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สารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะการ
จัดเก็บรายได้ภาษีเพือ่ พัฒนาประเทศ การด�ำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต การใช้มาตรการ
ทางภาษีเพือ่ จ�ำกัดการบริโภคสุราและยาสูบ รวมถึงการสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
ไทยและเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ซึง่ ถือเป็นโอกาสและความท้าทาย
ที่จะยกระดับเศรษฐกิจของไทยให้เป็นหนึ่งในอาเซียน
โลกแห่งการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิตแิ ละมีความสลับซับซ้อนมากขึน้ กรมสรรพสามิตในฐานะ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลังจึงมีภารกิจที่ส�ำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถและปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร และบุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ และก� ำลัง
สติปญ
ั ญาในการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด และขออ�ำนวยพรให้ทกุ ท่านประสบความสุข
ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และ
รัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีหลักของกระทรวงการคลังที่มีภารกิจส�ำคัญในการจัดเก็บรายได้ภาษี
เพื่อน�ำมาพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการด้วยการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามหลักมาตรฐานสากล ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมถึงยังมีบทบาทที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสร้างกลไก
การควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ส่งผลต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภค
สินค้าเท่าที่จ�ำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย คุ้มครองสุขภาพของประชาชนรวมถึงคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีโดยสุจริต นอกจากนี้กรมสรรพสามิต
ยังพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ สร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิต ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และนโยบายทางการคลังที่ส� ำคัญ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน อาทิ การจ่ายเงินตามสิทธิโครงการรถคันแรก การจ�ำกัดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผ่านมาตรการทางภาษี การจัดกิจกรรมรณรงค์มวลชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิตให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน และ
การรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสุราชุมชน เปิดโอกาส
ให้ผู้ได้รับอนุญาตท�ำสุราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสุราชุมชน อันจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสุราชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์ว่าการบริหารงานของกรมสรรพสามิตภายใต้บริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน จึงไม่อาจ
จ�ำกัดบทบาทเฉพาะภาระงานในความรับผิดชอบขององค์กรเท่านั้น แต่ต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงการค้าเสรี
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมๆ กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนที่มีคุณภาพ
ผมในฐานะรัฐมนตรีที่ก�ำกับดูแลกรมสรรพสามิต ขอแสดงความชื่นชมและเป็นก�ำลังใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรกรมสรรพสามิต
ทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันนโยบาย และพัฒนาประเทศอย่างเต็มก�ำลังและความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์แก่สงั คม
และประเทศชาติสืบไป

(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
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สารจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
ในช่วงปีงบประมาณ 2555  เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนือ่ ง ทัง้ การบริโภค การใช้จา่ ยภาครัฐ
และการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดีเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยภายในประเทศ โดยเฉพาะแรงกดดัน
จากอัตราเงินเฟ้อยังคงน่าเป็นห่วง ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รัฐบาลมีความจ�ำเป็นใน
การกระตุน้ เศรษฐกิจเพือ่ สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เพือ่ บรรเทาค่าใช้จา่ ยของประชาชน  ลดภาระการลงทุนและเพือ่ บรรเทาผลกระทบต่อต้นทุนของภาค
ขนส่ง ภาคการผลิต ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลมีมาตรการส�ำคัญๆ
อาทิ โครงการรถคันแรก และการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ำมันดีเซล ส่งผลให้การจัดเก็บ
รายได้ภาษีสรรพสามิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยยังเจริญเติบโตต่อเนื่อง แม้ว่า
จะมี ค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ ต่ า งประเทศ   โดยในปี ง บประมาณ   2556
กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้จ�ำนวน 432,898.04 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ (412,000   ล้านบาท)   จ�ำนวน 20,898.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
5.07 มีผลมาจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราภาษียาสูบและสุรา ประกอบกับ
อยู่ในช่วงเร่งรัดการส่งมอบรถยนต์ของบริษัทผลิตรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรก ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
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ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
กรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีสุราให้เหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ในการก�ำหนดราคาขายส่งช่วงสุดท้ายของสุราที่ท�ำในราชอาณาจักรและสุราที่น�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณภาษี ซึ่งจะท�ำให้การจัดเก็บภาษีเกิดความชัดเจน
และเป็นธรรมมากขึ้น นอกจากนี้กรมสรรพสามิตได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสุรา ส�ำหรับสุรากลั่นชนิด
สามทับที่น�ำไปท�ำการแปลงสภาพเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม
สุราสามทับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้กรมสรรพสามิตได้
ปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบส�ำหรับยาเส้นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและลดภาระ
ภาษีซ�้ำซ้อนในอุตสาหกรรมยาเส้น นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด กฎหมายสรรพสามิ ต ได้ มี ก ารตรวจสอบภาษี เ ชิ ง รุ ก รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนทั่ ว ไป
กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ หรือนิตบิ คุ คล มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ รวมทัง้ การออก
ตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั ง งาน
กรมสรรพสามิตได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบ โดยพิจารณาจากอัตราการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก�ำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป อาทิ เช่น
รถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี
ปล่อยก๊าซไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บภาษีร้อยละ 30 ปล่อยก๊าซเกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร
แต่ไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บภาษีร้อยละ 35 และปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร
จัดเก็บภาษีร้อยละ 40 เป็นต้น นอกจากนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและขยายฐาน
โครงสร้างภาษีพลังงานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
ด้านการผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นระดับสากล กรมสรรพสามิตได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการข้อมูลภาษี (Tax Information Portal) โดยเชื่อมโยงการบูรณาการ
ด้านข้อมูล 3 กรมภาษี ซึง่ อยูร่ ะหว่างการจัดเตรียมข้อมูล และทดสอบการเชือ่ มโยงฐานข้อมูล นอกจาก
นี้ กรมสรรพสามิตได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) โดยสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธกี ารเสียภาษีเพือ่ ให้
ประชาชนทัว่ ไปมีความเข้าใจในนโยบาย  บทบาท  และภาระหน้าทีข่ องกรมสรรพสามิตเพือ่ รองรับ AEC
ด้านการบริหารงานแบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กรมสรรพสามิตได้มี
การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนผ่านการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (Excise
Innovation Awards) อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน และได้
สนับสนุนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยด�ำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Internal Audit Quality Assurance: IAQA) เพื่อพัฒนามาตรฐานการท�ำงานให้เกิดความโปร่งใส
ในปีงบประมาณ 2557 กรมสรรพสามิตจะด�ำเนินการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้สามารถ
จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 463,700 ล้านบาท สอดคล้องกับแผนแม่บทภาษีสรรพสามิตในการรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ส่งเสริมความยั่งยืนทางการคลัง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และการให้บริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต

4 3 2 1 5 6 7
1. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Somchai Poolsavasdi
Director General

2. ดร.บุญชัย  พิทักษ์ดำ�รงกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Dr.Boonchai Pitakdamrongkij			
Principal Advisor on Excise Tax Strategy

3. นายจุมพล  ริมสาคร
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี
Mr.Chumpol Rimsakorn
Principal Advisor on Tax Development and
Administration

4. นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
Mr.Thammasak Laoraiem
Deputy Director General,
Acting Principal Advisor on Excise Control
System Development

5. นางสมณีย์  มงคลโภชน์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mrs.Somnee Mongkolpod			
Deputy Director General

6. นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Ms.Suchitra Laohawattanapinyo
Deputy Director General

7. นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Ms.Wilai Tantinantana
Deputy Director General
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คณะผู้บริหารส่วนกลางกรมสรรพสามิต

1

2

7

8

3

9

4

5

6

10

11

12

1. นายสมเดช  ศรีสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Mr.Somdet Srisawat			
Director of the Bureau of Tax Collection Standard
and Development 1

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

3. นายสมโภชนรัฐ  แก้วน่วม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Mr.Sompochanarat Kaewnuam
Director of Bureau of Investigation, Prevention
and Suppression

4. นายวรวรรธน์  ภิญโญ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลังและรายได้
Mr.Worawat Pinyo
Director of the Bureau of Finance and Revenue

5. นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
Mrs.Siriporn Tsananunsakul
Director of Bureau of Human Resource Management

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

7. นางอุษามาศ  ร่วมใจ
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Mrs.Usamas Ruamjai
Director of Information Center

8. นายสุรศักดิ์  จิตรานุกิจกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Mr.Surasak Jittanukitkul
Director of Technical Development and Audit Office

9. นางวัลลีย์  อินทรจักร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Mrs.Wanlee Intarajake
Director of Goods and Exhibit Analysis Office		
		

10. ดร.ธิบดี  วัฒนกุล
เลขานุการกรม
Dr.Tibordee Wattanakul
Department Secretary

11. นางสาวบุศรา  ทองโผ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Ms.Budsara Thongpo
Director of Internal Audit Group

12. นายยุคล  กำ�เหนิดแขก
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Mr.Yukon Kamnerdkhag
Director of Executive System
Development Group
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1. 3L"DLAAþ=AK?< G3R=K/3L331
6SGdL3A<L=DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 1
Ms.Wirawan Anurattananon
Director of Regional Excise Offices 1st

2. 3L"8=DA== 8?<;;L
D==8DL;N/8č`31O_%K<3L1
Mrs.Pornswan Pol-yomma
Chief of Area Excise Chainat

3. =.1.%N3AK,3 DR12=K/3 =3
D==8DL;N/8č`31O_3314R=ÿ
LT.JG.Chinawat Suttharut
Chief of Area Excise Nonthaburi

4. 3L"BN=þA==- WQ`GDR?
D==8DL;N/8č`31O_51R;2L3O 1
Mrs.Siriwan Kursakul
Chief of Area Excise Pathumthani 1

5. 3L<8-8"C 4R}WG3
D==8DL;N/8č`31O_51R;2L3O 2
Mr.Phanaphong Boonaneke
Chief of Area Excise Pathumthani 2

6. 3L<2==;=K/3 ?GGWGO_<;
D==8DL;N/8č`31O_8=J3=B=ÿG<R2<L 1
Mr.Tammarat Laor-eiam
Chief of Area Excise Phranakhon
Si Ayutthaya 1

7. 3L"#N/N2L.L 23JYD:D==8DL;N/8č`31O_8=J3=B=ÿG<R2<L 2
Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Chief of Area Excise Phranakhon
Si Ayutthaya 2

8. AL1O_ =./.5=J<R12 WD/0L:N=;<
D==8DL;N/8č`31O_?84R=ÿ
Sub LT. Prayoot Settphirom
Chief of Area Excise Lopburi

9. 3L<5=J.NC* %L}%?<R12
D==8DL;N/8č`31O_D=J4R=ÿ
Mr.Pradith Chanchonyoot
Chief of Area Excise Saraburi

10. 3L<4R}DQ4 B=ÿXA
D==8DL;N/8č`31O_DN"E4R=ÿ
Mr.Boonsueb Srikeaw
Chief of Area Excise Sing Buri

11. 3L"DLA5R}}L8= 53"L;
D==8DL;N/8č`31O_GL"1G"
Ms.Phunyaporn Pun-ngam
Chief of Area Excise Ang Thong
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1. 3L".L=K/ 4N3&O.N3
6SGdL3A<L=DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 2
Mrs.Darat Binsidin
Director of Regional Excise Offices 2nd

2. 3L"A=L"-L %L}BN=þAK,3
D==8DL;N/8č`31O_#K314R=ÿ
Mrs.Warangkana Chansiriwat
Chief of Area Excise Chanthaburi

3. 3L"DLABR:A==- YG:L[84S?<
D==8DL;N/8č`31O_$JW%N"W1=L
Ms.Suppawan Opapaiboon
Chief of Area Excise Chachoengsao

4. 3L"DLABN=þWB X8=AL-N%<
D==8DL;N/8č`31O_%?4R=ÿ 1
Ms.Sirigaet Praevanich
Chief of Area Excise Chonburi 1

5. 3L"%3L3K3/ AK3XGW?LJ
D==8DL;N/8č`31O_%?4R=ÿ 2
Mrs.Chananun Vanairlouk
Chief of Area Excise Chonburi 2

6. 3L"DR8K/=L W8%=.O
D==8DL;N/8č`31O_/=L.
Mrs.Supattra Petchdee
Chief of Area Excise Trat

7. 3L<;LY3% 8Ċ1KC
D==8DL;N/8č`31O_=J<G" 1
Mr.Manoch Pituck
Chief of Area Excise Rayong 1

8. 3L"DR=ÿ< B=ÿDR
D==8DL;N/8č`31O_=J<G" 2
Mrs.Suree Srisook
Chief of Area Excise Rayong 2

9. 3L"3NĎ;3A? =KCB=ÿ1G"
D==8DL;N/8č`31O_D;R1=5=LL= 1
Mrs.Nimnual Raksrithong
Chief of Area Excise Samutprakan 1

10. 3L"#Ė[==K/3 G=L;B=ÿ
D==8DL;N/8č`31O_D;R1=5=LL= 2
Mrs.Jurairat Aramsri
Chief of Area Excise Samutprakan 2

11. 3L<DR=%K< Y/8L3N%
D==8DL;N/8č`31O_D=JXA
Mr.Surachai Topanich
Chief of Area Excise Sakaeo
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1. 3L"3K31L GN3W"þ3
6SGdL3A<L=DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 3
Mrs.Nunta Ingeon
Director of Regional Excise Offices 3rd

2. 3L"DLADR;L?O BN=þGL=<L
D==8DL;N/8č`31O_%K<:S;N
Ms.Sumalee Siriaraya
Chief of Area Excise Chaiyaphum

3. 3L".=R-O #L=R:S;N
D==8DL;N/8č`31O_4R=ÿ=K;<
Mrs.Darunee Charupoom
Chief of Area Excise Buriram

4. 3L"BN=þ?KC- DN"EY/
D==8DL;N/8č`31O_<YD2=
Mrs.Siriluck Singtro
Chief of Area Excise Yasothon

5. 3L<8ċ=J.? #"W#=þ}=K/3
D==8DL;N/8č`31O_=G<WG^.
Mr.Peradol Chongcharoenratana
Chief of Area Excise Roi Et

6. 3L"DLADR3K31 N/NGK"DR;L?O
D==8DL;N/8č`31O_B=ÿDJWC
Ms.Sunan Kitiangsumalee
Chief of Area Excise Sisaket

7. 3L"DLA#L=R-O BN=þWA%<K3/
D==8DL;N/8č`31O_DR=þ31=
Ms.Jarunee Sirivejyant
Chief of Area Excise Surin

8. 3L<$?G" 3NĎ;W3O<;
D==8DL;N/8č`31O_GdL3L#W#=þ}
Mr.Chalong Nimniam
Chief of Area Excise Amnat Charoen

9. 3L"DLA%A3%Q_3 WDQG[8+S=<
D==8DL;N/8č`31O_GR4?=L%2L3O
Ms.Chuanchuin Suapaitoon
Chief of Area Excise Ubonratchathani
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1. 3L"DLA;K13L 8>CJ=þ/L331
6SGdL3A<L=DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 4
Ms.Matana Prucksaritanont
Director of Regional Excise Offices 4th

2. 3L<=K*AR,N ;N/=5=JDL=
D==8DL;N/8č`31O_LFDN32R
Mr.Radtravud Mitprasan
Chief of Area Excise Kalasin

3. 3L<DK3/N 4R}[1<
D==8DL;N/8č`31O_G3X3
Mr.Santi Boonthai
Chief of Area Excise Khon Kaen

4. 3L"#L=RAK?< GR38"C
D==8DL;N/8č`31O_3=83;
Mrs.Jaruwan Unpong
Chief of Area Excise Nakhonphanom

5. 3L"1Aÿ/N<L:=- .A"#N3.L
D==8DL;N/8č`31O_;ELDL=L;
Mrs.Taweetiyaporn Doungchinda
Chief of Area Excise Mahasarakam

6. 3L<5=J8K32 =K/3.N? - :SW^/
D==8DL;N/8č`31O_;R.LEL=
Mr.Praphan Rattanadilok na phuket
Chief of Area Excise Mukdahan

7. 3L<W=ÿ<"[= 8K,3L:=-
D==8DL;N/8č`31O_W?<
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Chief of Area Excise Loei

8. 3L<[AK? W5<=J4R/=
D==8DL;N/8č`31O_E3G"L<
Mr.Kaiwal Piarabut
Chief of Area Excise Nongkhai

9. 3L"DdL=A< :K1=R?O=/N
D==8DL;N/8č`31O_E3G"4KA?dL:S
Mrs.Sumruay Pattarakulkeerati
Chief of Area Excise Nongbualamphu

10. 3L"DLAW3LA=K/3 =K/3AK,3R?
D==8DL;N/8č`31O_GR.=2L3O
Ms.Naowarat Ratanawatkul
Chief of Area Excise Udonthani
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1. 3L<#O=JWB=C* 5=L4 - BK.Nc
D==8DL;N/8č`31O_W%O<"=L<
Mr.Chirased Prabnasak
Chief of Area Excise Chiang Rai

2. 3L"AL=R-O G<SDR
D==8DL;N/8č`31O_3L3
Mrs.Warunee Yousook
Chief of Area Excise Nan

3. 3L"#N3/3L .NCW<^3
D==8DL;N/8č`31O_8JW<L
Mrs.Chintana Dityen
Chief of Area Excise Phayao

4. 3L"GK}%?O %?K"DR12Nc
D==8DL;N/8č`31O_X8=
Mrs.Anchalee Chalungsut
Chief of Area Excise Phae

5. 3L<DL2N/ 5Ē3=K/3
D==8DL;N/8č`31O_X;HG"DG3
Mr.Satit Pinrat
Chief of Area Excise Mae Hong Son

6. 3L<5--1K/ Z#13
D==8DL;N/8č`31O_?dL5L"
Mr.Pannatat Jaiton
Chief of Area Excise Lampang

7. 3L"DLADR:LAþ/L 6?5=JWD=þ*
D==8DL;N/8č`31O_?dL8Ě3
Ms.Subhawita Pholprasert
Chief of Area Excise Lamphun

8. 3L"AK3W8^} GdL[8DK;8K32R?
D==8DL;N/8č`31O_GR/=.N/0
Mrs.Wanpen Ampaisumpundhagul
Chief of Area Excise Uttaradit
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1. 3L"D.B=ÿ 8"BGR1K<
6SGdL3A<L=DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 6
Mrs.Sodsri Ponguthai
Director of Regional Excise Offices 6th

2. 3L"DLA1KB3O< 8Ě?1Aÿ2==;
D==8DL;N/8č`31O_dLX8"W8%=
Ms.Tasanee Pultavetuma
Chief of Area Excise Kamphaengphet

3. 3L"Aþ[?8==- EG;4R46L
D==8DL;N/8č`31O_/L
Mrs.Wilaiphan Hombubpha
Chief of Area Excise Tak

4. 3L"DLAAK3.O Y%O=ÿ
D==8DL;N/8č`31O_3=DA==
Ms.Wandee Chockeeree
Chief of Area Excise Nakhon Sawan

5. 3L<Aþ=K% 8"B3:L=KC
D==8DL;N/8č`31O_8Ċ#N/=
Mr.Wiruch Phongnaparux
Chief of Area Excise Phichit

6. 3L"DRA==-L ;O1G"
D==8DL;N/8č`31O_W8%=4S=-
Mrs.Suwanna Methong
Chief of Area Excise Phetchabun

7. 3L"DLAN//NA==- W1AK/
D==8DL;N/8č`31O_DRY1K<
Ms.Kittiwan Tawat
Chief of Area Excise Sukhothai

8. 3L"DL=:O ?K_3&L<
D==8DL;N/8č`31O_GR1K<2L3O
Mrs.Sarapee Lansai
Chief of Area Excise Uthaithani
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1. 3L"DLADR:K1=L EGB=ÿDK;8K32
D==8DL;N/8č`31O_3=5*; 1
Ms.Supattra Horsrisumpun
Chief of Area Excise Nakhonpathom 1

2. 3L<AþAK,3 WLDR?
D==8DL;N/8č`31O_3=5*; 2
Mr.Vivatk Kawsakul
Chief of Area Excise Nakhonpathom 2

3. 3L"DLA51;L B=ÿDR
D==8DL;N/8č`31O_5=J#A4O=ÿK32
Ms.Patama Srisuk
Chief of Area Excise Prachuapkhirikhan

4. 3L";L?N3O 4R}D;
D==8DL;N/8č`31O_W8%=4R=ÿ
Mrs.Malinee Boonsom
Chief of Area Excise Phetchaburi

5. 3L<GK=R/; D32<L331
D==8DL;N/8č`31O_=L%4R=ÿ
Mr.Akkaruth Sandhyananda
Chief of Area Excise Ratchaburi

6. 3L"DLAAþ[?8= WGQ`GGA<8=
D==8DL;N/8č`31O_D;R1=D"=L;
Ms.Wilaiporn Ueaouyporn
Chief of Area Excise Samut Songkhram

7. 3L"BBNYD:L WO<=/NAK,3
D==8DL;N/8č`31O_D;R1=DL=
Mrs.Sasisopa Kiatiwat
Chief of Area Excise Samutsakorn

8. 3L"?K..L [GBS=<8ĊBL?BN=þ
D==8DL;N/8č`31O_DR8==-4R=ÿ
Mrs.Ladda Aisoonpisarnsiri
Chief of Area Excise Supanburi
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1. 3L<Aÿ=%L/N =KCB=ÿ1G"
6SGdL3A<L=DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 8
Mr.Veerachat Raksrithong
Director of Regional Excise Offices 8th

2. 3L<WB=C*8= B=ÿ/N8K32
D==8DL;N/8č`31O_=J4O_
Mr.Sresthaporn Sritipun
Chief of Area Excise Krabi

3. 3L<AþBNC* A%N=Aþ=RFE
D==8DL;N/8č`31O_%R;8=
Mr.Wisit Wachirawiroon
Chief of Area Excise Chumphon

4. 3L<D;<B &K"
D==8DL;N/8č`31O_3=B=ÿ2==;=L%
Mr.Somyot Sang
Chief of Area Excise Nakhonsithammarat

5. 3L"DLA3K<3L 8ĊDR12N=K/3
D==8DL;N/8č`31O_8K""L
Ms.Naiyana Pisutthirat
Chief of Area Excise Phangnga

6. 3L<[8=K% R?N;L
D==8DL;N/8č`31O_:SW^/
Mr.Pairuch Kulima
Chief of Area Excise Phuket

7. 3L<WDD== %K<DR12NA"B
D==8DL;N/8č`31O_=J3G"
Mr.Sakesun Chaisuthivong
Chief of Area Excise Ranong

