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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมสรรพสามิต

84 ปี ก้าวย่างอย่างมั่นคง สู่ปีที่มั่นใจ
Stable Approach to Definite Promising Year
คลองสรรพสามิ ต อยู ่ ใ นจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ขุดในสมัยรัฐบาลของ
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เพือ่ ช่วยเหลือ
ชาวนาเกลือใช้ล�ำเลียงเกลือไปส่งขาย
คลองสรรพสามิตให้ประโยชน์ในการ
คมนาคมและการพาณิชย์เป็นอย่างมาก
Khlong Sappasamit in Samut
Prakarn province was dug during
the Prime Minister Luang Pradit
Manutham’s government to
transport salt to the market.
Khlong Sappasamit has brought
about great benefits to transport,
trade and commerce.

การจั ด เก็ บ ภาษี ไ ม้ ขี ด ไฟเริ่ ม เป็ น
ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2474
ในอั ต รา 25 สตางค์ ต ่ อ 100 กลั ก
กลั ก หนึ่ ง มี ไ ม้ ขี ด ไฟไม่ เ กิ น 60 อั น
โดยการควบคุมของกรมสรรพสามิตต์
(นามในขณะนั้น) ต่อมาภาษีไม้ขีดไฟ
ได้ถูกยกเลิกเมื่อปีพุทธศักราช 2534
Match tax was first introduced
in 1931. The tax rate was Bt
0.25 per 100 match boxes, each
with no more than 60 matches.
Tax collection was then under
the responsibility of the Excise
Department. Match tax was
terminated in 1991.

2474 / 1931

ในปีพุทธศักราช 2476 ได้มีพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ให้แก้นาม “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น”
เป็น “กรมสรรพสามิตต์” ปี พ.ศ. 2493
ได้ มี ป ระกาศส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เปลี่ยนชื่อ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น
“กรมสรรพสามิต” จวบจนปัจจุบัน
In 1933, the Ministry and Department
Improvement Act required the
name “Excise and Opium Department”
to be changed to “Excise Department”
In 1950, the Cabinet issued an
announcement renaming the
Excise Department from “Krom
Sappasamitt” to “Krom Sappasamit”
which remains as it today.

2476 / 1933
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2481 / 1938

2486 / 1943

กรมสรรพสามิตได้จัดเก็บภาษีเกลือ
โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติเกลือ
พ.ศ. 2481 เพื่ อ ก� ำ หนดควบคุ ม
การท�ำ การจ�ำหน่าย การส่งเกลือออก
ไปนอกราชอาณาจักร ต่อมาพระราช
บั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ได้ถูก ยกเลิก ไปในปี
พุทธศักราช 2489
The Excise Department started
collecting tax on salt as required
by the Salt Act B.E. 2481 which
was enacted to control the
production, distribution and
export of salt from the kingdom.
The Act was terminated in 1946.

การจัดเก็บภาษียานัตถุ์ได้เริ่มขึ้นในปี
พุทธศักราช 2486 โดยการควบคุม
ของกรมสรรพสามิ ต ต่ อ มาภาษี
ยานัตถุ์ได้ถูกยกเลิกราวปีพุทธศักราช
2534
Tax on snuff was first introduced
in 1943 under control of the
Excise department and was
terminated in 1991.
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2510 / 1967
ในอดี ต กรมสรรพสามิ ต ได้ ค วบคุ ม
การผลิตและจ�ำหน่ายฝิ่นมาโดยตลอด
จนกระทั่ ง มี ป ระกาศคณะปฏิ วั ติ
ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2510
ซึง่ มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้า
คณะปฏิวัติให้ยกเลิกการจ�ำหน่ายฝิ่น
และห้ามการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร
โดยเด็ดขาด
The Excise Department earlier
controlled the production and
distribution of opium until the
Revolution Council Order No.
37 dated 9 December 1967 was
enacted. Marshall Sarit Thanarat,
the head of the Revolution
Council, demanded all opium
sales and consumption to be
absolutely stopped.
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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Message from the Finance Minister
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถือได้วา่ เป็นอีกปีหนึง่ ทีร่ ฐั บาลต้อง
บริหารบ้านเมืองท่ามกลางภาวการณ์ของเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนซึง่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 มีการขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลง อย่างไรก็ตามภายใต้เงื่อนไขอันมีข้อจ�ำกัด
ดังกล่าว เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กรมสรรพสามิตสามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนจัดเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่าน
ที่ได้ทุ่มเทความสามารถ อุทิศเวลา เสียสละแรงกาย แรงใจ
และก�ำลังสติปญ
ั ญาในการปฏิบตั ริ าชการ ท�ำให้ผลการด�ำเนินงาน
ของกรมสรรพสามิตเป็นที่น่าพอใจ

