด้านเอกสารและทางด้านกายภาพ รวมไปถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาพบว่าธุรกิจน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่ม Gas Chain
กลุ่ม Oil Chain และกลุ่ม Petrochemical Chain โดยแต่ละกลุ่มจะแบ่งตามประเภทของการด�ำเนินการผลิต
3 ขั้นตอน ดังนี้
		 1. อุตสาหกรรมขั้นต้น (Upstream) จะกล่าวถึงแหล่งวัตถุดิบ
		 2. อุตสาหกรรมขั้นกลาง (Intermediate) เน้นเรื่องกระบวนการการผลิต ครอบคลุมการน�ำเข้า
ส่งออก และการซื้อมาขายไป (Trading)
		 3. อุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตในหน่วยของธุรกิจ
น�ำ้ มัน โดยเป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม และผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลืน่ การตลาดพาณิชย์
การจัดหา จนกระทั่งส่งต่อถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Customers) ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
คือ น�้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ และก๊าซ เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เม็ดพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ เป็นต้น
น�้ำมันดิบไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงต้องผ่านกระบวนการกลั่น การผสมน�ำ้ มันเพื่อให้ได้
คุณภาพ และน�ำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ เช่นเดียวกันกับก๊าซธรรมชาติต้องมีการผ่านกระบวนการแยก
ก๊ า ซธรรมชาติ จึ ง จะน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า โดยมากแล้ ว ประเทศไทยจะน� ำ เข้ า ปริ ม าณน�้ ำ มั น
ดิ บ และน�้ ำ มั น ส� ำ เร็ จ รู ป มากกว่ า การส่ ง ออกและมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี
เหตุ ผ ลส� ำ คั ญ คื อ แหล่ ง ผลิ ต น�้ ำ มั น ดิ บ ในประเทศไทยมี ไ ม่ เ พี ย งพอ
ต่ อ ความต้ อ งการในประเทศ ทั้ ง นี้ ใ นการวางแผนการกลั่ น น�้ ำ มั น
จะต้องพิจารณาปริมาณการใช้นำ�้ มัน ซึง่ โรงกลัน่ แต่ละแห่งจะกลัน่
น�ำ้ มันดีเซล เบนซิน น�้ำมันก๊าด น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันเตา และ
ก๊าซหุงต้ม โดยน�้ำมันส�ำเร็จรูปแต่ละชนิดจะมีปริมาณออก
มาไม่เท่ากัน หากมีความต้องการดีเซลปริมาณมากต้อง
จัดหาน�้ำมันดิบประเภทที่กลั่นแล้วได้น�้ำมันดีเซลมา
กลัน่ เพือ่ ให้ได้นำ�้ มันดีเซลในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อ
การใช้ภายในประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้จะท�ำให้
ปริมาณน�ำ้ มันดีเซลมีสดั ส่วนการกลัน่ สูงกว่า
ปริมาณน�้ำมันชนิดอื่นๆ ในขณะที่น�้ำมันอื่นๆ
บางชนิดมีปริมาณเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ
จึงท�ำให้เหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนัน้ จึงต้องมีการน�ำเข้า
และส่งออกเพื่อสร้างความสมดุลในการใช้น�้ำมันแต่ละชนิด
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ธุรกิจเกี่ยวกับน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมากและมีความเสี่ยงสูง
มากกว่าธุรกิจทั่วๆ ไป คือ ไม่สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ (น�ำ้ มันดิบ) ที่จะใช้ในการผลิตได้เลย เพราะราคา
น�ำ้ มันดิบในตลาดโลกมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลายากทีจ่ ะคาดเดา จึงไม่สามารถก�ำหนดราคาขายได้เองเหมือน
ธุรกิจอืน่ ๆ เพราะต้องอ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์ รวมถึงอัตราแลกเปลีย่ นเพราะโรงกลัน่ ต้องน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบเป็นเงิน
สกุลดอลลาร์ แต่เวลาขายต้องขายเป็นเงินบาท ดังนั้นหากมีความผันผวนมากก็อาจขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนได้
จะเห็นได้วา่ ธุรกิจน�้ำมันเป็นธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูงจึงต้องมีการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) เป็นอย่าง
ดี อีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงสิ่งแวดล้อมต้องอยู่
ในมาตรฐานที่กำ� หนด ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้องควบคุมก�ำกับดูแลเป็นอย่างดีด้วย

แนวปฏิบัติการขนสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่ยังมิได้เสียภาษีเก็บไว้นอกโรงงาน
เพื่อรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
การผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ หรือเอทานอล ถือเป็นการท�ำสุรา ตามพ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ต้องเสีย
ภาษีสุรา แต่อย่างไรก็ดีรัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จึงได้รับการงดเว้นภาษีสุรา เอทานอลเป็น
สินค้าส�ำคัญทีน่ ำ� ไปใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยน�ำไปผสมกับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง เป็นแก๊สโซฮอล์ E10 E20 และ E85
ตามสัดส่วนการผสมของเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
ปัจจุบันมีผู้ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 19 โรงงาน ก�ำลังการผลิตเอทานอลรวม
ประมาณ 3 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีการใช้และผลิตจริงที่ประมาณล้านลิตรต่อวัน ท�ำให้มีเอทานอลเหลือจากก�ำลัง
การผลิตจริงจ�ำนวนมาก จึงได้มีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยขอยกเว้นภาษีสุรา
ส�ำหรับแนวปฏิบัติการขนเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษีเก็บไว้นอกโรงงาน เพื่อรอการส่งออกไปนอกราช
อาณาจักรมีดังนี้
n

การขออนุญาตใช้สถานที่เก็บเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษี

1) ให้ผู้ผลิตเอทานอลที่ประสงค์จะขนเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษีไปเก็บรวมไว้ ณ สถานที่เก็บเพื่อรอ
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ยืน่ ขออนุญาตใช้สถานทีเ่ ก็บเอทานอลไว้นอกโรงงานต่อกรมสรรพสามิต พร้อม
หลักฐาน ดังนี้
		 (1) หนังสือแจ้งความประสงค์ต่อกรมสรรพสามิตที่จะเก็บเอทานอลร่วมกับผู้ผลิตรายใด (ระบุชื่อ)
		 (2) หลักฐานระบุผู้รับผิดชอบเอทานอลตามสัดส่วนที่เก็บเอทานอลแต่ละราย รวมทั้งเอทานอล
ตกค้าง (Dead Stock)
		

(3) หลักฐานการมีสิทธิในการใช้สถานที่เก็บดังกล่าว

2) เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษีเป็นหนังสือจากกรมสรรพสามิตแล้ว
ให้ผู้ผลิตเอทานอลแต่ละรายยื่นขอใบอนุญาตเก็บหรือรักษาสุราไว้ ณ ที่อื่น ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 ต่อส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่เก็บตั้งอยู่
3) ให้สรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่เก็บเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษีตั้งอยู่ แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
จ�ำนวน 2 นาย ควบคุมการเก็บเอทานอล
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n

การขนเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษี ออกจากโรงงาน

1) เอทานอลที่ได้รับอนุญาตให้ขนออกจากโรงงานไปสถานที่เก็บได้นั้น ผู้ผลิตแต่ละรายต้องได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ตามจ�ำนวน ระยะเวลาการส่งออก และประเทศ
ปลายทางที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากกรมสรรพสามิต
2) ผูผ้ ลิตเอทานอลต้องแจ้งประเภทภาชนะบรรจุทใี่ ช้บรรจุ และทะเบียนรถยนต์บรรทุกทีจ่ ะใช้ในการขน
เอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษี ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว
3) การสูบถ่ายเอทานอลจากถังเก็บในโรงงาน เข้าสู่ภาชนะหรือถังที่ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก ให้ผู้ผลิต
เอทานอลแต่ละรายแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานทราบ โดยการสูบถ่ายให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานจนเสร็จสิ้น
4) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานท�ำการผนึกคาดลวดประจ�ำตราตะกั่วเครื่องหมาย
กรมสรรพสามิตที่ท่อทางเข้าและท่อทางออกของรถยนต์บรรทุกทุกแห่ง
5) การขนเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษีออกจากโรงงาน ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา (แบบ ส.1/43) ตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งออกโดยผู้ควบคุมโรงงาน ซึ่งขีดฆ่าค�ำว่า “สุรานั้นได้เสียภาษี
แล้ว ตามพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493” ในใบอนุญาตขนสุรา (แบบ ส.1/43) พร้อมลงลายมือชือ่ ก�ำกับไว้ ก�ำกับ
ไปกับรถยนต์ที่ขนเอทานอลนั้นด้วย
6) ให้ผู้ผลิตเอทานอลแต่ละรายจัดท�ำบัญชีประจ�ำวันแสดงการผลิตเอทานอล (สอน.05) โดยเพิ่มช่อง
หมายเหตุว่า “ขนไปเก็บไว้ในถังเก็บ...(ระบุหมายเลขถังเก็บ)... เลขที่...(ระบุที่อยู่)... เพื่อรอการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร”
n

การน�ำเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษีเข้าเก็บในสถานที่เก็บ

1) การสูบถ่ายเอทานอลจากรถยนต์เข้าถังเก็บ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตร่วมกับผูผ้ ลิตเอทานอลตรวจ
สอบความถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกการตรวจสอบไว้ ดังนี้
		
		
		
		

(1)
(2)
(3)
(4)

ตรวจสอบใบอนุญาตขนสุรา (แบบ ส.1/43) ที่กำ� กับมากับรถยนต์บรรทุก
ตรวจสอบความเรียบร้อยการผนึกคาดลวดประจ�ำตราตะกั่วเครื่องหมายกรมสรรพสามิต
ตรวจสอบปริมาณเอทานอล
ตรวจสอบหาแรงแอลกอฮอล์
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2) การรับเอทานอลจากรถยนต์บรรทุกเข้าเก็บในสถานที่เก็บให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติดังนี้
		 (1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของการผนึกคาดลวดประจ�ำตราตะกั่วเครื่องหมายกรมสรรพสามิต
ที่ก๊อกวาล์วของถังเก็บเอทานอลทุกแห่ง เมื่อเห็นว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้ทำ� การตัดผนึกคาดลวดประจ�ำตรา
ตะกั่วเครื่องหมายกรมสรรพสามิต
		 (2) ให้ควบคุมการสูบถ่ายเอทานอลจากรถยนต์บรรทุกเข้าถังเก็บจนแล้วเสร็จ แล้วท�ำการทิ้งดิ่ง
3 ครั้ง เพื่อตรวจสอบปริมาณเอทานอลในถังเก็บ และเปรียบเทียบกับปริมาณเอทานอลที่ตรวจวัดได้ในรถยนต์
บรรทุก เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ท�ำการผนึกคาดลวดประจ�ำตราตะกั่วเครื่องหมายกรมสรรพสามิตที่ปิด-เปิดส�ำหรับ
วัดระดับเอทานอลและที่ก๊อกวาล์วเข้า-ออกทุกทางของถังเก็บ
n

การส่งเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักร

1) การส่งเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ผลิตเอทานอลแต่ละรายยื่นค�ำขอยกเว้นภาษี
สุราส�ำหรับสุราที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานทีเ่ ก็บเอทานอลตัง้ อยู่ และเมือ่ ได้สง่ เอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้สำ� นักงานสรรพสามิตพืน้ ทีท่ ี่
สถานที่เก็บเอทานอลตั้งอยู่ แจ้งให้ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานเอทานอลตั้งอยู่ทราบ และส�ำเนาให้
กรมสรรพสามิตทราบ
2) ให้ผู้ผลิตเอทานอลรายงานการส่งเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมสรรพสามิต และหาก
มีเอทานอลคงเหลือจากการส่งออก ให้ผู้ผลิตแต่ละรายขนเอทานอลนั้นกลับโรงงานต้นทางของตนภายใน 15 วัน
นับจากวันครบก�ำหนดทีอ่ นุญาตให้สง่ เอทานอลออกนอกราชอาณาจักร หากประสงค์จะส่งเอทานอลทีเ่ หลือออก
ไปนอกราชอาณาจักรในครั้งต่อไป ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขออนุญาตน�ำเอทานอลนั้นส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรในครั้งต่อไป ยกเว้นเอทานอลตกค้างในถัง (Dead Stock) ให้ขนกลับเมื่อการอนุญาตให้ใช้
สถานที่เก็บสิ้นสุดลง
3) ในกรณีที่มีเอทานอลสูญหายหรือขาดจ�ำนวนไปทุกกรณี ผู้ผลิตเอทานอลจะต้องเสียภาษีสุราตาม
จ�ำนวนที่สูญหายหรือขาดจ�ำนวนไป เว้นแต่จะได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีว่าการสูญหายหรือขาดจ�ำนวนได้
เป็นไปตามธรรมชาติ
n

การจัดท�ำบัญชีรับ-จ่ายเอทานอล

ให้ผู้ผลิตเอทานอลร่วมกันจัดท�ำบัญชีรับ - จ่ายเอทานอล โดยให้บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่าย
ณ สถานที่เก็บตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน (FIFO) ยกเว้นเอทานอลตกค้าง (Dead Stock) ให้บันทึกบัญชีตาม
วิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Identification Method) และให้เก็บบัญชีไว้ ณ สถานที่เก็บ เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในรอบปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) กรมสรรพสามิตมีกฎหมายที่ประกาศใช้ดังนี้
กฎหมายที่ออกใช้

เรื่อง

ตุลาคม 2554
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102
(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 33)
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พฤศจิกายน 2554
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายก�ำหนดเวลาช�ำระภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ธันวาคม 2554
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายก�ำหนดเวลาช�ำระภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 92)
ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มกราคม 2555
		
		
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์
รถยนต์ ก่อนครบก�ำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรการรถยนต์คนั แรก และมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น�้ำท่วม ลงวันที่ 16 มกราคม 2555
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้น
ภาษีสรรพสามิตส�ำหรับน�้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ
ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 93)
ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

กุมภาพันธ์ 2555
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 94)
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มีนาคม 2555
		
		
		
		
		
		
		
		

- ระเบียบกรมสรรพสามิต เรื่อง ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุน
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 95)
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102
(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2)
แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม โดยพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555
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รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

กฎหมายที่ออกใช้

เรื่อง

เมษายน 2555
		
		
		
		

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส�ำหรับระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)
(ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 96)
ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

พฤษภาคม 2555
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 97)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มิถุนายน 2555
		
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
ก่อนครบก�ำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์นำ�้ ท่วม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555
- ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์สรรพสามิต
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 98)
ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรกฎาคม 2555
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 99)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สิงหาคม 2555
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- กฎกระทรวง ก�ำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวง ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยาสูบ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวง ก�ำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวง ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102
(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2)
แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102
(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
(ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 100)
ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555
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กฎหมายที่ออกใช้

เรื่อง

		
		
		

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส�ำหรับระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)
(ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กันยายน
		
		
		
		
		
		
		

- กฎส�ำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 95 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครือ่ งแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมาย
อย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 6 กันยายน 2555
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เงื่อนไขว่าด้วยการวางประกันค่าภาษีสำ� หรับ
สินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะน�ำออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 26 กันยายน 2555

การตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิตบริหารงานด้านการจัดเก็บภาษีและ
การตรวจปราบปรามให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน
ระดับสากล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์
สินค้าและของกลาง ได้แก่ สินค้าสุราและแอลกอฮอล์ น�ำ้ มัน
และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เครื่องดื่ม ยาสูบ แก้วเลดคริสตัล เป็นต้น
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังส่งเสริม ยกระดับคุณภาพสินค้า
สรรพสามิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นการด�ำเนินงานเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
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รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

ในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิตมีผลการด�ำเนินงานทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้า
และของกลาง ดังนี้
แผนงาน/โครงการ