8. 3L<D;8= W9ąĆG"9ę`"
D==8DL;N/8č`31O_DR=LC(=2L3O
Mr.Somporn Fuangfung
Chief of Area Excise Suratthani
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1

2

3

4

5

6

1. 3L"DLA#"?3O 4KA1G"
D==8DL;N/8č`31O_/=K"
Ms.Jongkolnee Bourtong
Chief of Area Excise Trang

2. 3L<#=S} =L%N##L
D==8DL;N/8č`31O_5//L3O
Mr.Jaroon Rajchakijja
Chief of Area Excise Pattani

3. 3L"DLA;-+N=L X&/K`"
D==8DL;N/8č`31O_8K1?R"
Ms.Montira Saetung
Chief of Area Excise Phatthalung

4. .=.%?2L= AþB=R/A"B
D==8DL;N/8č`31O_<J?L
Dr.Chonlathan Visaruthwong
Chief of Area Excise Yala

5. 3L"DR%L.L Y%3JY/
D==8DL;N/8č`31O_D"?L
Mrs.Suchada Chonato
Chief of Area Excise Songkhla

6. 3L<#=K? W1A=K/3
D==8DL;N/8č`31O_D/S?
Mr.Jarun Tayvarut
Chief of Area Excise Satun
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1

2

DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 10

3

1. 3L"A==-:L 8?G<5=J.NC*
6SGdL3A<L=DdL3K"L3D==8DL;N/:L1O_ 10
Mrs.Wannapa Ploypradith
Director of Regional Excise Offices 10th
4. 3L<5<= G:N4L?B=ÿ
D==8DL;N/8č`31O_=R"W18;EL3= 5
Mr.Piyakorn Apibalsri
Chief of Area Excise Bangkok 5

4

2. 3L"3L=ÿ=K/3 GR.;2==;:K.O
D==8DL;N/8č`31O_=R"W18;EL3= 2
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
Chief of Area Excise Bangkok 2

3. 3L<-K*= GRW13DR/
D==8DL;N/8č`31O_=R"W18;EL3= 4
Mr.Nutthakorn Utensute
Chief of Area Excise Bangkok 4

24 /

การดำ�เนินงานยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
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
และการแบ่งงานกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โรงงานไพ่

องค์การสุรา

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำ�รงกิจ

นายจุมพล ริมสาคร

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี

รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางสรรพสามิต

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

นางสมณีย์ มงคลโภชน์

น.ส.สุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

น.ส.วิ ไล ตันตินันท์ธนา

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

สำ�นักบริหารการคลังและรายได้

สำ�นักงานเลขานุการกรม

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

สำ�นักแผนภาษี

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ
ทางเทคนิค

สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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อัตรากำ�ลังกรมสรรพสามิต
ข้าราชการจำ�แนกตามระดับตำ�แหน่ง
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ต้น
รสูง
การ ารพิเศษ ี่ยวชาญ งคุณวุฒ การต้น ยการส
ญ
ิหาร
ริหา
า
ย
ร
ช
บ
เ
ว
ร
ก
ว
น
บ
น
ท
ชำ�
าญ
อำ�
อำ�น
ชำ�น

ปฏิบัติงาน
ชำ�นาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติการ
ชำ�นาญการ
ชำ�นาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำ�นวยการต้น
อำ�นวยการสูง
บริหารต้น
บริหารสูง

		 ประเภททั่วไป				 ประเภทวิชาการ			
ประเภทอ�ำนวยการ
ประเภทบริหาร
ปฏิบัติงาน ช�ำนาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช�ำนาญการ ช�ำนาญการ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ อ�ำนวยการต้น อ�ำนวยการสูง บริหารต้น บริหารสูง รวม
						
พิเศษ
233
1,177
130
157
1,294
73
6
1
1
91
3
1
3,167
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้าราชการจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ต�่ำกว่าปริญญาตรี

		
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
781

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1,729
652

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก
5

รวม
3,167

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
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ข้าราชการจำ�แนกตามเพศชายหญิง
ระดับ
นักบริหารระดับสูง
นักบริหารระดับต้น
อ�ำนวยการระดับสูง
อ�ำนวยการระดับต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ช�ำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวมทั้งหมด
ร้อยละ

ชาย
1
1
36
1
2
5
47
1,107
45
99
749
38
2,131
67.29

หญิง
0
2
55
0
0
1
26
187
111
31
428
195
1,036
32.71

รวม
1
3
91
1
2
6
73
1,294
156
130
1,177
233
3,167
100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
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าญ
การ
ริหา ริหาร ยกา
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นักบ นักบ อ�ำนว อ�ำนวย

ชาย   
หญิง
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โครงสร้างอายุข้าราชการ

1,000
900
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700
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50-54
=55

500
400
300
200
100
0

<=24

25-29

30-34

35-39

				

40-44

45-49

>

>=55

50-54

ช่วงอายุ					

<=24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

8

87

270

313

419

666

925

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

>=55
479

อายุเฉลี่ย
46.64
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ข้าราชการ
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
3,167

ลูกจ้างประจ�ำ	
510
500
489
480
461
457
442
413
400
374
372
352
344
336
325
306

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

375
657
689
677
698
691
687
677
692

1,495
1,506
1,692
1,719
1,817
369

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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
2556

2555

2554

2553
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2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

ปีงบประมาณ
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Öøöÿøøóÿćöĉê ĕéšéĞćđîĉîÜćîêćöēÙøÜÖćø÷čìíýćÿêøŤ ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2556 đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøÝĆéđÖĘïõćþĊĔĀšĕéšêćö
đðŜćĀöć÷ ĒúąóĆçîćĂÜÙŤÖøđóČęĂĔĀšÖćøðäĉïĆêĉÜćîöĊðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜ×ċĚî ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷é ÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ

<R12BLD/=1O_ 1 W8N_;5=JDN12N:L8L=#K.W^4:LCOW8Q_GD"WD=N;*L3J1L"L=?K"G<L"<K_"<Q3
1. ēÙøÜÖćøêĉéêćöĒúąüĉđÙøćąĀŤñúÖćøÝĆéđÖĘïõćþĊÿøøóÿćöĉê
ÖøöÿøøóÿćöĉêÿćöćøëÝĆéđÖĘïõćþĊ ĕéšÝĞćîüî 432,898.04 úšćîïćì (đðŜćĀöć÷ 412,000 úšćîïćì) ÿĎÜÖüŠćđðŜćĀöć÷
20,898.04 úšćîïćì ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 5.07%
2. ēÙøÜÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøÖøąìĞćñĉéÖãĀöć÷ÿøøóÿćöĉêđßĉÜøčÖ
ÖøöÿøøóÿćöĉêéĞćđîĉîÖćøÝĆïÖčöñĎšÖøąìĞćñĉéÖãĀöć÷ÿøøóÿćöĉê ĕéšÝĞćîüî 5,364 ÙéĊ (đðŜćĀöć÷ 2,710 ÙéĊ) ÿĎÜÖüŠć
đðŜćĀöć÷ 2,654 ÙéĊ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 97.93 ĒúąÝĞćîüîÙŠćðøĆïđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙéĊ 164.59 úšćîïćì (đðŜćĀöć÷ 87 úšćîïćì) ÿĎÜÖüŠć
đðŜćĀöć÷ 77.59 úšćîïćì ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 89.18
3. ēÙøÜÖćøêøüÝÿĂïõćþĊđßĉÜøčÖ
ÖøöÿøøóÿćöĉêéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïõćþĊĒïïđïĘéđÿøĘÝ è ÿëćîðøąÖĂïÖćøìĆĚÜÿĉĚî ĕéšÝĞćîüî 50 øć÷ (đðŜćĀöć÷ 50 øć÷)
4. ēÙøÜÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšðøąßćßîđ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøïøĉĀćøøćßÖćø×ĂÜÖøöÿøøóÿćöĉê
ĕéšÝĆéìĞćøć÷ÜćîđÖĊę÷üÖĆï×šĂđÿîĂĒîąìĊęðøąßćßîêšĂÜÖćøĒúąđüĊ ÷îĔĀšĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜøĆïìøćï öĊðøąđéĘîÿĞćÙĆâ
đßŠî ÖćøéĞćđîĉîÖćø×ĂĔïĂîčâćê×ć÷÷ćÿĎï ×ĂĔĀšöĊÙüćöÿąéüÖöćÖ×ċĚî Ēúąøąïï call center ÙüøöĊÖćøóĆçîćĔĀšÙøĂïÙúčö
ĕð÷ĆÜóČĚîìĊęêŠćÜė éšü÷
5. ēÙøÜÖćøêĉéêĆĚÜöćêøüĆéĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤÿČęĂÿćøìćÜĕÖúöćĔßšĔîÖćøÙüïÙčöÖćøñúĉêĒúąđÿĊ÷õćþĊđÙøČęĂÜéČęö
đóČęĂóĆçîćøąïïïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘïõćþĊđÙøČęĂÜéČęöîĞĚćĂĆéúöĔĀšìĆîÿöĆ÷ àċęÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜéĞćđîĉîÖćøêĉéêĆĚÜđîČęĂÜÝćÖÖćøđ×šćĕð
êĉéêĆĚÜĂčðÖøèŤĔîēøÜÜćîđÙøČęĂÜéČęöêšĂÜĕéšøĆïĂîčâćêÝćÖñĎšðøąÖĂïÖćøÖŠĂî ĒúąêšĂÜĕöŠÖøąìïÖćøñúĉê×ĂÜēøÜÜćî
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6. โครงการส�ำรวจแหล่งเพาะปลูกต้นยาสูบที่ผลิตเป็นยาเส้นเพื่อสนับสนุนการก�ำหนดนโยบายภาษี
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ยาสูบ สถานที่เพาะปลูก และขบวนการผลิตยาเส้น สรุปผล
การส�ำรวจและรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอกรมฯ ทราบ จ�ำนวนพื้นที่ที่ออกส�ำรวจ 22 พื้นที่ซึ่งท�ำได้ตามเป้าหมาย
7. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานแสตมป์สรรพสามิต  
ได้มีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบแสตมป์คงคลัง เพื่อประหยัดต้นทุนและแก้ปัญหาการมีแสตมป์คงเหลือ
มากเกินไป
8. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
		 สุ่มตัวอย่างและน�ำไปท�ำการตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 579 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 495 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 84 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 16.96
9. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุรา วิเคราะห์สินค้าและของกลางน�้ำมัน โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
		 ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนาคุณภาพสุราทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 250 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย
150 และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ต้องสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น 3,839 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,000 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย
1,839 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91.95
10. โครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดและภาชนะบรรจุน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
		 1) ตรวจสอบมาตรวัดน�้ำมันทั้งสิ้น 437 เครื่อง (เป้าหมาย 420 เครื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เครื่อง
		 2) ตรวจวัดถังบรรจุน�้ำมันทั้งสิ้น 313 ถัง (เป้าหมาย 303 ถัง) สูงกว่าเป้าหมาย 10 ถัง
		 3) ตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน�้ำมันทั้งสิ้น 102 เครื่อง (เป้าหมาย 96 เครื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 6 เครื่อง
11. โครงการพัฒนามาตรฐานการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีส�ำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน�ำเข้าไป
ในเขตปลอดอากรและการขอรับคืนหรือยกเว้นส�ำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ์ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี และปรับปรุง
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคืนภาษีส�ำหรับสินค้าแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2542
		 ได้ทำ� หนังสือร่างประเด็นหรือแนวทางการปรับปรุงการคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี และได้ก�ำหนดมาตรฐานและแนวทางแก้ไขโดย
จัดท�ำสรุปผลเสนอกรม
12. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้เป็นสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
		 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิต เพือ่ เสนอแนวทางปฏิรปู ให้เป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยศึกษาผลกระทบใน 4 มิติ คือ โครงสร้างภาษีสรรพสามิตอาเซียนระบบการจัดเก็บภาษี โครงสร้างองค์กรและบุคลากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย ศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติเพื่อเสนอแนะให้พัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ของการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของกลุ่มประเทศอาเซียน
13. โครงการศึกษาวิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีสุราของกลุ่มประเทศอาเซียน
		 ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อร่วมกันศึกษาโครงสร้างภาษีสุราที่เหมาะสม และรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามหนังสือค�ำสั่งกรม
ที่ 122/2556 ลว. 14 เม.ย. 56 ได้จดั ประชุมคณะท�ำงานศึกษาวิธกี ารบริหารการจัดเก็บภาษีสรุ าของกลุม่ ประเทศอาเซียน และคณะท�ำงาน
ศึกษาวิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีสุราของกลุ่มประเทศอาเซียน
14. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์
		 รวบรวมข้อมูลระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำเสนอข้อมูลกรมสรรพสามิตเบื้องต้นที่มีการพัฒนารองรับการเชื่อมโยง
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน�้ำมันทางบก เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
		 เพื่อบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในเรื่องการใช้ระบบ GPS กรมฯ จึงต้อง
มีการบูรณาการงานในเรื่องของการออกระเบียบชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้
กรมสรรพสามิตได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
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16. โครงการความร่วมมือด้านภาษีสรรพสามิตในภูมิภาคอาเซียน
		 ได้เชิญตัวแทนประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และจัดการอบรมส�ำหรับ Liaison ที่เกี่ยวข้องและจัดประชุม Kick-off Meeting
วันที่ 27 ก.พ. - 1 เม.ย. 56 ณ โรงแรม โนราบุรี รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
17. โครงการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
		 ได้สรุปกรอบโครงสร้างองค์กร รับฟังข้อคิดเห็น และทบทวนโครงสร้างองค์กร เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
18. โครงการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
		 จัดท�ำรายงานผลการศึกษาคุณลักษณะของสินค้าในแต่ละประเทศ 10 ประเทศ (AEC) ที่ตรวจวิเคราะห์ และกรอบคุณลักษณะ
เฉพาะของสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
1. โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์
		 กรมสรรพสามิตศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ และจัดท� ำร่างกฎหมายและระเบียบ โดยคณะ
รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55 เกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลัง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีผลให้บังคับแต่วันที่ 1 ม.ค. 59
2. โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างภาษีพลังงาน
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างฐานภาษีของพลังงาน เสนอร่างกฎหมายให้กบั ส�ำนักกฎหมาย เพือ่ พิจารณา
น�ำเสนอกรมต่อไป
3. โครงการส่งเสริมพลังเยาวชน สร้างชุมชนต้นแบบ
		 ด�ำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ จ�ำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 55 - มี.ค. 56 อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเล่น
กีฬาเทเบิลเทนนิส ให้แก่ โรงเรียนสรรพสามิตบ�ำรุง จัดกิจกรรมรณรงค์มวลชนสัมพันธ์ดา้ นป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมาย
สรรพสามิต มอบทุนการศึกษาโรงเรียนสรรพสามิตบ�ำรุง มอบอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาแก่โรงเรียนฯ เพื่อใช้ในจัดการแข่งขันกีฬาสี และ
ได้บริจาคเงินที่บ้านราชาวดี เป็นต้น
4. โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม (CSR)
		 ด�ำเนินการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ดังนี้ 1) วันที่ 12 ม.ค. 56 กรมสรรพสามิตส่งเสริมพลังเยาวชน สร้างชุมชนต้นแบบประจ�ำปี 2556
ณ ลานกีฬาบ้านแฝดชั้นเดียวหมู่บ้านนักกีฬา 2) วันที่ 23 ก.พ. 56 โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
เพื่อป้องกันบุหรี่และสุราเถื่อน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จ.แพร่ 3) วันที่ 26 ก.พ. 56 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
สรรพสามิตเพื่อสังคม ณ บ้านราชาวดี จ.นนทบุรี นอกจากนี้มีกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมในโครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนและเจ้ า หน้ า ที่ ส รรพสามิ ต เพื่ อ ป้ อ งกั น บุ ห รี่ แ ละสุ ร าเถื่ อ น และ
จัดกิจกรรม “สรรพสามิตเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์”
5. โครงการจัดการผลกระทบทางลบต่อชุมชน
		 ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของกรมสรรพสามิต โดยประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่กิจกรรมของกรมสรรพสามิตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ รวมถึงจัดกิจกรรมสนับสนุนสังคมชุมชน และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง โดยการมอบของกลางยาสูบแก่สำ� นักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสระแก้ว
และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรอินทรีย์
6. โครงการปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบของกรมสรรพสามิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
		 โดยรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบของกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการยกเว้นภาษี
ส�ำหรับสินค้าที่น�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบฯ การยกเว้นภาษีแบตเตอรี่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 88 ลว.18 ธ.ค. 55 และการยกเว้น/
คืนภาษี/ลดอัตราภาษีส�ำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

34 /

7. โครงการปรับปรุงกฎหมายภาษีให้สอดคล้องสถานการณ์
		 กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตถึงในระดับ
พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เสนอร่างกฎหมายไปยังกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
1. โครงการบูรณาการข้อมูลภาษี (Tax Information Portal) และการจัดท�ำข้อมูลภาษี และสถิตคิ ดีผกู้ ระท�ำผิด กรมสรรพสามิต
เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการด้านข้อมูล 3 กรมภาษี
		 มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการติดตั้งใช้งานจริง พร้อมทั้งได้จัดท�ำรายงานติดตามผลการด�ำเนินงานรายเดือน
2. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC
		 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้ 1) จัดท�ำแผ่นพับภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 100,000 แผ่น 2) จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปีฉบับภาษาอังกฤษ
จ�ำนวน 2,500 เล่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารงานแบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้าง
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (Mini PMQA)”
กรมสรรพสามิตได้จัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ได้สรุปรายงานผลการด�ำเนิน
การเพื่อเสนอผู้บริหารแล้ว และได้แต่งตั้งคณะท�ำงานตรวจติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของ
กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งได้จัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านช่องทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ำหลักเกณฑ์การประเมินในการตรวจและติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรฐานการให้
บริการของกรมสรรพสามิต และตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
		 กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานตรวจติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามมาตรฐาน การให้บริการของกรมฯ
และได้จดั ท�ำหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ รวมถึงตรวจสอบผลการด�ำเนินการ อาทิเช่น ศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด สพ. พิษณุโลก เป็นต้น
3. โครงการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตั้งแต่ 2554-2555)
		 ด�ำเนินการประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่งรายชือ่ ผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญให้คำ� ปรึกษา และจัดท�ำเว็บฐานข้อมูลและ
ได้รวบรวมข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ IAQA
จัดท�ำตารางเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบปัจจุบันกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ IAQA พร้อมได้ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบฯ
2 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง และกรมทางหลวง
5. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
กรมสรรพสามิตด�ำเนินการจัดสัมมนาโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมสรรพสามิตในหลักสูตร
ต่างๆ มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,834 คน และโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรในโครงการพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,832 คน
6. โครงการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้กับข้าราชการ โดยปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งให้เป็นระดับที่สูงขึ้น และ
เตรียมความพร้อมด้านอัตราก�ำลังเพื่อรองรับภารกิจจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการวิเคราะห์ปริมาณงานลักษณะงานเพือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งทีต่ อ้ งปรับปรุงให้สอดคล้องการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ได้จดั ท�ำหนังสือพร้อมเหตุผลความจ�ำเป็นในการขอปรับปรุงก�ำหนดต�ำแหน่งโดยเปลีย่ นต�ำแหน่งประเภททัว่ ไปก�ำหนดเป็นต�ำแหน่ง
ประเภทวิชาการต่อกระทรวงการคลัง
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7. โครงการจัดท�ำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหม่แบบ Role Profile
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการวิเคราะห์ ก�ำหนดประเด็น เพือ่ การเขียนบรรยายลักษณะงานของแต่ละต�ำแหน่ง พร้อมตรวจสอบฉบับ
ร่างและจัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาตรวจสอบ และได้น�ำเสนอต่อส�ำนักงาน ก.พ. โดย ก.พ. แจ้งให้มีการปรับปรุงแก้ไข
8. โครงการปรับปรุงสวัสดิการกรมสรรพสามิตและก่อสร้างส�ำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการจัดท�ำระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมฯ ว่าด้วยสวัสดิการกรมฯ พ.ศ. 2556 และได้จัดท�ำแบบ
ก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จจ�ำนวน 31 โครงการ โดยส�ำรวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อการจัดท�ำแบบฯ
จ�ำนวน 15 โครงการ และได้ตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว
9. โครงการจัดท�ำข้อมูลหนังสือการขอคืน ยกเว้นภาษี กรณีส่งออก (แบบ ภษ 01-28) รองรับการเชื่อมโยงกับระบบ National
Window (NSW) กรมศุลกากร และจัดท�ำระบบ Gate Way ของกรมสรรพสามิต เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single
Window ของกรมศุลกากร
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการก�ำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องเชื่อมต่อกับกรมศุลกากร และได้ออกแบบระบบเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
พัฒนาระบบและติดตั้งการใช้งาน พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลในรูป Text file เพื่อเตรียมส่งกรมศุลกากร รวมถึงด�ำเนินการส�ำรวจความ
ต้องการของผู้ใช้งานและผู้รับบริการเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลส�ำหรับการพัฒนาระบบ พร้อมทั้งด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบ
10. โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีและการจัดการภายในองค์กร กรมสรรพสามิต
(Excise I-portal Management System)
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและก�ำหนดการเชื่อมโยงการบูรณาการข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบริหาร
การจัดการภายในองค์กรระบบงานได้ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลและหน้าจอการให้บริการ
11. โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต (Wireless System for Excise Building) และปรับปรุง
mail กรมสรรพสามิต
		 ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายในอาคารกรมสรรพสามิต และระบบ Mail พร้อมทดสอบการใช้งานอุปกรณ์
12. โครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการจัดสัมมนาการจัดการองค์ความรูเ้ กีย่ วกับภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบพันธุใ์ บยากับการจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพสามิต เป็นต้น
13. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่ 3
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการประชุมคณะท�ำงานเพื่อก�ำหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไข จัดท�ำประกาศกรมฯ ก�ำหนด
ส่งผลงานการประกวด และสถานที่น�ำเสนอผลงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง พร้อมจัด
ให้มีการน�ำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2556
ประเภทรายได้

เก็บได้จริง

                     เปรียบเทียบกับ
เก็บได้ปีที่แล้ว                  ปีที่แล้ว
จำ�นวน
  ร้อยละ

1. ภาษีน�้ำมันและ
63,532.07
61,061.24
		 ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน 			

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ           เปรียบเทียบกับ
ตามเอกสาร             ประมาณการ
(412,000)
  จำ�นวน
  ร้อยละ