The fiscal year 2015 was another tough year for
Thailand given slower global economic growth as the
result of China slowdown. Despite such limitation, good
news remains. The Excise Department has demonstrated
impressive effectiveness as seen from above the target
tax collection. As such I wish to extend my sincerest
appreciation to all the executive and official of the
Excise Department for this success and for your time
and effort that result in the Department’s outstanding
performance.

ในปี พ.ศ. 2559 แม้จะมีการคาดการณ์จากหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนว่าภาวะเศรษฐกิจโลกน่าจะมีอตั ราขยายตัว
มากกว่าปีปัจจุบัน แต่ก็ไม่อาจมองข้ามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและต่ า งประเทศ จึ ง ขอให้ ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพสามิตทุกท่าน สนับสนุนและด�ำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมายเช่นเคย

Looking forward, despite better global economic
prospect in 2016 as forecasted by many leading
agencies, many global internal and external risk factors
should not be over looked. I hope the Department’s
executives and official would continue to contribute in
supporting and implementing the government policies.
The concerted efforts will enable us to achieve our tax
collection target as before.

โอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและบุคลากร
กรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดัน
นโยบายรั ฐ บาลจนประสบความส� ำ เร็ จ และขอเป็ น ก� ำ ลั ง ใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อยังความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

I wish to thank the executive and all official for
your cooperation in driving effective and successful
execution of the government’s policy and extend my
full support for your contribution for the sustainable
growth and progress of the nation in the future.

(Mr.Apisak Tantivorawong)
Finance Minister
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สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
Message from Deputy Minister of Finance
การออกกฎระเบียบเพือ่ รองรับการบังคับใช้โครงสร้างภาษีรถยนต์
ใหม่ที่จัดเก็บจากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
แทนการจัดเก็บตามปริมาณความจุของกระบอกสูบ เพือ่ ประโยชน์
ในการประหยัดพลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 นอกเหนือ
จากนั้น ในส่วนของการบริการและอ�ำนวยความสะดวกทาง
การค้าได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ช�ำระภาษี และการออกใบอนุญาตผ่าน Counter Service ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สิ่งที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก คือ การปฏิรูป การท�ำงานของกระทรวงการคลัง
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีอากรที่มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ภาครัฐและ
การสร้างความเป็นธรรม โดยต้องไม่กระทบต่อผู้มีรายได้น้อย
และในด้านการอ�ำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน
โดยต้องปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น จึงขอให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนอ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ภาคเอกชนตามกรอบ
ของกฎหมายเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กรมสรรพสามิ ต ถื อ เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภายใต้ สั ง กั ด
กระทรวงการคลั ง ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น และ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการคลั ง ของรั ฐ บาล โดยมี ภ ารกิ จ ในการ
จัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
และประชาชน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านพ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผมต้องขอขอบคุณ
ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น ด� ำ เนิ น การต่ า งๆ
เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ของกรมสรรพสามิ ต ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งไปได้ อาทิ
การเสนอร่ า งประมวลกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต ซึ่ ง ได้ มี ก าร
แก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ส�ำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรมสรรพสามิต
พร้อมทั้ง ขอเป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผมมีความเชื่อมั่นว่า
การด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิตจะส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
และมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
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The Excise Department, an important government
agency under the Ministry of Finance, plays an
important role in enhancing fiscal sustainability and
takes major responsibility in collecting tax, supporting
social protection and green economy, and conserving
energy while providing services and facilitating trade
activities for business operators and the general public.
All these activities are important to promote the nation’s
competitiveness and economic growth.
Over the last year, thanks to your contribution,
the Excise Department achieved its mission to
improved tax collection system by introducing the
proposal on bill of excise tax which increases
transparency and fairness among tax payers. Setting
up all the regulations related to the new automobile
tax structure, effective on 1 January 2016, designed to
promote energy consumption and reduce greenhouse
gas emission. Moreover, In terms of service and trade
facilitation, the process and time spent on tax payment
has been simplified and significantly reduced while
license issuing is made easy through counter service.
In the fiscal year 2016, the government focuses
on reform and improves their process to be more
efficient to exalt the general standard of living.
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All the regulations have to be review and revise in
order to support the economic growths. However,
these changes have to be fair and must not affect to
the low income populations. I wish the executives
and all the excise officers contribute your best efforts
in support and implement the government policies to
strengthen national competitiveness.
On this occasion, let me extend my sincerest
appreciation to all the executives and officers for
their outstanding performance. I will be supporting
you well in the coming year and hope the Excise
Department would continue to achieve its goal as
usual and maintain its significant role in fuelling the
country’s development.