ผลการดำ�เนินงาน
ปีงบประมาณ 2555

1. ตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและของกลาง (ตัวอย่าง)
		 1.1 ตัวอย่างสุรา และแอลกอฮอล์

2,900

		 1.2 ตัวอย่างน�้ำมัน และผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน

4,050

		 1.3 ตัวอย่างเครื่องดื่มน�้ำผลไม้และน�ำ้ พืชผัก และสินค้าอื่นๆ

640

2. การตรวจวิเคราะห์สารแปลงสภาพแอลกอฮอล์ (ตัวอย่าง)

1,188

3. ออกตรวจสอบโรงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่อยู่ใน
		 ความควบคุมของกรมสรรพสามิต (โรง)

35

4. ตรวจสอบแอลกอฮอล์มิเตอร์ (ชุด)

13

5. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หน่วยภาษี (เรื่อง)

500

การปฏิบัติงานเชิงรุกทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิตมีนโยบายเชิงรุกทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง จ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามสินค้า
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
		 การด�ำเนินงานจะใช้รถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory Unit) ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ที่มีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเทียบเท่ากับห้องปฏิบัติการทดสอบน�้ ำมันและผลิตภัณฑ์
น�้ำมันในส่วนกลางของกรมสรรพสามิต แต่เครื่องมือมีความสามารถในการทดสอบได้รวดเร็วและทันสมัยกว่า
มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการตรวจวิเคราะห์ และการตรวจปราบปรามระหว่าง
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส รรพสามิ ต เพื่ อ ให้ ก ารด�ำ เนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
โดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ด�ำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ณ สถานที่ที่ทำ� การสุ่ม
ตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ทราบภายในวันที่ทำ� การตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถปราบ
ปรามผูก้ ระท�ำผิดได้ทนั ท่วงที ส่งผลให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้สงู ขึน้ โดยการเปรียบเทียบปรับจากคดีตา่ งๆ
ที่ มี ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด โดยมี จ� ำ นวนตั ว อย่ า งน�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ที่ ต รวจวิ เ คราะห์ ต ามโครงการนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,233 ตัวอย่าง คิดเป็นค่าปรับ/ภาษี ทั้งสิ้น 10,092,087 บาท

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน�ำ้ มันบนรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
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2. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
		 ด�ำเนินการโดยวิธีการสุ่มซื้อตัวอย่างจากสถานที่ผลิตและจ�ำหน่าย แล้วน�ำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์
และแจ้งผลให้ทราบในภายหลัง การด�ำเนินการในโครงการนี้ได้สุ่มซื้อตัวอย่างเครื่องดื่มน�ำ้ ผลไม้และน�้ำพืชผัก
จ�ำนวนทั้งสิ้น 538 ตัวอย่าง ท�ำให้กรมสรรพสามิตได้ภาษีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการประเมินภาษี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,758.61 บาท
3. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
		 เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบอุตสาหกรรมและประชาชนผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันน�ำความรู้ ค�ำแนะน�ำ และเทคโนโลยีต่างๆ ช่วยกัน
แก้ไขและพัฒนาคุณภาพสุราให้เป็นไปตามที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด ส่งผลให้กรมสรรพสามิตสามารถเก็บภาษี
สุราชุมชนได้ตามเป้าหมาย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของกรมสรรพสามิต โดยการด�ำเนินงานท�ำให้ผู้เข้ารับฟังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพสุรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.86

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราและเครื่องดื่มบนรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
(Mobile Lab)

การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การด�ำเนินการในด้านมาตรฐานของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ยังคงรักษา
ระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัตกิ ารโดยท�ำการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
เพื่อทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency Testing) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการ
สอบเทียบเครือ่ งมือและการใช้สารมาตรฐานในการทวนสอบ ส�ำหรับตัวอย่าง
น�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มันได้เข้าร่วมการประเมินผลการทดสอบ (Thai Laboratory Correlation Program) จ�ำนวน 3 ครั้ง กับห้องปฏิบัติการด้านน�ำ้ มันที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จ�ำนวน 20 แห่ง ซึ่งปรากฏว่าผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ครั้ง และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
กรมสรรพสามิตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Thai Laboratory
Correlation Program ครั้งที่ 52
กรมสรรพสามิตยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์
สินค้าและของกลางตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อให้การตรวจ
วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลางมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลน�ำไป
สูก่ ารบริหารการจัดเก็บภาษีและการตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิตทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Thai Laboratory Correlation
Program ครั้งที่ 52 ณ โรงแรม Hip Hotel เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

งานด้านการศึกษาและให้ความรู้
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขา่ วสารความรูแ้ ละความเข้าใจด้านการ
ตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตให้กับหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยได้รับความสนใจจาก
มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าฝึกงาน จัดอบรมการตรวจวิเคราะห์
เครื่องดื่มแก่บริษัทเอกชนที่สนใจ รวมถึงการเข้ามาศึกษาดูงานของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นต้น

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จ�ำนวน
50 คน เดินทางมาดูงานทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
การขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตสามารถขอใบอนุญาตขาย น�ำเข้า-ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เป็นไปแนวทางเดียวกัน กรมสรรพสามิตจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนี้

การขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ขอรับใบอนุญาต
m

ผูป้ ระสงค์ยนื่ ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
		 1) ต้องเป็นผู้รับอนุญาตรายเดิมที่กรมสรรพสามิตมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
		 2) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามออกใบอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
		 3) สถานที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตาม
พระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 และตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2. ประเภทใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
		 1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 (ใบอนุญาตส�ำหรับขายสุราทุกชนิดทีม่ กี ารขายครัง้ หนึง่ เป็นจ�ำนวน
ตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป)
		 2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 (ใบอนุญาตส�ำหรับขายสุราที่ท�ำในราชอาณาจักร ที่มีการขาย
ครั้งหนึ่งเป็นจ�ำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป)
		 3) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 (ใบอนุญาตส�ำหรับขายสุราทุกชนิดทีม่ กี ารขายครัง้ หนึง่ เป็นจ�ำนวน
ต�ำ่ กว่าสิบลิตร)
		 4) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (ใบอนุญาตส�ำหรับขายสุราที่ท�ำในราชอาณาจักรที่มีการขาย
ครั้งหนึ่งเป็นจ�ำนวนต�่ำกว่าสิบลิตร)
		 5) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 (ใบอนุญาตส�ำหรับขายสุราทุกชนิดทีม่ กี ารขายครัง้ หนึง่ เป็นจ�ำนวน
ต�ำ่ กว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน)
		 6) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 6 (ใบอนุญาตส�ำหรับขายสุราที่ท�ำในราชอาณาจักรที่มีการขาย
ครั้งหนึ่งเป็นจ�ำนวนต�่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน)
		 7) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7 (ใบอนุญาตส�ำหรับขายสุราครัง้ หนึง่ เป็นจ�ำนวนต�ำ่ กว่าสิบลิตร เพือ่
ดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร)
		 8) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 1 (ขายโดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน)
		 9) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 2 (ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
ครั้งละไม่เกิน 10 กิโลกรัม)
		 10) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 (ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม)
		 11) ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายส่ง
		 12) ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายปลีก
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3. ให้ ผู ้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตลงทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารขอใบอนุ ญ าตผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
กรมสรรพสามิต โดยใช้เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน (ส�ำหรับบุคคลธรรมดา) หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (ส�ำหรับ
นิติบุคคล) ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผู้ใช้บริการ (Password) เพื่อใช้บริการขอ
ใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. เมือ่ ด�ำเนินการลงทะเบียนเป็นผูใ้ ช้บริการขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต
แล้ว น�ำบัญชีผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผู้ใช้บริการ (Password) ที่ทำ� การลงทะเบียนแล้วน�ำเข้า (Login)
ระบบงานขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเข้ารับบริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเลือกช่องทางการช�ำระเงิน โดยช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบช�ำระเงินออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หรือช�ำระทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ (Counter Service) หรือเครือ่ งถอนเงินหรือฝากเงินธนาคารหรือโอนเงินโดยอัตโนมัติ
(ATM) ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ท�ำรายการขอใบ
อนุญาตขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้ตรวจสอบการช�ำระเงินจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตในระบบงาน
ขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวันท�ำการถัดไป
6. ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตตรวจสอบข้อมูลการขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมือ่ ได้รบั การยืนยัน
อนุมัติการขอใบอนุญาตแล้ว ให้รอรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการ
ขอใบอนุญาต
ผู้ประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีคุณสมบัติและ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
m

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
		 1) ต้องเป็นผู้รับอนุญาตรายเดิมที่กรมสรรพสามิตมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
		 2) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามออกใบอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
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2. ประเภทใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
		 1) ใบอนุญาตน�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
		 2) ใบอนุญาตน�ำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ ยาเส้นหรือยาสูบทีผ่ ลิตในราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509
		 3) ใบอนุญาตน�ำยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
		 4) ใบอนุญาตน�ำยาเส้น ยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในต่างประเทศนอกจากยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิต
ในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
		 5) ใบอนุญาตส่งยาเส้น ยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
		 6) ใบอนุญาตน�ำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
3. ให้ ผู ้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตลงทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารขอใบอนุ ญ าตผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
กรมสรรพสามิต โดยใช้เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน (ส�ำหรับบุคคลธรรมดา) หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (ส�ำหรับ
นิติบุคคล) ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผู้ใช้บริการ (Password) เพื่อใช้บริการขอใบ
อนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. เมือ่ ด�ำเนินการลงทะเบียนเป็นผูใ้ ช้บริการขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต
แล้ว น�ำบัญชีผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผู้ใช้บริการ (Password) ที่ทำ� การลงทะเบียนแล้วน�ำเข้า (Login)
ระบบงานขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเข้ารับบริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเข้าระบบงานขอใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ กรอกค�ำร้องขอ
อนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เลือกประเภทใบอนุญาต และ
แนบเอกสารส�ำคัญส�ำหรับการอนุมัติขอใบอนุญาตตามประเภทใบอนุญาต
6. รอการตรวจสอบและอนุมตั เิ อกสารจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพือ่ ท�ำการ
ช�ำระเงิน
7. เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตอนุมัติเอกสารแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
เลือกช่องทางในการช�ำระเงิน โดยช�ำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ
ช�ำระเงินออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หรือช�ำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) หรือเครื่องถอนเงินหรือ
ฝากเงินธนาคารหรือโอนเงินโดยอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ทำ� รายการขอใบ
อนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก และให้ตรวจสอบการช�ำระเงินจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตในระบบงานขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวัน
ท�ำการถัดไป
8. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบข้อมูลการขอใบอนุญาตผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อได้รับการยืนยันอนุมัติการขอใบอนุญาตแล้ว ให้รอ
รับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการขอ
ใบอนุญาต
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การออกใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�ำหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การอนุมัติใบค�ำขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส�ำหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ให้ด�ำเนินการดังนี้
m

1. เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าระบบงานขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ตรวจสอบรายการขอใบอนุญาต และรอรับข้อมูลการรับช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
ไพ่ ทางธนาคารในวันท�ำการถัดไป โดยตรวจสอบยอดการช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ขอรับใบอนุญาต
ในระบบงานขอใบอนุญาตขายกับระบบ New Corporate Banking ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
3. อนุมัติการขอใบอนุญาต และพิมพ์ใบอนุญาตตามประเภทการขอใบอนุญาต
4. เจ้าพนักงานสรรพสามิตด�ำเนินการจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับข้อมูลการช�ำระเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต
5. เจ้าพนักงานสรรพสามิตด�ำเนินการส่งยอดเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าสูร่ ะบบงานรายได้ในวันสิน้
วันท�ำการ
การอนุมัติใบค�ำขออนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส�ำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตให้ดำ� เนินการดังนี้

m

1. เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าระบบงานขอใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2. ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่
3. ท�ำการอนุมัติเอกสารและยืนยันการอนุมัติเอกสารในระบบงานขอใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา
ยาสูบ ไพ่ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช�ำระเงินผ่านธนาคารในขั้นตอนต่อไป
4. ตรวจสอบรายการขอใบอนุญาต และรอรับข้อมูลการรับช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก
สุรา ยาสูบ ไพ่ ในวันท�ำการถัดไป โดยตรวจสอบยอดการช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ขอรับใบอนุญาตใน
ระบบงานขอใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก กับระบบ New Corporate Banking ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
5. อนุมัติการขอใบอนุญาต บันทึกข้อมูลการขอใบอนุญาตเข้าฐานข้อมูลในระบบ National Single
Windows เพื่อส่งข้อมูลการขอใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ ให้กรมศุลกากร และพิมพ์ใบอนุญาต
ตามประเภทการขอใบอนุญาต
6. จัดส่งใบอนุญาตน�ำเข้า - ส่งออก สุรา ยาสูบ ไพ่ ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทางไปรษณียภ์ ายใน 5 วันท�ำการ
นับจากวันที่ได้รับข้อมูลการช�ำระเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต
7. เจ้าพนักงานสรรพสามิตด�ำเนินการส่งยอดเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าสูร่ ะบบงานรายได้ในวันสิน้
วันท�ำการ
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การพัฒนาองค์กรสู่ “สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการให้บริการ”
(Innovation Service Dimensions of Excise)
กรมสรรพสามิตมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการน� ำระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governence) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) น�ำระบบ 7s : Strategy, Structure, Systems, Style, Staff, Skills และ Shared Values รวมถึงน�ำ OCC : Quality
Control Circle มาวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อนขององค์กรอีกทัง้ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร สู่ความเป็นเลิศ High Performance Organization :
HPO) นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office ให้เป็นส�ำนักงานทีม่ อี ตั ลักษณ์เป็นของตนเอง
โดยน�ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับ
บริการให้เกิดความพึงพอใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน
จ�ำนวน 76 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับรูปแบบ Smart Office จ�ำนวน 10 แห่ง และ
ในปี 2556 จะด�ำเนินการเพิ่มอีก จ�ำนวน 23 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งการน�ำวิธีการบริหารจัดการที่
เป็นระดับสากลมาใช้และการพัฒนาและจัดวางระบบส�ำนักงาน Smart Office ท�ำให้กรมสรรพสามิตน�ำไปสู่การ
สร้าง “สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ” (Innovation Service Dimensions of Excise) โดยได้จัดท�ำมาตรฐาน
การให้บริการของกรมสรรพสามิต ไม่วา่ จะเป็นมาตรฐานกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ มาตรฐานสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และมาตรฐานการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ สร้างหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ มีการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์กร และมีการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มารับบริการ จนท�ำให้กรมสรรพสามิตได้รับรางวัล
ระดับชาติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเครื่องมือและวิธีการด�ำเนินการ คือ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการเสริมสร้างการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ (Mini PMQA)
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
Roadmap การพัฒนาองค์กรและผลการด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของกรมสรรพสามิต
จัดการภาครัฐ (PMQA : Public sector
Roadmap
Management Quality Award) เป็นกรอบ
ผลคะแนนรายหมวด
ผลคะแนนภาพรวม
การพัฒนาองค์กร
การบริหารจัดการองค์กรทีส่ ำ� นักงาน ก.พ.ร.
หมวด 3
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ
พ.ศ. 2552
ได้ 5 คะแนนเต็ม
ได้ 4.888 คะแนน
หมวด 6
น�ำไปใช้ในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ให้มองเห็นความส�ำเร็จและจุดบกพร่องที่
หมวด 1
ต้องมีการแก้ไขและใช้เป็นแนวทางในการ
พ.ศ. 2553
ได้ 5 คะแนนเต็ม
ได้ 5 คะแนนเต็ม
หมวด 2
ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การภายใน
องค์ ก รให้ มี คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า มาตรฐาน
หมวด 2
สากลอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมระบบ
พ.ศ. 2554
ได้ 5 คะแนนเต็ม
ได้ 5 คะแนนเต็ม
หมวด 4
บริหารจัดการ 7 หมวด คือ หมวด 1 :
การน�ำองค์กร หมวด 2 : การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ หมวด 3 : การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 :
8
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กรมสรรพสามิต

ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน ซึ่งกรมสรรพสามิตได้นำ� เกณฑ์ PMQA มาใช้ตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต้
กรอบ ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ในปี 2552 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีการพัฒนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) โดยวางแนวทางด�ำเนินการพัฒนาองค์กร (PMQA Roadmap) ให้
ส่วนราชการผ่านเกณฑ์หมวด 1 - 6 ในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2552 - 2554) ให้ส่งประเมินปีละ 2 หมวด
ทั้งนี้ กรมสรรพสามิต ได้พิจารณาด�ำเนินการและส่งประเมินแต่ละปี ดังภาพ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2555
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้ส่วนราชการขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาคสมัครใจ ส�ำหรับ
หน่วยงานที่ดำ� เนินการครบ 6 หมวด โดยก�ำหนดให้มี “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด” และ
ส่วนราชการต้องผ่านการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก่อน จึงจะสามารถส่งผลการด�ำเนินการขอรับรางวัลได้ และกรมสรรพสามิต
ได้ผ่านการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพฯ Certified FL พร้อมเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิตจึงได้พิจารณาส่งหมวด 6 :
การจัดการกระบวนการ ประเมินเพื่อขอรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด โดยคณะผู้ตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 เข้าตรวจประเมินกรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ผลปรากฏว่า กรมสรรพสามิตได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด หมวด 6 : รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
การบริหาร จัดการภาครัฐได้นำ� ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร ในปี พ.ศ. 2555 จึงมีการขยายผลการด�ำเนินการไปสู่หน่วย
งานในส่วนภูมิภาค โดยการจัดท�ำโครงการ “การเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ : Mini PMQA”
จ�ำนวน 11 หน่วยงาน เพื่อเป็นหน่วยงานน�ำร่อง ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตได้ให้นโยบาย
ขยายผลการด�ำเนินโครงการ Mini PMQA ไปอีก จ�ำนวน 26 หน่วยงาน และจะขยายผลการด�ำเนินโครงการ
ในปีต่อๆ ไปให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์การด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1. มิติด้านประสิทธิผล
ภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต คือ การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตและการป้องกันและปราบปราม ซึง่
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตกรมฯ ได้รับเป้าหมายรายได้จากกระทรวงการคลังสูงขึ้นทุกๆ ปี และก็สามารถ
จัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายทุกปี ยกเว้นปีที่มีมาตรการการลดภาษีน�้ำมันดีเซลลงส่งผลให้การจัดเก็บรายได้
ภาษีสรรพสามิตลดลง ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วถ้าไม่มีมาตรการทางด้านภาษีน�้ำมันดีเซล กรมสรรพสามิตก็สามารถ
จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยมีมาตรการต่างๆ มาสนับสนุนให้การจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิตบรรลุผลตามเป้าหมายไม่วา่ จะเป็นมาตรการภาษีทสี่ นับสนุน เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม พัฒนา
มาตรฐานกลไกทางด้านภาษี ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง จัดท�ำส�ำนักงานให้มีความทันสมัย (Smart Office) และน�ำระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
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อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความโปร่งใสในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการน�ำระบบ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมาช่วยควบคุมก�ำกับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการ
ทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
จากความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสีย กรมสรรพสามิตจึงมุ่งเน้นมิติของการให้บริการ จึงได้สร้าง
“สรรพสามิตมิตใิ หม่แห่งการบริการ” ขึน้ มา โดยการจัดท�ำมาตรฐานการ
ให้บริการของกรมสรรพสามิต ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ มาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มาตรฐานการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และมาตรฐานเครื่องแต่งกาย มีการก�ำหนดช่อง
ทางการให้บริการท�ำธุรกรรมต่างๆ เช่น ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ Internet ไปรษณีย์ และผ่านธนาคาร เป็นต้น อีกทั้ง
มีการน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
เป็นธรรม ซึ่งจากการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
การที่กรมสรรพสามิตมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ จึงท�ำให้กรมสรรพสามิตได้รับรางวัล
ระดับชาติ คือรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนในปี 2554 จ�ำนวน 3 รางวัล ส�ำหรับปี 2555 ได้รบั รางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ อีกจ�ำนวน 2 รางวัลและระดับกระทรวง คือรางวัลเพชรวายุภักษ์ นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญ
กับสังคมชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ มีกระบวนการและวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็น สิ่งที่ส� ำคัญอีกประการหนึ่งที่จะรักษาสิทธิของบุคคล
กรมสรรพสามิตก็ค�ำนึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีช่องทางในการร้องเรียน 8 ช่องทาง
3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
กรมสรรพสามิตมีการก�ำหนดทิศทางขององค์กร โดยการถ่ายทอด
และสือ่ สารให้บคุ ลากรในองค์กรรับรูผ้ า่ นช่องทางต่างๆ มีการจัดท�ำแผน
งาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
ที่เป็นภารกิจหลักและตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมชุมชน
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ให้มคี วามทันสมัย มีการมอบอ�ำนาจ
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทที่ นั สมัย
และเพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และน�ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และจากการที่กรมสรรพสามิตมุ่งเน้นมิติของการให้บริการในการสร้าง“สรรพสามิตมิติใหม่แห่ง
การบริการ” ขึ้นมา จึงมีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานทั้งกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน มีการประกาศใช้กำ� หนดระยะ
เวลาแล้วเสร็จของงาน จัดท�ำศูนย์กลางคูม่ อื โดยรวบรวมคูม่ อื การปฏิบตั ิ
งานทัง้ ตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ปัจจุบนั
มีคู่มือการปฏิบัติงานจ�ำนวน 95 เรื่อง สามารถเข้าไปดูได้ใน Intranet
ของกรมสรรพสามิต และจะขยายผลการจัดท� ำคู่มือของส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่และส�ำนักงานสรรพสามิตภาคเพิ่มเติม มีการค�ำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ส�ำหรับทางด้านบุคลากรเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา/อบรม/สัมมนา
อีกทั้งมีการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และมีระบบการประเมินผลและให้รางวัล
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กรมสรรพสามิต

4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร
จากความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งทางด้านพันธกิจคือการจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิตให้ได้ตามเป้าหมาย ด้านปฏิบตั กิ ารคือมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบตั งิ านและการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
ด้านบุคลากรคือการส่งเสริมความก้าวหน้า การรักษาองค์ความรู้ การสร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร
และด้านสังคมคือการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม ชุมชน โดยมีการก�ำกับดูแลองค์กร
ที่ดีที่เน้นด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังมีการพัฒนาองค์กรทั้งทางด้านส�ำนักงาน
และวิธีการบริหารจัดการทางด้านส�ำนักงานได้มีการพัฒนาและจัดวางระบบส�ำนักงาน Smart Office ซึ่งเป็น
ส�ำนักงานที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองโดยน�ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกทั้ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู ้ รั บ บริ ก าร ทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การได้ น� ำ ระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดท�ำหน่วยงานต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ โดยน�ำเครื่องมือที่เป็น
ระดับสากล เช่น PMQA, 7S, QCC มาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร และจัดท�ำแผนพัฒนาองค์กร
นอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับการประเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรมสรรพสามิตจึงได้แต่งตั้งคณะ
ท�ำงานจ�ำนวน 4 ชุด (P = Planning O = Organizing L= Leading C = Controlling) เพื่อมาพัฒนา ศึกษา
วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินการในเรือ่ งบทบาทภารกิจเกีย่ วกับการบริหารงานของกรมสรรพสามิต

หน่วยงานต้นแบบคุณภาพบริหารจัดการ
กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเสริม
สร้างให้หน่วยงานในกรมสรรพสามิตมีสมรรถนะในด้านการ
บริหารจัดการที่สูงขึ้น (High Performance Organization:
HPO) โดยยกระดับมาตรฐานการให้บริการในด้านต่างๆ ให้
เทียบเท่ากับระดับสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ และความ
คาดหวังของผู้รับบริการให้เพิ่มมากขึ้น

Structure
Strategy

Systems
Shared
values

Skills

Style
Staff

กรอบแนวคิดแมคคินซีย์
McKinsey 7 s Framework

ในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิต จึงผลักดันให้เกิดการน�ำแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการสร้างหน่วยงานต้นแบบคุณภาพการบริหารจัดการขึ้น 4 หน่วยงาน อันประกอบด้วย ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
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และส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ซึ่งในการด�ำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ได้น�ำเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นระดับสากลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงาน โดยใช้หลัก 7S Model เพื่อเป็นแนวทาง
ส่งเสริมจุดเเข็งและพัฒนาโอกาสในจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างเป็นระบบ การจัดท�ำแผนพัฒนาหน่วยงานผ่านการ
จัดกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC) เป็นต้น

ผลจากการด�ำเนินงานของหน่วยงานต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ น�ำไปสู่การจัดท�ำแผนการ
พัฒนาองค์กร จัดท�ำมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตขึน้ ซึง่ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านกระบวนการ/
ขัน้ ตอนการบริการ มาตรฐานด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก มาตรฐานด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และมาตรฐาน
ด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง จัดท�ำหนังสือ กรณีศึกษา วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วย
งานต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ เพือ่ ใช้เป็นกรณีศกึ ษา และเป็นแหล่งแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้หน่วยงาน
ในกรมสรรพสามิตน�ำวิธีการปฏิบัติที่ดีฯ ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ
ในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิต ได้
มี ก ารติ ด ตามการรั ก ษามาตรฐานการให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงานต้นแบบอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้มกี ารขยายผล
การด�ำเนินงานการพัฒนาองค์กรไปในแนวทางเดียวกัน
กับหน่วยงานต้นแบบฯ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็น “สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ” (Innovative Service
Dimensionsof Excise) ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนใน
การรักษามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
จึงได้จัดท�ำโครงการตรวจติดตามการด�ำเนินการตาม
มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

รางวัลระดับชาติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำ� หนดแนวทาง
ในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตราเช่น ในหมวด 5 เรื่องการลดขั้นตอน
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การปฏิบัติงานมาตรา 29 ก�ำหนดให้ “ส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนหรือการติดต่อประสาน
งานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดท�ำแผนภูมขิ นั้ ตอนระยะเวลาการ
ด�ำเนินการแล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้”
ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำ� เนิน
การส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานในระดับสากลด้วยการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2554 ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการต่างๆ เสนอผลงานการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เพือ่ ขอรับ “รางวัลคุณภาพการให้
บริการประชาชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2554” ซี่งกรมสรรพสามิตได้ผลักดันให้
หน่วยงานภายในกรมฯเสนอผลงาน เพือ่ ขอรับรางวัลดังกล่าว ผลปรากฏ
ว่า กรมสรรพสามิตมีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�ำนวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ จ�ำนวน 2 รางวัล คือ
1. “การให้ บ ริ ก ารยื่ น แบบ และช� ำ ระภาษี ส รรพสามิ ต ผ่ า น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Excise)” ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. “ระบบมาตรวัดแบบสือ่ สารทางไกล เพือ่ ควบคุมการผลิตและ
เสียภาษีเครื่องดื่ม (Beverage Tax Meter Online)” ของส�ำนักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
รางวัลชมเชยประเภทรายกระบวนงาน จ�ำนวน 1 รางวัล คือ
3. การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ส�ำหรับปี 2555 กรมสรรพสามิตได้ส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานมีการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน และส่งเข้าประกวด “รางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Award) ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ผลปรากฏว่ากรมสรรพสามิต
ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จ�ำนวน 2 รางวัล คือ
1. “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน�้ำมันทางบก กรมสรรพสามิต”
ของส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
2. “ส�ำนักงานประทับใจ” ของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่
และในปี พ.ศ. 2556 กรมสรรพสามิตก็จะส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีแนวคิดในเรื่อง
นวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการปรับปรุงต�ำแหน่ง การเลื่อน
ต�ำแหน่ง การบรรจุและรับโอน การเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การจ้างงาน
ลูกจ้างชั่วคราว ได้ดำ� เนินการดังนี้
1) ด�ำเนินการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 1,817 อัตรา
2) ก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังพนักงานราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) ส�ำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติกรอบพนักงานราชการ จ�ำนวน 801 อัตรา
3) การก�ำหนดต�ำแหน่ง
		 3.1)
				
		 3.2)
				
		 3.3)
				
		 3.4)
				
				
		 3.5)
				
				
		 3.6)
				
				

ทบทวนการก�ำหนดต�ำแหน่งจากระดับช�ำนาญการหรือช�ำนาญการพิเศษ เป็นช�ำนาญการพิเศษ
จ�ำนวน 75 ต�ำแหน่ง
ปรับปรุงต�ำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ ฝ่ายอ�ำนวยการ ส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 1 - 10 จากระดับช�ำนาญการ เป็นระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 10 ต�ำแหน่ง
ปรั บ ปรุ ง ต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการเฉพาะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ (ประเภทอ� ำ นวยการ ระดั บ ต้ น )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประเภทอ�ำนวยการ ระดับสูง
ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
จากระดับช�ำนาญการ เป็นช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 17 ต�ำแหน่ง อยู่ในระหว่างการน�ำเสนอ
อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ต่อไป
ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ เป็นระดับอ�ำนวยการสูง จ�ำนวน 17 พื้นที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก�ำหนดต�ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่าง
การน�ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ต่อไป
การก�ำหนดต�ำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี ระดับปฏิบัติการ หรือช� ำนาญการ ให้ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ยังไม่มี จ�ำนวน 50 ต�ำแหน่ง อ.ก.พ. กรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบ
อยู่ระหว่างการน�ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ต่อไป

4) การคัดเลือกบุคคล และการประเมินผลงานบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการใน
สายงานต่างๆ (ตามหลักเกณฑ์ ว 10 ปี 2548) จ�ำนวน 60 ราย
5) การขอรับการจัดสรรต�ำแหน่งว่างอันเนื่องมาจากการเกษียณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ� ำนวน
44 อัตรา
6) การขอรับการจัดสรรอัตราก�ำลังเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ Nation Single Window (NSW) จ�ำนวน
5 อัตรา
7) การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ/ทั่วไป จ�ำนวน 383 ราย
8) การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ประเภทบริหาร ประเภทอ�ำนวยการ ประเภทวิชาการ (ทรงคุณวุฒิและ
เชี่ยวชาญ) จ�ำนวน 36 ราย
9) การเลื่อนข้าราชการ จ�ำนวน 67 ราย
10) การบรรจุและรับโอนข้าราชการ จ�ำนวน 63 ราย
11) การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ/พตก./พสร. จ�ำนวน 720 ราย
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12) การคัดเลือกให้ข้าราชการได้วุฒิเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 4 ราย
13) รายการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป จ�ำนวน 8 ราย
14) อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จ�ำนวน 8 ราย
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมสรรพสามิตได้ดำ� เนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต
โดยการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจหลัก สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ความรูด้ า้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอืน่ ๆ และมอบรางวัลเพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ สรุปได้ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
			

โครงการ

รุ่น

ผู้ผ่านการฝึกอบรม (คน)

1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลัก
		 ของกรมสรรพสามิตในหลักสูตร ต่างๆ
1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บภาษี
1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านป้องกันและปราบปราม
		 1.3 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5
10
34

250
307
1,238

2) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร
		 ในหลักสูตร ต่างๆ
2.1) การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง
2.2) การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ

1
23

150
986

11

459

3) โครงการอื่น ๆ
		 เช่น การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ การท�ำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ
		 ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