2,470.83

4.05

80,730.00

-17,197.93

-21.30

2. ภาษีรถยนต์

153,874.01

117,144.65

36,729.36

31.35

122,000.00

31,874.01

26.13

3. ภาษีเบียร์

69,118.85

64,892.84

4,226.01

6.51

66,000.00

3,118.85

4.73

4. ภาษีสุรา

52,640.29

53,499.71

-859.42

-1.61

60,000.00

-7,359.71

-12.27

5. ภาษียาสูบ

67,892.54

59,915.38

7,977.16

13.31

60,000.00

7,892.54

13.15

6. ภาษีเครื่องดื่ม

17,838.34

16,208.09

1,630.25

10.06

16,000.00

1,838.34

11.49

7. ภาษีเครื่องไฟฟ้า

1,003.26

977.37

25.89

2.65

840.00

163.26

19.44

8. ภาษีรถจักรยานยนต์

2,933.41

2,317.53

615.88

26.57

2,500.00

433.41

17.34

9. ภาษีแบตเตอรี่

2,294.22

2,126.36

167.86

7.89

2,400.00

-105.78

-4.41

10. ภาษีสนามกอล์ฟ

565.78

476.00

89.78

18.86

510.00

55.78

10.94

11. ภาษีสถานอาบน�้ำ	
		 หรืออบตัวและนวด

142.67

140.23

2.44

1.74

153.00

-10.33

-6.75 			

236.44

220.69

15.75

7.14

205.00

31.44

15.34

58.28

56.92

1.36

2.39

52.00

6.28

12.08

107.07

103.92

3.15

3.03

120.00

-12.93

-10.78

15. ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว

31.75

23.30

8.45

36.27

23.00

8.75

38.04

16. ภาษีไพ่

26.72

35.35

-8.63

-24.41

30.00

-3.28

-10.93

17. ภาษีพรม

39.11

40.07

-0.96

-2.40

25.00

14.11

56.44

-

2.33

-2.33

-100.00

-

0.00

-

0.03

-0.03

0.00

-

0.00

-

20. รายได้เบ็ดเตล็ด

563.23

411.05

152.18

37.02

412.00

151.23

36.71

รวม

432,898.04

379,653.06

53,244.98

14.02

412,000.00

20,898.04

5.07

12. ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมฯ
13. ภาษีสนามม้า
14. ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค

18. ภาษีสารท�ำลาย
		 ชั้นบรรยากาศโอโซน
19. ภาษีเรือ

หมายเหตุ : จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556

0.00 			
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วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2556 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 432,898.04 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (379,653.06
ล้านบาท) จ�ำนวน 53,244.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.02% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (412,000.00
ล้านบาท) จ�ำนวน 20,898.04 ล้านบาท หรือ 5.07% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้สูง เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษียาสูบและสุรา เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2555 ประกอบกับอยู่ในช่วงเร่งรัดการส่งมอบรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรก โดยมีรายละเอียด
การช�ำระภาษีที่ส�ำคัญดังนี้
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
2.1 น�้ ำ มั น ฯ จั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ 63,532.07 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ปี ก ่ อ น (61,061.24 ล้ า นบาท)
จ�ำนวน 2,470.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.05% แต่ต�่ ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
(80,730.00 ล้านบาท) จ�ำนวน 17,197.93 ล้านบาท คิดเป็น 21.30% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ตำ�่ กว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณเนื่องจากมีการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV และ LPG ทดแทนเบนซิน
เพิ่มขึ้นสูงมาก
2.2 รถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 153,874.01 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (117,144.65 ล้านบาท) จ�ำนวน 36,729.36 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 31.35% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (122,000 ล้านบาท) จ�ำนวน 31,874.01 ล้านบาท คิดเป็น 26.13%
สาเหตุที่จัดเก็บภาษีรถยนต์ได้สูง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทุกบริษัทมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ประกอบกับบริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์ทุกบริษัทได้เร่งรัดการส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก ส่งผลให้มีการช�ำระภาษีสูงกว่าปกติ ท�ำให้ปีนี้มีปริมาณ
รถยนต์ที่เสียภาษีเพิ่มขึ้น 42.03%
2.3 เบียร์ จัดเก็บภาษีได้ 69,118.85 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (64,892.84 ล้านบาท) จ�ำนวน 4,226.01 ล้านบาท
หรือสูงขึ้น 6.51% และสูงกว่าประมาณการ (66,000.00 ล้านบาท) จ�ำนวน 3,118.85 ล้านบาท หรือ 4.73% สาเหตุที่
จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และนโยบายต่างๆ ที่เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน เช่น นโยบายเพิ่มค่าจ้างขั้นต�่ำ นโยบายเพิ่มรายได้ผู้จบปริญญาตรี เป็นต้น ท�ำให้ผู้บริโภคมีอ�ำนาจซื้อเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเบียร์โดยรวมเพิ่มขึ้น 6.22% (จาก 2,069.23 ล้านลิตร เป็น 2,197.83 ล้านลิตร)
2.4 ยาสูบ จัดเก็บภาษีได้ 67,892.54 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (59,915.38 ล้านบาท) จ�ำนวน
7,977.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.31% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (60,000
ล้านบาท) จ�ำนวน 7,892.54 ล้านบาท หรือ 13.15% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ
เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราภาษียาสูบ ตามมูลค่าจากร้อยละ 85 เป็น 87 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
และจากที่ มี ก ระแสข่ า วว่ า จะมี ก ารปรั บ เพิ่ ม อั ต ราภาษี ส ่ ง ผลให้ ผู ้ ป ระกอบการเร่ ง ช�ำ ระภาษี ไว้ ล ่ ว งหน้ า
จ�ำนวนมากในเดือนกันยายน 2556
2.5 ภาษีสุรา จัดเก็บภาษีได้ 52,640.29 ล้านบาท ต�่ำกว่าปีก่อน (53,499.71 ล้านบาท) จ�ำนวน
859.42 ล้านบาท หรือลดลง 1.61% และต�่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (60,000.00 ล้านบาท)
จ�ำนวน 7,359.71 ล้านบาท หรือลดลง 12.27% สาเหตุทจี่ ดั เก็บภาษีสรุ าได้ตำ�่ กว่าปีกอ่ นและต�ำ่ กว่าประมาณการ เนือ่ งจากในปีงบประมาณ
2554 และปี 2555 มีข่าวการปรับเพิ่มอัตราภาษีอยู่บ่อยครั้ง ท�ำให้ผู้ค้าปลีกซื้อสินค้าไปกักตุนไว้จ�ำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ 2554
ปริมาณสุราโดยรวมเพิ่มขึ้น 19.77% และปี 2555 เพิ่มขึ้น 11.88% ซึ่งในภาวะปกติ (ปี 2550 - ปี 2553) ปริมาณรวมเพิ่มเฉลี่ยปีละ
4.86% เท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ปีงบประมาณ 2556 ปริมาณการช�ำระภาษีสุราลดลงทุกเดือน ประกอบกับมีการปรับโครงสร้าง
ภาษีสุราใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ท�ำให้ผู้ประกอบการไม่มั่นใจเรื่องการก�ำหนดราคาขายส่งช่วงสุดท้ายที่จะน�ำมาค�ำนวณ
รายได้ภาษีสุรา ส่งผลให้มีการชะลอการช�ำระภาษี เพื่อรอความชัดเจนของราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
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การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำ�ผิดกฎหมายสรรพสามิต
1. ด้านการตรวจสอบภาษี 			
ด�ำเนินการตรวจสอบการช�ำระภาษีสรรพสามิต สินค้าและบริการตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตามแผนการตรวจสอบ
ภาษีทางบัญชี แผนการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit) และแผนการตรวจก�ำกับดูแลผู้เสียภาษี ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
รวม 3 โครงการ สรุปผลการด�ำเนินงานของส่วนกลาง (ตป.) และส่วนภูมิภาค (สสภ.ที่ 1-10) ดังนี้		
ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556
(ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
หน่วยงาน
ส่วนกลาง (ตป.)
ส่วนภูมิภาค (สสภ.ที่ 1-10)
รวมทั่วประเทศ

ปิดส�ำนวน
(ราย)
52
90
142

ประเมินภาษี
(ราย)
39
363
402

รวมจ�ำนวน
(ราย)
91
453
544

2. ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ตารางแสดงผลการปราบปรามทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556
ประเภทค่าปรับ
ประเภทคดี
จ�ำนวน เปรียบเทียบปรับ
ค่าปรับคดี
ค่าปรับคดี
(คดี)
ฟ้องศาล
ไม่มีตัวผู้ต้องหา
พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
29,908
89,797,382.88
80,750.00
พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509
16,575 259,636,664.50
1,499,096.18
พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486
38		
453,616.60
พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. 2527
5,431 142,438,942.28
68,550.00
		
รวมทั่วประเทศ
51,952 491,872,989.66
2,102,012.78
-

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
1,239,098,670.85
39,059,391.85
1,278,158,062.70
หน่วย : ราย : บาท
รวมค่าปรับ
89,878,132.88
261,135,760.68
453,616.60
142,507,492.28
493,975,002.44

โครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีนำ�้ มันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันเป็นเงิน 63,532 ล้านบาท การจัดเก็บภาษี
น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันดังกล่าว กรมสรรพสามิตมีการบริหารงานด้านการจัดเก็บภาษีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานระดับสากลด้วยเครือ่ งมือวัดทีต่ ดิ ตัง้ ณ โรงอุตสาหกรรมและคลังน�้ำมันทีอ่ ยูใ่ นข่ายของการควบคุมภาษีสรรพสามิตและ/หรือ
การน�ำเครื่องมือวัดมาใช้ในการคิดค�ำนวณภาษีสรรพสามิตทั้งหลายทั่วประเทศ เครื่องมือที่น�ำมาใช้ส�ำหรับค�ำนวณภาษีจะต้องมีความ
ถูกต้องแม่นย�ำ และได้รับการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ กรมสรรพสามิต จึงได้ตรวจสอบมาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ
น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันอยู่เป็นประจ�ำ เพื่อให้การค�ำนวณ
ภาษีมีความถูกต้องแม่นย�ำและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้จ�ำหน่ายซึ่งได้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ำมัน หรือ
ฝ่ายผูบ้ ริโภค การตรวจสอบเครือ่ งมือวัดน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มันจะใช้วธิ กี ารตรวจสอบตามมาตรฐานสากล กล่าวคือ ในกรณีทเี่ ป็นน�ำ้ มัน
หรือผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่เป็นของเหลวจะใช้วิธีการตาม American Petroleum Institute (API) ส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่อยู่ใน
สถานะไอหรือก๊าซ (Vapor หรือ Gas) จะใช้วิธีตรวจสอบตาม American Gas Association (AGA) หรือวิธีการมาตรฐานสากลก�ำหนด
ไว้หรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะมีค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) ไม่เกินร้อยละ 1 และค่าความสามารถในการอ่านซ�้ำ (Repeatability)
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ในแต่ละปีกรมสรรพสามิตจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเข้าตรวจสอบความถูกต้อง
แม่นย�ำของเครื่องมือวัดที่ติดตั้ง ณ โรงอุตสาหกรรมและคลังน�้ำมันต่างๆ ทั่วประเทศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตตรวจสอบเครื่องมือวัดน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันรวมจ�ำนวน 521 เครื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในรอบปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) กรมสรรพสามิตมีกฎหมายที่ประกาศใช้ดังนี้
กฎหมายที่ออกใช้

        เรื่อง

ตุลาคม 2555
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก� ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่
17 ตุลาคม พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงก�ำหนดวิธกี ารและเงือ่ นไขในการขอและการยกเว้นภาษีสรุ า การเก็บและการขนสุรา
ส�ำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงก�ำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา ส�ำหรับสุราที่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยสุราบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ
กาลปัจจุบัน พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 101) ลงวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 102) ลงวันที่ 26 ตุลาคม
พ.ศ. 2555

พฤศจิกายน 2555
		
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ 103) ลงวั น ที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก� ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ธันวาคม 2555
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 104) ลงวันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท�ำและขาย
สุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการท�ำสุราส�ำหรับ
สุรากลั่น ชนิดสุราขาว พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 105) ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส�ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATE INTERCHANGE) (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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กฎหมายที่ออกใช้

               เรื่อง

		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก� ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มกราคม 2556
		
		
		
		

- กฎกระทรวง ก�ำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและชนิดของแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 47)
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 106) ลงวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2556

กุมภาพันธ์ 2556
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 107) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556

มีนาคม 2556
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 108) ลงวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2556
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

เมษายน 2556
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 110) ลงวันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2556

พฤษภาคม 2556
		
		
		
		
		

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีส�ำหรับ
การบริจาครายรับของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 111) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวง งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสรุ าส�ำหรับสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับทีน่ ำ� ไปท�ำการแปลงสภาพ
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มิถุนายน 2556
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 112) ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2556
- ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 302/2556 เรื่อง มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กรกฎาคม 2556
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 113) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556

สิงหาคม 2556
		
		
		

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตให้น�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556
- ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 376/2556 เรื่อง มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556
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กฎหมายที่ออกใช้

               เรื่อง

		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 114) ลงวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2556

กันยายน 2556
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวง ก�ำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการก�ำหนดราคาสุราที่ท�ำในราชอาณาจักรและ
สุราทีน่ ำ� เข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ ถือเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณภาษี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 3 กันยายน
พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส�ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATE INTERCHANGE) (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 115) ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2556

การปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกรมสรรพสามิต			
สำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
ล�ำดับที่
1
2
		
3
		
4
		
5
		
		
6
7
		
8
9
10
		
11
		

                                                     กฎหมาย
       ลงวันที่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบพิมพ์ต่างๆ
4 กันยายน 2556
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายของสุราเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ
4 กันยายน 2556
ภาษีสุรา พ.ศ. 2556 		
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ให้แจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้ายของสุรา เพื่อถือเป็นเกณฑ์
4 กันยายน 2556
ในการค�ำนวณภาษีสุรา พ.ศ. 2556		
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบบัญชีประจ�ำวันและบัญชีงบเดือนแสดงจ�ำนวนสุรา
4 กันยายน 2556
หรือเชื้อสุรา และระยะเวลาการยื่นบัญชีงบเดือนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบและระยะเวลาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท�ำสุราและ
4 กันยายน 2556
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรแจ้งชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุรา		
ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 กรณีราคาขายส่งช่วงสุดท้ายของสุรามีหลายราคา 		
พระราชก�ำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556		
กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการก�ำหนดราคาสุราที่ท�ำในราชอาณาจักร
3 กันยายน 2556
และสุราน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณภาษี พ.ศ. 2556		
กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย พ.ศ. 2556
3 กันยายน 2556
กฎกระทรวง ก�ำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2556
3 กันยายน 2556
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและ
1 สิงหาคม 2556
การออกใบอนุญาตให้น�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 8)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทน
14 พฤษภาคม 2556
แสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2556		
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ล�ำดับที่

                                                     กฎหมาย

       ลงวันที่

12
13
14
		
15
		
16
		
		
		
17
18
		
19
		
20
		
21
		
22
		
23
		
24
		

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบพิมพ์ต่างๆ (ฉบับที่ 2)
29 เมษายน 2556
กฎกระทรวง ก�ำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
31 มกราคม 2556
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและชนิดของแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 47)
31 มกราคม 2556
พ.ศ. 2556		
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต
31 มกราคม 2556
และเงื่อนไขว่าด้วยการเพาะปลูกต้นยาสูบ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556)		
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดและขีดฆ่า
31 มกราคม 2556
แสตมป์ยาสูบ อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ 0.00 บาท ส�ำหรับยาเส้นของผู้ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูก		
ต้นยาสูบ เพื่อท�ำยาเส้นจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง และได้ขายยาเส้นที่ท�ำได้ให้แก่		
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ พ.ศ. 2556
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดราคายาสูบที่ท�ำในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
10 มกราคม 2556
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท�ำและขาย
21 ธันวาคม 2555
สุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6)		
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการท�ำสุราส�ำหรับ
21 ธันวาคม 2555
สุรากลั่นชนิดสุราขาว พ.ศ. 2555 		
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยแนวปฏิบัติในการควบคุมและตรวจสอบการยกเว้นภาษีสุรา
31 ตุลาคม 2555
และการคืนค่าภาษีสุรา ส�ำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555		
กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยสุรา บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ
25 ตุลาคม 2555
กาลปัจจุบัน พ.ศ. 2555 		
กฎกระทรวง ก�ำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา
25 ตุลาคม 2555
ส�ำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 		
กฎกระทรวง ก�ำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา ส�ำหรับสุราที่ส่งออกไป
25 ตุลาคม 2555
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555		
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจ�ำปี
9 ตุลาคม 2555
เป็นการล่วงหน้า		

การตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิตบริหารงานด้านการจัดเก็บภาษีและการตรวจปราบปรามให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานระดับสากล โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้แก่ สินค้าสุราและแอลกอฮอล์ น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เครื่องดื่ม ยาสูบ
แก้วเลดคริสตัล เป็นต้น นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังส่งเสริม ยกระดับคุณภาพสินค้าสรรพสามิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริม
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นการด�ำเนินงานเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตมีผลการด�ำเนินงานทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางดังนี้
                                      แผนงาน/โครงการ
1.
		
		
		
2.
3.
		
4.
5.

ผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2556

ตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและของกลาง (ตัวอย่าง)
1.1 ตัวอย่างสุรา และแอลกอฮอล์
1.2 ตัวอย่างน�้ำมัน และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
1.3 ตัวอย่างเครื่องดื่มน�้ำผลไม้และน�้ำพืชผัก และสินค้าอื่นๆ
การตรวจวิเคราะห์สารแปลงสภาพแอลกอฮอล์ (ตัวอย่าง)
ออกตรวจสอบโรงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่อยู่ใน
ความควบคุมของกรมสรรพสามิต (โรง)
ตรวจสอบแอลกอฮอล์มิเตอร์ (ชุด)
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หน่วยภาษี (เรื่อง)

2,517
3,601
2,014
781
8
11
259

การปฏิบัติงานเชิงรุกทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิตมีนโยบายเชิงรุกทางด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง จำ�นวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย
2. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
3. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)

การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กรมสรรพสามิตยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลน�ำไปสู่การบริหารจัดเก็บภาษีและการตรวจ
ปราบปรามของกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

งานด้านการศึกษาและให้ความรู้
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขา่ วสารความรูแ้ ละความเข้าใจด้านการ
ตรวจวิเคราะห์สนิ ค้าสรรพสามิตให้กบั หน่วยงานของกรมสรรพสามิต ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ โดยได้รับความสนใจจาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ขอเข้าเยีย่ มชมการท�ำงานของรถหน่วยตรวจสอบน�ำ้ มันเคลือ่ นที่ (Mobile
Lab) เพือ่ เป็นการเรียนรู้ แลกเปลีย่ นความรูใ้ นการท�ำงานและการตรวจสอบน�้ำมัน
เคลื่อนที่ร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 6 คน
เข้าเยี่ยมชม

คณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เข้ า เยี่ ย มชมการท� ำ งานของรถหน่ ว ยตรวจสอบ
น�้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เมื่อวันจันทร์ที่ 5
พฤศจิกายน 2555
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โครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชน
กลุ ่ ม วิ เ คราะห์ สิ น ค้ า และของกลาง ในฐานะเป็ น ผู ้ ต รวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสุ ร าชุ ม ชนในปั จ จุ บั น ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ
และปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสุราชุมชนดังกล่าว จึงจัดโครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้กับผู้ได้รับอนุญาตท�ำสุรา และเป็นการพัฒนาสุราชุมชนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสุราที่กำ� หนดไว้ นอกจาก
โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาคุณภาพสุราแล้ว ยังสร้างมาตรฐานคุณภาพในด้านการให้บริการในเชิงรุก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมสรรพสามิตและท�ำให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีสุราชุมชนได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดอีกด้วย
โดยโครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชนได้จัดขึ้นที่จังหวัดพะเยา โดยเชิญผู้ได้รับอนุญาตท�ำสุราชุมชนจังหวัดพะเยา
จ�ำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชนเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556
ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

ผู้ได้รับอนุญาตท�ำสุราชุมชนจังหวัดพะเยา จ�ำนวน 500
คน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพสุราชุมชน

เยี่ยมชมโรงงาน
ของผู้ประกอบการ
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำ

คณะผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิตพร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง (นายธนาธร โล่หส์ นุ ทร) และทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์) เยี่ยมชมรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory)
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ร่างระเบียบเกีย่ วการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำ�หรับสินค้าทีส่ ง่ ออกนอกราชอาณาจักร หรือ
นำ�เข้าไปในเขตปลอดอากรและการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีส�ำ หรับสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมมีสทิ ธิ
ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
โลกในปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อม
การด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ในธุรกิจของภาคการส่งออก มีการใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนภาษี ซึ่งมีวิธีการด�ำเนินที่แตกต่างกัน
ออกไป ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งกรมสรรพสามิตจ�ำเป็น
ต้องมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน
กรมสรรพสามิตตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน จึงได้จัดท�ำร่างระเบียบเกี่ยวการยกเว้นหรือคืนภาษี
หรือลดอัตราภาษีสำ� หรับสินค้าทีส่ ง่ ออกนอกราชอาณาจักร หรือน�ำเข้าไปในเขตปลอดอากรและการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำ� หรับสินค้า
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งการ
ร่างระเบียบฯ นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังในเรื่องการบริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง และยุทธศาสตร์
ของกรมสรรพสามิต เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน จึงได้มีการปรับปรุง
ในบางประเด็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเพื่ออ�ำนวยความสะดวกของการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยอยู่บน
พืน้ ฐานของการตรวจสอบและควบคุมได้ มีการปรับลดเอกสารและขัน้ ตอนทีไ่ ม่จ�ำเป็น ซึง่ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และในส่วนของหลักฐานอื่นๆ ที่ไม่ได้ท�ำการ
ส่งมายังกรมฯ ก็ยงั คงต้องเก็บไว้ทสี่ ถานประกอบการของผูส้ ง่ ออก เพือ่ ให้เจ้าพนักงานท�ำการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
เช่ น กั น มี ก ารปรั บ ลดรู ป แบบการรายงาน จากเดิมที่ต้องรายงานถึง 3 แบบ โดยให้รายงานข้อมูลเป็น
ภาพรวม และลดรู ป แบบการรายงานให้ เ หลื อ เพี ย ง 2 แบบ นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี ก ารสร้ า งมาตรฐาน
ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับคุณลักษณะจ�ำเพาะของสินค้าน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน โดยก�ำหนดเกณฑ์ปกติส�ำหรับการสูญหายหรือขาดจ�ำนวนไว้ด้วย กล่าวคือหากสูญหายเกินกว่า
ร้อยละ 0.5 ให้ผู้ส่งออกฯ ช�ำระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม (ถ้ามี) ถือว่าเป็นการควบคุม ก�ำกับ ดูแล
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากเจตนากระท�ำที่ท�ำให้เกิดความเสียหาย