(Mr.Wisudhi Srisuphan)
Deputy Minister of Finance

�ปี 2558
10 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

สารอธิบดีกรมสรรพสามิต
Message from the Director General

ปีงบประมาณ 2558 ถือเป็นปีที่ 3 ของการเข้ามารับต�ำแหน่ง
อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ผมมี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ เ ห็ น
พัฒนาการที่ดีของกรมสรรพสามิตมาโดยตลอด และในปีนี้เอง
ที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านล้วนทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
ในการด�ำเนินงานให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผมจึงต้องขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง
ภายใต้ แรงกดดั น ด้ า นเศรษฐกิ จ ทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอกประเทศ เศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ 2558 ยังสามารถ
ขยายตัวได้เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557 ถึงแม้ว่าการส่งออก
สินค้าจะหดตัว แต่การเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐผ่านการลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐาน อาทิ โครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง
รวมถึ ง การด� ำ เนิ น มาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ เช่ น มาตรการ
ช่วยเหลือ SMEs และมาตรการ ให้สนิ เชือ่ กับกองทุนหมูบ่ า้ น เป็นต้น
ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี
ประกอบกับภาคการท่องเทีย่ ว การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ท�ำให้ในปีงบประมาณ 2558 กรมสรรพสามิต
สามารถจัดเก็บภาษีได้จ�ำนวน 439,092.34 ล้านบาท (เป้าหมาย