2) การให้ทุนการศึกษา
		 กระทรวงการคลังได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อให้เป็นทุนการ
ศึกษาระดับปริญญาโทแก่ข้าราชการกรมสรรพสามิตในวงเงิน 2,305,420 ล้านบาท และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น จ�ำนวน 5,200,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2555 กรมสรรพสามิตได้จัดสรรทุนการศึกษาโดยเบิก
จากเงินกองทุนฯและเงินฝากค่าใช้จ่ายฯ จ�ำนวน 41 ทุน ให้แก่ข้าราชการในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชา
สาขาบัญชี
สาขานิติศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขารัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาอื่นๆ

ปีการศึกษา 2555
3
1
3
22
3
7
2
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3) การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2554 (EXCISE INNOVATION AWARDS 2011)
การประกวดฯ ข้างต้น ได้ด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2555 ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 4.6 ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4.6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ โครงการล�ำดับที่ 40
โครงการ Excise Innovation Awards โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนา ปรับปรุง น�ำเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แก่ผู้รับบริการ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคลต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด สรุปได้ ดังนี้
ล�ำดับที่
ประเภท
			
1.
ประเภทหน่วยงานระดับส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส�ำนักงานสรรพสามิตภาค
		
(รางวัลนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิต)
		
(1) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิต
		
(2) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
2.
ประเภทหน่วยงานระดับส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
3.
ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล
4.
ประเภทบุคคลภายนอก

จ�ำนวนผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวด
3
1
3
11
2

4) การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยด�ำเนินการดังนี้
		 4.1) เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�ำปี 2554 ตาม
มติที่ประชุมคัดเลือก ดังนี้
				 นายโกศล ลั่นซ้าย ต�ำแหน่ง นิติกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักกฎหมาย
				 นายเดชากร เดชนุ่น ต�ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
				 นายพีรพงษ์ อังกนะ ต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�ำนาญงาน ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
				 ยะลา
		 4.2) พิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมสรรพสามิต ประจ�ำ
ปี 2554 ตามมติที่ประชุมคัดเลือก ดังนี้
				 นายธิบดี วัฒนกุล ต�ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช�ำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทน
				 เลขานุการกรม) ส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การจัดสวัสดิการกรมสรรพสามิต
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้จดั สวัสดิการ และแก้ปญ
ั หาเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บคุ ลากรใน
สังกัดกรมสรรพสามิต ดังนี้
1. การจัดสรรเงินส่วนลดสลากบ�ำรุงการกุศล ที่ได้รับจากส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปีละ 3 งวดๆ
ละ 1,920,000 บาท แบ่งเข้ากองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ จ�ำนวน 20% และแบ่งให้ส�ำนักงานสรรพสามิตภาค/
พื้นที่ จ�ำนวน 80% ( ทั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ก�ำหนดให้จัดสรรเงิน
ข้างต้นให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคน�ำไปจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน) โดยกรมฯ ก�ำหนดให้ภาค/พื้นที่ บริหาร
จัดการเงินที่ได้รับเป็น 3 กองทุน คือ การให้กู้ยืม การสงเคราะห์ และการนันทนาการและกิจการอื่น ๆ
2. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
3. จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถยนต์ ให้ลกู จ้างประจ�ำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว
4. มอบทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ รวม 247 ทุน เป็นเงิน
592,000 บาท
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รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

5. การจัดสถานพยาบาลกรมฯ ปีงบประมาณ 2555
6. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และจากภัยพิบัติ
		 6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับเงินช่วย
เหลือ 5,000 บาท ถ้าได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท
		 6.2 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยซึง่ เกิดจากภัยพิบตั ิ เช่น อุทกภัย อัคคีภยั และวาตภัย ในปีงบประมาณ
2554 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 907 ราย และอัคคีภัย 2 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม
2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน�ำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ซึ่งกรมสรรพสามิตมีจำ� นวน 11 โครงการย่อย (ตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 4 ของส�ำนักงาน ป.ป.ท.)
ผลการด�ำเนินการตามแผนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตามระดับขั้นตอนที่ 1 - 5 ตามแผนด�ำเนินการฯ ที่สำ� นักงาน ป.ป.ท. ก�ำหนด ทั้งนี้ การด�ำเนิน
การตามแผนดังกล่าว ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์
ความเสี่ ย งของกรมสรรพสามิ ต เพื่ อ การจั ด ท�ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2555 และด�ำเนินการตามแผนฯ ซึ่งการด�ำเนินการทั้ง 11 โครงการส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินการไปยังส�ำนักงาน ป.ป.ท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี (4 โครงการ)
ผลการด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบแล้ว ทั้งนี้ การคัดเลือกโครงการตามองค์ประกอบ 4 ด้าน
ดังนี้
(1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
		 โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม (จัดกิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง และกิจกรรมสรรพสามิตร่วมใจ
คืนวันสดใสให้น้อง)
		 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปีงบประมาณ 2555
มีผลการด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
(2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		 โครงการพัฒนาระบบ Smart Office พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
		 โครงการศูนย์บริการประชาชนของกรมสรรพสามิต (ศูนย์ร้องเรียน) มีผลการด�ำเนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย
(3) นโยบายด้านองค์การ
		 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
		 โครงการอบรมหลักสูตร “การด�ำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด และมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม” มีผลการด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
(4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
		 โครงการ Excise Innovation Award
		 โครงการเสริมสร้างความรู้ มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงประสิทธิภาพการท�ำงานของ
ข้าราชการกรมสรรพสามิต มีผลการด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
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การทบทวนจรรยาบรรณข้าราชการกรมสรรพสามิต
มีการทบทวนโดยการลงเว็บไซต์กรมสรรพสามิต สามิตสาร จดหมายเวียน วิทยุ โดยประสานกับทาง
ส�ำนักงานเลขานุการกรมเป็นผู้ด�ำเนินการ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- มีการจัดท�ำบุญตักบาตร จ�ำนวน 9 ครั้ง
- มีการฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม จ�ำนวน 1 ครั้ง

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Quality Audit Assurance : IAQA)
งานตรวจสอบภายใน มีบทบาทส�ำคัญ
ในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ขององค์กร เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึง เป็นหน่วยงานสนับสนุนของฝ่ายบริหาร
ในการตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแล เพื่อให้การด�ำเนิน
งานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการก�ำกับดูแลที่ดี (Good
Governance) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ดังนัน้ งานตรวจสอบภายในจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพือ่ สร้างความ
เชื่ อ มั่ น ให้ กั บ หน่ ว ยงานภายในองค์ ก รและเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และผลการปฏิบตั งิ านสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั หน่วยรับตรวจ การน�ำระบบการประกันคุณภาพมาใช้กบั
งานตรวจสอบภายใน จึงเป็นวิธีการที่จะท�ำให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการพัฒนาคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นโดยการประเมินคุณภาพของ
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ จากทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ทัง้ นี้ กรมบัญชีกลาง โดยส�ำนักก�ำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ ซึง่ มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและพัฒนาการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐได้ก�ำหนดให้มกี ระบวนการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐขึน้ โดยก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ อ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่กำ� หนดโดย
กรมบัญชีกลาง และก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภายในภาครัฐ จะพิจารณาจากมาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ (Attribute) และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance) ทีก่ �ำหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่กำ� หนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล ของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Institute
of Internal Auditors : IIA) โดยมีประเด็นการพิจารณาทั้งหมด 16 ประเด็น

62

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

มาตรฐานด้าน
คุณสมบัติ

มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน

1

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

7

การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ
และอนุมัติแผนการตรวจสอบ

2

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
และเที่ยงธรรม

8

การประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ

3

ความเชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบภายใน

9

งบประมาณและอัตราก�ำลัง
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

10

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
การประสานงาน

5

การพัฒนาวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน

11

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

12

กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมิน
และช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม

13

การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(Engagement Plan)

14

การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม

15

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

16

การติดตามผลการตรวจสอบ

กรมสรรพสามิตกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมบัญชีกลางร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจ
สอบภายในภาครัฐได้คดั เลือกหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่ ศี กั ยภาพและสมควรเข้ารับการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ จ�ำนวน 72 หน่วยงาน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประกัน
คุณภาพด้วย ซึ่งการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส�ำหรับการพัฒนา
ตนเองของผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในและพัฒนางานด้านตรวจสอบภายในของกรมสรรพสามิต เพือ่ ให้มรี ะบบ
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
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โครงการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานและบ้านพักข้าราชการ

ในแต่ ล ะปี กรมสรรพสามิตได้จัดสรรงบประมาณจ� ำ นวนมากเพื่ อ การก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง อาคาร
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของกรมสรรพสามิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ซึ่งเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามและทันสมัย รองรับ
ระบบ Smart Office ของกรมสรรพสามิต อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้เสียภาษี
ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ นอกจาก
อาคารส�ำนักงานแล้ว กรมสรรพสามิตยังได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
สรรพสามิต และบ้านพักข้าราชการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นวิธีการที่จะธ�ำรง
รักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนานๆ เป็นการมอบความสะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจให้แก่
บุคลากร เพื่อให้มีก�ำลังใจในการท�ำงาน เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรและตนเอง อันเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยในปี พ.ศ. 2555 มีโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณการก่อสร้าง ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ� ำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 กรมสรรพสามิ ต ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณการก่ อ สร้ า งอาคารส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต และ
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จ�ำนวน 16 โครงการ งบประมาณทัง้ สิน้ 252,366,100 บาท เป็นโครงการก่อสร้าง
อาคารส�ำนักงาน จ�ำนวน 10 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย จ�ำนวน 6 โครงการ
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สรุปผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก�ำหนด ซึง่ กรมสรรพสามิต ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต
ขึ้นภายในห้องสมุดกรมสรรพสามิต
ในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ดังนี้
1. ด้านการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต
		 - ในรอบ 1 ปี มีผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ�ำนวน 896 ราย
		 - สรุปผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ 85.74%
			 ซึ่งผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ได้แก่
		 - โทรศัพท์
		 - โทรสาร
		 - E-mail

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
มีจำ� นวนทั้งสิ้น
มีจำ� นวนทั้งสิ้น

118,800 ราย
30 ราย
16 ราย

		 - เว็บไซต์ (www.excise.go.th) มีจำ� นวนทั้งสิ้น

1,159,724 ราย

3. ด้านการใช้ดุลพินิจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
		 - ได้มีการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 จ�ำนวน 3 ราย โดยเรื่องที่ปฏิเสธ ได้แก่
			 ข้อมูลรายได้กรมสรรพสามิต แยกเป็นรายบริษัท
4. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
		 กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.excise.go.th
ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแยกรายละเอียดเป็นรายปี
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กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตด�ำเนินการมาตรการรถคันแรก (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2554) โดยเริม่ ให้สทิ ธิส์ ำ� หรับผูท้ ซี่ อื้ รถยนต์ตงั้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของมาตรการ
ดังกล่าว ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยจึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนและอะไหล่ และผู้ผลิตบางรายต้องหยุดด�ำเนินการประมาณ 3 - 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการชดเชย
ระยะเวลาที่โรงงานผลิตรถยนต์และโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ต้องหยุดด� ำเนินการเนื่องจากประสบ
ปัญหาอุทกภัยและเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากมาตรการดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลารับมอบรถยนต์และยื่นเอกสารหลักฐานตามมาตรการรถคันแรก
ออกไป
การด�ำเนินโครงการรถคันแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีรถยนต์เป็นของตนเอง
ได้มีโอกาสซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวก
สบายขึ้น ในภาคอุตสาหกรรมจะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการขยายตัว
รวมไปถึงภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเกิดการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน
และภาคธุรกิจเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ฐานะการคลังของประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย
ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินจะใช้วธิ กี ารจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูม้ สี ทิ ธิ์ และเป็นการจ่ายเงิน
ครบจ�ำนวนในครั้งเดียว ส�ำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจากกรมสรรพสามิต
แล้ว กรมบัญชีกลางจะด�ำเนินการขอเบิกเงินงบประมาณจากคลังผ่านระบบ GFMIS และส่งข้อมูลต่อให้ธนาคาร
กรุงไทย เพื่อด�ำเนินการโอนเงินไปยังธนาคารของผู้มีสิทธิ์ทุกธนาคารโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม พร้อมทั้ง
แจ้งข้อมูลผ่าน SMS ว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
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กรมสรรพสามิต

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบสิทธิ์ กระบวนการและขั้นตอนการจ่ายเงินตาม
สิทธิ์โครงการรถคันแรก อันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล
พร้อมทั้งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสงค์ยื่นใช้สิทธิ์ตามโครงการรถคันแรกด้วยการให้บริการ
ตรวจสอบสิทธิ์และรับค�ำขอใช้สิทธิ์ฯ แบบ One Stop Service แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ รวมถึงการให้บริการ
รับปรึกษาปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถคันแรก การให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ การบริการรับแบบค�ำขอ
ใช้ สิ ท ธิ์ การแสดงรถยนต์ จ ากค่ า ยรถยนต์ ที่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขรถคั น แรก กรมสรรพสามิ ต จึ ง ได้
จัดงาน “มหกรรมซื้อรถถูกใจ...รถยนต์ใหม่คันแรก” ณ แปซิฟิคฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2555 และ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2555
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากมี ผู ้ ยื่ น ขอใช้ สิ ท ธิ์ โ ครงการรถคั น แรกเป็ น จ� ำ นวนมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์โครงการรถคันแรก และแบ่งเบาภาระงานแก่สำ� นักงานสรรพสามิต
พื้นที่และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา กรมสรรพสามิตจึงเพิ่มช่องทางในการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอ
ใช้สิทธิ์โครงการรถคันแรก ณ อาคารหอประชุมสรรพสามิตและอาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต โดย
กรมสรรพสามิตเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา
08.30 - 16.30น.เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส�ำหรับในต่างจังหวัดให้บริการในวันเวลาราชการ และในวันที่
29 - 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กรมสรรพสามิตเปิดรับค�ำขอใช้สิทธิ์ตามปกติ ในเวลา
08.30 -16.30 น.
นอกจากนี้ผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์โครงการรถคันแรกต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ณ ส�ำนักงานสรรพสามิต ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย ค�ำขอใช้สิทธิ์รถคันแรก ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียน
บ้าน ส�ำเนาสัญญาเช่าซื้อ (กรณีเช่าซื้อ) ส�ำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์
ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินหรือส�ำเนาสัญญาซือ้ ขายรถยนต์ ส�ำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์ และส�ำเนาบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร
ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี คู ่ มื อ จดทะเบี ย นรถยนต์ ผู ้ ข อใช้ สิ ท ธิ์ ต ้ อ งยื่ น ค� ำ ขอใช้ สิ ท ธิ์ ร ถยนต์ คั น แรก ส� ำ เนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร และส�ำเนาใบจองรถยนต์ ณ
ส�ำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และต้องยื่นเอกสารที่เหลือ ณ ส�ำนักงานสรรพ
สามิตที่ยื่นเอกสารในครั้งแรกภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบรถยนต์
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการรถคันแรกมาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีผู้มาลงทะเบียนยื่นขอใช้สิทธิ์รวมจ�ำนวน 1,256,294 ราย คิดเป็นเงิน 91,087,754,566 บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

		

สินทรัพย์หมุนเวียน			

			

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2

5,916,275,696.14

			

ลูกหนี้ระยะสั้น

3

1,283,445,525.53

			

รายได้ค้างรับ

4

6,496,006.19

			

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

5

485,569,409.22

			

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

7,691,786,637.08

		

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน			

			