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำ�หรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ ได้ว่าเสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 104 ได้ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีสิทธิได้รับคืนภาษี
ทีไ่ ด้เสียไว้แล้ว ถ้าพิสจู น์ได้วา่ สินค้าแบตเตอรีน่ นั้ ได้เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพจนใช้การไม่ได้ โดยกำ�หนดวิธที ำ�ลายแบตเตอรีท่ ขี่ อคืน
ภาษีไว้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ใช้เครื่องจักรบดท�ำลาย
ใช้วิธีผ่าแยกเป็นส่วนๆ
ใช้วิธีทุบท�ำลาย
ใช้วิธีอื่นๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควร

กรมสรรพสามิตได้ตระหนักถึงการท�ำลายแบตเตอรี่ดังกล่าวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการท�ำลายแบตเตอรี่ โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถน�ำแบตเตอรี่ดังกล่าว ส่งผู้ประกอบกิจการบ�ำบัดและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อก�ำจัดแบตเตอรี่ดังกล่าวให้ถูกต้องตรงกับหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการ
ลดผลกระทบจากมลพิษของการท�ำลายแบตเตอรี่ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการออกประกาศกรมสรรพสามิต เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
การพัฒนาองค์กรสู่ “สรรพสามิตมิตใิ หม่แห่งการให้บริการ” (Innovation Service Dimensions of Excise)
กรมสรรพสามิตมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการน�ำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector
Management Quality Award: PMQA) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการด� ำเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสรรพสามิตได้ด� ำเนินโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบด้านคุณภาพ
การบริหารจัดการ โดยคัดเลือกหน่วยงานน�ำร่องจ�ำนวน 4 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ส�ำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ
โดยน�ำระบบ 7s : Strategy, Structure, Systems, Style, Staff, Skills และ Shared Values มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร
เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง รวมถึงน�ำระบบ OCC : Quality Control Circle ที่ให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งผลจากการด�ำเนินการโครงการดังกล่าว กรมสรรพสามิตได้จัดท�ำเป็นคู่มือ กรณีศึกษา
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หน่วยงานต้นแบบการบริหารจัดการ และคู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต อันประกอบ
ด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ มาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มาตรฐานด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ และมาตรฐานด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตมีนโยบายให้ขยายผลการด�ำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการฯ
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และก�ำหนดนโยบาย “สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการให้บริการ (Innovative Service Dimensions of Excise)”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีจุดให้บริการประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพในการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล (Service Excellence) ภายใต้การปฏิบัติงานในแนวทางมาตรฐานเดียวกัน อันจะท�ำให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด
ของประเทศไทยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากกรมสรรพสามิตที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค
เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสรรพสามิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การขยายผลการด�ำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรม และการพัฒนาทุกหน่วยงาน
ที่ให้บริการประชาชนให้เป็น “สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการให้บริการ (Innovative Service Dimensions of Excise)” บรรลุผลส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กรมสรรพสามิตจึงได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดท�ำโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินในการตรวจติดตามและประเมินผลการด� ำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ
ของกรม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมสรรสามิตมีเกณฑ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานในการตรวจประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่มีจุดให้บริการประชาชน
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2. แต่งตั้งคณะท� ำงานตรวจติดตามและประเมินผลการด� ำเนินการตาม
มาตรฐานการให้บริการของกรม ประกอบด้วย ตัวแทนจากส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 1-10 จ�ำนวนหน่วยงานละ 5 คน ซึ่งมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคแต่ ล ะภาคเป็ น ประธาน โดยมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ และผลั ก ดั น ให้
หน่วยงานในการก�ำกับดูแลของแต่ละภาคด�ำเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ออกตรวจเพื่ อ ประเมิ น ผลการด�ำ เนิ น การของ
หน่วยงานในการก�ำกับดูแล และมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้ประสานงาน
และให้ค�ำปรึกษาแก่คณะท�ำงานฯ
3. ก�ำหนดตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส�ำ นั ก งานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ ในมิติด้านคุณภาพการให้ บ ริ ก าร ตั ว ชี้ วั ด
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
4. ติดตามผลการด�ำเนินการในทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้ส� ำนักงาน
สรรพสามิตภาคและพื้นที่จัดท� ำรายงานผลตามแผนพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพ
การบริหารจัดการ
นอกจากนั้ น กรมสรรพสามิ ต ยั ง ได้ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ทุ ก
หน่วยงานคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการเพื่อส่งผลงานประกวดในระดับกรม ระดับ
กระทรวงและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานที่ผ่านมาปรากฏว่า ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบ ได้รับรางวัลในระดับ
กรม และระดับประเทศ จากผลงาน “ส�ำนักงานบริการประทับใจ” อีกทั้ง ผลงาน
ดังกล่าวยังสามารถผ่านเข้ารอบ การประกวดผลงานด้านการให้บริการประชาชนใน
ระดับโลก รางวัล “United Nations Public Service Awards 2013 (UN Awards)”
อันเป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกหน่วยงานได้ว่า ทุกหน่วยงานของ
กรมสรรพสามิตมีศักยภาพเพียงพอที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
เทียบเท่ากับระดับสากล หากเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานมีความตั้งใจ มุ่งมั่น
ร่ ว มแรงรวมใจกั น ผลั ก ดั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของประชาชน อั น จะยั ง ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด แก่
ประเทศต่อไป
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e-Excise การช�ำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
18 พ.ย. 2553
กสิกรไทยร่วมกับกรมสรรพสามิต ขยายช่องทางการรับบริการ
ช�ำระภาษีสรรพสามิตผ่านบัตรธุรกิจ หรือ Excise Smart Card
พร้อมรับบริการช�ำระภาษีฯ ออนไลน์
2552

2546
1 ก.ค. 2546
กรมสรรพสามิตเปิดให้บริการ
การช�ำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติมส�ำหรับสินค้า รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
กิจการโทรคมนาคม สถานบริการ
(ประเภท อาบ หรื อ อบตั ว
และนวด) และมี ธ นาคาร
เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

กรมสรรพสามิตได้เพิ่มการบริการสินค้าน�้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน โดยมีบริษัท IRPC และ
บริษัท ไทยออยล์ฯ เข้าร่วมโครงการ

2553

2555

16 พ.ค. 2555
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ร่ ว มกั บ กรมสรรพสามิ ต
ขยายช่องทางการรับบริการ
ช� ำ ระภาษี ส รรพสามิ ต
รั บ บริ ก ารช� ำ ระภาษี ฯ
ออนไลน์

เพิ่ ม การบริ ก ารช� ำ ระ
ภาษี ใ ห้ ค รบวงจร โดย
เพิ่ ม บริ ก ารจดทะเบี ย น
บริ ก ารแจ้ ง ราคาขาย
ณ โรงงานอุตสาหกรรม
บริการคืน ยกเว้น และ
ลดหย่อนภาษี บริการการ
ยื่ น งบเดื อ น และระบบ
TAXINFO

1 ส.ค. 2546
กรมสรรพสามิตเปิดให้บริการการช�ำระภาษีผา่ นอินเตอร์เน็ต
ส�ำหรับสินค้า ไนต์คลับ ดิสโก้เธค และสนามกอล์ฟ

80

พันล้านบาท

แนวโน้มการช�ำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
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2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2556

10 ต.ค. 2556
ธ.ยู โ อบี ไทยร่ ว มกั บ
กรมสรรพสามิต ขยายช่อง
ทางการรั บ บริ ก ารช� ำ ระ
ภาษีสรรพสามิตรับบริการ
ช�ำระภาษีฯ ออนไลน์
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แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 - 2559
DATA TAXONOMY

DATA CLEANSING
และ
DATA CONVERSION

แผนแมบท ICT
2557 - 2559

SYSTEM
MIGRATION

แผนพัฒนา
บุคลากรดาน ICT

GAP ANALYSIS
ISO 27001

กรมสรรพสามิตได้จัดท�ำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 - 2559 ซึ่งประกอบด้วย
1. การจัดท�ำแผนแม่บท ICT ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 - 2559 และบริหารจัดการพร้อมให้ค�ำปรึกษาด้านแผนแม่บท ICT
เป็นระยะเวลา 1 ปี
2. จัดท�ำโครงสร้างและก�ำหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต (Data Taxonomy) ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และติดตาม ตรวจสอบ
ผู้เสียภาษีอากร ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดรูปแบบมาตรฐานของข้อมูล เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการจัดท�ำโครงสร้างข้อมูล
พื้นฐาน (Data Infrastructure) ก�ำหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต (Data Taxonomy) เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ
ข้อมูลกัน ระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับองค์กรเอกชน และสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดท�ำ  Data cleansing และ Data conversion ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังในเรื่องที่เกี่ยวกับ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จ�ำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และติดตาม ตรวจสอบ
ผู้เสียภาษีอากร ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต้องมีการจัดท�ำ Data cleansing เพื่อคัดกรองข้อมูล และ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพ ถูกต้อง พร้อมกับจัดท�ำ Data conversion โดยการปรับปรุงรูปแบบข้อมูลให้มีความถูกต้องและอยู่ในรูปแบบ
มาตรฐาน Data Taxonomy ซึ่งเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ พร้อมกับสามารถ
น�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เปรียบเทียบกระบวนงานตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยจัดท�ำ  Gap Analysis1 เปรียบเทียบมาตรฐาน COBIT หรือ
ISO 27001 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มีความยืดหยุน่ ในการปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดศักยภาพการแข่งขันของหน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับ AEC ต่อไปในอนาคต
5. แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกรมสรรพสามิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม และ AEC
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรในด้านเทคนิค ภาษา และการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ
6. จัดท�ำแผนการเคลื่อนย้ายระบบงาน (System Migration) สืบเนื่องจากมีการจัดสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถบริการช�ำระภาษีให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง จ�ำเป็นต้อง
มีการวางแผนเคลื่อนย้ายระบบงาน ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการผิดพลาดที่เกิดขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการปรับปรุงต�ำแหน่ง การเลื่อนต�ำแหน่ง การบรรจุและ
รับโอน การเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว ได้ด�ำเนินการดังนี้
1) เสนอขออัตราก�ำลังข้าราชการเพิ่มใหม่ จ�ำนวน 1,698 อัตรา โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
		 1.1) เพื่อรองรับภารกิจงานที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ประเทศ จ�ำนวน 504 ต�ำแหน่ง กรมสรรพสามิตได้รับจัดสรร
			 อัตราก�ำลังข้าราชการเพิ่มใหม่ จ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง
		 1.2) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ภารกิ จ สนั บ สนุ น ตามความจ� ำ เป็ น ให้ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ของ
			 แต่ละหน่วยงาน (ตามแบบส�ำรวจการปฏิบัติราชการของ ก.พ.) จ�ำนวน 1,189 ต�ำแหน่ง น�ำเสนอส�ำนักงาน ก.พ.
			 โดยมติคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ส�ำนักงาน ก.พ. ส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้พิจารณาต่อไป
2) ด�ำเนินการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 2,034 อัตรา
3) ก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังพนักงานราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ส�ำนักงาน ก.พ. อนุมัติกรอบ
พนักงานราชการ จ�ำนวน 800 อัตรา
4) การปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติแล้ว ดังนี้
		 4.1) ต� ำ แหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญ จ� ำ นวน 2 ต� ำ แหน่ ง คื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นตรวจสอบภายใน และผู ้ เชี่ ย วชาญ
			 เฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร
		 4.2) ต�ำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ จากอ�ำนวยการระดับต้น เป็นระดับอ�ำนวยการสูง จ�ำนวน 17 ต�ำแหน่ง
		 4.3) ต�ำแหน่งช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 17 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีของส�ำนักงานสรรพสามิต
			 พื้นที่ 17 พื้นที่ (ปทุมธานี 1-2 พระนครศรีอยุธยา 1-2 ชลบุรี 2 ระยอง 1 สมุทรปราการ 1-2 นครราชสีมา
			 กาญจนบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร 1-5)
		 4.4) ต�ำแหน่งช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 11 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับหัวหน้าส่วน จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง และผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ์
			 จ�ำนวน 10 ต�ำแหน่ง (กลุ่มตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง จ�ำนวน 3 ต�ำแหน่ง
			 ส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 จ�ำนวน 2 ต�ำแหน่ง ส�ำนักบริหารการคลังและรายได้ จ�ำนวน 5 ต�ำแหน่ง)
		 4.5) ต�ำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือช�ำนาญการ 50 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 50 พื้นที่
			 ที่ยังไม่มีต�ำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
5) ก�ำหนดต�ำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง คือ ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู่ระหว่างด�ำเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก�ำหนดต�ำแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวงการคลัง
6) การประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการและเพื่อรับเงินประจ�ำต�ำแหน่งในสายงานต่างๆ ระดับ
ช�ำนาญการ (ตามหลักเกณฑ์ ว 10 ปี 2548) จ�ำนวน 56 ราย
7) การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับช�ำนาญการพิเศษ มีผู้ขอรับ
การคัดเลือก จ�ำนวน 933 ราย ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 54 ราย และอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
8) ขอรับการจัดสรรต�ำแหน่งว่าง อันเป็นผลจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 46 อัตรา คืนจาก
คณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) อ.ก.พ.กระทรวงมีมติจัดสรรคืนให้กรมสรรพสามิตทั้งหมด 46 อัตรา
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เสนอขอรับการจัดสรรอัตราอีกจ�ำนวน 50 อัตรา รวมทั้งขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่
จ�ำนวน 504 อัตรา อ.ก.พ.กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบและอยู่ระหว่างน�ำเสนอให้ คปร. พิจารณาจัดสรรต�ำแหน่งต่อไป
9) การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ/ทั่วไป จ�ำนวน 383 ราย
10) การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ประเภทบริหาร ประเภทอ�ำนวยการ ประเภทวิชาการ (ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ) จ�ำนวน 37 ราย
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11) การเลื่อนข้าราชการ จ�ำนวน 67 ราย
12) การบรรจุและรับโอนข้าราชการ จ�ำนวน 56 ราย
13) การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ/พตก./พสร. นวน 741 ราย
14) การคัดเลือกให้ข้าราชการได้วุฒิเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 14 ราย
15) รายการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป จ�ำนวน 26 ราย

การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตตามนโยบายที่มุ่งเน้น
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากร
กรมสรรพสามิตมีคุณลักษณะของความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการท�ำงานในบริบทสากล สอดรับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่สนับสนุน
ศักยภาพและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ข้าราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยจัดโครงการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลัก สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอื่นๆ
สรุปได้ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
                                                    โครงการ

รุ่น

ผู้ผ่านการฝึกอบรม (คน)

1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต
ในหลักสูตร ต่างๆ
        1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บภาษี
        1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านป้องกันและปราบปราม
1.3) โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5
2
16

267
50
355

2) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรในหลักสูตร ต่างๆ
        2.1) การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง
        2.2) การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
2.3) การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        2.4) การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

1
17
5
2

170
918
93
300

23

1,248

ระยะเวลา

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม (คน)

1) องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

20-22 มีนาคม 2556

46

2) องค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบพันธุ์ ใบยากับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ :
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

18-20 มิถุนายน 2556

50

3) องค์ความรู้ เรื่อง การจัดเก็บภาษีรถยนต์สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน

18-20 กันยายน 2556

50

3) โครงการอื่นๆ เช่น การเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
การเสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีม และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

2) โครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 3 องค์ความรู้ สรุปได้ดังนี้
                                                    องค์ความรู้
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3) การให้ทุนการศึกษา
		 3.1) กระทรวงการคลังได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแก่ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 20 ราย ในวงเงิน 2,909,180 บาท และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
จ�ำนวน 2,400,000 บาท ให้แก่ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 20 ราย รวม 40 ราย ให้แก่ข้าราชการในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
                   สาขาวิชา
สาขาบัญชี
สาขานิติศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขารัฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2556 (ราย)
2
6
1
23
4

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
                         รวม

4
40

		 3.2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จากเงินกองทุน
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง จ�ำนวน 1 ราย ภายในวงเงิน 1,072,000 บาท
		 3.3) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ หลักสูตร LLM (Master of Law) ณ สหราชอาณาจักร จากเงินกองทุน
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง จ�ำนวน 1 ราย ภายในวงเงิน 1,654,345 บาท
4) การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 (3nd EXCISE INNOVATION AWARDS)
		 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตเกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคคล/กลุ่มบุคคลต่างๆ ส่งผลงาน
เข้าประกวด สรุปได้ดังนี้
ล�ำดับที่
1.

2.
3.
4.

                                                                    ประเภท
ประเภทหน่วยงานระดับส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส�ำนักงานสรรพสามิตภาค
(รางวัลนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิต)
1.1 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิต
1.2 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
ประเภทหน่วยงานระดับส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล
ประเภทบุคคลภายนอก
                                                                      รวม

5) การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยด�ำเนินการดังนี้
		 5.1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�ำปี 2556 ดังนี้
					 l		 นางสาวปิยาภรณ์ นับถือเนตร ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
					 		 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�ำนวนผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวด
20
11
31
20
1
83
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					 l		
					 		
					 l		
							

นางสุภาพร วัฒนเจริญ ต�ำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตช�ำนาญการ
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
นายณัฐศิริ เลิศชัยพนาวงศ์ ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตช�ำนาญงาน
ส�ำนักกฎหมาย

		 5.2) พิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมสรรพสามิต ประจ�ำปี 2556 ดังนี้
					 l		 นายณัฐศิริ เลิศชัยพนาวงศ์ ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตช�ำนาญงาน
							 ส�ำนักกฎหมาย

การจัดสวัสดิการกรมสรรพสามิต
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ดังนี้
1. จัดท�ำระเบียบสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2556
2. จัดท�ำระเบียบคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
3. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ
4. มอบทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ รวม 219 ราย

ด้านวินยั และจริยธรรม
ส�ำหรับงานด้านวินยั และจริยธรรม ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำ� เนินการตามแผนงาน/โครงการ และมีผลการด�ำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทุกโครงการ ดังนี้
(1) โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
(2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(3) นโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี
(4) การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
(5) แผนยุทธศาสตร์ความเสมอภาคชายหญิง
(6) ประมวลจริยธรรม
(7) รายงานผลการด� ำเนินการเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		 ในหน่วยราชการไทย
(8) อบรมการด�ำเนินการทางวินัย มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบทางละเมิด จ�ำนวน 3 รุ่น
(9) รายงานผู้กระท�ำผิดวินัย
(10) อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดทางละเมิด
(11) ด�ำเนินการตรวจสอบประวัติข้าราชการทางวินัย คดีแพ่ง คดีอาญาของข้าราชการ
(12) ด�ำเนินการตามมาตรการของศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
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การประเมินผลการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น
และการให้ค�ำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการให้ดขี นึ้ การตรวจสอบภายในมีสว่ นสนับสนุน
ให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม การก�ำกับดูแล
อย่างเป็นระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ผู้ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ ก�ำหนดให้
มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การด�ำเนินงาน (Operation : O) การรายงานทางการ
เงิน (Financial : F) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(Compliance : C) ดังนั้น การประเมินผลการควบคุมภายในจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ปัจจุบนั ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก�ำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งรายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
Internal Control Build in Process กล่าวคือ การควบคุมภายในเป็นระบบที่มีอยู่แล้วใน
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และการประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานว่ากิจกรรมการควบคุม
ที่ก�ำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติจริง และเพียงพอที่จะท�ำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือมีจุดอ่อน
ที่จะต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมให้รัดกุมมากขึ้น โดยการประเมินผลการควบคุม
ภายในอย่างจริงจัง และสอบทานการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน
จะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ส ามารถ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย ง และลดข้ อ ผิ ด พลาดใน
การปฏิบัติงาน ได้
องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลัก COSO มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง
ปัจจัยต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์และจริยธรรม การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและ
รูปแบบการบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอ�ำนาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมให้องค์ประกอบการ
ควบคุมภายในอื่นๆ มีประสิทธิผล และสะท้อนให้เห็นทัศนคติ และการรับรู้ถึง
ความส�ำคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่างๆ ในหน่วยรับตรวจ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ใช้ ใ นการระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจ รวมทั้ ง ค้ น หาวิ ธี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ
ลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหาร
ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากรน�ำไปปฏิบัติ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม เช่น การก�ำหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การสอบทานโดยผู้บริหาร การควบคุมการประมวลผลข้อมูล การอนุมัติ การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดท�ำเอกสารหลักฐาน เป็นต้น
4. สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information & Communication)
หมายถึง การน�ำข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์
ต่อการใช้งานมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วย
รับตรวจ ด้วยการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลรายครั้งด้วย
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ปัจจัยความส�ำเร็จของการควบคุมภายใน
1. ผู้บริหารให้ความส�ำคัญต่อการจัดวางและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการควบคุมภายใน
3. การยอมรับในข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของกิจกรรมการควบคุมที่ท�ำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และค้นหาวิธีการ
ควบคุมใหม่เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ
กรมสรรพสามิต ได้สง่ เสริมการด�ำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามกรอบการบริหารจัดการ
องค์การที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน�ำไปใช้ในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ให้มองเห็นความส�ำเร็จและ
จุดบกพร่องที่ต้องมีการแก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน
สากลอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมระบบบริหารจัดการ 7 หมวด คือ 1) การน�ำองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้
ความส�ำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน โดยกรมสรรพสามิต ได้ดำ� เนินการตามแนวทางดังกล่าวมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2549 จนถึง 2554 อย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้ประสบความส�ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิตจึงได้ส่งผลการด� ำเนินงานของหมวด 6 : การจัดการกระบวนการ สมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ปรากฏว่ากรมสรรพสามิตผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลระดับชาติ
คือ รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตยังคงด�ำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อเนื่อง
และได้พจิ ารณาคัดเลือกผลการด�ำเนินงานส่งส�ำนักงาน ก.พ.ร. เพือ่ ขอรับรางวัลฯ จ�ำนวน 2 หมวด คือ หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
และหมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และปรากฏว่ากรมสรรพสามิตได้รับรางวัลทั้ง 2 หมวด คือ รางวัลด้าน
การวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ และรางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและการจัดการความรู้
ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
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หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