421,400.00 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 17,692.34 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.20 ช่วยเสริมฐานะทางการคลังได้เป็นอย่างดี
นอกเหนือจากภารกิจการจัดเก็บรายได้เพือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน
ทางการคลังแล้ว กรมสรรพสามิตยังมีบทบาทส�ำคัญในการปกป้อง
สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยในด้านการป้องกันสังคม
กรมสรรพสามิต ได้เน้นหนักในด้านการป้องกันและปราบปราม
เชิงบูรณาการ เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำผิด
กฎหมายสรรพสามิต ไม่วา่ จะเป็นการปราบปรามน�ำ้ มันและสุราเถือ่ น
การหลี ก เลี่ ย งภาษี ข องสิ น ค้ า ต่ า งๆ และการก� ำ หนดมาตรการ
เพื่ อ ห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นบริ เวณใกล้ ส ถานศึ ก ษา
ในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กรมสรรพสามิตได้ให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่พิจารณาจากอัตรา
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แทนการจัดเก็บภาษี
ตามปริมาณความจุของกระบอกสูบเพื่อการประหยัดพลังงานและ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่
1 มกราคม 2559
พัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องของกรมสรรพสามิตมาจากการ
สร้างองค์กรทีโ่ ปร่งใสและการบริการทีเ่ ป็นเลิศ โดยกรมสรรพสามิต
ได้พฒ
ั นาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยการฝึกอบรมและจัดการ
ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่ององค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
ด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ในระดับสากล กรมสรรพสามิตได้มงุ่ มัน่ พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการองค์กร มุง่ ตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม โดยพั ฒ นาและ
ปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการการช�ำระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
การช�ำระภาษีทเี่ คาน์เตอร์บริการผ่านอินเทอร์เน็ต และผ่านธนาคาร
และออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ
ในปีงบประมาณ 2559 กรมสรรพสามิตยังต้องด�ำเนินมาตรการ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดเก็บรายได้
ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย 496,300 ล้ า นบาท และการอ� ำ นวย
ความสะดวกทางการค้า (Ease of Doing Business) ซึง่ จะเป็นปัจจัย
ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอเป็ น ตั ว แทนของผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ ขอบคุ ณ
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตทุกท่าน พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกท่าน
ประสบความส�ำเร็จในทุกๆ ด้าน ตลอดปี 2559

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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The fiscal year 2015 is my third year as the Director
General of the Excise Department. It was my pleasure to
see the Department having positive performance year
on year. I wish to extend my sincerest appreciation to
all the executives and officials for your dedication and
contribution that yielded very good result in moving
the Excise Department forward.
Under great pressure from international and
domestic economic factors, Thai economy continued to
grow in 2015 when compared to 2014. Despite shrinking
export sector, the government spending through
investment in mega infrastructure projects, such as
transport system projects, and various economic
stimulus measures, such as SME assistance and village
fund loans, remained the key driver for economic
growth. The travel and tourism, consumption and
investment by private sector have continuously
expanded. These factors therefore enabled the
Excise Department to collect Baht 439,092.34 million
(against the Baht 421,400.00 million target) which is
Baht 17,692.34 million or 4.20% above the target.
This significantly strengthened the country’s fiscal
positioning.
In addition the tax collection to support national
fiscal strength, the Excise Department has another key
role in protecting the society, environment and energy.
On social protection, the Department focused mainly
on prevention and suppression of excise law related
crime, such as suppression of illegal oil and liquor, tax
avoidance across all product categories and prohibition
of alcohol sale near educational institutes. In terms
of environment and energy conservation, the Excise
Department pays attention to quality of life improvement
as well as society and environmental development.
This can be achieved through automobile tax
restructuring under which basis for tax calculation has
been shifted from cylinder replacement to carbon
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dioxide emission. This will encourage reduction of energy
consumption and emission. The new automobile tax
structure has become effective from 1 January 2016.
Continuous progress in the Excise Department’s
operations and performance is credited mainly to
transparent organizational and service excellence. Good
corporate governance has been promoted through
training and education via various communication
channels. The Department is committed to further
develop itself towards excellence by increasing
administration and management efficiency, enhancing
its ability to satisfy tax payers and stakeholders through
fast, convenient, fair and transparent services. Our services
have been continuously developed, such as the plan
to simplify tax payment process and shorten time
required to complete tax payment process through
various channel, such as payment counter, via the
Internet, banks and mobile unit.
In the fiscal year 2016, the Excise Department
continues to introduce various measures to support the
government policy, especially in meeting the target of
Baht 496,300 million tax collection and facilitating to
offer ease of doing business for investors and business
operators, which are key factor promoting national
competitiveness.
Lastly, on behalf of the executives, I wish to thank
all officials at the Excise Department for your hard works
and bless you a great happiness and success.