ลูกหนี้อื่นระยะยาว		

			

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

6

2,339,358,155.62

			

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

7

147,236,525.11

			

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น		

342,201,065.05

			

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		

2,852,592,455.78

รวมสินทรัพย์		

10,544,379,092.86

				

23,796,710.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมสรรพสามิต

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

หนี้สิน
		 หนี้สินหมุนเวียน			
			 เจ้าหนี้ระยะสั้น
8
316,196,687.81
			 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
9
12,002,130.88
			 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
10
521,604,119.70
			 เงินรับฝากระยะสั้น
11
285,355,647.04
			 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12
158,350,097.74
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
1,293,508,683.17
		 หนี้สินไม่หมุนเวียน			
			 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
13
49,372,742.98
			 เงินทดรองราชการรับจากคลัง
14
2,317,500.00
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
51,690,242.98
			 รวมหนี้สิน		
1,345,198,926.15
สินทรัพย์สุทธิ		

9,199,180,166.71

สินทรัพย์สุทธิ
		
			 ทุน
15
2,021,912,028.00
			 รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
16
7,177,271,947.71
			 รวมสินทรัพย์สุทธิ		
9,199,183,975.71
				
				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการด�ำเนินงาน
		 รายได้จากรัฐบาล			
			 รายได้จากงบประมาณ
17
2,660,474,297.64
			 รวมรายได้จากรัฐบาล
2,660,474,297.64
		 รายได้จากแหล่งอื่น			
			 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
18
1,713,228,245.97
			 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
19
9,303,177.44
			 รายได้อื่น		
1,779,341.02
		
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
1,724,310,764.43
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
4,384,785,062.07
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน			
			 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
20
1,733,721,218.68
			 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
21
495,013,279.26
			 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
22
118,351,375.04
23
130,402,806.66
			 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
			 ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
24
2,939,326,981.00
			 ค่าสาธารณูปโภค
25
55,891,701.08
			 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
26
276,671,258.57
			 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
27
186,253,009.37
			 ค่าใช้จ่ายอื่น
28
33,213,666.21
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
5,968,845,295.87
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
(1,584,060,233.80)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน			
			 ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
2,245,376.90
2,245,376.90
			 รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		
(1,586,305,610.70)
รายการพิเศษ		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
(1,586,305,610.70)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

70

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่
หมายเหตุที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

สรุปนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
ทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2555)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้ภาษีทางอ้อม
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
ข้อมูลทั่วไป
กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ ตามกฎหมายสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ตั้งอยู่เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
1.1		 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำรายงานการเงิน
			 รายงานการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการ
ในรายงานการเงินถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ ง รูปแบบรายงาน
การเงินของหน่วยงานภาครัฐ รอบระยะเวลาบัญชีใช้ปีงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไป
			 การปรับปรุงบัญชี จัดท�ำตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
1.2		 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
			 รายงานการเงินนี้เป็นรายงานการเงินในภาพรวมของกรม ซึ่งรวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับหน่วย
เบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 110 แห่ง (300 ศูนย์ต้นทุน)
1.3		 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
			 รายการบัญชีในรายงานการเงินนี้ใช้ผังบัญชีมาตรฐานส� ำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้น�ำ
ข้อมูลจากรายงานการเงินส่วนราชการยอดปี 2555 ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และได้ใช้ยอดคงเหลือ
ยกไปในภาพรวมของหน่วยงาน รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ
รัฐบาลแต่ให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ� ำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของกรมสรรพสามิตที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของ
กรมสรรพสามิต ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต
1.4		 พักเงินสดรับ
			 พักเงินสดรับ กรณีสว่ นราชการน�ำข้อมูลรายได้แผ่นดินทีจ่ ดั เก็บและน�ำส่งจากระบบของตนเอง เข้าระบบ GFMIS
โดยการ Interface
1.5		 วัสดุคงคลัง
			 แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
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1.6		 อาคารและอุปกรณ์
			 สินทรัพย์ถาวรแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ หรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อม
ราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทหักมูลค่าซาก อัตราค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ไม่ต�่ำกว่าอัตราที่ก�ำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
			 1.6.1 อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงาน มีกรรมสิทธิ์และอาคาร
ที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่ได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
			 1.6.2 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ถ้าต�่ำกว่า
5,000 บาทจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้น
			 1.6.3 อาคารและอุปกรณ์ บันทึกรายการทางบัญชี ดังนี้
				
- สินทรัพย์ส�ำรวจพบ บันทึกสินทรัพย์ด้วยยอดสุทธิ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
และบันทึกอายุการใช้งานเท่าที่เหลืออยู่
				
- การตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ เช่น การขายทอดตลาด บริจาค ท�ำลาย รื้อถอน เป็นต้น กรณีขายสินทรัพย์
ได้เป็นเงินสด จะรับรู้เป็นรายรับจากการขายครุภัณฑ์ด้วยจ�ำนวนเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์นั้น
				
- การโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยราชการ (กรม) หน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอนจะสร้างเลขที่สินทรัพย์
ส่งให้กรมบัญชีกลางบันทึกรายการบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ตามคู่มือการบันทึกบัญชี
1.7		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1.8		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
			 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
			
			
			
			

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ยานพาหนะ		
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

15-40
8-15
2-12
5

ปี
ปี
ปี
ปี

			 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ค�ำนวณโดยระบบสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
			 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ไม่ระบุรายละเอียดค�ำนวณและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS โดยหน่วยงาน
1.9		 การรับรู้รายได้
			 1.9.1 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำ� ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
			 1.9.2 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด
			 1.9.3 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด
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- รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงาน
ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยรับรู้เฉพาะประเภทรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง
				
- รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในรายงานการเงินด้วยยอดสุทธิหลังจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
1.10 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
			 1.10.1 ค่าใช้จา่ ยรับรูท้ นั ทีทบี่ นั ทึกขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง กรณีเบิกเกินส่งคืน เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ จะลดค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานได้น�ำเงินส่งคืนคลังตามกระบวนงานเบิกเกินส่งคืนเรียบร้อยแล้ว
			 1.10.2 กรณีเบิกหักผลักส่งรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS รับรูเ้ ป็นบัญชีคา่ ใช้จา่ ย
ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลางแล้ว
1.11 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ กรณีเงิน 97% องค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกรับรู้เป็น
หนีส้ นิ (เงินรับฝากอืน่ โดยไม่ฝากคลัง) ส�ำหรับเงินองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย บันทึกรับรูเ้ ป็น
หนี้สิน (เงินรับฝากอื่น โดยฝากคลังรหัสเงินฝากคลัง 00913) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
					
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน

หน่วย : บาท
3,565,179,887.62
8,016,494.80

เงินฝากคลัง

2,343,079,313.72

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5,916,275,696.14

เงินสดในมือ จ�ำนวน 3,565,179,887.62 บาท ประกอบด้วย เป็นเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีค้างน�ำส่งและมีการน�ำส่ง
ครบถ้วนแล้วในปีงบประมาณ 2554 จ�ำนวน 3,562,862,387.62 บาท และเงินทดรองราชการ จ�ำนวน 2,317,500.00 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 8,016,494.80 บาท เป็นเงินทีส่ ว่ นราชการตัง้ ขอเบิก และกรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารให้แล้ว แต่ส่วนราชการยังไม่มีการบันทึกรายการขอจ่าย
เงินฝากคลัง จ�ำนวน 2,343,079,313.72 บาท ประกอบด้วย เงินฝากคลังของส่วนกลาง จ�ำนวน 1,979,094,116.29 บาท
และเงินฝากคลังของหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 415,578,225.28 บาท และหักด้วยบัญชีพักเงินฝากคลัง
จ�ำนวน 51,593,027.85 บาท
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หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
					
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

หน่วย : บาท
1,079,315.00
2,756,785.00
1,272,592,101.53
7,017,324.00
1,283,445,525.53

ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน จ�ำนวน 1,272,592,101.53 บาท เป็นเงินรายได้ที่กรมศุลกากรจัดเก็บแทน
กรมสรรพสามิตค้างน�ำส่ง และมีการน�ำส่งครบถ้วนแล้ว ในปีงบประมาณ 2556
เงินจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน 7,017,324.00 บาท เป็นการจ่ายเงินมัดจ�ำล่วงหน้า 15% ของค่าจ้างพิมพ์แสตมป์

หมายเหตุที่ 4 รายได้ค้างรับ จ�ำนวน 6,496,006.19 บาท เป็นรายการบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุที่ 5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
วัสดุคงคลังยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จ�ำนวน 485,569,409.22 บาท เป็นยอดคงเหลือ ตามบัญชีวสั ดุคงคลัง
มีมูลค่าและรายละเอียดเท่ากับวัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุที่ 6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ประกอบด้วย
					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

หน่วย : บาท
1,942,767,252.21
387,113,425.85
1,555,653,826.36
1,899,565,669.36
1,115,861,340.10
783,704,329.26
341,801,089.05
2,681,159,244.67
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หมายเหตุที่ 7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย
					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
รวมสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หน่วย : บาท
243,987,810.06
96,751,284.95
147,236,525.11

หมายเหตุที่ 8 เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
					
เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
รับสินค้า/ใบส�ำคัญ (GR/IR)
เจ้าหนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน
เจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานภาครัฐ
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

หน่วย : บาท
427,500.00
44,183,417.21
1,223,780.16
19,931,904.81
246,236,714.22
4,193,371.41
316,196,687.81

หมายเหตุที่ 9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
					
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท
539,725.85
11,390,303.24
72,101.79
12,002,130.88

บัญชีใบส�ำคัญค้างจ่าย จ�ำนวน 11,390,303.24 บาท เป็นรายการที่หน่วยงานตั้งขอเบิกแต่ยังไม่ได้รับเงินจาก
กรมบัญชีกลาง
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กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 10 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง ประกอบด้วย
					
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
รวมรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

หน่วย : บาท
1,430,479.63
209,015,414.93
311,158,225.14
521,604,119.70

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง จ�ำนวน 521,604,119.70 บาท เป็นการบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
ได้ภายในปีงบประมาณ รวม 3 หน่วยเบิกจ่าย แต่ยงั ไม่ได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินภายในปีงบประมาณทีเ่ กิดรายได้ ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชี
กรมบัญชีกลางด�ำเนินการกลับรายการให้ในปีบัญชีใหม่ (1 ตุลาคมของทุกปี)

หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะสัน้ จ�ำนวน 285,355,647.04 บาท เป็นเงินรายได้ทกี่ รมสรรพสามิตจัดเก็บแทนกองทุนน�ำ้ มัน

เชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินบ� ำรุงองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และเงินสินบนรางวัล

หมายเหตุที่ 12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท
20,971,939.52
137,374,349.22
158,346,288.74

หมายเหตุที่ 13 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ประกอบด้วย
					
รายได้รอการรับรู้ระยะยาวยกมา
หัก ข้อผิดพลาดจากการยกยอด
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงข้อผิดพลาด
บวก สินทรัพย์รับบริจาคเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2555
					
หัก ทยอยรับรู้รายได้ ระหว่างปี 2548 – 2555
รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว

หน่วย : บาท
53,854,619.30
2,271,311.39
51,583,307.91
2,813,404.27
54,396,712.17
5,023,969.20
49,372,742.98
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 14 เงินทดรองราชการรับจากคลัง จ�ำนวน 2,317,500.00 บาท ประกอบด้วย เงินทดรองราชการของส่วนกลาง
จ�ำนวน 1,000,000.00 บาท และส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 1,317,500.00 บาท

หมายเหตุที่ 15 ทุน ประกอบด้วย
					
ทุนยกยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
บวก รายการทุนเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2548-2555
					
หัก รายการทุนเคลื่อนไหวลดลง
		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2548-2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท
2,008,643,702.05
13,374,699.95
2,022,018,402.00
106,374.00
2,021,912,028.00

หมายเหตุที่ 16 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ประกอบด้วย
					
บัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
บวก รายการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
					
หัก รายการเคลื่อนไหวลดลง
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หน่วย : บาท
13,888,286,225.69
18,188,173,754.39
32,076,459,980.08
24,899,188,032.37
7,177,271,947.71

หมายเหตุที่ 17 รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย
					
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบด�ำเนินงาน

หน่วย : บาท
1,244,155,452.29
218,872,330.00
268,692,756.81
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กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 17 รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย (ต่อ)
					
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
รายได้เงินกู้จากรัฐบาล
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท
5,514,584.52
258,679,926.44
668,861,628.68
582,000.00
4,884,381.10
2,660,474,297.64

หมายเหตุที่ 18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
					
รายได้จากการให้บริการ – บุคคลภายนอก
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หน่วย : บาท
34,940,111.18
1,678,288,134.79
1,713,228,245.97

รายได้จากการให้บริการ- บุคคลภายนอก จ�ำนวน 34,940,111.18 บาท เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการจัดเก็บเงิน
1.5% ของค่าภาษีสุราและค่าแสตมป์ยาสูบ น�ำส่งให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานได้หกั ค่าใช้จา่ ยไว้ในอัตรา 1.5% ของเงินทีจ่ ดั เก็บให้กบั องค์การฯไว้เพือ่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง ก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินบ�ำรุงองค์การให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย เงินดังกล่าวเมื่อได้รับให้น�ำฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบ�ำรุงองค์การฯ ของ ส.ส.ท.”
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี จ�ำนวน 1,678,288,134.79 บาท เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้หักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา
5% ของเงินภาษีสรรพสามิตที่เก็บได้ ให้กับกระทรวงมหาดไทย และหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา 3% ของค่าใบอนุญาตที่เก็บได้ ให้
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมายเหตุที่ 19 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค ประกอบด้วย
					
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

หน่วย : บาท
4,340,517.00
4,962,660.44
9,303,177.44
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น จ�ำนวน 4,340,517.00 บาท เป็นรายได้เกิดจากการรับ
โอนเงินระหว่างส่วนราชการ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)

หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
					
เงินเดือน		
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
ค่าจ้าง			
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินเพิ่ม			
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

หน่วย : บาท
1,078,409,258.77
30,718,735.00
1,619,362.40
89,987,494.29
56,596,724.38
3,196,840
394,054.20
256,425,979.77
114,128,921.68
13,639,274.00
1,064,808.00
19,072,492.35
28,608,738.52
1,618,267.99
12,332,756.73
19,952,718.80
1,937,455.17
15,600.00
2,643,064.63
1,358,672.00
1,733,721,218.68
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กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 21 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ประกอบด้วย
					
เงินบ�ำเหน็จ
เงินบ�ำเหน็จตกทอด
เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ

หน่วย : บาท
2,794,993.50
21,457,791.15
18,132,802.95

บ�ำนาญปกติ

298,819,402.00

บ�ำนาญพิเศษ
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ�ำนาญตาย
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
บ�ำเหน็จรายเดือน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

425,887.20
2,202,973.78
52,897,297.26
1,918,809.66
79,895,284.10
852,763.50
13,159,120.00
2,450,577.16
5,577.00
495,013,279.26

หมายเหตุที่ 22 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย
					
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

หน่วย : บาท
3,412,221.00
107,509,884.04
1,666,994.00
5,762,276
118,351,375.04
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 23 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
					
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หน่วย : บาท
84,447,923.90
24,254,720.43
16,288,575.00
5,411,587.33
130,402,806.66

หมายเหตุที่ 24 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ประกอบด้วย
					
ค่าวัสดุ			
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย

หน่วย : บาท
464,147,282.11
34,926,648.05
45,436,399.06
214,232,713.12
11,689,613.00
4,369,500.00
1,239,369.80
827,530.00
48,203.00
109,109,435.00
386,210.64
10,239,997.10
1,510,755.00
4,500.00
32,949,551.20
1,876,701.17
462,583.34
2,001,607,184.51
2,274,188.32
1,988,616.58
2,939,326,981
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 25 ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
					