รางวัล
ดานการวางแผนยุทธศาสตร
และการสื่อสารเพ�่อนำไปสูการปฏิบัติ

หมวด 4
การวัด การว�เคราะหและ
การจัดการความรู

รางวัล
ดานการว�เคราะหผลการดำเนินงาน
และการจัดการความรู

การปรับกระบวนทัศน์ (ค่านิยมองค์กร)
ในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตได้มีการทบทวนและก� ำหนดค่านิยมองค์กรใหม่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
กรมสรรพสามิต คือ S-T-A-R-S โดยมีความหมายดังนี้
S - Standardization

T - Transparency

A - Accountability

R - Rapid & Simplicity

S - Satisfaction

ความมีมาตรฐาน/
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความโปร่งใส
ในการท�ำงาน

จิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบ

รวดเร็วและเรียบง่าย

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ความหมาย การพัฒนา
หรือปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ รวมทั้งวิธี
การปฏิบัติงานและ
บุคลากร ให้มีมาตรฐาน
สากลรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ความหมาย บุคลากรของ
กรมสรรพสามิตประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมัน่ ในมาตรฐาน
สูงสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของผูร้ บั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความหมาย ปฏิบัติงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร
ตรงต่อเวลา มีความมุง่ มัน่
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย มุ่งเน้น
ความถูกต้องตามกฎระเบียบ
และยอมรับการตรวจสอบ
ผลส�ำเร็จของงานอย่าง
เปิดเผย ทั้งในทางบวก
และทางลบ

ความหมาย การปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานและ
การให้บริการ เพื่อลด
ระยะเวลาการใช้บริการ
ของผู้เข้ารับบริการ
อีกทั้งเป็นการ
ลดภาระงานที่ไม่จ�ำเป็น
ของบุคลากร
กรมสรรพสามิตอีกด้วย

ความหมาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของ
ผู้รับบริการโดยใส่ใจ
มุง่ เน้นผูร้ บั บริการเป็นหลัก
สามารถน�ำเสนอแนวคิด
และพัฒนาวิธีการ
ที่เหมาะสมเพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
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ส�ำหรับ logo ค่านิยม S-T-A-R-S ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงและให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีรูปแบบดังนี้

ทั้งนี้ ช่องทางในการเผยแพร่ค่านิยม S-T-A-R-S ประกอบด้วย Website กรมสรรพสามิต Website ของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร หนังสือเวียน และเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น นอกจากนั้น ในเดือนกันยายน 2556 ได้มีการส�ำรวจการรับรู้ค่านิยมองค์กรจาก
บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตพบว่าผู้ตอบแบบส�ำรวจรับรู้ค่านิยมองค์กร S-T-A-R-S ร้อยละ 94

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการออกใบอนุญาตจ�ำหน่าย สุรา ยาสูบ
และไพ่
การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ เกิดความเสียหายและสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับองค์กร เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิตจึงได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
ต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในกรมสรรพสามิต มาจัดท�ำข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน คือ กระบวนการออก
ใบอนุญาตจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่โปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่
และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสรรพสามิตในด้านความมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ส�ำหรับกระบวนการออก
ใบอนุญาตจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ ทีไ่ ด้รบั การพิจารณาคัดเลือกเพือ่ ปรับกระบวนการให้เกิดความโปร่งใสยิง่ ขึน้ นัน้ เนือ่ งจากกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่กรมสรรพสามิตเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและประชาชนเข้าถึง
ไม่วา่ จะเป็นสายด่วน 1713 , ตู้ ปณ. 10, E-mail และทางโทรศัพท์ ซึง่ ผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
นอกจากนัน้ กระบวนการออกใบอนุญาตจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ ยังมีความส�ำคัญโดยเป็นกระบวนงานทีก่ รมสรรพสามิตถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ด้วย
ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงมุ่งมั่นที่จะปรับกระบวนการออกใบอนุญาตจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
มากขึ้นตามแนวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกรมสรรพสามิตและสามารถ
ส่งต่อกระบวนการออกใบอนุญาตจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ ที่มีการสร้างแนวทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
ออกใบอนุญาตจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการสนองต่อแผนเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลอีกด้วย
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ผลที่คาดว่าจะได้รับและผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2556
           ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการได้รับบริการที่มี
1.
		 ความโปร่งใสและเป็นธรรม		
				
				

             ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับ
บริการลดลงในเรื่องกระบวนการ		
ออกใบอนุญาตจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ		
และไพ่ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5		

มีเรื่องร้องเรียนลดลง จ�ำนวน 1 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5

2. รัฐจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 1. จ�ำนวนรายได้จากการออก
1. จ�ำนวนผู้ขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้นกว่า
				 ใบอนุญาตเพื่อจ�ำหน่ายสุรา ยาสูบ		 ค่าเฉลี่ย 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
				 และไพ่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของ		 ร้อยละ 4.22 หรือเพิ่มขึ้น
				 ค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 		 26,415 ราย
				 (ปี 2551 - 2554)
2. จ�ำนวนรายได้ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นกว่า
						 ค่าเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 39.95
						 หรือเพิ่มขึ้น 109,146,812.00 บาท

ผู้บริหารมอบนโยบายเรื่องการสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานออกใบอนุญาตฯ แก่เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่
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สรุปข้อมูลโครงการรถยนต์คันแรก
1.

ความเป็นมา

จากแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและ
การค้าขายภายในประเทศ และต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างเท่าเทียม โดยการใช้มาตรการ
ทางภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนส�ำหรับสิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป รัฐบาลจึงก�ำหนดนโยบายรถยนต์คันแรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเพิ่มก�ำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
มหภาค โดยมอบหมายให้กรมสรรพสามิตด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จึงเป็นที่มาของนโยบายรถยนต์คันแรกที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย
ในการครองชีพของประชาชน และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการเริ่มธุรกิจได้มีโอกาสในการมีรถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนส�ำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ โดยมาตรการนี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเกิดการขยายตัวมากยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เช่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2.

ผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรกต่อสภาพเศรษฐกิจ

ผลกระทบของนโยบายรถยนต์คันแรกต่อเศรษฐกิจมหภาค จากแบบจ�ำลองของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พบว่า มาตรการรถคันแรกจะส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจขยายตัวตลอดทั้งโครงการราวร้อยละ 1.06 ต่อปี จากการคาดการณ์รายได้
ทั้งโครงการของรัฐที่ 135,630 ล้านบาท ขณะที่รัฐมีภาระต้องจ่ายเงินคืนในโครงการรถยนต์คันแรกเพียง 91,983 ล้านบาท โดยในปี 2555
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวมากที่สุดถึงร้อยละ 0.58 ต่อปี โดยจะท� ำให้เกิดการบริโภคสินค้า และการจ้างงานมากขึ้น และ
ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมต้นน�้ำและปลายน�้ำต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงรายได้
จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล ภาษีน� ำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ และภาษีจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งคาดว่าจะไม่ต�่ ำกว่า
2 หมื่นล้านบาท
ส�ำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะเกิดการขยายตัวได้ดีเช่นกัน เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมแร่โลหะและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน�้ำ เนื่องจากการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่ผลิต
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ในประเทศ และอุตสาหกรรมปลายน�้ำ เช่น ธุรกิจฟิล์มกรองแสง ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสินเชื่อและบริการเกี่ยวกับรถยนต์
ที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นโดยคาดว่าในปี 2556 ยอดขายของธุรกิจปลายน�้ำจะสูงถึง 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการรถยนต์คันแรก
ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
(รถยนต์ขนาดต�่ำกว่า 1,500 cc)
และจากการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายรถยนต์ คั น แรกพบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ โครงการดั ง กล่ า ว
โดยศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส� ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง “นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก” ซึ่งท�ำการส�ำรวจระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จ�ำนวน
1,248 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ กรณีนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล
จากการส�ำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 71.39 เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเพราะเป็นการคืนเงินภาษีให้กับประชาชน ไม่ต้องซื้อรถ
ในราคาแพงเป็นการจูงใจในการซื้อรถยนต์ เป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ รองลงมาเป็นการเพิ่มขยายการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ และเพิ่มการจ้างงานมากขึ้นขณะที่ร้อยละ 24.44 ไม่เห็นด้วยเพราะท�ำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น
เป็นการสร้างหนี้ให้กับประชาชนและรัฐบาลต้องน�ำเงินส่วนหนึ่งมาชดเชยให้กับค่าภาษี
นอกจากนี้ จากการศึกษาผลกระทบโครงการรถยนต์คันแรกต่อการจราจรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น
ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 26 จากจ�ำนวนรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีรถยนต์เพิ่มขึ้น
เป็น 326,989 คัน ซึ่งในปี 2555 จะมีรถยนต์ที่ผลิตและส่งมอบมากที่สุด คิดเป็น 178,925 คัน และรถยนต์ที่ผลิตและส่งมอบ
ในปี 2556 คิ ด เป็ น 148,064 คั น อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ หั ก ปริ ม าณรถยนต์ ที่ ข ยายตั ว ในระดั บ ปกติ แ ล้ ว โครงการรถยนต์ คั น แรก
มีส่วนกระตุ้นให้รถยนต์เพิ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครเพียง 53,677 คัน โดยในปี 2556 เพิ่มขึ้นเพียง 44,419 คัน (หรือร้อยละ 30 ของ
รถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
3.

ผลงานภาพรวมในรอบปีที่ผ่านมา
3.1 ภาพรวมงบประมาณ

		 - ผู้ขอใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,259,031 ราย
		 - คิดเป็นเงินภาษีที่ต้องคืนประมาณ 92,173 ล้านบาท
		 - คาดการณ์รายได้ที่รัฐจะได้รับประมาณ (ส่วนต่างภาษีสรรพสามิต
			 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคลจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อากรน�ำเข้าอะไหล่รถยนต์ ค่าภาษีจดทะเบียน)
135,000 ล้านบาท*
		

(*จากการค�ำนวณของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

3.2 การส�ำรวจความพึงพอใจในโครงการรถยนต์คันแรกหลังสิ้นสุดโครงการโดยกรมสรรพสามิตร่วมกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รับผลตอบรับในเชิงบวกจากการสุ่มแบบสอบถามผู้ขอใช้สิทธิ์จ�ำนวน 2,000 คน
3.3 ข้อมูลการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 - นโยบายรถยนต์ คั น แรกท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งมี ก ารขยายตั ว โดยข้ อ มู ล จาก
สภาอุตสาหกรรม พบว่า ความต้องการแรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้ามีจ�ำนวน 118,200 คน จากในปัจจุบันมีจ�ำนวน 457,000 คน
		 - โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมจากส� ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในปี 2553 จ�ำนวนเงินลงทุน 56,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 204,700 ล้านบาท
ในปี 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 2556 มีการอนุมัติปริมาณเงินลงทุน 67,800 ล้านบาท
		 - หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77 (คิดเป็นเงิน 3.8 ล้านล้านบาท) ยังคงต�่ำกว่ามาตรฐานสากลที่ไม่เคยเกินร้อยละ 85
โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค�้ ำประกันจึงยังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก
นอกจากนี้ มาตรฐานค�ำนิยามหนี้ครัวเรือนของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย
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		 - จ�ำนวนสินเชื่อเช่าซื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 900,000 ล้านบาท เป็น 1,200,000 ล้านบาท โดยมีการคาดการณ์หนี้ NPL
ที่ร้อยละ 1.5 โดยคิดเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์คันแรก 200,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 40 โดยมีการคาดการณ์หนี้ NPL
ที่ร้อยละ 0.12)
4.

เป้าหมายของโครงการรถยนต์คันแรกในปี 2557

แม้ โ ครงการรถยนต์คันแรกจะจบลงไปแล้วตั้งแต่ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 แต่ ก รมสรรพสามิ ต ยั ง คงมี ก ารด�ำ เนิ น การเพื่อ
อนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ให้ได้รับเงินตามก�ำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน (1 ปีนับถัดจากวันรับมอบรถยนต์) โดยจะท�ำการจ่ายเงินคืน
ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ครบก�ำหนดทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังคงมีการให้บริการเพิ่มเติม ดังนี้
1. การอ�ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ข อใช้ สิ ท ธ์ ที่ ต ้ อ งการออกจากโครงการ สามารถด�ำ เนิ น การน�ำ เงิ น มาคื น ได้ ที่ ส�ำ นั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ และส�ำหรับกรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ท�ำผิดเงื่อนไขและไม่สามารถน�ำเงินมาคืนได้เต็มจ�ำนวนก็สามารถขอผ่อนช�ำระ
กับกรมสรรพสามิตเป็นรายงวดได้
2. การด�ำเนินการพัฒนาระบบงานรถยนต์คันแรกให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลด้านรถยนต์ในประเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ขอใช้สิทธิ์ที่มีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อที่สายด่วน 1713 ซึ่งกรมสรรพสามิตได้มีการเพิ่มคู่สายเพื่อรองรับการให้บริการ
หรือทาง http://helpdesk.excise.go.th

สรุปผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ทีค่ ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด ซึง่ กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนิน
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิตขึ้นภายในห้องสมุดกรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารเทคนิค 2552
ในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. ด้านการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
		 - ในรอบ 1 ปี มีผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ�ำนวน 581 ราย
		 - สรุปผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ 86.14% ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
			 มีอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ได้แก่
		 - โทรศัพท์ 			
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
		 - www.excise.go.th		
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น

83,505
9,581,932

ราย
ราย

3. ด้านการใช้ดุลพินิจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
		 - ได้มีการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 จ�ำนวน 1 ราย โดยเรื่องที่ปฏิเสธ ได้แก่ ข้อมูลรายได้สรรพสามิต
			 แยกรายบริษัท
		 - มีเรื่องเข้าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
			 จ�ำนวน 3 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เปิดเผยข้อมูลฯ จ�ำนวน 2 เรื่อง
4. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
		 กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่าน www.excise.go.th โดยมีรายละเอียดเรือ่ งการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น เช่น ผลส�ำรวจความพึงพอใจ ฯลฯ
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งบแสดงฐานะการเงิน
กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์					
		

สินทรัพย์หมุนเวียน				

			
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2

6,343,054,656.14

ลูกหนี้ระยะสั้น

3

698,420,447.68

รายได้ค้างรับ

4

14,356,073.91

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

5

556,859,136.72

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

7,612,690,314.45		

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน				
ลูกหนี้อื่นระยะยาว

6

23,796,710.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

7

3,133,044,971.15

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

8

270,971,776.53

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

883,545.00

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		

3,428,697,002.68		

รวมสินทรัพย์		

11,041,387,317.13

			

				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

หนี้สิน					
		 หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น
9
361,921,008.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
10
36,942,723.01
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
11
3,182,545,205.02
เงินรับฝากระยะสั้น
12
311,891,636.04
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
13
155,808,335.44
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
4,049,108,908.20		
		 หนี้สินไม่หมุนเวียน				
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
14
41,903,056.55
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
15
2,317,500.00
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
44,220,556.55		
			 รวมหนี้สิน		
4,093,329,464.75		
สินทรัพย์สุทธิ		
6,948,057,852.38
สินทรัพย์สุทธิ				
ทุน
16
2,013,815,082.66
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
17
2,079,514,382.09
			 รวมสินทรัพย์สุทธิ		
4,093,329,464.75		
			 รวมหนี้สินและส่วนทุน		
11,041,387,317.13
				
				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการด�ำเนินงาน				
		 รายได้จากรัฐบาล				
รายได้จากงบประมาณ
18
3,124,118,406.40
			 รวมรายได้จากรัฐบาล		
3,124,118,406.40 		
		 รายได้จากแหล่งอื่น				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
19
2,072,522,831.16
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
20
96,180,525.07
รายได้อื่น
65,488,162.63
			 รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
2,234,191,518.86 		
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
5,358,309,925.26
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
21
1,818,312,781.15
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
22
568,420,306.13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
23
124,703,724.94
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
24
128,511,784.48
ค่าวัสดุ และใช้สอย
25
824,948,453.46
ค่าสาธารณูปโภค
26
82,122,262.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
27
311,230,894.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
28
220,277,704.19
ค่าใช้จ่ายอื่น
29
427,295,900.08
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
4,505,823,811.34 		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
852,486,113.92
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน		
		
ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
1,153,100.93
			 รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน		
1,153,100.93
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ
851,333,012.99
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
851,333,012.99
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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
33

สรุปนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
ทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (ปี 2556)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (ปี 2555)
รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้ภาษีทางอ้อม
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ข้อมูลทั่วไป
กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ ตามกฎหมายสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ตั้งอยู่เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำรายงานการเงิน
			 รายงานการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามเกณฑ์คงค้าง ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในรายงานการเงินถือปฏิบตั ติ าม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ รอบระยะ
เวลาบัญชีใช้ปีงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
			 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จัดท�ำตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 14 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 เรื่อง
การจัดท�ำกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชีและรายงานการเงินนอกระบบ GFMIS ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
			 รายงานการเงินนี้เป็นรายงานการเงินในภาพรวมของกรม ซึ่งรวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย
ภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 110 แห่ง (298 ศูนย์ต้นทุน)
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
			 รายการบัญชีในรายงานการเงินนีใ้ ช้ผงั บัญชีมาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึง่ ได้น�ำข้อมูลจากรายงาน
การเงินส่วนราชการยอดปี 2556 ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และได้ใช้ยอดคงเหลือหลังจัดท�ำกระดาษท�ำการ
ปรับปรุงบัญชีปี 2556 ในภาพรวมของหน่วยงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 เรื่อง การ
จัดท�ำกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชีและรายงานการเงินนอกระบบ GFMIS ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการที่ปรากฏในรายงาน
การเงินรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่ให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ
กรมสรรพสามิตทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิต ไม่วา่ รายการดังกล่าวจะเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ จากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต
1.4 พักเงินสดรับ
			 พักเงินสดรับ กรณีส่วนราชการน�ำข้อมูลรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและน�ำส่งจากระบบของตนเอง เข้าระบบ GFMIS โดยการ
Interface
1.5 วัสดุคงคลัง
			 วัสดุคงคลัง แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
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1.6 อาคารและอุปกรณ์
			 สินทรัพย์ถาวรแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ หรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณ
โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทหักมูลค่าซาก อัตราค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ไม่ตำ�่ กว่าอัตราที่
ก�ำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
			 1.6.1 อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิแ์ ละอาคารทีห่ น่วยงาน
ไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่ได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
			 1.6.2 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ถ้าต�่ำกว่า 5,000 บาทจะ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้น
			 1.6.3 อาคารและอุปกรณ์ บันทึกรายการทางบัญชี ดังนี้
				
- สินทรัพย์ส�ำรวจพบ บันทึกสินทรัพย์ด้วยยอดสุทธิ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
และบันทึกอายุการใช้งานเท่าที่เหลืออยู่
				
- การตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ เช่น การขายทอดตลาด บริจาค ท�ำลาย รื้อถอน เป็นต้น กรณีขายสินทรัพย์ได้เป็น
เงินสด จะรับรู้เป็นรายรับจากการขายครุภัณฑ์ด้วยจ�ำนวนเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์นั้น
				
- การโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยราชการ (กรม) หน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอนจะสร้างเลขที่สินทรัพย์ส่งให้
กรมบัญชีกลางบันทึกรายการบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ตามคู่มือการบันทึกบัญชี
1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
			 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
			
			
			
			
			
			

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15 - 40 ปี
ยานพาหนะ		
8 - 15 ปี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
2 - 12 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ค�ำนวณโดยระบบสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ไม่ระบุรายละเอียดค�ำนวณและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS โดยหน่วยงาน

1.9 การรับรู้รายได้
			 1.9.1 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
			 1.9.2 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด
			 1.9.3 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด
				
- รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้
และค่าใช้จ่าย โดยรับรู้เฉพาะประเภทรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง
				
- รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในรายงานการเงินด้วยยอดสุทธิหลังจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
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1.10 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
			 1.10.1 ค่าใช้จา่ ยรับรูท้ นั ทีทบี่ นั ทึกขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง กรณีเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
จะลดค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานได้น�ำเงินส่งคืนคลังตามกระบวนงานเบิกเกินส่งคืนเรียบร้อยแล้ว
			 1.10.2 กรณีเบิกหักผลักส่งรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS รับรู้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน - โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลางแล้ว
1.11 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ กรณีเงิน 97% องค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน
(เงินรับฝากอื่น โดยไม่ฝากคลัง) ส�ำหรับเงินองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน
(เงินรับฝากอื่น โดยฝากคลังรหัสเงินฝากคลัง 00913) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
					
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน

หน่วย : บาท
3,650,146,028.78
6,299,654.26

เงินฝากคลัง

2,686,608,973.10

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6,343,054,656.14

เงินสดในมือ จ�ำนวน 3,650,146,028.78 บาท ประกอบด้วย เงินรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 3,182,691,747.13 บาท เงินนอก
งบประมาณของตนเอง จ�ำนวน 29,988,731.98 บาท เงินนอกงบประมาณจัดเก็บหน่ายงานอืน่ จ�ำนวน 278,287,041.41 บาท เงินองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จ�ำนวน 33,070,282.88 บาท เงินรับฝากอื่น จ�ำนวน 63,833.93 บาท
เงินกองทุนน�ำ้ มันเชื้อเพลิง จ�ำนวน 215,055,446.52 บาท เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จ�ำนวน 23,907,226.96 บาท
เงินบ�ำรุง สสส. สุรา จ�ำนวน 15,240,195.42 บาท เงินบ�ำรุง สสส. ยาสูบ จ�ำนวน 2,335,061.78 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีค้างน�ำส่งและมีการน�ำส่งครบถ้วนแล้วในปีงบประมาณ 2557 และเงินทดรองราชการ จ�ำนวน 2,317,500.00 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 6,299,654.26 บาท เป็นเงินที่ส่วนราชการตั้งขอเบิก และกรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้แล้ว แต่ส่วนราชการยังไม่มีการบันทึกรายการขอจ่าย
เงินฝากคลัง จ�ำนวน 2,686,608,973.10 บาท ประกอบด้วย เงินฝากคลังของส่วนกลาง จ�ำนวน 2,423,629,448.31 บาท และ
เงินฝากคลังของหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จ� ำนวน 314,572,552.64 บาท และหักด้วยบัญชีพักเงินฝากคลัง จ� ำนวน
51,593,027.85 บาท
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
					