(Mr.Somchai Poolsavasdi)
Director General,
Excise Department

�ปี 2558
12 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

4 3 1 2

1. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Somchai Poolsavasdi
Director General

2. นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
Mr.Thammasak Laoraiem
Principal Advisor on Excise Control System
Development

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Ms.Wilai Tantinantana
Principal Advisor on Excise Tax Strategy			
		

4. นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
Ms.Suchitra Laohawattanapinyo
Principal Advisor on Tax Development
and Administration.
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8 6 5 7

5. นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Panya Chayajindavong
Deputy Director General

6. นายสมเดช  ศรีสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Somdet Srisawat
Deputy Director General

7. นางสดศรี พงศ์อุทัย
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mrs.Sodsri Ponguthai
Deputy Director General

8. นายวรวรรธน์  ภิญโญ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Worawat Pinyo
Deputy Director General

�ปี 2558
14 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

คณะผู้บริหารส่วนกลางกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department
1. นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Mrs.Sasisopa Kiatiwat
Director of Bureau of Tax Collection
Standard and Development 1

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

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

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

5. นายณัฐกร อุเทนสุต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักแผนภาษี
Mr.Nutthakorn Utensute
Director of Bureau of Tax Planning

6. ดร.นิตยา  โสรีกุล
เลขานุการกรม
Dr.Nittaya Soreekul
Department Secretary
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7. นายสุรศักดิ์  จิตรานุกิจกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค
Mr.Surasak Jittanukitkul
Director of Technical Development
and Audit Office

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

9. นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Mrs.Patcharee Petsuntad
Director of Internal Audit Group

10. นายยุคล  กำ�เหนิดแขก
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Mr.Yukon Kamnerdkhag
Director of Executive System
Development Group
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รายงานประจำ�ปี 2558
16 กรมสรรพสามิ
ต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Offices 1st
1. นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Mr.Tammarat Laor-eiam
Director of Regional Excise Offices 1st

2. นางจิติธาดา ธนะโสภณ
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Chief of Area Excise
Phra Nakhon Si Ayutthaya 1

3. นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Ms.Chuanchuin Suapaitoon
Chief of Area Excise
Phra Nakhon Si Ayutthaya 2

4. นางพรสวรรค์  พลยมมา
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Mrs.Pornswan Pol-yomma
Chief of Area Excise Chainat

5. นางศิริวรรณ เกื้อสกุล
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Mrs.Siriwan Kursakul		
Chief of Area Excise
Pathum Thani 1

6. ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ  เสตถาภิรมย์
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Sub LT.Prayoot Settphirom
Chief of Area Excise
Pathum Thani 2

7. นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Mr.Pradith Chanchonyoot
Chief of Area Excise Saraburi

8. นายอนิรุต  หนูหน่าย
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Mr.Anirut Nunai			
Chief of Area Excise Lopburi

9. นางสาวบุศรา  ทองโผ
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Ms.Budsara Thongpo
Chief of Area Excise Sing Buri

10. นางสาวปุญญาพร ปั้นงาม
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Ms.Phunyaporn Pun-ngam
Chief of Area Excise Ang Thong
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Offices 2nd
1. นางชนานันต์ วันแอเลาะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mrs.Chananun Vanairlouk
Director of Regional Excise Offices 2nd

2. นางสาวศิริเกศ  แพร่วาณิชย์
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Ms.Sirigaet Praevanich		
Chief of Area Excise Chonburi 1

3. นางสุรีย์  ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Mrs.Suree Srisook
Chief of Area Excise Chonburi 2

6. นายวิโรจน์  มหาผลศิริกุล
สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Mr.Wiroj Mahapholsirigul
Chief of Area Excise Trat

8. นางมาลินี บุญสม
7. นางวันเพ็ญ อำ�ไพสัมพันธกุล
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Mrs.Wanpen Ampaisumpundhagul Mrs.Malinee Boonsom
Chief of Area Excise Nakhon Nayok Chief of Area Excise Prachinburi

10. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
11. นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Mr.Praphan Rattanadilok na phuket Mrs.Jurairat Aramsri
Chief of Area Excise Rayong 2
Chief of Area Excise
Samut Prakan 2

4. นางสุพัตรา  เพชรดี
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Mrs.Supattra Petchdee
Chief of Area Excise Chanthaburi

12. นางสุชาดา โชนะโต
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Mrs.Suchada Chonato
Chief of Area Excise Sa Kaeo

5. นางสาวศุภวรรณ  โอภาไพบูลย์
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Ms.Suppawan Opapaiboon
Chief of Area Excise
Chachoengsao

9. นายมาโนช  พิทักษ์
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Mr.Manoch Pituck
Chief of Area Excise Rayong 1

รายงานประจำ�ปี 2558
18 กรมสรรพสามิ
ต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Offices 3rd
1. นายพีระดล จงเจริญรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mr.Peradol Chongcharoenratana
Director of Regional Excise Offices 3rd

2. นางสุวรรณา มีทอง
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Mrs.Suwanna Methong
Chief of Area Excise
Nakhon Ratchasima

3. นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Ms.Sumalee Siriaraya
Chief of Area Excise Chaiyaphum

4. นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา
5. นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Mrs.Taweetiyaporn Doungchinda
Mrs.Siriluck Singtro
Chief of Area Excise Buriram
Chief of Area Excise Yasothon

6. นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Ms.Naowarat Ratanawatkul
Chief of Area Excise Roi Et

7. นางสาวสุนันท์ กิติอังสุมาลี
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Ms.Sunan Kitiangsumalee
Chief of Area Excise Sisaket

8. นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Ms.Jarunee Sirivejyant
Chief of Area Excise Surin

10. นายฉลอง นิ่มเนียม
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Chalong Nimniam
Chief of Area Excise
Ubon Ratchathani

9. นางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม
สรรพสามิตพื้นที่อ�ำ นาจเจริญ
Mrs.Monsarun Pholjerm		
Chief of Area Excise Amnat Charoen
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Offices 4th
1. นายสันติ บุญไทย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Mr.Santi Boonthai
Director of Regional Excise Offices 4th

2. นางดรุณี จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Mrs.Darunee Charupoom		
Chief of Area Excise Udon Thani

3. นายเพิ่มศักดิ  ์ กองเพิ่มพูล
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Permsak Kongpermpool		
Chief of Area Excise Kalasin

4. นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Mrs.Jaruwan Unpong
Chief of Area Excise Khon Kaen

5. นายละนอง  แก้วศรีช่วง
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Mr.Lanong Kaewsrichuang
Chief of Area Excise
Nakhon Phanom

6. นางพูนสุข  ปัทมาคม
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mrs.Poonsuk Pattamakom		
Chief of Area Excise
Maha Sarakham

7. นายชวการ  มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mr.Chawakarn Makawong		
Chief of Area Excise Mukdahan

8. นายบุญสืบ ศรีแก้ว
สรรพสามิตพื้นที่เลย
Mr.Boonsueb Srikeaw
Chief of Area Excise Loei

9. นางสำ�รวย ภัทรกุลกีรติ
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Mrs.Sumruay Pattarakulkeerati
Chief of Area Excise
Sakon Nakhon

10. นางกาญจนา  ตั้งวิจิตร
11. นายพิพัฒน์ คำ�พูน
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำ�ภู
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Mrs.Kangana Tangvigid			 Mr.Phiphat Compoon			
Chief of Area Excise
Chief of Area Excise Bueng Kan
Nong Bua Lamphu

�ปี 2558
20 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Offices 5th

1. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Chief of Area Excise Chiang Mai

2. นายสุรชัย โตพานิช
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Mr.Surachai Topanich		
Chief of Area Excise Chiang Rai

3. นายสมบูรณ์  ภัทรโพธา
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
Mr.Somboon Pattaraphota
Chief of Area Excise Nan

4. นางจินตนา ดิษเย็น
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Mrs.Chintana Dityen
Chief of Area Excise Phayao

5. นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Mrs.Anchalee Chalungsut
Chief of Area Excise Phrae

6. นางสาวจิราวรรณ  สอนจันทร์
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Ms.Jirawan Sonchan		
Chief of Area Excise
Mae Hong Son

7. นายปัณณทัต ใจทน
สรรพสามิตพื้นที่ลำ�ปาง
Mr.Pannatat Jaiton
Chief of Area Excise Lampang

8. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ
สรรพสามิตพื้นที่ลำ�พูน
Ms.Subhawita Pholprasert
Chief of Area Excise Lamphun

9. นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Mr.Wiruch Phongnaparux			
Chief of Area Excise Uttaradit
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Offices 6th

1. นางวารุณี อยู่สุข
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Warunee Yousook
Chief of Area Excise Phitsanulok
		

2. นางสาวทัศนีย์ พูลทวีธรรม
สรรพสามิตพื้นที่กำ�แพงเพชร
Ms.Tasanee Pultavetuma
Chief of Area Excise
Kamphaeng Phet

3. นายจรูญ ราชกิจจา
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Mr.Jaroon Rajchakijja
Chief of Chief of Area Excise Tak

4. นางสาววันดี โชคคีรี
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Ms.Wandee Chockeeree
Chief of Area Excise
Nakhon Sawan

5. นายสาธิต ปิ่นรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Mr.Satit Pinrat			
Chief of Area Excise Phichit

6. นางวรางคณา  ชาญศิริวัฒน์
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Mrs.Warangkana Chansiriwat
Chief of Area Excise Phetchabun

7. นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
Ms.Kittiwan Tawat
Chief of Area Excise Sukhothai

8. นางสาวสินี  แหนกลาง
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Ms.Sinee Naeklang
Chief of Area Excise
Uthai Thani

�ปี 2558
22 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Offices 7th

1. นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Ms.Supattra Horsrisumpun
Chief of Area Excise
Nakhon Pathom 1

2. นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Mr.Chirased Prabnasak
Chief of Area Excise
Nakhon Pathom 2

3. นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
4. นางวีร์ธารินทร์  สุนทรนนท์
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Mr.Radtravud Mitprasan
Mrs.Veetharin Sunthornnon
Chief of Area Excise Kanchanaburi
Chief of Area Excise
Prachuap Khiri Khan

5. นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Ms.Wilaiporn Ueaouyporn
Chief of Area Excise Phetchaburi

6. นายทวน  เตี้ยเนตร
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Mr.Tuan Tianetr
Chief of Area Excise Ratchaburi

7. นางสารภี  ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Mrs.Sarapee Lansai
Chief of Area Excise
Samut Songkhram

9. นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Mrs.Ladda Aisoonpisarnsiri
Chief of Area Excise Suphan Buri

8. ร.ท.ชินวัฒน์ สุทธรัตน์  รน
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
LT.JG.Chinawat Suttharut		
Chief of Area Excise
Samut Sakhon
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Offices 8th
1. นายปิยกร อภิบาลศรี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mr.Piyakorn Apibalsri
Director of Regional Excise Offices 8th

2. นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Mr.Sresthaporn Sritipun		
Chief of Area Excise Krabi

3. นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Mr.Sakesun Chaisuthivong		
Chief of Area Excise Chumphon

6. นายไพรัช คุลิมา
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Mr.Pairuch Kulima
Chief of Area Excise Phuket

7. นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Mr.Wisit Wachirawiroon		
Chief of Area Excise Ranong

4. นายสมยศ ซัง
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Mr.Somyot Sang
Chief of Area Excise
Nakhon Si Thammarat

5. นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Ms.Naiyana Pisutthirat		
Chief of Area Excise Phangnga

�ปี 2558
24 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Offices 9th
1. นายวิวัฒน์ เขาสกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Mr.Vivatk Kawsakul
Director of Regional Excise Offices 9th