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค

หน่วย : บาท
34,791,054.12
1,751,264.85
6,626,200.65
10,632,869.26
2,090,312.20
55,891,701.08

หมายเหตุที่ 26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
					
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารส�ำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ ไม่ระบุรายละเอียด
ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

หน่วย : บาท
16,754,994.77
12,475,692.69
5,721,826.46
3,939,323.30
8,999.52
8,410,293.07
13,210,700.61
80,670,670.93
2,988,575.47
3,619,729.49
471,653.33
32,755.27
7,172,583.52
29,613.02
14,021,353.73
61,922,748.90
1,136,911.75
847,867.68
2,993,901.32
8,451.11
40,229,172.38
3,440.25
276,671,258.57
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 27 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประกอบด้วย
					

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

4,750,485.03
180,752,484.95
750,039.39
186,253,009.37

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น จ�ำนวน 180,752,484.95 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การรับโอนเงินระหว่างส่วนราชการ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) ประกอบด้วย โอนเข้าบัญชีกองทุนพัฒนา
บุคลากร กระทรวงการคลัง จ�ำนวน 27,840,000.00 บาท โอนเงินฝากค่าใช้จา่ ย 10% ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ�ำนวน
150,087,584.95 บาท โอนให้กรมธนารักษ์ จ�ำนวน 2,824,900.00 บาท

หมายเหตุที่ 28 ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
					

หน่วย : บาท

เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

12,000,000.00
21,213,666.21
33,213,666.21

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2555) ประกอบด้วย
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/ สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
มาตรการรถยนต์
คันแรก
รวม

1,285,905,100
258,246,522.00
90,433,795.00
5,600,000.00
350,802,383.00
95,000,000.00

7,000,000.00

6,156,467.70
51,596,750.00
48,549,840.00
77,678,790.00

1,258,610,188.66
245,585,779.24
38,837,045.00
5,514,584.22
302,033,687.97
10,000,000.00

27,294,911.34
6,504,275.06
0.00
85,415.78
218,855.03
321,210.00

2,085,987,800.00

7,000,000.00

183,981,847.70

1,860,581,285.09

34,424,667.21
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กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2554)
รายการ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
2,349,950.00
41,510,650.00
31,677.20
43,892,277.20

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
30,285,650.00
31,677.2
30,317,327.20

เบิกจ่าย
2,349,950.00
11,225,000.00
-		
13,574,950.00

คงเหลือ
-

หมายเหตุที่ 31 รายงานรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย
					
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
		 รายได้แผ่นดิน - ภาษี
			 ภาษีทางอ้อม
			 ภาษีอื่น
		
รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
		 รายได้อื่น
		 รวมรายได้นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
		 หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
		 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
					
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิ

หน่วย : บาท

378,046,588,979.60
166,083,752.00
378,212,672,731.60
21,975,825.47
2,503,142,565.03
2,525,118,390.50
380,737,791,122.10
361,956,535.37
3,280,436,554.08
377,095,398,032.65
375,512,006,528.06
1,583,391,504.59
521,604,119.70
1,061,787,384.89
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 32 รายได้ภาษีทางอ้อม ประกอบด้วย
					
รายได้ภาษีสรรพสามิตจากการน�ำเข้า
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์
รายได้ภาษีสุราและแสตมป์สุรา
รายได้ภาษีเบียร์
รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
รายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ
รายได้ภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน�้ำมัน
รายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า
รายได้ภาษีรถยนต์
รายได้ภาษีแบตเตอรี่
รายได้ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส�ำอาง
รายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว
รายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่
รายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
รายได้ภาษีสถานบริการเฉพาะให้ความบันเทิง
รายได้ภาษีสถานบริการอื่น
รวมรายได้ภาษีทางอ้อม

หน่วย : บาท
81,991,466,558.54
2,233,451,293.53
46,887,425,072.13
64,656,034,843.15
16,155,145,826.30
43,539,418,905.77
58,613,213,827.40
850,883,034.02
60,811,121,825.85
1,350,998,549.89
116,525,479.94
748,529.48
33,403,013.40
29,685,702.85
103,915,546.00
673,150,971.35
378,046,588,979.60
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กรมสรรพสามิต

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2555

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
แถลงข่ า วการจั บ กุ ม น�้ ำ มั น เตาเถื่ อ น ได้ ข องกลาง
จ�ำนวน 50,000 ลิตร มูลค่าของกลาง 1,031,765 บาท ค่า
ปรับ 515,880 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,547,645 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2554 ณ ท่ า เที ย บเรื อ ร้ า ง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางไปมอบน�้ำดื่ม
จ�ำนวน 120,000 ขวด ให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด
ลพบุ รี โดยมอบผ่ า นศู น ย์ ว ายุ ภั ก ษ์ ร ่ ว มใจ ช่ ว ยภั ย
น�้ ำ ท่ ว ม ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ใ นการรวบรวมสิ่ ง ของรั บ
บริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ก่ อ นน� ำ ไป
แจกจ่ า ยให้ ป ระชาชน พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้ เ ดิ น ทางร่ ว ม
กั บ คณะรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง และ
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ลพบุ รี ใ นการเยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง
ใจและแจกสิ่ ง ของอุ ป โภคบริ โ ภคให้ ผู ้ ป ระสบ
อุทกภัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี เมื่อ
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554

ดร.บุ ญ ชั ย พิ ทั ก ษ์ ด� ำ รงกิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ภ าษี
สรรพสามิต และกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยส�ำนักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานทีส่ ง่ ผลงานเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชน ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาระบบราชการเฉพาะกิ จ เกี่ ย วกั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานและลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (อ.ก.พ.ร.)
โดยมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา และนายสุรพล แสวงศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะมาตรวจเยี่ยมการด�ำเนิน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนและตรวจประเมิ น
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554
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นายบุ ญ ทรง เตริ ย าภิ ร มย์
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
การคลัง และ นายจุมพล ริมสาคร
รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เดิ น ทางไปให้ สั ม ภาษณ์ กั บ
ร า ย ก า ร “ บ ่ า ย นี้ มี ค� ำ ต อ บ ”
เกี่ ย วกั บ งานมหกรรมรถยนต์
คันแรก และเรือ่ งของการช่วยเหลือ
ผู ้ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ณ สถานี
Modern 9 TV (ช่อง9) เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2554

นายบุ ญ ทรง เตริ ย าภิ ร มย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลั ง มอบถุ ง ยั ง ชี พ แก่
ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี น าย
เอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
สรรพสามิ ต ร่ ว มมอบน�้ ำ มั น
ดี เ ซล จ� ำ นวน 20 ถั ง น�้ ำ มั น
เบนซิน จ�ำนวน 20 ถัง พร้อม
เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2554

นายธี ร ะชั ย ภู ว นาถนรานุ บ าล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พร้อมด้วย นางเบญจา หลุยเจริญ
อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต และ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการ
คลัง มอบของบริจาคแก่ผู้ประสบ
อุทกภัย จากนั้นตรวจเยี่ยมภายใน
ศู น ย์ พั ก พิ ง ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบ
อุ ท กภั ย หรื อ “สถาบั น พั ฒ นา
การจัดเก็บอากร กรมสรรพสามิต”
ถึ ง ความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์น�้ำท่วมที่คาดว่าจะมี
ผู ้ ป ระสบภั ย เข้ า มาพั ก พิ ง มากขึ้ น
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ สนามบินน�ำ้
จังหวัดนนทบุรี

นายเอกศั ก ดิ์ โอเจริ ญ ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
พั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต
ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข ้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต วางพวงมาลา
ถวายสักการะ เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554
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นายสุรพล สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการ
พั ฒ นาและบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี เป็ น
ตัวแทนข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมกับ
กระทรวงการคลัง ในการถวายสักการะพระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งใน
วั น ปิ ย มหาราช ณ ลานพระบรมรู ป ทรงม้ า
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554

นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
ตรวจเยี่ ย มศู น ย์ ว ายุ ภั ก ษ์ ร ่ ว มใจ ช่ ว ยภั ย น�้ ำ ท่ ว ม
จังหวัดนนทบุรี และรับมอบยาคูลท์จากบริษัท ยาคูลท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 10,000 ขวด เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2554

นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ได้
มอบหมายให้นายสุรพล สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นตัวแทนถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหาร
ระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธี
ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2554
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นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ
อธิบดีกรมสรรพสามิต รับ
มอบเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่ม และ
อาหารแห้ ง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบอุทกภัย จากนาย
ธนากร คุปตจิตต์ ผู้อ�ำนวย
การฝ่ายบริหารกฏระเบียบ
และรั ฐ กิ จ สั ม พั น ธ์ บริ ษั ท
ดิ อ าจิ โ อ โมเอ็ ท เฮนเนสซี่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ หอ
ประชุมสรรพสามิต วันที่ 18
พฤศจิกายน 2554

กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายธีระชัย
ภูวนาถนรานุบาล) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายบุญทรง
เตริยาภิรมย์) ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ใน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
ได้สั่งการให้นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดี น�ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบ
ปราม พร้อมเรือตรวจการณ์ราชวัตร 2 ช่วยล�ำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ศูนย์ประจ�ำจังหวัดเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ออกจากพื้ น ที่ และจะอ� ำ นวยความสะดวกในพื้ น ที่
เสียงภัยของจังหวัดจนกว่าสถานการณ์น�้ำท่วมจะคลีค่ ลาย นอกจากนีอ้ ธิบดี
กรมสรรพสามิตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศช่วยดูแลประชาชนและ
ข้าราชการในสังกัด

น า ง เ บ ญ จ า ห ลุ ย เ จ ริ ญ
อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น
ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี ถ ว า ย สั ต ย ์
ปฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการ
ที่ดี และพลังของแผ่นดิน โดยมี
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต เข้ า
ร่วมพิธแี ละร่วมใส่บาตรพระภิกษุ
สงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ณ หอประชุม
สรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2554
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นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้
ให้การต้อนรับ นายสิรวิ ทุ ธ์ เสียมภักดี นายกสมาคมการค้า
ผูผ้ ลิตเอทานอลและคณะ เพือ่ แสดงความยินดีกบั ต�ำแหน่ง
ใหม่ และหารือประเด็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เอทานอลไทยเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ทางการ
ตลาดแก่อุตสาหกรรมเอทานอลประเทศไทยต่อไป ณ
ห้องประชุม 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นายเอกศักดิ์
โอเจริ ญ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต และนาย
ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดี ผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิต
เดินทางร่วมกิจกรรม “สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง” ณ โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบ�ำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอธิบดีกรมสรรพสามิตได้มอบเงิน
ช่วยเหลือฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กฬี า เพือ่
เป็นขวัญและก�ำลังใจให้ครู นักเรียน ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
และทาสีรั้วโรงเรียน ทั้งยังมีกิจกรรมการเล่นเกมแจกของรางวัลและการแสดงจาก
ศิลปิน เชน ธนา (เชน Nice 2 Meet U) ที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนาน
ให้กับเด็กๆ และผู้มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านการพั ฒนา
ระบบควบคุมทางสรรพสามิต พร้อมด้วย ดร.บุญชัย
พิ ทั ก ษ์ ด� ำ รงกิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ภ าษี
สรรพสามิ ต และคณะผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต รั บ
“รางวั ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชน” ประจ�ำ ปี
2554 จากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเจ้าพระยา
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่
กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง กรมสรรพสามิ ต ได้ รั บ รางวั ล ทั้ ง หมด
จ�ำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลนวัตกรรม
การให้บริการ 2 รางวัลและรางวัลชมเชยประเภทรางวัล
รายกระบวนงาน 1 รางวัล
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
ได้ แ ก่ นายสุ ร พล สุ ป ระดิ ษ ฐ์
ที่ ป รึ ก ษ า ด ้ า น ก า ร พั ฒ น า
และบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี
นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษา
ด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทาง
สรรพสามิ ต ดร.บุ ญ ชั ย พิ ทั ก ษ์
ด�ำรงกิจ ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษี ส รรพสามิ ต นางสาวนภา
รัตน์ กัลยาณสุต รองอธิบดี นาย
จุมพล ริมสาคร รองอธิบดี และ
นายธรรมศั ก ดิ์ ลออเอี่ ย ม รอง
อธิบดี เข้าอวยพรปีใหม่และมอบ
กระเช้ า ดอกไม้ แ ด่ นายธี ร ะชั ย
ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั ง นายบุ ญ ทรง
เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์
ภู ่ ช อุ ่ ม ปลั ด กระทรวงการคลั ง
นางเสาวนี ย ์ กมลบุ ต ร รอง
ปลั ด กระทรวงการคลั ง และ
หั ว หน้ า กลุ ่ ม ภารกิ จ ด้ า นรายได้
และ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
รองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อ
วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2554 ณ
กระทรวงการคลัง

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นางสมณีย์
มงคลโภชน์ ผ้อู �ำนวยการส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 9 / 2554 เมื่อวันพุธที่ 28
ธันวาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบเงินจ�ำนวน
20 ล้านบาท จากนายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิ
พระแก้ ว มรกตจ� ำ ลอง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ� ำ
กรมสรรพสามิตที่ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 937 ราย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2555 ณ กรมสรรพสามิต
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ดร.อารี พ งศ์ ภู ่ ช อุ ่ ม ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมรถ
คันแรก ครั้งที่ 1” โดยมีนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้อมด้วยผู้บ ริ ห าร
กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุ ม ไบเทค บางนา เมื่ อ วั น ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2555

ดร.บุญชัย พิทกั ษ์ดำ� รงกิจ ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต ร่วมพิธปี ระกาศรางวัลและมอบรางวัล
เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2554 (The 3rd MOF
INNOVATION AWARDS 2011) โดยมี น ายกิ ต ติ
รัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานในพิ ธี ซึ่ ง
กรมสรรพสามิตได้รบั รางวัลชมเชย หน่วยงานระดับกรม
ประเภทรางวั ล นวั ต กรรมการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ท�ำงาน และรางวัลชมเชยประเภทกลุ่มบุคคล/บุคคล
ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2555

นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การ
ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมเพื่อ
ศึกษาเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ หอ
ประชุมสรรพสามิต วันที่ 21 มีนาคม 2555
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นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในงานกาชาดประจ�ำปี 2555 ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งในการนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วม
ออกร้านกาชาดด้วย

ดร.บุ ญ ชั ย พิ ทั ก ษ์ ด� ำ รงกิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
ยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
เป็นประธานเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม
มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง
เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2555

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
รั บ จดหมายเปิ ด ผนึ ก จาก เครื อ ข่ า ยองค์ ก รงด
เหล้า (สคล.) ซึ่งได้เดินทางมาแสดงจุดยืน เพื่อให้
กรมสรรพสามิ ต ด� ำ เนิ น การอย่ า งเข้ ม งวดกั บ ผู ้ ข าย
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ หอประชุมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
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นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต
สรงน�้ ำ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ พระธาตุ อ รหั น ต์ และ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และได้ให้เกียรติใน
พิ ธี ร ดน�้ ำ ขอพรจากข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรมสรรพสามิ ต เนื่ อ งในโอกาสวั น สงกรานต์ ณ
หอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้การ
ต้ อ นรั บ คณะที่ ป รึ ก ษาประธานาธิ บ ดี ข องประเทศ
มองโกเลีย เพื่อมาศึกษาและดูงานที่กรมสรรพสามิต
ณ ห้องประชุมสรรพสามิตพืน้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม
2555