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า   
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

หน่วย : บาท
126,700.00
2,056,577.00
689,049,056.68
7,188,114.00
698,420,447.68

ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน จ�ำนวน 689,049,056.68 บาท เป็นเงินรายได้ที่กรมศุลกากรจัดเก็บแทนกรมสรรพสามิต
ค้างน�ำส่ง และมีการน�ำส่งครบถ้วนแล้ว ในปีงบประมาณ 2557
เงินจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน 7,188,114.00 บาท เป็นการจ่ายเงินมัดจ�ำล่วงหน้า 15% ของค่าจ้างพิมพ์แสตมป์

หมายเหตุที่ 4 รายได้ค้างรับ จ�ำนวน 14,356,073.91 บาท เป็นรายการบัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก จ�ำนวน 48.57 บาท
และรายการบัญชีรายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง จ�ำนวน 14,356,025.34 บาท

หมายเหตุที่ 5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
วัสดุคงคลังยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จ�ำนวน 556,859,136.72 บาท เป็นยอดคงเหลือ ตามบัญชีวัสดุคงคลัง
มีมูลค่าและรายละเอียดเท่ากับวัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้อื่นระยะยาว ประกอบด้วย
					
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา  
รวมลูกหนี้อื่นระยะยาว

หน่วย : บาท
22,326,410.00
1,470,300.00
23,796,710.00

ลูกหนี้อื่นระยะยาวเป็นเงินขาดบัญชีที่เกิดจากการกระท�ำทุจริตของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ประกอบด้วย
				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

หน่วย : บาท
2,311,836,956.84  
439,743,941.98  
1,872,093,014.86  
2,183,625,676.54  
1,303,336,034.22  
880,289,642.32  
380,662,313.97
3,133,044,971.15

หมายเหตุที่ 8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย
					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม  
รวมสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หน่วย : บาท
430,805,242.86
159,833,466.33
270,971,776.53

หมายเหตุที่ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
					
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
รับสินค้า/ใบส�ำคัญ (GR/IR)
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
เจ้าหนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ    
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

หน่วย : บาท
153,540.44
41,309,449.91
4,906,501.51
289,869,499.55
23,121,033.42
2,560,983.86
361,921,008.69
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
					
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก  
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท
20,941,212.76
10,418,089.25
1,040.00
5,582,381.00
36,942,723.01

บัญชีใบส�ำคัญค้างจ่าย จ�ำนวน 10,418,089.25 บาท เป็นรายการที่หน่วยงานตั้งขอเบิกแต่ยังไม่ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุที่ 11 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง ประกอบด้วย
					
ส�ำนักบริหารการคลังและรายได้
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 2
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 3
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 4
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 5
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ( 1 หน่วยเบิกจ่าย)
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ( 5 หน่วยเบิกจ่าย)
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ( 1 หน่วยเบิกจ่าย)
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ( 5 หน่วยเบิกจ่าย)
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ( 1 หน่วยเบิกจ่าย)
รวมรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

หน่วย : บาท
3,729,089.00
18,023,184.98
166,806,869.08
653,604,391.88
603,189,361.04
76,113,115.28
408,130,463.89
624,069,069.58
149,055,858.92
480,863,111.65
39,793,842.83
3,182,545,205.02

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง จ�ำนวน 3,182,545,205.02 บาท เป็นการบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีรายได้แผ่นดินทีจ่ ดั เก็บได้ภายใน
ปีงบประมาณ รวม 19 หน่วยเบิกจ่าย แต่ยังไม่ได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินภายในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ ณ วันสิ้นปีบัญชี กรมบัญชีกลาง
ด�ำเนินการกลับรายการให้ในปีบัญชีใหม่ (1 ตุลาคม ของทุกปี)
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 12 เงินรับฝากระยะสั้น จ�ำนวน 311,891,636.04   บาท เป็นเงินรายได้ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทนกองทุน

น�้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินบ�ำรุงองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และเงินสินบนรางวัล

หมายเหตุที่ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท
24,907,668.56
130,900,666.88
155,808,335.44

หมายเหตุที่ 14 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ประกอบด้วย
					
รายได้รอการรับรู้ระยะยาวยกมา
หัก ข้อผิดพลาดจากปีก่อน
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงข้อผิดพลาด
บวก สินทรัพย์รับบริจาคเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2553
					
หัก ทยอยรับรู้รายได้ ระหว่างปี
รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว

หน่วย : บาท
49,372,742.98
2,037,559.54
47,335,183.44
4,413,908.46
51,749,091.90
9,846,035.35
41,903,056.55

หมายเหตุที่ 15 เงินทดรองราชการรับจากคลัง จ�ำนวน 2,317,500.00 บาท ประกอบด้วย เงินทดรองราชการของส่วนกลาง

รวม 1 หน่วยเบิกจ่าย จ�ำนวน 1,000,000.00 บาท และส่วนภูมิภาค รวม 88 หน่วยเบิกจ่าย จ�ำนวน 1,317,500.00 บาท  และ
มีหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จ�ำนวน 22 หน่วยเบิกจ่าย
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 16 ทุน ประกอบด้วย
						
ทุนยกยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
บวก  รายการทุนเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2548
37,608,455.23
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2550
10,222,301.22
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2553
4,006,804.34
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2554
1,404,838.41
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2555
13,268,325.95
หัก  รายการทุนเคลื่อนไหวลดลง
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2549
42,596,693.12
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2551
106,151,476.64
รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2552   
2,187,555.39
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หัก รายการทุนเคลื่อนไหวลดลงระหว่างปี 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		

หน่วย : บาท
2,106,337,028.00

66,510,725.15

150,935,725.15
2,021,912,028.00
8,096,945.34
2,013,815,082.66

หมายเหตุที่ 17 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ประกอบด้วย
					
บัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
บัญชีรายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(346,753,316.62)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิส�ำหรับงวด
851,333,012.99
รายได้แผ่นดินสุทธิ
2,962,810,667.52
						
บัญชีผลสะสมจากการแก้ ไขข้อผิดพลาด
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		

หน่วย : บาท
7,326,757,165.92

3,467,390,363.89
3,859,366,802.03
1,779,852,419.94
2,079,514,382.09
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 18 รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย
					
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
รายได้เงินกู้จากรัฐบาล
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ      
รวมรายได้จากเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท
1,281,911,546.32
152,307,166.62
286,915,272.12
6,197,201.76
246,544,228.34
1,145,802,045.01
8,188,323.00
3,747,376.77
3,124,118,406.40

หมายเหตุที่ 19 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
					
รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หน่วย : บาท
36,964,533.16
2,035,558,298.00
2,072,522,831.16

รายได้จากการให้บริการ – บุคคลภายนอก จ�ำนวน 36,964,533.16 บาท เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการจัดเก็บเงิน 1.5%
ของค่าภาษีสุราและค่าแสตมป์ยาสูบ น�ำส่งให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและหน่วยงานได้หัก
ค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา 1.5% ของเงินที่จัดเก็บให้กับองค์การฯ ไว้เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนด
อัตราค่าใช้จา่ ยในการเรียกเก็บเงินบ�ำรุงองค์การให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เงินดังกล่าวเมือ่ ได้รบั
ให้น�ำฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบ�ำรุงองค์การฯ ของ ส.ส.ท.”
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี จ�ำนวน 2,035,228,298.00 บาท เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้หักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา 5%
ของเงินภาษีสรรพสามิตที่เก็บได้ ให้กับกระทรวงมหาดไทย และหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา 3% ของค่าใบอนุญาตที่เก็บได้ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 20 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค ประกอบด้วย
					
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

หน่วย : บาท
86,977,642.97
9,202,882.10
96,180,525.07

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น จ�ำนวน 86,977,642.97 บาท เป็นรายได้เกิดจากการรับโอนเงิน
ระหว่างส่วนราชการ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)

หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
					
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
ค่าจ้าง
เงินรางวัล
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หน่วย : บาท
1,092,086,258.22
50,800,813.00
3,533,818.44
98,211,690.12
48,123,770.68
3,942,680.00
563,350.00
298,687,094.25
10,119,540.33
107,295,855.07
14,051,537.70
1,596,211.78
19,439,727.65
29,159,591.51
1,636,044.91
15,009,306.32
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย (ต่อ)
					
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น       
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

หน่วย : บาท
18,537,881.73
1,232,090.32
3,120.00
2,651,102.62
1,631,296.50
1,818,312,781.15

หมายเหตุที่ 22 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ประกอบด้วย
		 			
เงินบ�ำเหน็จ
เงินบ�ำเหน็จตกทอด
เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
บ�ำนาญปกติ
บ�ำนาญพิเศษ
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ�ำนาญตาย
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
บ�ำเหน็จรายเดือน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น         
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

หน่วย : บาท
6,113,170.30
31,815,099.53
30,975,402.55
324,041,351.14
423,116.64
2,171,033.37
50,309,579.74
2,329,850.86
83,813,700.89
687,714.00
31,948,660.00
3,787,896.00
3,731.11
568,420,306.13
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 23 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย
				
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

หน่วย : บาท
4,069,299.00
118,267,721.97
1,632,468.97
431,475.00
302,760.00
124,703,724.94

หมายเหตุที่ 24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
					
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ       
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หน่วย : บาท
85,900,513.99
23,602,189.63
18,237,874.86
771,206.00
128,511,784.48

หมายเหตุที่ 25 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ประกอบด้วย		
					
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วย : บาท
348,189,716.81
61,093,780.63
44,158,881.81
227,867,672.87
11,990,489.00
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 25 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ประกอบด้วย (ต่อ)
				
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าใช้สอยอื่นๆ
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย

หน่วย : บาท
3,594,707.44
2,284,610.00
1,059,609.28
71,406.00
40,771,092.85
560,202.95
9,471,983.68
1,066,265.00
4,100.00
36,898,128.60
11,017,453.67
145,720.92
22,747,787.53
224,480.66
1,730,363.76
824,948,453.46

หมายเหตุที่ 26 ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
					
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค

หน่วย : บาท
47,903,639.23
2,110,275.77
7,276,025.28
22,634,202.91
2,198,119.00
82,122,262.19
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 27 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
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด       
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

หน่วย : บาท
18,160,958.32
16,383,673.06
5,854,302.57
4,186,805.90
9,700.63
9,054,121.44
16,079,192.36
75,488,208.05
3,505,139.02
4,098,522.06
499,523.84
22,807.59
315,433.34
29,612.99
14,538,406.76
80,155,589.36
1,518,570.51
1,056,923.31
2,178,130.24
57,719,231.36
376,042.01
311,230,894.72
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E;L<WE/R5=JG4=L<"L3L=W"þ3
=;D==8DL;N/
DdLE=K45DN`3DR.AK31O_ 30 K3<L<3 2556
E;L<WE/R1O_ 28 LZ%#L<W"N3GR.E3R3 5=JG4.A<
E3A< : 4L1
6,029,062.32
214,248,641.87
220,277,704.19

LZ%#L<GR.E3R3 - E3A<"L3:L=K*
LZ%#L<=JEAL"E3A<"L3 - E3A<"L3YG3W"N3ZEE3A<"L3GQ_3
=A;LZ%#L<W"N3GR.E3R3
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E;L<WE/R1O_ 29 LZ%#L<GQ_3 5=JG4.A<
E3A< : 4L1
12,000,000.00
415,295,900.08
427,295,900.08

W"N3=L%L=?K4Z3L==KCLAL;;K_3"G"5=JW1B
LZ%#L<GQ_3
=A;LZ%#L<GQ_3

E;L<WE/R1O_ 30 =L<"L3*L3JW"N3"45=J;L-=L<#L<55##R4K3 (2556) 5=JG4.A<
=L<L=
"4DR12N
6?6?N/ L=#K.W^4:LCOD==8DL;N/
"44R?L=
1,355,854,300.00
"4.dLW3N3"L3
272,772,500.00
"4?"1R3
550,793,300.00
"4W"N3GR.E3R3
6,200,000.00
"4=L<#L<GQ_3
353,467,700.00
=A;
2,539,087,800.00
Y="L==0<3/K3X=
"44R?L=
"4.dLW3N3"L3
"4?"1R3
"4W"N3GR.E3R3
"4=L<#L<GQ_3
7,280,000,000.00
=A;
7,280,000,000.00
=A;1K`"DN`3
9,819,087,800.00

L=DdL=G"W"N3

Z4DK_"&Q`G/DK}}L

W4N#L<

"WE?QG

9,000,000.00
9,000,000.00

22,013,984.62
443,123,007.00
55,885,718.15
521,022,709.77

1,297,399,854.30
264,745,932.36
79,984,639.12
6,197,201.76
296,818,102.73
1,945,145,730.27

58,454,445.70
13,987,416.98
18,685,653.88
2,798.24
763,879.12
63,919,359.96

9,000,000.00

521,022,709.77

7,280,000,000.00
7,280,000,000.00
9,225,145,730.27

63,919,359.96

82 /

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 31 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2555) ประกอบด้วย
รายการ
เงินกันไว้เบิก
		
เหลื่อมปี (สุทธิ)
งบบุคลากร                                        งบด�ำเนินงาน
10,122,139.13
งบลงทุน
51,596,750.00
งบเงินอุดหนุน                   
งบรายจ่ายอื่น
48,549,840.00
รวม
110,268,729.13

การส�ำรองเงิน
-

เบิกจ่าย

คงเหลือ

2,166,569.13
3,202,500.00
16,602,500.00
21,971,569.13

7,955,570.00
48,394,250.00
31,947,340.00        
88,297,160.00

หมายเหตุที่ 32 รายงานรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย
					
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี          
ภาษีทางอ้อม
ภาษีอื่น       
			 รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น      
			 รวมรายได้นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
			 หัก  รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย    

หน่วย : บาท

432,768,845,013.04          
298,479,029.00          
433,067,324,042.04
6,698,632.81          
548,675,032.75          
555,373,665.56
433,622,697,707.60
400,122,693.20                
3,909,113,885.68
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 32 รายงานรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย (ต่อ)
					
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
					
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง    
รายได้แผ่นดินสุทธิ

หน่วย : บาท
429,313,461,128.72
(429,615,330,710.92)
(301,869,582.20)
(2,660,941,085.32)
(2,962,810,667.52)

หมายเหตุที่ 33 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
86,595,980,857.96
2,468,679,293.90
47,057,617,417.10
68,799,758,848.21
17,780,518,146.46
48,020,975,103.63
61,254,107,592.95
820,957,239.06
97,470,687,048.13
1,442,885,364.97
130,091,265.90
779,346.05
26,713,201.20
25,546,916.68
106,767,259.15
766,780,111.69
432,768,845,013.04
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2556

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ไหว้
สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจ� ำ กรมสรรพสามิ ต ในโอกาส
เดินทางมารับต�ำแหน่ง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมสรรพสามิต ให้การ
ต้อนรับ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
คณะผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายวิ รุ ฬ
เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ใน
โอกาสเป็นประธานเปิดงานการจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการ
รถคันแรก โดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง ร่วมงาน ในการนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิต
ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความคืบหน้าในโครงการ
รถคันแรกด้วย ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4 ชัน้ 4 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
คณะผู ้ บ ริ ห าร ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะกรรมาธิ ก ารการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายและการด�ำเนินภารกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามของกรมสรรพสามิต และขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม รวมทัง้ ขอทราบปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุมสรรพสามิต

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมสรรพสามิ ต
วางพวงมาลาถวายสั ก การะ เพื่ อ เป็ น การน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในวั น ปิ ย มหาราช ณ กรมสรรพสามิ ต
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555
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นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต
รั บ ฟั ง การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ” โดยมี พ ระมหาสมปอง ตาลปุ ต โต
เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในการท�ำงานให้
มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เ หมาะสม
กั บ การเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี ณ หอประชุ ม สรรพสามิ ต
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์    อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น
ประธานในพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น พระราชทานของ
กรมสรรพสามิต ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์
ประจ�ำปี 2555 (กีฬาชาวคลัง สร้างพลังเพื่อชาติ) พร้อมด้วยนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
และนายบุ ญ ชั ย พิ ทั ก ษ์ ด�ำ รงกิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ภ าษี ส รรพสามิ ต นายธรรมศั ก ดิ์ ลออเอี่ ย ม รองอธิ บ ดี และ
พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เข้าร่วมรับมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันสีม่วง
จากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานในพิธีฯ ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต น�ำคณะ
ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต
ใส่บาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป พร้อมเป็นประธานในพิธี
ถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง ของ
แผ่ น ดิ น เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ร่วมในพิธี
ณ หอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
นายจุ ม พล ริ ม สาคร รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต และ
นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วม
รั บ โล่ ร างวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เรื่ อ งความโปร่ ง ใสของ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมการรณรงค์มวลชนสัมพันธ์ด้านป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยมี
นายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ ม รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้ ว ย การเปิ ด กรวยถวายสั ก การะ
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และ
มอบทุนการศึกษารวมทัง้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2555
นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบเงินบริจาค
เพือ่ ร่วมสนับสนุนโครงการ “เติมยิม้ ให้นอ้ งชายแดนใต้” โดยมี
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท
อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั มอบ ในการนี้ อธิบดีกรมสรรพ
สามิตได้ให้สมั ภาษณ์พเิ ศษเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามโครงการ
รถคันแรกด้วย ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2555
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต น�ำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ� ำ
กรมสรรพสามิต และตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่และรับมอบกระเช้าดอกไม้ จากข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2556 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายจุมพล ริมสาคร
รองอธิบดีรักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการ
จัดเก็บภาษี นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต และนางสมณี ย ์
มงคลโภชน์ รองอธิบดี เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 3 รางวัล
จากส�ำนักงาน กพร. ณ ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
นางสมณี ย ์ มงคลโภชน์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะท� ำ งานตรวจติ ด ตามประเมิ น ผล
กระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติราชการ (Site Visit) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการจ�ำหน่าย
น�้ ำ มั น ดี เ ซล ส� ำ หรั บ ชาวประมงในเขตต่ อ เนื่ อ งของ
ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม
ราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต
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นายกิ ต ติ รั ต น์ ณ ระนอง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานใน
พิ ธี เ ปิ ด งานมหกรรมเงิ น ลงทุ น และ
สินค้าบริโภค เชียงใหม่ อินเวสแฟร์
2013 ครั้ ง ที่ 3 โดยมี น ายสมชาย
พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
ดร.บุญชัย พิทักษ์ด�ำรงกิจ ที่ปรึกษา
ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ภ าษี ส รรพสามิ ต
คณะผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ก รม
สรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มพิ ธี ในการนี้
กรมสรรพสามิ ต ได้ ร ่ ว มจั ด แสดง
นิ ท รรศการนโยบายและผลการ
ด� ำ เ นิ น ง า น ภ า ย ใ น ง า น ด ้ ว ย
ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ดร.อรัญ ธรรมโน ดร.สมชัย ฤชุพันธ์
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตอธิบดี
กรมสรรพสามิต และนายสมชาย
พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กรมสรรพสามิต
81 ปี จากอดีตสูป่ จั จุบนั มุง่ สูอ่ นาคต”
โดยมีนายจุมพล ริมสาคร และนาง
สมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรม
สรรพสามิต เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรม
สรรพสามิต พร้ อ มด้ ว ย นางสมณีย์
มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ร่ ว ม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิต
เพื่อสังคม ในการนี้ท่านอธิบดีกรม
สรรพสามิ ต ได้ ม อบเงิ น บริ จ าคและ
สิ่ ง ของให้ กั บ บ้ า นราชาวดี โดยมี
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รม
สรรพสามิตเข้าร่วม ณ บ้านราชาวดี
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2556

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมวิชาการยาสูบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (Kick-off Meeting of ASEAN Countries on Tobacco
Taxation) ซึง่ กรมสรรพสามิตไทยในฐานะเจ้าภาพได้จดั การประชุม
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 โดยมีนายสมชาย
พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ดร.บุญชัย พิทักษ์ด�ำรงกิจ
ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นางสมณีย์ มงคลโภชน์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพ
สามิตให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ทัง้ นีก้ ารประชุมวิชาการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความตกลงร่วมกันในแนวทางการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการบริหาร
จั ด เก็ บ ภาษี ย าสู บ และภาษี ส รรพสามิ ต อื่ น ๆ ในภู มิ ภ าค
ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรรพสามิต ให้สมั ภาษณ์
ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ ในประเด็นโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก
เพื่อออกอากาศในรายการเจาะข่าวร้อน ทางสถานีโทรทัศน์
ทีนิวส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
คณะผู ้ บ ริ ห าร ประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะข้ า ราชการระดั บ สู ง
จากประเทศกั ม พู ช า ที่ ม าศึ ก ษาดู ง านระบบการจั ด เก็ บ
ภาษีสรรพสามิตยาสูบ ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต และ
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
แถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดกฎหมายภาษี
สรรพสามิต ต่อสื่อมวลชน ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มในงาน
“มหาสงกรานต์ ร ่ ว มสื บ สานประเพณี ไ ทย 2556” โดยมี
ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า งกรมสรรพสามิ ต
เข้าร่วมงานและรดน�้ำ ขอพร คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
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นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ตามโครงการ
สรรพสามิ ต ใสสะอาด เนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช า ณ บริ เวณ
หน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก”
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างอนาคตประเทศไทย โดยมีนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัด
หนองคายให้การต้อนรับ โดยในงานนี้กรมสรรพสามิต ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจภายในงาน
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลาจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด
เพชรวายุภกั ษ์ ครัง้ ที่ 4 โดยมีนายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่ ปลัดกระทรวง
การคลัง เข้าร่วม โดยในงานนี้ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรม
สรรพสามิต ได้ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับกรม ประเภท
นวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
ในชื่อผลงาน “นวัตกรรมรถยนต์คันแรก เพื่อประชาชน”
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามากาเด้นส์ เมื่อวันที่
26 เมษายน 2556
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นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ตามโครงการ
สรรพสามิ ต ใสสะอาด ณ บริ เ วณด้ า นหน้ า อาคาร
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการปัญหา
การลักลอบค้ายาสูบผิดกฎหมาย โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว ม
ในการสั ม มนาดั ง กล่ า ว ณ หอประชุ ม กรมสรรพสามิ ต
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต และ
นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร พร้ อ ม
คณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการ
การจัดเก็บภาษีและการปราบปรามระหว่าง 2 กรมจัดเก็บ
ภาษี ในการนี้คณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต ได้เยี่ยมชม
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed
Circuit Television System : CCTV System) และ
ระบบเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร
ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และ
นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อม
คณะข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2556
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มในงานวั น สถาปนา
โรงงานไพ่ ครบรอบปีที่ 74 โดยมีนายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงงานไพ่ และคณะเจ้ า หน้ า ที่ โรงงานไพ่ให้
การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงงานไพ่ เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามการ
ลั ก ลอบผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยสุ ร า และยาสู บ ผิ ด กฎหมาย
เนื่องในวันครบรอบ 72 ปี ของโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต
บ�ำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์
ลออเอี่ ย ม รองอธิ บ ดี รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต โดยมีข้าราชการ
กรมสรรพสามิตและคณะครู นักเรียน โรงเรียนสรรพสามิต
บ�ำรุง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เปิ ด โครงการสั ม มนาการเตรี ย ม
ความพร้อมส�ำหรับผู้บริหารในต�ำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 กรมสรรพสามิต ระหว่างวันที่
15-19 กรกฎาคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่งที่
ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ให้การ
ต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ในการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้
บริการประชาชนของกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม 2
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมการรณรงค์มวลชนสัมพันธ์ด้านป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมีคณะผู้บริหารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมสรรพสามิ ต คณะครู - อาจารย์ และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม
ดั ง กล่ า วโดยพร้ อ มเพรี ย งกั น ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

นายสมชาย พุูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อม
ผู ้ บ ริ ห ารของกรมสรรพสามิ ต ร่ ว มหารื อ กั บ นายณั ฐพล
ณั ฏ ฐสมบู ร ณ์ อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม พร้ อ ม
คณะผู ้ บ ริ ห ารของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมในการแก้
ปั ญ หาสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการ
ก� ำ หนดนโยบายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ร ากลั่ น
ชุ ม ชน ณ ห้ อ งประชุ ม 503 กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในโครงการ “สรรพสามิตเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์” โดยมีคณะผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครูและนักเรียนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน
กรมสรรพสามิต เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนเศรษฐเสถียร
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายจาดุร อภิชาตบุตร
หัวหน้าคณะท�ำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และเป็นประธานการประชุม “การตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ส่วน
ราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 โดยมีข้าราชการและพนักงาน
กรมสรรพสามิตเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 5 กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

กรมสรรพสามิต / 95

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในพิธสี วดพระอภิธรรม บ�ำเพ็ญกุศลถวาย เจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยมีคณะผู้บริหารระดับ
สูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธี
สวดพระอภิธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาการเปรียญ
วั ด สระเกศราชวรมหาวิ ห าร เขตพระนคร กรุ ง เทพฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

นายจุมพล ริมสาคร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร
การจั ด เก็ บ ภาษี เป็ น ประธานเปิ ด “โครงการสั ม มนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการบู ร ณาการยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2557” โดยมีคณะผู้บริหาร
กรมสรรพสามิต ให้เกียรติในการบรรยาย และข้าราชการ
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะแฟร์เฮ้าส์
บีช รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12-14
กันยายน 2556

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น
ประธานในพิธมี อบโล่ทรี่ ะลึกแก่ผเู้ กษียณอายุราชการประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มในพิ ธี ฯ ดั ง กล่ า ว ณ โรงแรม
บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2556

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเพื่อป้องกันบุหรี่และสุราเถื่อน”
ให้ แ ก่ ข ้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต โดยมี
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2556
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1. îĞĚćöĆîĒúąñúĉêõĆèæŤîĞĚćöĆî
1.1 îĞĚćöĆîđïîàĉîĒúąîĞĚćöĆîìĊęÙúšć÷ÖĆî
(1) îĞĚćöĆîđïîàĉîßîĉéĕøšÿćøêąÖĆęü
(2) îĞĚćöĆîđïîàĉîîĂÖÝćÖ (1)
(3) îĞĚćöĆîđïîàĉîßîĉéìĊęĕøšÿćøêąÖĆęüìĊęîĞćđ×šćđóČęĂÝĞćĀîŠć÷
ĔĀšĒÖŠñĎšìĊęĕéšøĆïđĂÖÿĉìíĉĝêćö×šĂñĎÖóĆîìĊęðøąđìýĕì÷öĊĂ÷ĎŠ
êŠĂĂÜÙŤÖćøÿĀðøąßćßćêĉĀøČĂêćöÖãĀöć÷øąĀüŠćÜ
ðøąđìýĀøČĂêćöÿĆââćÖĆïîćîćðøąđìýĀøČĂìćÜÖćøìĎê
êćöĀúĆÖëšĂ÷ìĊëšĂ÷ðäĉïĆêĉêŠĂÖĆî ìĆĚÜîĊĚêćöĀúĆÖđÖèæŤ
üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
(4) îĞĚćöĆîĒÖŢÿēàăĂúŤĂĊ 10 êćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×
ìĊęøĆåöîêøĊðøąÖćýÖĞćĀîé
(5) îĞĚćöĆîĒÖŢÿēàăĂúŤĂĊ 20 êćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×
ìĊęøĆåöîêøĊðøąÖćýÖĞćĀîé
(6) îĞĚćöĆîĒÖŢÿēàăĂúŤĂĊ 85 êćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×
ìĊęøĆåöîêøĊðøąÖćýÖĞćĀîé
1.2 Ēîóìć øĊôĂøŤđöì ĕóēøúć÷úĉÿÖŢćàēàúĊî Ēúą×ĂÜđĀúü
ìĊęÙúšć÷ÖĆî
- Ēîóìć øĊôĂøŤđöì ĕóēøúć÷úĉÿÖŢćàēàúĊî Ēúą×ĂÜđĀúü
ìĊęÙúšć÷ÖĆî
1.3 îĞĚćöĆîÖŢćéĒúąîĞĚćöĆîìĊęÝčéĔĀšĒÿÜÿüŠćÜìĊęÙúšć÷ÖĆî
- îĞĚćöĆîÖŢćéĒúąîĞĚćöĆîìĊęÝčéĔĀšĒÿÜÿüŠćÜìĊęÙúšć÷ÖĆî
1.4 îĞĚćöĆîđßČĚĂđóúĉÜÿĞćĀøĆïđÙøČęĂÜïĉîĕĂóŠî
(1) îĞĚćöĆîđßČĚĂđóúĉÜÿĞćĀøĆïđÙøČęĂÜïĉîĕĂóŠîìĊęĕöŠĕéš
ĔßšđðŨîđßČĚĂđóúĉÜ×ĂÜĂćÖćý÷ćî
(2) îĞĚćöĆîđßČĚĂđóúĉÜÿĞćĀøĆïđÙøČęĂÜïĉîĕĂóŠîìĊęîĞćĕðĔßš
đðŨîđßČĚĂđóúĉÜÿĞćĀøĆïĂćÖćý÷ćîĔîðøąđìý
êćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
(3) îĞĚćöĆîđßČĚĂđóúĉÜÿĞćĀøĆïđÙøČęĂÜïĉîĕĂóŠîìĊęîĞćĕðĔßš
đðŨîđßČĚĂđóúĉÜÿĞćĀøĆïĂćÖćý÷ćîĕðêŠćÜðøąđìý
êćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
1.5 îĞĚćöĆîéĊđàúĒúąîĞĚćöĆîĂČęîė ìĊęÙúšć÷ÖĆî
(1) îĞĚćöĆîéĊđàúìĊęöĊðøĉöćèÖĞćöąëĆîđÖĉîøšĂ÷úą 0.005
ēé÷îĞĚćĀîĆÖ
(2) îĞĚćöĆîéĊđàúìĊęöĊðøĉöćèÖĞćöąëĆîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą 0.005
ēé÷îĞĚćĀîĆÖ
(3) îĞĚćöĆîéĊđàúìĊęîĞćĕðÝĞćĀîŠć÷Ĕîđ×êêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜ
øćßĂćèćÝĆÖø êćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø
ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé

42
42
42

10.00 ïćì/úĉêø
0
10.00 ïćì/úĉêø
0
10.00 ïćì/úĉêø ÷ÖđüšîõćþĊ

7.000 ïćì/úĉêø
7.000 ïćì/úĉêø

42

10.00 ïćì/úĉêø

0

6.300 ïćì/úĉêø

42

10.00 ïćì/úĉêø

0

5.600 ïćì/úĉêø

42

10.00 ïćì/úĉêø

0

1.050 ïćì/úĉêø

42

10.00 ïćì/úĉêø

36

7.000 ïćì/úĉêø

34

4.00 ïćì/úĉêø

0

3.055 ïćì/úĉêø

34

4.00 ïćì/úĉêø

23

3.000 ïćì/úĉêø

34

4.00 ïćì/úĉêø

1

0.200 ïćì/úĉêø

34

4.00 ïćì/úĉêø ÷ÖđüšîõćþĊ

34

10.00 ïćì/úĉêø

0

5.310 ïćì/úĉêø

34

10.00 ïćì/úĉêø

0

0.005 ïćì/úĉêø

34

10.00 ïćì/úĉêø ÷ÖđüšîõćþĊ
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รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

			
(4) น�้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
34
10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี 			
				 ในเรือจดทะเบียนส�ำหรับการประมงตาม พ.ร.บ. เรือไทย						
				 พ.ศ. 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้น						
				 ในขณะที่ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร						
			
(5) น�้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
34
10.00 บาท/ลิตร
0
0.005 บาท/ลิตร		
				 ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์						
				 และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด						
			
(6) น�้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ
34
10.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี 			
			
ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ตามหลักเกณฑ์						
				 และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด						
		 1.6 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน						
			
(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
42
10.00 บาท/ลิตร
36
5.310 บาท/ลิตร
			
(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
42
5.00 บาท/ลิตร ยกเว้นภาษี 			
				 ที่น�ำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน�้ำมัน						
		 1.7 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว 						
			
และก๊าซที่คล้ายกัน							
			
(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน
34
9.00 บาท/ก.ก.
0
2.170 บาท/ก.ก.
			
(2) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน
34
9.00 บาท/ก.ก.
23
2.170 บาท/ก.ก.
			
(3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน
34
9.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี 			
				 และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า						
				 และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต						
				 แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข						
				 ที่อธิบดีก�ำหนด						
		 1.8 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์						
			
ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน						
			
(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทน
34
13.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี 			
				 ในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน						
			
(2) ก๊าซอีเทนเหลว		
34
13.00 บาท/ก.ก.
23
2.170 บาท/ก.ก.		
		 1.9 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์						
			
ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว 						
			
และของเหลวที่คล้ายกัน						
			
(1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์
34
9.00 บาท/ก.ก.
23
2.170 บาท/ก.ก.		
				 ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว 						
				 และของเหลวที่คล้ายกัน						
			
(2) เอทิลีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่
34
9.00 บาท/ก.ก. ยกเว้นภาษี 			
				 มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 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
2.170 บาท/ก.ก.		
			
(2) ก๊าซโพรเพน		
34
13.00 บาท/ก.ก.
23
2.170 บาท/ก.ก.		
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1.11

1.12
1.13

1.14

1.1-1.14

(3) ÖŢćàöĊđìî ÖŢćàïĉüđìî ĕĂēàđöĂøŤ×ĂÜïĉüđìî
ĔîÿõćóđðŨîÖŢćàĒúąÖŢćàìĊęÙúšć÷ÖĆî
đĂìĊúĉî ēóøóĉúĊî ïĉüìĉúĊî ĕĂēàđöĂøŤ×ĂÜïĉüìĉúĊî
ïĉüìćĕéĂĉîĔîÿõćóđðŨîÖŢćà ĒúąÖŢćàìĊęÙúšć÷ÖĆî
(1) đĂìĊúĉî ēóøóĉúĊî ïĉüìĉúĊî ĕĂēàđöĂøŤ×ĂÜïĉüìĉúĊî
ïĉüìćĕéĂĉîĔîÿõćóđðŨîÖŢćà ĒúąÖŢćàìĊęÙúšć÷ÖĆî
îĞĚćöĆîđêćĒúąîĞĚćöĆîìĊęÙúšć÷ÖĆî
ñúĉêõĆèæŤìĊęđðŨî×ĂÜñÿöðŗìĎđöîàċęÜĔßšđðŨîđßČĚĂđóúĉÜ
(1) ñúĉêõĆèæŤìĊęđðŨî×ĂÜñÿöðŗìĎđöîàċęÜĔßšđðŨîđßČĚĂđóúĉÜ
(2) ñúĉêõĆèæŤìĊęđðŨî×ĂÜñÿöðŗìĎđöîàċęÜĔßšđðŨîđßČĚĂđóúĉÜ
ĔîÖćøñúĉêÖøąĒÿĕôôŜćĒúą×ć÷ĕôôŜćìĆĚÜĀöéĔĀšĒÖŠ
ÖćøĕôôŜćòść÷ñúĉêĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ êćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø
ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
ÿćøúąúć÷ðøąđõìĕăēéøÙćøŤïĂî (Hydrocarbon Solvent)
ìĆĚÜîĊĚđÞóćąìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉê
ðøąÖćýÖĞćĀîé
(1) ÿćøúąúć÷ðøąđõìĕăēéøÙćøŤïĂî
(Hydrocarbon Solvent) ìĆĚÜîĊĚđÞóćąìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉ
êćöìĊęĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉêðøąÖćýÖĞćĀîé
(2) ÿćøúąúć÷ðøąđõìĕăēéøÙćøŤïĂî
(Hydrocarbon Solvent) ìĆĚÜîĊĚđÞóćąìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉ
êćöìĊęĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉêðøąÖćýÖĞćĀîéìĊęîĞćĕðĔßš
ĔîĂčêÿćĀÖøøöêŠćÜė êćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø
ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
(1) îĞĚćöĆîĒúąñúĉêõĆèæŤîĞĚćöĆîìĊęñĎšðøąÖĂïĂčêÿćĀÖøøö
ñúĉêĕéš ĒúąîĞćĕðĔßšĔî×ïüîÖćøñúĉêõć÷Ĕî
ēøÜĂčêÿćĀÖøøöîĆĚî êćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąđÜČęĂîĕ×
ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
(2) îĞĚćöĆîĒúąñúĉêõĆèæŤîĞĚćöĆîìĊęîĞćĕðĔßšđðŨîüĆêëčéĉï ĀøČĂ
ÿŠüîðøąÖĂïĔîÖćøñúĉêĔîēøÜĂčêÿćĀÖøøöîĞĚćöĆî
ĒúąñúĉêõĆèæŤîĞĚćöĆî ìĆĚÜîĊĚ êćöĀúĆÖđÖèæŤ ĒúąđÜČęĂîĕ×
ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
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34

13.00 ïćì/Ö.Ö. ÷ÖđüšîõćþĊ

34

9.00 ïćì/Ö.Ö.

÷ÖđüšîõćþĊ

42

10.00 ïćì/úĉêø

5

-

42
42

10.00 ïćì/úĉêø
10.00 ïćì/úĉêø

12
1

-

42

10.00 ïćì/úĉêø

30

-

42

10.00 ïćì/úĉêø ÷ÖđüšîõćþĊ

-

-

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

-

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

25
25
25

0.77 ïćì/õćßîą
0.77 ïćì/440 C.C.
0.77 ïćì/440 C.C.

25
25
25

0.77 ïćì/õćßîą
0.77 ïćì/440 C.C.
0.77 ïćì/440 C.C.

2. đÙøČęĂÜéČęö
2.1 îĞĚćĒøŠđìĊ÷ö îĞĚćēàéć ĒúąîĞĚćĂĆéúöìĊęĕöŠđêĉöîĞĚćêćú ĀøČĂ
ÿćøìĞćĔĀšĀüćîĂČęîė ĒúąĕöŠðøčÜÖúĉęîøÿ
(1) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøĕöŠđÖĉî 440 c.c.
(2) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøđÖĉî 440 c.c.
(3) ìĞćĀøČĂïøøÝčĀøČĂĕéšÝćÖđÙøČęĂÜ×ć÷đÙøČęĂÜéČęö
2.2 îĞĚćĒøŠđìĊ÷ö ĒúąîĞĚćĂĆéúöìĊęđêĉöîĞĚćêćú ĀøČĂÿćøìĊęìćĞ ĀüćîĂČęîė
ĀøČĂìĊęðøčÜÖúĉęî øÿ ĒúąđÙøČęĂÜéČęöĂČęîė ìĊęĕöŠöĊĒĂúÖĂăĂúŤ
ĒêŠĕöŠøüöëċÜîĞĚćñúĕöšĀøČĂîĞĚćóČßñĆÖêćöðøąđõììĊę 2.3

100 /

=L<L=

(1) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøĕöŠđÖĉî 440 c.c.
(2) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøđÖĉî 440 c.c.
(3) ìĞćĀøČĂïøøÝčĀøČĂĕéšÝćÖđÙøČęĂÜ×ć÷đÙøČęĂÜéČęö
2.3 îĞĚćñúĕöš (øüöëċÜđÖøðöĆÿêŤ) ĒúąîĞĚćóČßñĆÖìĊęĕöŠĕéšĀöĆÖĒúą
ĕöŠđêĉöÿčøć ĕöŠüŠćÝąđêĉöîĞĚćêćú ĀøČĂÿćøìĞćĔĀšĀüćîĂČęîė
ĀøČĂĕöŠÖĘêćö
(1) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøĕöŠđÖĉî 440 c.c.
(2) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøđÖĉî 440 c.c.
(3) ìĞćĀøČĂïøøÝčĀøČĂĕéšÝćÖđÙøČęĂÜ×ć÷đÙøČęĂÜéČęö
- îĞĚćñúĕöš (øüöëċÜđÖøðöĆÿêŤ) ĒúąîĞĚćóČßñĆÖìĊęĕöŠĕéšĀöĆÖĒúą
ĕöŠđêĉöÿčøć ĕöŠüŠćÝąđêĉöîĞĚćêćú ĀøČĂÿćøìĞćĔĀšĀüćîĂČęîė
ĀøČĂĕöŠÖĘêćö ìĆĚÜîĊĚ êšĂÜöĊÿŠüîñÿöêćöìĊę
ĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉê ÖĞćĀîé ĒúąêšĂÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉ
ÝćÖĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉêÖŠĂî
(1) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøĕöŠđÖĉî 440 c.c.
(2) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøđÖĉî 440 c.c.
(3) ìĞćĀøČĂïøøÝčĀøČĂĕéšÝćÖđÙøČęĂÜ×ć÷đÙøČęĂÜéČęö
- îĞĚćñúĕöš (øüöëċÜđÖøðöĆÿêŤ) ĒúąîĞĚćóČßñĆÖìĊęĕöŠĕéšĀöĆÖĒúą
ĕöŠđêĉöÿčøć ĕöŠüŠćÝąđêĉöîĞĚćêćú ĀøČĂÿćøìĞćĔĀšĀüćîĂČęîė
ĀøČĂĕöŠÖĘêćö ìĆĚÜîĊĚêšĂÜöĊÿŠüîñÿöêćöìĊę
ĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉêÖĞćĀîéĒúąêšĂÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉ
ÝćÖĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉêÖŠĂî
(1) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøĕöŠđÖĉî 440 c.c.
(2) ïøøÝčõćßîąàċęÜöĊðøĉöćêøđÖĉî 440 c.c.
(3) ìĞćĀøČĂïøøÝčĀøČĂĕéšÝćÖđÙøČęĂÜ×ć÷đÙøČęĂÜéČęö
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20
20
20

0.45 ïćì/õćßîą
0.45 ïćì/440 C.C.
0.45 ïćì/440 C.C.

20
20
20

0.37 ïćì/õćßîą
0.37 ïćì/440 C.C.
0.37 ïćì/440 C.C.

20
20
20

0.45 ïćì/õćßîą
0.45 ïćì/440 C.C.
0.45 ïćì/440 C.C.

20
20
20

0.37 ïćì/õćßîą
0.37 ïćì/440 C.C.
0.37 ïćì/440 C.C.

20
20
20

0.45 ïćì/õćßîą
0.45 ïćì/440 C.C.
0.45 ïćì/440 C.C.

4
4
4

0.11 ïćì/õćßîą
0.11 ïćì/440 C.C.
0.11 ïćì/440 C.C.