นางดารั ต บิ น ซี ดิ น ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
สรรพสมิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ร่วมกับรองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 5 และรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา
ค้ า ยาบ้ า โดยได้ ข องกลางเป็ น ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
ประเภท 1 (ยาบ้า) จ�ำนวน 500,000 เม็ด ณ ห้องประชุม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
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นายสุรพล สุประดิษฐ์ ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลีย่ น
ความรู้ “สรรพสามิต มิติใหม่แห่งการบริการ (Innovative Service Dimensions of Excise)” เพื่อเผยแพร่ผลการด�ำเนิน
การและวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องหน่วยงานต้นแบบคุณภาพการบริหารจัดการ และน�ำเสนอกระบวนงานทีไ่ ด้รบั รางวัลคุณภาพ
การให้บริการ โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพืน้ ที่ และข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดี
กรมสรรพสามิ ต พร้ อ มด้ ว ย
ผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง
และคณะที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ช ่ ว ย
ว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยีย่ ม
กิจการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
เพื่อรับฟังผลการด�ำเนินงานและ
ข้ อ หารื อ ปั ญ หาต่ า งๆ รวมทั้ ง ได้
มอบนโยบายให้ กั บ โรงงานไพ่
พร้ อ มเยี่ ย มชมกระบวนการผลิ ต
ไพ่ ข องโรงงานไพ่ เมื่ อ วั น ที่ 18
พฤษภาคม 2555

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดี
กรมสรรพสามิ ต และนาย
เอกศั ก ดิ์ โอเจริ ญ ที่ ป รึ ก ษา
ด ้ า น พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
ทางสรรพสามิ ต พร้ อ มคณะ
ผู้บริหารกรมตรวจราชการในพื้นที่
จั ง หวั ด นครสวรรค์ แ ละเปิ ด ป้ า ย
อาคารส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครสวรรค์ เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ด� ำ เนิ น งานและรั บ ทราบปั ญ หา
อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
สรรพสามิตภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2555

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รอง
อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รม
สรรพสามิต ร่วมกันท�ำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ในโครงการ
“สรรพสามิตใสสะอาด” ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมือ่
วันที่ 22 มิถุนายน 2555
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นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อม
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต มอบกระเช้าอวยพรแก่นาย
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เงินตราคู่แผ่นดิน นวมินทร์องค์ราชัน” โดยกรม
ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในการนี้ นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดี ผูแ้ ทน
กรมสรรพสามิต ได้เข้าร่วมงานพร้อมผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง และ
เข้ารับเหรียญที่ระลึกจากนายกรัฐมนตรี ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เข้าร่วม
เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ครบรอบ 73 ปี
โดยมี ผูอ้ ำ� นวยการโรงงานไพ่ พร้อมเจ้าหน้าทีโ่ รงงานไพ่
ให้การต้อนรับ ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2555
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นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต เยี่ ย มชมการผลิ ต
รถยนต์ ข องบริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จ� ำ กั ด ณ โรงงานโตโยต้ า บ้ า นโพธิ์ จ.ฉะเชิ ง เทรา เมื่ อ วั น ที่
4 กรกฎาคม 2555

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิ ต ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวัน
สถาปนากรมศุลกากรครบรอบ138ปี พร้อมร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนมูลนิธิคนตาบอดไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ138ปี
ศุลกากร ณ บริเวณห้องโถง อาคาร1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2555

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร ศึ ก ษาดู ง านการพั ฒ นา
รูปแบบแสตมป์สรรพสามิต ณ ประเทศฮังการี
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
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นายจุ ม พล ริ ม สาคร รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
พร้ อ มข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต เข้ า
ร่ ว มรั บ ฟั ง การบรรยายพิ เ ศษ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู ่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หั ว ข้ อ “เปิ ด โลกทั ศ น์ สู ่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น AEC:ความท้ า ทายใหม่
เชิงวิชาชีพของข้าราชการกรมสรรพสามิต” โดย รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานใน
โครงการรณรงค์ “ขอบน�ำ้ ใจ..วันพระใหญ่ไม่ขายเหล้า” จัดโดย ส�ำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกับกรมสรรพสามิตและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (สน.ชนะสงคราม)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ถนนข้าวสาร

นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดี และนายธรรมศักดิ์
ลออเอีย่ ม รองอธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมท�ำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพ
สามิตใสสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
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ดร.บุ ญ ชั ย พิ ทั ก ษ์ ด� ำ รงกิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
ยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมรณรงค์มวลชนสัมพันธ์ด้านป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2555 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข้ า ร่ ว มทู ล เกล้ า
ทู ล กระหม่ อ มถวายแจกั น ดอกไม้ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง
“รวมแรงไทย รักษาน�้ำใสทุกคูคลอง” ด้วยความร่วม
มื อ ทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลั ง คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ ก าร
ต้อนรับ และนางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดี
ผู้แทนกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณวัด
บั ว แก้ ว เขตคลองสามวา กรุ ง เทพมหานคร โดย
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการปล่อยขบวนสารวัตร
ประจ�ำคลองลงเรือเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบ
อุปกรณ์ส�ำหรับดูแลรักษาคูคลองให้กับตัวแทนชุมชน
จากนั้นได้เดินชมนิทรรศการและร่วมลงนามในป้าย
ปฏิ ญ าณร่ ว มรั ก ษาคลองกั บ ตั ว แทนภาครั ฐ และ
เอกชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นผู้ร่วมดูแลคลอง
สามวา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555
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100 กรมสรรพสามิต

นายธี ร ะชั ย ภู ว นาถนรานุ บ าล รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วย นายบุญทรง
เตริ ย าภิ ร มย์ และดร.อารี พ งศ์ ภู ่ ช อุ ่ ม
ปลั ด กระทรวงการคลั ง เดิ น ทางตรวจเยี่ ย ม
กรมสรรพสามิต พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ
และการจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลังให้คณะ
ผู้บริหารของกรมสรรพสามิต โดยมีนางเบญจา
หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต คณะผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี พร้ อ มคณะ
ผูบ้ ริหารกระทรวงการคลัง เยีย่ มชมบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” นิทรรศการ “รัฐบาลพบประชาชน
ทุนเพือ่ คุณภาพชีวติ ” รวมถึงกิจกรรมการแสดงผลงาน และการให้
บริการของสถาบันการเงินของรัฐ และหน่วยงานต่างๆ ภายในงาน
“รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีนางเบญจา
หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตให้การต้อนรับ ในการนีก้ รมสรรพสามิต
ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน 80 ปีกรมสรรพสามิต และ
โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ณ สนามราช
มังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิด
ตัวโครงการ “วัคซีนเด็กไทยห่างไกลสุรา” ซึ่งจัดขึ้นโดย ส�ำนักงานเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) ร่วมกับ กรมสรรพสามิต เพื่อให้เด็กและครอบครัวสร้าง
ความตระหนักในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยรูปแบบกิจกรรม
ละคร สั น ทนาการ ทั ก ษะการระบายสี ใ นหนั ง สื อ นิ ท านสอดแทรก
พิ ษ ภั ย ของสุ ร า และผลกระทบต่ อ ครอบครั ว ณ อาคารหอประชุ ม
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555
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นายจุ ม พล ริ ม สาคร รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ผลิตและ
เพาะปลูกใบยาเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ โดยมีน ายทนุ ศั ก ดิ์ เล็ ก อุ ทั ย รั ฐ มนตรี ช ่ ว ย
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการหารือ ณ
ห้ อ งประชุ ม วายุ ภั ก ษ์ 3 กระทรวงการคลั ง เมื่ อ วั น ที่
12 กันยายน 2555

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต เข้ารับโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการจาก
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัด
กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวง
การคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

ดร.บุ ญ ชั ย พิ ทั ก ษ์ ด� ำ รงกิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ภ าษี
สรรพสามิต เปิดการอบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคี
ภัยขั้นต้น ณ อาคารหอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
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อัตราภาษีสรรพสามิต
รายการ

1. นํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน
1.1 น�้ำมันเบนซินและน�้ำมันที่คล้ำยกัน
(1) น�้ำมันเบนซินชนิดไร้สำรตะกั่ว
(2) น�้ำมันเบนซินนอกจำก (1)
(3) น�้ำมันเบนซินชนิดที่ไร้สำรตะกั่วที่น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำยให้แก่
ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์กำร
สหประชำชำติหรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรือ
ตำมสัญญำกับนำนำประเทศหรือทำงกำรทูต ตำมหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(4) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด
(5) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด
(6) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด
1.2 แนพทำ รีฟอร์เมท ไพโรลำยลิสก๊ำซโซลีน และของเหลว
ที่คล้ำยกัน
- แนพทำ รีฟอร์เมท ไพโรลำยลิสก๊ำซโซลีน และของเหลว
ที่คล้ำยกัน
1.3 น�้ำมันก๊ำดและน�้ำมันที่จุดให้แสงสว่ำงที่คล้ำยกัน
- น�้ำมันก๊ำดและน�้ำมันที่จุดให้แสงสว่ำงที่คล้ำยกัน
1.4 น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่น
(1) น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ของอำกำศยำน
(2) น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นที่น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส�ำหรับอำกำศยำนในประเทศตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร
และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(3) น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นที่น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส�ำหรับอำกำศยำนไปต่ำงประเทศ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.5 น�้ำมันดีเซลและน�้ำมันอื่นๆ ที่คล้ำยกัน
(1) น�ำ้ มันดีเซลทีม่ ปี ริมำณก�ำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน�ำ้ หนัก
(2) น�้ำมันดีเซลที่มีปริมำณก�ำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005
โดยน�้ำหนัก
(3) น�้ำมันดีเซลที่น�ำไปจ�ำหน่ำยในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักร
ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(4) น�้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักรในเรือ
จดทะเบียนส�ำหรับกำรประมงตำม พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481
และเหลืออยู่ในถังใช้กำรปกติของเรือนั้น ในขณะที่ที่เดินทำง
เข้ำมำในรำชอำณำจักร

ณ วันที่ 11 มกรำคม 2556
เพดานภาษี
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

42
42
42

10.00 บำท/ลิตร
0
10.00 บำท/ลิตร
0
10.00 บำท/ลิตร ยกเว้นภำษี

7.000 บำท/ลิตร
7.000 บำท/ลิตร

42

10.00 บำท/ลิตร

0

6.300 บำท/ลิตร

42

10.00 บำท/ลิตร

0

5.600 บำท/ลิตร

42

10.00 บำท/ลิตร

0

1.050 บำท/ลิตร

42

10.00 บำท/ลิตร

36

7.000 บำท/ลิตร

34

4.00 บำท/ลิตร

0

3.055 บำท/ลิตร

34

4.00 บำท/ลิตร

23

3.00 บำท/ลิตร

34

4.00 บำท/ลิตร

1

0.20 บำท/ลิตร

34

4.00 บำท/ลิตร

ยกเว้นภำษี

34
34

10.00 บำท/ลิตร
10.00 บำท/ลิตร

0
0

34

10.00 บำท/ลิตร ยกเว้นภำษี

34

10.00 บำท/ลิตร ยกเว้นภำษี

5.3100 บำท/ลิตร
0.005 บำท/ลิตร

รายงานประจำ�ปี 2555
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รายการ

			

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

(5) น�้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
34
10.00 บาท/ลิตร
0
0.005 บาท/ลิตร
กรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(6) น�้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ
34
10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี
ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ตามที่อธิบดีก�ำหนด
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
5.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี   
ที่น�ำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน�้ำมัน
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.
34
(2) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน
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
ที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และขายไฟฟ้า
ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.8 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์
ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนเหลว
34
13.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี
และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
34
(2) ก๊าซอีเทนเหลว
13.00 บาท/ก.ก.
23
2.17 บาท/ก.ก.
1.9 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว 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 ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพ
34
13.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี
    เป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
     1.11 เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอิน
ในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน						
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เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

รายการ

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

(1) เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน
บิวทำไดอินในสภำพเป็นก๊ำซ และก๊ำซที่คล้ำยกัน
1.12 น�้ำมันเตำและน�้ำมันที่คล้ำยกัน
1.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
(1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและขำยไฟฟ้ำทั้งหมดให้แก่
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.14 สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
ทั้งนี้เฉพำะที่มีคุณสมบัติตำมที่อธิบดีกรมสรรพสำมิตประกำศ
ก�ำหนด
(1) สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
ทั้งนี้เฉพำะที่มีคุณสมบัติตำมที่อธิบดีกรมสรรพสำมิต
ประกำศก�ำหนด
(2) สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
ทั้งนี้เฉพำะที่มีคุณสมบัติตำมที่อธิบดีกรมสรรพสำมิต
ประกำศก�ำหนดที่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.1-1.14 (1) น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสำหกรรมผลิตได้
และน�ำไปใช้ในขบวนกำรผลิตภำยในโรงอุตสำหกรรมนั้น
ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(2) น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตในโรงอุตสำหกรรมน�้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีก�ำหนด

34

9.00 บำท/ก.ก.

ยกเว้นภำษี

42

10.00 บำท/ลิตร

5

-

42
42

10.00 บำท/ลิตร
10.00 บำท/ลิตร

12
1

-

42

10.00 บำท/ลิตร

30

-

42

10.00 บำท/ลิตร ยกเว้นภำษี

-

-

-

ยกเว้นภำษี

-

-

-

ยกเว้นภำษี

-

25
25
25

0.77 บำท/ภำชนะ
0.77 บำท/440 C.C.
0.77 บำท/440 C.C.

25
25
25

0.77 บำท/ภำชนะ
0.77 บำท/440 C.C.
0.77 บำท/440 C.C.

20
20
20

0.45 บำท/ภำชนะ
0.45 บำท/440 C.C.
0.45 บำท/440 C.C.

20
20
20

0.37 บำท/ภำชนะ
0.37 บำท/440 C.C.
0.37 บำท/440 C.C.

2. เครื่องดื่ม
2.1 น�้ำแร่เทียม น�้ำโซดำ และน�้ำอัดลมที่ไม่เติมน�้ำตำล หรือ
สำรท�ำให้หวำนอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส
(1) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรไม่เกิน 440 c.c.
(2) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรเกิน 440 c.c.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จำกเครื่องขำยเครื่องดื่ม
2.2 น�้ำแร่เทียม และน�้ำอัดลมที่เติมน�้ำตำล หรือสำรที่ท�ำหวำนอื่นๆ
หรือที่ปรุงกลิ่น รส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
แต่ไม่รวมถึงน�้ำผลไม้หรือน�้ำพืชผักตำมประเภทที่ 2.3
(1) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรไม่เกิน 440 c.c.
(2) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรเกิน 440 c.c.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จำกเครื่องขำยเครื่องดื่ม
2.3 น�้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน�้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติม
สุรำ ไม่ว่ำจะเติมน�้ำตำล หรือสำรท�ำให้หวำนอื่นๆ หรือไม่ก็ตำม
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(1) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรไม่เกิน 440 c.c.
(2) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรเกิน 440 c.c.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จำกเครื่องขำยเครื่องดื่ม
- น�้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน�้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก
และไม่เติมสุรำ ไม่ว่ำจะเติมน�้ำตำล หรือสำรท�ำให้หวำน
อื่นๆ หรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้ ต้องมีส่วนผสมตำมที่อธิบดี
กรมสรรพสำมิตก�ำหนด และต้องได้รับอนุมัติจำก
อธิบดีกรมสรรพสำมิตก่อน
(1) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรไม่เกิน 440 c.c.
(2) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรเกิน 440 c.c.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จำกเครื่องขำยเครื่องดื่ม
- น�้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน�้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก
และไม่เติมสุรำ ไม่วำ่ จะเติมน�ำ้ ตำล หรือสำรท�ำให้หวำนอืน่ ๆ
หรือไม่กต็ ำม ทัง้ นีต้ อ้ งมีสว่ นผสมตำมทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสำมิต
ก�ำหนดและต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกอธิบดีกรมสรรพสำมิตก่อน
(1) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรไม่เกิน 440 c.c.
(2) บรรจุภำชนะซึ่งมีปริมำตรเกิน 440 c.c.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จำกเครื่องขำยเครื่องดื่ม

เพดานภาษี
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

20
20
20

0.45 บำท/ภำชนะ
0.45 บำท/440 C.C.
0.45 บำท/440 C.C.

20
20
20

0.37 บำท/ภำชนะ
0.37 บำท/440 C.C.
0.37 บำท/440 C.C.

20
20
20

0.45 บำท/ภำชนะ
0.45 บำท/440 C.C.
0.45 บำท/440 C.C.

4
4
4

0.11 บำท/ภำชนะ
0.11 บำท/440 C.C.
0.11 บำท/440 C.C.

20
20
20

0.45 บำท/ภำชนะ ยกเว้นภำษี
0.45 บำท/440 C.C. ยกเว้นภำษี
0.45 บำท/440 C.C. ยกเว้นภำษี

-

3. เครื่องไฟฟา
3.1 เครื่องปรับอำกำศที่ประกอบด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้ส�ำหรับ
เปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่ว่ำจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมควำมชื้นหรือไม่ก็ตำม
ที่มีขนำดท�ำควำมเย็น ไม่เกิน 72,000 บีทียู ต่อชั่วโมง
(1) ชนิดที่ใช้กับรถยนต์
(2) อื่นๆ นอกจำก (1)
3.2 โคมไฟฟ้ำและโคมระย้ำ ส�ำหรับติดเพดำนหรือผนัง แต่ไม่รวมถึง
ที่ใช้ส�ำหรับให้แสงสว่ำงแก่ที่สำธำรณะกลำงแจ้งหรือถนนหลวง
(1) โคมไฟฟ้ำ
(2) โคมระย้ำชนิดอื่นนอกจำกที่ท�ำจำกหรือมีส่วนประกอบ
ของแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
(3) โคมระย้ำที่ท�ำจำกหรือมีส่วนประกอบของแก้วคริสตัลและ
แก้วคริสตัลอื่นๆ

30

-

15

-

30
30
15

-

15
ยกเว้นภำษี
15

-

15
15

-

ยกเว้นภำษี
ยกเว้นภำษี

-

15

-

15

-

30

-

15

-

30

-

15

-

4. แกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอื่นๆ
4.1 แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
(1) ชนิดที่ใช้บนโต๊ะอำหำรในครัว ในห้องน�้ำ ในส�ำนักงำน
ใช้ตกแต่งภำยในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกัน
(2) ลูกปด ไข่มุกเทียม รัตนชำติเทียมหรือกึ่งรัตนชำติเทียมและ
แก้วท�ำเป็นของขนำดเล็กที่คล้ำยกันและของท�ำด้วยของ
ดังกล่ำวนอกจำกเครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็น
ของเทียม ลูกตำแก้ว นอกจำกที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปน
ขนำดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ท�ำด้วยแก้วที่ท�ำเป็นรูป
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โดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจำกเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
ที่เป็นของเทียม ลูกกลมขนำดเล็กที่มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
(3) สินค้ำตำม (1) หรือ (2) ที่น�ำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ภำยในกำรผลิตสินค้ำหรือสิ่งของอื่น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(4) อื่นๆ

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

30

-

ยกเว้นภำษี

-

30

-

ยกเว้นภำษี

-

5. รถยนต
5.1 รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C.
และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้ำ (HP)
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน
2,500 C.C. และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220
แรงม้ำ (HP)
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน
3,000 C.C. และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220
แรงม้ำ (HP)
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C. หรือมีก�ำลัง
เครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้ำ (HP)
(2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV)
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
(3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB)
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
(4) รถยนต์นั่งที่ผลิตจำกรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และ
กระจกบังลมหน้ำของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจำก
รถยนต์กระบะ
(4.1) ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสำหกรรม ซึ่งมี
คุณสมบัติตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
ก�ำหนด
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
(4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตำมมำตรำ 144 ตรี
ซึ่งเสียภำษีตำมมำตรำ 144 เบญจ
5.2 รถยนต์โดยสำรที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C. และมีก�ำลัง
เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้ำ (HP)
- ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน
2,500 C.C. และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้ำ (HP)
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50
50

12
50

50
50
50

3
50
อัตรำภำษีตำม (1)
ตำมประเภทของรถยนต์นั่ง
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- ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน
3,000 C.C. และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
- ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C. หรือมีก�ำลัง
               เครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)
5.3 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
             (1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาลหรือ
องค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจ�ำนวน
              
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�ำหนด
             (2) ประเภทประหยัดพลังงาน
(2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า
  - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 C.C.
  - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.
                  (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า
                  (2.3) แบบเซลส์เชื้อเพลิง
                  (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
      (2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
   (2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบ
ไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(3) ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบ
ไม่เกิน 3,000 C.C. ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรี
                   ว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�ำหนด
                  (3.1) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลเป็นส่วนผสม
                              กับน�้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้
                              โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวต้องมีจ�ำหน่ายเป็นการทั่วไป
                              ในสถานีบริการน�้ำมัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
                              ที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
   (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000
  ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีก�ำลังเครื่องยนต์
  ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
   (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000
  ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500
                                        ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีก�ำลังเครื่องยนต์
                                        ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
  (3.1.3)   ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500
  ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000
                                        ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีก�ำลังเครื่องยนต์
                                        ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
(3.2) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
(3.3) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า
   ร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงได้

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

50

40

50

50

50

ยกเว้นภาษี

50
50
50
50

10
50
10
10

50

17

50

17

50

25

50

30

50

35

50

20
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(3.3.1) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 1,780
ลูกบำศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 2,000
ลูกบำศก์เซนติเมตรและมีก�ำลังเครื่องยนต์
ไม่เกิน 220 แรงม้ำ (HP)
(3.3.2) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 2,000
ลูกบำศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500
ลูกบำศก์เซนติเมตร และมีก�ำลังเครื่องยนต์
ไม่เกิน 220 แรงม้ำ (HP)
(3.3.3) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 2,500
ลูกบำศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000
ลูกบำศก์เซนติเมตร และมีก�ำลังเครื่องยนต์
ไม่เกิน 220 แรงม้ำ (HP)
(4) รถยนต์นั่งสำมล้อและรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์
ของรถจักรยำนยนต์ขนำดไม่เกิน 250 C.C.
(4.1) รถยนต์นั่งสำมล้อ
(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของ
รถจักรยำนยนต์ขนำดไม่เกิน 250 C.C.
5.4 รถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับให้มีน�้ำหนักรถรวมน�้ำหนัก
บรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
(1) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
(1.1) มีคุณลักษณะตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
ประกำศก�ำหนด
(1.2) มีคุณลักษณะนอกจำก (1.1)
(2) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

50

22

50

27

50

32

50
50

5
5

50

3

50
50

18
50

6. เรือ
เรือยอชต์และยำนพำหนะทำงน�้ำที่ใช้เพื่อควำมส�ำรำญ

50

-

ยกเว้นภำษี

-

20
20
20

-

15
ยกเว้นภำษี
ยกเว้นภำษี

-

30
30

-

20
ยกเว้นภำษี

-

30
30

-

3
5

-

7. ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง
(7.1) น�ำ้ หอมและหัวน�ำ้ หอมแต่ไม่รวมถึงน�ำ้ หอมและหัวน�ำ้ หอมตำม (3)
(7.2) น�้ำมันหอม
(7.3) น�้ำมันหอมและหัวน�้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิต
ในประเทศ
8. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
(8.1) พรมและสิ่งทอปูพื้นท�ำด้วยขนสัตว์
(8.2) อื่นๆ นอกจำกพรมหรือสิ่งทอปูพื้นท�ำด้วยขนสัตว์
9. รถจักรยานยนต
(9.1) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 150 ลูกบำศก์เซนติเมตร
(9.2) ทีม่ ีควำมจุของกระบอกสูบ เกิน 150 ลูกบำศก์เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน 500 ลูกบำศก์เซนติเมตร
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ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

(9.3) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบ เกิน 500 ลูกบำศก์เซนติเมตร
30
แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร
(9.4) ที่มีควำมจุของกระบอกสูบ เกิน 1,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร
30
(9.5) อื่นๆ
30
ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับส�ำหรับผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่ผลิตรถจักรยำนยนต์จำกอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

10

-

20
ยกเว้นภำษี

-

30

-

ยกเว้นภำษี

-

(11.1) แบตเตอรี่

30

-

10

-

(11.2) แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิต
จำกแบตเตอรีที่ได้เสียภำษีสรรพสำมิตแล้ว ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด

30

-

ยกเว้นภำษี

-

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

-

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
ยกเว้นภำษี

-

20

-

10

-

20

-

ยกเว้นภำษี

-

20

-

10

-

20

-

ยกเว้นภำษี

-

10. หินออนและหินแกรนิต
11. แบตเตอรี่

12. สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธฮาโลเจเนเต็ด
ของไฮโดรคารบอน
(12.1)
(12.2)
(12.3)
(12.4)
(12.5)
(12.6)
(12.7)
(12.8)
(12.9)
(12.10)
(12.11)

คำร์บอนเตตระคลอไรค์
ไดรคลอโรอีเทน
ไดรคลอโรฟูออโรมีเทน
ไดรคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
ไดรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
โบโมไดรฟลูออโรมีเทน
ไดโบโมเตตระฟลูออโรอีเทน
อื่นๆ นอกจำก (12.1 ถึง 12.10)

กิจการบันเทิงหรือหยอนใจ
13. ไนทคลับ และดิสโกเธค
(13.1) รำยรับของสถำนที่ส�ำหรับดื่ม กิน และเต้นร�ำ โดยจัดให้
มีกำรแสดงดนตรี หรือใช้เครื่องเสียงหรือกำรแสดงอื่นใด
เพื่อกำรบันเทิง
(13.2) รำยรับอื่นๆ
14. สถานอาบนํ้าหรืออบตัว และนวด
(14.1) รำยรับของกำรให้บริกำรอำบน�้ำหรืออบตัว และนวด
- รำยรับของกำรให้บริกำรอำบน�้ำหรืออบตัว และนวด
โดยมีผู้ให้บริกำร
- รำยรับของกำรให้บริกำรอำบน�้ำหรืออบตัว และนวด
ในสถำนศึกษำหรือในวัดหรือสถำนที่ส�ำหรับปฏิบัติพิธีกรรม
ทำงศำสนำ
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- รำยรับของกำรให้บริกำรอำบน�้ำหรืออบตัว และนวด
ในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสถำนพยำบำล
- รำยรับของกำรให้บริกำรอำบน�้ำหรืออบตัว และนวด
ในสถำนบริกำรเสริมควำมงำม หรือเพื่อสุขภำพ
ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(14.2) รำยรับอื่นๆ

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

20

-

ยกเว้นภำษี

-

20

-

ยกเว้นภำษี

-

20

-

ยกเว้นภำษี

-

20
20

-

20
20

-

20

-

ยกเว้นภำษี

-

20

-

ยกเว้นภำษี

-

20
20
20

-

10
10
ยกเว้นภำษี

-

50
50

-

0
0

-

50

-

ยกเว้นภำษี

-

50
50

-

0
0

-

50
50

-

ยกเว้นภำษี
ยกเว้นภำษี

-

60

100 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

60

100 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

กิจการเสี่ยงโชค
15. สนามแขงมา
(15.1) ค่ำผ่ำนประตู
(15.2) รำยรับที่หักไว้จำกผู้เล่นกำรพนันแข่งม้ำ โดยหักเงินรำงวัล
ที่ต้องจ่ำยคืนให้แก่ผู้เล่นกำรพนันแข่งม้ำดังกล่ำว
(15.3) รำยรับอื่นๆ
16. รายรับของการออกสลากกินแบง
กิจการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
17. สนามกอลฟ
(17.1) ค่ำสมำชิก
(17.2) ค่ำใช้บริกำรสนำมกอล์ฟ
(17.3) รำยรับอื่นๆ
กิจการที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
18. กิจการโทรคมนาคม
(18.1) กิจกำรโทรศัพท์พื้นฐำน
- รำยรับจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์ภำยในประเทศ
- รำยรับจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ
เฉพำะในส่วนที่เป็นรำยรับภำยในประเทศ
- รำยรับอื่นๆ
(18.2) กิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุคมนำคมระบบเซลลูล่ำ
- รำยรับจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์ภำยในประเทศ
- รำยรับจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ
เฉพำะในส่วนที่เป็นรำยรับภำยในประเทศ
- รำยรับอื่นๆ
(18.3) อื่นๆ
19. สุรา
19.1 สุรำแช่
(1) เบียร์
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ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

(2) ไวน์และสปำร์กลิ้งไวน์ที่ท�ำจำกองุ่น

60

(3) ชนิดสุรำแช่พื้นเมือง

60

(4) ชนิดอื่นๆ นอกจำก (1), (2) และ (3)

60

19.2 สุรำกลั่น
(1) สุรำขำว

50

(2) สุรำผสม

50

(3) สุรำปรุงพิเศษ

50

(4) สุรำพิเศษ
- วิสกี้

50

- บรั่นดี

50

- นอกจำกวิสกี้และบรั่นดี

50

(5) สุรำสำมทับ
- ที่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมหรือที่น�ำไปท�ำกำร
แปลงสภำพ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรที่อธิบดีก�ำหนด
- ที่น�ำไปใช้ในกำรแพทย์ หรือวิทยำศำสตร์
ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรที่อธิบดีก�ำหนด
- อืน่ ๆ นอกจำกเพือ่ ใช้ในอุตสำหกรรมและทำงกำรแพทย์

50
50
50

- ที่น�ำไปผสมน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก�ำหนด

เพดานภาษี
ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

100 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
100 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
100 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

60

400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

50

400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

50

400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

2

1 บำท/ลิตร

0.1

0.05 บำท/ลิตร

10

6.0 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

25
25

50
50

50
50

ยกเว้นภำษี

100 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
70 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
70 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
150 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
350 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
400 บำท/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

20. ยาสูบและยาเสน
(20.1) ยำเส้น
(20.2 ) ยำสูบ
- ซิกำแรต
- ซิกำร์
- บุหรี่อื่นๆ
- ยำเส้นปรุง
- ยำเคี้ยว

90

3 บำท/ กรัม

10

0.01 บำท/กรัม

90
90
90
90
90

3 บำท/ กรัม
3 บำท/ กรัม
3 บำท/ กรัม
3 บำท/ กรัม
3 บำท/ กรัม

87
20
10
20
10

1.00 บำท/กรัม
1.00 บำท/กรัม
0.01 บำท/ห้ำกรัม
1.00 บำท/กรัม
0.10 บำท/กรัม

-

100ใบ/30 บำท
100ใบ/30 บำท

-

100ใบ/30 บำท
100ใบ/2 บำท

21. ไพ
(21.1) ไพ่ปอกทุกขนำดและทุกชนิด
(21.2) ไพ่อื่นๆ ทุกขนำดและทุกชนิด
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คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี
1.

นางสมณีย์ มงคลโภชน์
รองอธิบดี

ประธานกรรมการ

2.

นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย

กรรมการ

3.

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี					

4.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กรรมการ

5.

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กรรมการ

6.

นางวิมลฉวี คงเอียด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กรรมการ

7.

นายสุพูล ธรรมจักษุ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการคลังและรายได้			

8.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

9.

นางวัลลีย์ อินทรจักร
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง				

กรรมการ

10. นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

กรรมการ

11. นางอุษามาศ ร่วมใจ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

12. นางสาวบุศรา ทองโผ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน					
13. นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ

14. ดร.ธิบดี วัฒนกุล
เลขานุการกรม

เลขานุการ			

15. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16. นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง
หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ		
			
18. นางสาววชิราภรณ์ ขยัน
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			