20
20
20

0.45 ïćì/õćßîą ÷ÖđüšîõćþĊ
0.45 ïćì/440 C.C. ÷ÖđüšîõćþĊ
0.45 ïćì/440 C.C. ÷ÖđüšîõćþĊ

-

3. đÙøČęĂÜĕôôŜć
3.1 đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýìĊęðøąÖĂïéšü÷óĆéúöàċęÜ×Ćïéšü÷öĂđêĂøŤĒúą
öĊÿŠüîìĊęĔßšÿĞćĀøĆïđðúĊę÷îĂčèõĎöĉ ĕöŠüŠćÝąöĊÿŠüîìĊęĔßšÙüïÙčö
ÙüćößČĚîéšü÷ĀøČĂĕöŠÖĘêćöìĊęöĊ×îćéìĞćÙüćöđ÷Ęî
ĕöŠđÖĉî 72,000 ïĊìĊ÷ĎêŠĂßĆęüēöÜ
(1) ßîĉéìĊęĔßšÖĆïøë÷îêŤ
(2) ĂČęîė îĂÖÝćÖ (1)
3.2 ēÙöĕôôŜćĒúąēÙöøą÷šć ÿĞćĀøĆïêĉéđóéćîĀøČĂñîĆÜ ĒêŠĕöŠøüöëċÜ
ìĊęĔßšÿĞćĀøĆïĔĀšĒÿÜÿüŠćÜĒÖŠìĊęÿćíćøèąÖúćÜĒÝšÜ ĀøČĂëîîĀúüÜ
(1) ēÙöĕôôŜć
(2) ēÙöøą÷šćßîĉéĂČęîîĂÖÝćÖìĊęìĞćÝćÖĀøČĂöĊÿŠüîðøąÖĂï
×ĂÜĒÖšüđúéÙøĉÿêĆúĒúąĒÖšüÙøĉÿêĆúĂČęîė
(3) ēÙöøą÷šćìĊęìćĞ ÝćÖĀøČĂöĊÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜĒÖšüđúéÙøĉÿêĆú
ĒúąĒÖšüÙøĉÿêĆúĂČęîė

30
30
15

-

15
÷ÖđüšîõćþĊ
15

-

15
15

-

÷ÖđüšîõćþĊ
÷ÖđüšîõćþĊ

-

15

-

15

-
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4. ĒÖšüĒúąđÙøČęĂÜĒÖšü
4.1 ĒÖšüđúéÙøĉÿêĆúĒúąĒÖšüÙøĉÿêĆúĂČęîė
(1) ßîĉéìĊęĔßšïîēêŢąĂćĀćøĔîÙøĆü ĔîĀšĂÜîĞĚć ĔîÿĞćîĆÖÜćî
ĔßšêÖĒêŠÜõć÷ĔîĀøČĂđóČęĂüĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęÙúšć÷ÖĆî
(2) úĎÖðŦé ĕ×ŠöčÖđìĊ÷ö øĆêîßćêĉđìĊ÷öĀøČĂÖċęÜøĆêîßćêĉđìĊ÷öĒúą
ĒÖšüìĞćđðŨî×ĂÜ×îćéđúĘÖìĊęÙúšć÷ÖĆîĒúą×ĂÜìĞćéšü÷×ĂÜ
éĆÜÖúŠćüîĂÖÝćÖđÙøČęĂÜđóßøóúĂ÷ ĒúąøĎðóøøèìĊęđðŨî
×ĂÜđìĊ÷ö úĎÖêćĒÖšü îĂÖÝćÖìĊęđðŨîĂüĆ÷üąđìĊ÷ö
øĎððŦŪî×îćéđúĘÖ ĒúąđÙøČęĂÜðøąéĆïĂČęîė ìĞćéšü÷ĒÖšü
ìĊęìĞćđðŨîøĎðēé÷ĔßšêąđÖĊ÷ÜôĎś îĂÖÝćÖđÙøČęĂÜđóßøóúĂ÷
ĒúąøĎðóøøèìĊęđðŨî×ĂÜđìĊ÷ö úĎÖÖúö×îćéđúĘÖ
ìĊęöĊđÿšîñŠćýĎî÷ŤÖúćÜĕöŠđÖĉî 1 öĉúúĉđöêø
(3) ÿĉîÙšćêćö (1) ĀøČĂ (2) ìĊęîĞćĕðđðŨîüĆêëčéĉïĀøČĂÿŠüîðøąÖĂï
õć÷ĔîÖćøñúĉêÿĉîÙšćĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜĂČęî ìĆĚÜîĊĚ êćöĀúĆÖđÖèæŤ
ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
(4) ĂČęîė

30

-

15

-

30

-

15

-

30

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

30

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

50

-

30

-

50

-

35

-

50

-

40

-

50

-

50

-

50
50

-

20
50

-

50
50

-

12
50

-

5. øë÷îêŤ
5.1 øë÷îêŤîĆęÜ
(1) øë÷îêŤîĆęÜ
(1.1) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïĕöŠđÖĉî 2,000 C.C.
ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(1.2) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 2,000 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 2,500 C.C. ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(1.3) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 2,500 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 3,000 C.C. ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(1.4) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 3,000 C.C.
ĀøČĂöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(2) øë÷îêŤîĆęÜÖċęÜïøøìčÖ (Pick-up Passenger Vehicle: PPV)
àċęÜöĊÙčèúĆÖþèąêćöìĊęøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ
ðøąÖćýÖĞćĀîé
(2.1) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïĕöŠđÖĉî 3,250 C.C.
(2.2) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 3,250 C.C.
(3) øë÷îêŤîĆęÜìĊęöĊÖøąïą (DOUBLE CAB)
àċęÜöĊÙčèúĆÖþèąêćöìĊęøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ
ðøąÖćýÖĞćĀîé
(3.1) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïĕöŠđÖĉî 3,250 C.C.
(3.2) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 3,250 C.C.
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รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)

			
(4) รถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และ						
				 กระจกบังลมหน้าของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจาก						
				 รถยนต์กระบะ							
				 (4.1) ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมี						
						 คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง						
						 ประกาศก�ำหนด						
					 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
50
3			
					 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.
50
50			
				 (4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 144 ตรี
50
ยกเว้นภาษี			
						 ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ						
		 5.2 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน						
			
(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C.
50		
30			
				 และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
			
(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C.
50		
35			
				 แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. และมีก�ำลังเครื่องยนต์						
				 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
			
(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C.
50		
40			
				 แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. และมีก�ำลังเครื่องยนต์						
				 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)						
			
(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.
50		
50			
				 หรือมีก�ำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)						
		 5.3 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน						
			
(1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาลหรือ
50		
ยกเว้นภาษี 			
				 องค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ						
				 จ�ำนวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�ำหนด						
			
(2) ประเภทประหยัดพลังงาน						
				 (2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า						
						 (Hybrid Electric Vehicle)						
					 - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 C.C.
50		
10			
					 - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.
50		
50			
				 (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)
50		
10			
				 (2.3) แบบเซลส์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle)
50		
10			
				 (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล						
						 (2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบ
50		
17			
							
ไม่เกิน 1,300 C.C.						
						 (2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบ
50		
17			
							
ไม่เกิน 1,400 C.C.						
			
(3) ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบ						
				 ไม่เกิน 3,000 C.C. ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรี						
				 ว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�ำหนด						
				 (3.1) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลเป็นส่วน						
						 ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้						
						 โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวต้องมีจ�ำหน่ายเป็นการทั่วไป						
						 ในสถานีบริการน�้ำมัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข						
						 ที่อธิบดีประกาศก�ำหนด						
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(3.1.1) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïĕöŠđÖĉî 2,000 C.C.
ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(3.1.2) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 2,000 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 2,500 C.C. ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(3.1.3) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 2,500 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 3,000 C.C. ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(3.1.4) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 3,000 C.C.
ĀøČĂöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(3.2) ìĊęÿćöćøëĔßšđßČĚĂđóúĉÜðøąđõìÖŢćàíøøößćêĉĕéš
(3.3) ìĊęÿćöćøëĔßšđßČĚĂđóúĉÜðøąđõìđĂìćîĂú
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úą 85 đðŨîÿŠüîñÿö
ÖĆïîĞĚćöĆîđßČĚĂđóúĉÜĕéš
(3.3.1) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïêĆĚÜĒêŠ 1,780 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 2,000 C.C. ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(3.3.2) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 2,000 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 2,500 C.C. ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(3.3.3) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 2,500 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 3,000 C.C. ĒúąöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĕöŠđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(3.3.4) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 3,000 C.C.
ĀøČĂöĊÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜ÷îêŤđÖĉî 220 ĒøÜöšć (HP)
(4) øë÷îêŤîĆęÜÿćöúšĂĒúąøë÷îêŤîĆęÜìĊęñúĉê×ċĚîēé÷Ĕßš
đÙøČęĂÜ÷îêŤ×ĂÜøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤ×îćéĕöŠđÖĉî 250 C.C.
(4.1) øë÷îêŤîĆęÜÿćöúšĂ
(4.2) øë÷îêŤîĆęÜìĊęñúĉê×ċĚîēé÷ĔßšđÙøČęĂÜ÷îêŤ×ĂÜøëÝĆÖø
÷ćî÷îêŤ×îćéĕöŠđÖĉî 250 C.C.
5.4 øë÷îêŤÖøąïąìĊęĂĂÖĒïïÿĞćĀøĆïĔĀšöĊîĞĚćĀîĆÖøë
øüöîĞĚćĀîĆÖïøøìčÖĕöŠđÖĉî 4,000 ÖĉēúÖøĆö
(1) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïĕöŠđÖĉî 3,250 C.C.
(1.1) öĊÙčèúĆÖþèąêćöìĊęøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜ
ÖćøÙúĆÜðøąÖćýÖĞćĀîé
(1.2) öĊÙčèúĆÖþèąîĂÖÝćÖ (1.1)
(2) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 3,250 C.C.
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50

25

50

30

50

35

50

20

50

22

50

27

50

32

50

50

50
50

5
5

50

3

50
50

18
50

6. đøČĂ
đøČĂ÷ĂßêŤĒúą÷ćîóćĀîąìćÜîĞĚćìĊęĔßšđóČęĂÙüćöÿĞćøćâ

50

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20

-

15

-

7. ñúĉêõĆèæŤđÙøČęĂÜĀĂöĒúąđÙøČęĂÜÿĞćĂćÜ
(7.1) îĞĚćĀĂöĒúąĀĆüîĞĚćĀĂöĒêŠĕöŠøüöëċÜîĞĚćĀĂöĒúą
ĀĆüîĞĚćĀĂöêćö (7.3)
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(7.2) îĞĚćöĆîĀĂö
(7.3) îĞĚćöĆîĀĂöĒúąĀĆüîĞĚćĀĂö àċęÜđðŨîñúĉêõĆèæŤóČĚîđöČĂÜ
ìĊęñúĉêĔîðøąđìý

GK/=LDS"DR.1O_#K.W^4
/L;;S?L
/L;5=N;L(=G<?J)
(4L1)

GK/=L1O_#K.W^4Z35##R4K3
/L;;S?L
/L;5=N;L(=G<?J)
(4L1)

20
20

-

÷ÖđüšîõćþĊ
÷ÖđüšîõćþĊ

-

30
30

-

20
÷ÖđüšîõćþĊ

-

30
30

-

3
5

-

30

-

10

-

30
30

-

20
÷ÖđüšîõćþĊ

-

30

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

30
30

-

10
÷ÖđüšîõćþĊ

-

30

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

-

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
÷ÖđüšîõćþĊ

-

8. óøöĒúąÿĉęÜìĂðĎóČĚîĂČęîė
(8.1) óøöĒúąÿĉęÜìĂðĎóČĚîìĞćéšü÷×îÿĆêüŤ
(8.2) ĂČęîė îĂÖÝćÖóøöĀøČĂÿĉęÜìĂðĎóČĚîìĞćéšü÷×îÿĆêüŤ
9. øëÝĆÖø÷ćî÷îêŤ
(9.1) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïĕöŠđÖĉî 150 C.C.
(9.2) ìĊęöÙĊ üćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 150 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 500 C.C.
(9.3) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 500 C.C.
ĒêŠĕöŠđÖĉî 1,000 C.C.
(9.4) ìĊęöĊÙüćöÝč×ĂÜÖøąïĂÖÿĎïđÖĉî 1,000 C.C.
(9.5) ĂČęîė
10. ĀĉîĂŠĂîĒúąĀĉîĒÖøîĉê
11. ĒïêđêĂøĊę
(11.1) ĒïêđêĂøĊę
(11.2) ĒïêđêĂøĊęìęĔĊ ßšüĆêëčéĉïĀøČĂÿŠüîðøąÖĂïĔîÖćøñúĉê
ÝćÖĒïêđêĂøĊęìĊęĕéšđÿĊ÷õćþĊÿøøóÿćöĉêĒúšü
êćöĀúĆÖđÖèæŤ ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
(11.3) ĒïêđêĂøĊęìĊęĔßšüĆêëčéĉïĀøČĂÿŠüîðøąÖĂïĔîÖćøñúĉê
ÿĉęÜ×ĂÜĂČęîđóČęĂÖćøÿŠÜĂĂÖĕðîĂÖøćßĂćèćÝĆÖø
êćöĀúĆÖđÖèæŤ ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
12. ÿćøìĞćúć÷ßĆĚîïøø÷ćÖćýēĂēàîðøąđõìĂîčóĆîíŤăćēúđÝđîđêĘé
×ĂÜĕăēéøÙćøŤïĂî
(12.1) ÙćøŤïĂîđêêøąÙúĂĕøÙŤ
(12.2) ĕéøÙúĂēøĂĊđìî
(12.3) ĕéøÙúĂēøôĎĂĂēøöĊđìî
(12.4) ĕéøÙúĂēøĕéôúĎĂĂēøöĊđìî
(12.5) ĕéøÙúĂēøĕêøôúĎĂĂēøĂĊđìî
(12.6) ĕéÙúĂēøđêêøąôúĎĂĂēøĂĊđìî
(12.7) ÙúĂēøđóîêąôúĎĂĂēøĂĊđìî
(12.8) ēïøēöÙúĂēøĕéôúĎĂĂēøöĊđìî
(12.9) ēïēöĕéøôúĎĂĂēøöĊđìî
(12.10) ĕéēïēöđêêøąôúĎĂĂēøĂĊđìî
(12.11) ĂČęîė îĂÖÝćÖ (12.1 ëċÜ 12.10)
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ÖĉÝÖćøïĆîđìĉÜĀøČĂĀ÷ŠĂîĔÝ
13. ĕîìŤÙúĆï ĒúąéĉÿēÖđíÙ
(13.1) øć÷øĆï×ĂÜÿëćîìĊęÿĞćĀøĆïéČęö Öĉî ĒúąđêšîøĞć
ēé÷ÝĆéĔĀšöĊÖćøĒÿéÜéîêøĊ ĀøČĂĔßšđÙøČęĂÜđÿĊ÷Ü
ĀøČĂÖćøĒÿéÜĂČęîĔéđóČęĂÖćøïĆîđìĉÜ
(13.2) øć÷øĆïĂČęîė

20

-

10

-

20

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20

-

10

-

20

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20
20

-

20
20

-

20

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

20
20
20

-

10
10
÷ÖđüšîõćþĊ

-

50
50

-

0
0

-

50

-

÷ÖđüšîõćþĊ

-

14. ÿëćîĂćïîĞĚćĀøČĂĂïêĆü Ēúąîüé
(14.1) øć÷øĆï×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøĂćïîĞĚćĀøČĂĂïêĆü Ēúąîüé
- øć÷øĆï×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøĂćïîĞĚćĀøČĂĂïêĆü Ēúąîüé
ēé÷öĊñĎšĔĀšïøĉÖćø
- øć÷øĆï×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøĂćïîĞĚćĀøČĂĂïêĆü Ēúąîüé
ĔîÿëćîýċÖþćĀøČĂĔîüĆéĀøČĂÿëćîìĊęÿĞćĀøĆïðäĉïĆêĉ
óĉíĊÖøøöìćÜýćÿîć
- øć÷øĆï×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøĂćïîĞĚćĀøČĂĂïêĆü Ēúąîüé
ĔîēøÜó÷ćïćú ĀøČĂÿëćîó÷ćïćúêćöÖãĀöć÷
üŠćéšü÷ÿëćîó÷ćïćú
- øć÷øĆï×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøĂćïîĞĚćĀøČĂĂïêĆü Ēúąîüé
ĔîÿëćîïøĉÖćøđÿøĉöÙüćöÜćö ĀøČĂđóČęĂÿč×õćó
êćöĀúĆÖđÖèæŤ ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé
(14.2) øć÷øĆïĂČęîė
ÖĉÝÖćøđÿĊę÷ÜēßÙ
15. ÿîćöĒ×ŠÜöšć
(15.1) ÙŠćñŠćîðøąêĎ
(15.2) øć÷øĆïìĊęĀĆÖĕüšÝćÖñĎšđúŠîÖćøóîĆîĒ×ŠÜöšć ēé÷ĀĆÖđÜĉîøćÜüĆú
ìĊęêšĂÜÝŠć÷ÙČîĔĀšĒÖŠñĎšđúŠîÖćøóîĆîĒ×ŠÜöšć éĆÜÖúŠćü
(15.3) øć÷øĆïĂČęîė
16. øć÷øĆï×ĂÜÖćøĂĂÖÿúćÖÖĉîĒïŠÜ
ÖĉÝÖćøìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö
17. ÿîćöÖĂúŤô
(17.1) ÙŠćÿöćßĉÖ
(17.2) ÙŠćĔßšïøĉÖćøÿîćöÖĂúŤô
(17.3) øć÷øĆïĂČęîė
ÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïĂîčâćêĀøČĂÿĆöðìćîÝćÖøĆå
18. ÖĉÝÖćøēìøÙöîćÙö
(18.1) ÖĉÝÖćøēìøýĆóìŤóČĚîåćî
- øć÷øĆïÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøēìøýĆóìŤõć÷Ĕîðøąđìý
- øć÷øĆïÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøēìøýĆóìŤøąĀüŠćÜðøąđìý
đÞóćąĔîÿŠüîìĊęđðŨîøć÷øĆïõć÷Ĕîðøąđìý
- øć÷øĆïĂČęîė
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(18.2) ÖĉÝÖćøēìøýĆóìŤđÙúČęĂîìĊę ĀøČĂüĉì÷čÙöîćÙöøąïïđàúúĎúŠć
- øć÷øĆïÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøēìøýĆóìŤõć÷Ĕîðøąđìý
- øć÷øĆïÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøēìøýĆóìŤøąĀüŠćÜðøąđìý
đÞóćąĔîÿŠüîìĊęđðŨîøć÷øĆïõć÷Ĕîðøąđìý
- øć÷øĆïĂČęîė
(18.3) ĂČęîė

GK/=LDS"DR.1O_#K.W^4
/L;;S?L
/L;5=N;L(=G<?J)
(4L1)

GK/=L1O_#K.W^4Z35##R4K3
/L;;S?L
/L;5=N;L(=G<?J)
(4L1)

50
50

-

0
0

-

50
50

-

÷ÖđüšîõćþĊ
÷ÖđüšîõćþĊ

-

48

155 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
8 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć
3 ïćì/úĉêø

19. ÿčøć
19.1 ÿčøćĒßŠ
(1) đïĊ÷øŤ
(1.1) ĕöŠđÖĉî 7 éĊÖøĊ

(1.2) đÖĉîÖüŠć 7 éĊÖøĊ×ċĚîĕðđÖĘïđóĉęöÝćÖ
ĂĆêøćêćö (1.1) ĂĊÖéĊÖøĊúą
(2) ßîĉéĕüîŤĒúąÿðćøŤÖúĉĚÜĕüîŤìĊęìĞćÝćÖĂÜčŠî
(2.1) ĕöŠđÖĉî 15 éĊÖøĊ ìĊęöĊøćÙć×ć÷ÿŠÜ
ßŠüÜÿčéìšć÷ĕöŠđÖĉî 600 ïćì
ēé÷ĕöŠøüöõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö
(2.2) ĕöŠđÖĉî 15 éĊÖøĊ ìĊęöĊøćÙć×ć÷ÿŠÜ
ßŠüÜÿčéìšć÷đÖĉîÖüŠć 600 ïćì
×ċĚîĕð ēé÷ĕöŠøüöõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö
(2.3) đÖĉîÖüŠć 15 éĊÖøĊ×ċĚîĕðđÖĘïđóĉęö
ÝćÖĂĆêøćêćö (2.1) Ēúą (2.2)
ĂĊÖéĊÖøĊúą
(3) ßîĉéĂČęîė îĂÖÝćÖ (1) Ēúą (2)
(3.1) ĕöŠđÖĉî 15 éĊÖøĊ

(3.2) đÖĉîÖüŠć 15 éĊÖøĊ×ċĚîĕðđÖĘïđóĉęöÝćÖ
ĂĆêøćêćö (3.1) ĂĊÖéĊÖøĊúą
19.2 ÿčøćÖúĆęî
(1) ßîĉéÿčøć×ćüìĊęðøćýÝćÖđÙøČęĂÜ÷šĂöĀøČĂ
ÿĉęÜñÿöðøčÜĒêŠÜ ĀøČĂÖćøðøčÜĒêŠÜĔéė
(1.1) ĕöŠđÖĉî 40 éĊÖøĊ

(1.2) đÖĉîÖüŠć 40 éĊÖøĊ×ċĚîĕðđÖĘïđóĉęö
ÝćÖĂĆêøćêćö (1.1) ĂĊÖéĊÖøĊúą

0

36

1,000 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
225 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć
1,000 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ

-

3 ïćì/úĉêø

5

70 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
10 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć
3 ïćì/úĉêø

-

4

-

145 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
40 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć
3 ïćì/úĉêø
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(2) ßîĉéĂČęîė îĂÖÝćÖ (1)
(2.1) ĕöŠđÖĉî 45 éĊÖøĊ

GK/=L1O_#K.W^4Z35##R4K3
/L;;S?L
/L;5=N;L(=G<?J)
(4L1)

25

(2.2) đÖĉîÖüŠć 45 éĊÖøĊ×ċĚîĕðđÖĘïđóĉęö
ÝćÖĂĆêøćêćö (2.1) ĂĊÖéĊÖøĊúą
(3) ßîĉéÿčøćÿćöìĆï
(3.1) ìĊęîĞćĕðĔßšĔîÖćøĂčêÿćĀÖøøöĀøČĂìĊęîĞćĕðìĞćÖćø
ĒðúÜÿõćó ìĆĚÜîĊĚ êćöüĉíĊÖćøìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé

0

(3.2) ìĊęîĞćĕðĔßšĔîÖćøĒóì÷Ť đõÿĆßÖøøö Ēúąüĉì÷ćýćÿêøŤ
ìĆĚÜîĊĚ êćöüĉíĊÖćøìĊęĂíĉïéĊÖĞćĀîé

0

(3.3) ĂČęîė îĂÖÝćÖ (3.1) Ēúą (3.2)

0

250 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
50 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć
3 ïćì/úĉêø
0 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
1 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć
0 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
0.05 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć
6 ïćì/úĉêøĒĀŠÜ
ĒĂúÖĂăĂúŤïøĉÿčìíĉĝ
0.00 ïćì/úĉêø ĔîÝĞćîüî
ìĊęÙĉéđðŨîđÜĉîÿĎÜÖüŠć

20. ÷ćÿĎïĒúą÷ćđÿšî
(20.1) ÷ćđÿšî
(1) ÷ćđÿšîìĊęñĎšđóćąðúĎÖêšî÷ćÿĎïìĞćÝćÖĔï÷ćìĊęðúĎÖĒúąĀĆęîđĂÜ
Ēúąĕéš×ć÷÷ćđÿšîîĆĚîĒÖŠñĎšðøąÖĂïĂčêÿćĀÖøøö÷ćÿĎï
(2) ÷ćđÿšîĂČęîîĂÖÝćÖ (1)
(20.2) ÷ćÿĎï
- àĉÖćĒøê
- àĉÖćøŤ
- ïčĀøĊęĂČęîė
- ÷ćđÿšîðøčÜ
- ÷ćđÙĊĚ÷ü

90

3.00 ïćì/ ÖøĆö

0

0.00 ïćì /ÖøĆö

90

3.00 ïćì/ ÖøĆö

10

0.01 ïćì/ÖøĆö

90
90
90
90
90

3.00 ïćì/ ÖøĆö
3.00 ïćì/ ÖøĆö
3.00 ïćì/ ÖøĆö
3.00 ïćì/ ÖøĆö
3.00 ïćì/ ÖøĆö

87
20
10
20
10

1.00 ïćì/ÖøĆö
1.00 ïćì/ÖøĆö
0.01 ïćì/ÖøĆö
1.00 ïćì/ÖøĆö
0.10 ïćì/ÖøĆö

-

100 Ĕï/30 ïćì
100 Ĕï/30 ïćì

-

30 ïćì/100 Ĕï
2.00 ïćì/100 Ĕï

21. ĕóŠ
(21.1) ĕóŠðŝĂÖìčÖ×îćéĒúąìčÖßîĉé
(21.2) ĕóŠĂČęîė ìčÖ×îćéĒúąìčÖßîĉé
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