2. นายธนาชัย  รอดศิริ
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Mr.Thanachai Rodsiri
Chief of Area Excise Songkhla

3. นางสาวจงกลนี บัวทอง
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Ms.Jongkolnee Bourtong
Chief of Area Excise Trang

4. นายอภิวัชร์  มีเสือ
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Mr.Apiwatch Meesoua
Chief of Area Excise Narathiwat

6. นายกฤติพงษ์  เวชนุเคราะห์
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Mr.Krittipong Vejchanukrok		
Chief of Area Excise Phatthalung

7. นายดนลาเตะ หะยีเด
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Mr.Donlateh Hayeede
Chief of Area Excise Yala

8. นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง
สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Ms.Montira Saetung		
Chief of Area Excise Satun

5. นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Mrs.Wichumon Pinthong
Chief of Area Excise Pattani
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Offices 10th
1. นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mr.Akkaruth Sandhyananda
Director of Regional Excise Offices 10th

2. นางสาวปัทมา ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Ms.Patama Srisuk		
Chief of Area Excise Bangkok 1

6. นายจรัล เทวรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Mr.Jarun Tayvarut
Chief of Area Excise Bangkok 5

4. ดร.ธิบดี  วัฒนกุล
3. นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Dr.Tibordee Wattanakul		
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
Chief of Area Excise Bangkok 3
Chief of Area Excise Bangkok 2

5. ดร.ชลธาร  วิศรุตวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Dr.Chonlathan Visaruthwong
Chief of Area Excise Bangkok 4

รายงานประจำ�ปี 2558
26 กรมสรรพสามิ
ต

ประวัติกรมสรรพสามิต
Excise Department History
“ภาษีสรรพสามิต” เป็นภาษีทจี่ ดั เก็บจากสินค้าและบริการ
ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภค
แล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะ
ฟุ่มเฟือย และสินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษ
จากกิจการของรัฐ เป็นต้น
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามี
การจัดเก็บตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ไม่มีหลักฐาน
มาปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สมัยพระเจ้า
ปราสาททอง (พ.ศ. 2178) โดยกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญ
ได้กำ� หนดว่าได้เก็บอากรจากสุรา แต่อตั ราเท่าใดและวิธกี ารจัดเก็บ
อย่ า งไรไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ แต่ ป รากฏหลั ก ฐานชั ด เจนในสมั ย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ได้ทรงอธิบายไว้ในหนังสือ “ต�ำนานภาษีอากรบางอย่าง” ว่าใน
จดหมายเหตุ ข อง มร.เดอลาลู แ บร์ อั ค รราชทู ต ฝรั่ ง เศส
สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งมาเจริญสัมพันธไมตรีในปี พ.ศ. 2230
ได้อธิบายว่า เมื่อครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น
เก็บส่วยสาอากรต่างๆ ดังนี้ คือ
“อากรสุ ร า เก็ บ ตามจ� ำ นวนเตาที่ ตั้ ง ต้ ม กลั่ น สุ ร าขาย
ถ้าแลทีเ่ มืองใดไม่มเี ตาสุรา (ปล่อยให้ราษฎรต้มกลัน่ ตามอ�ำเภอใจ)
เก็บอากรสุราเรียงตัวคน (ชายฉกรรจ์) คนละบาท 1 มีอธิบายว่า
ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพิม่ พิกดั อากรสุราขึน้ กว่า
แต่กอ่ นอีกเท่าหนึง่ และเก็บอากรจากคนขายสุราด้วย คือขายย่อย
เก็บร้านละบาท 1 ถ้าขายเป็นจ�ำนวนมากเก็บตามจ�ำนวนสุรา
โอ่งใหญ่ (เท) ละบาท 1”
ตามหลักฐานในจดหมายเหตุน้ีปรากฏว่ามีการจัดเก็บอากร
สุราตามจ�ำนวนเตาทีต่ งั้ ต้มกลัน่ สุราเตาละ 1 บาท เรียกว่าเตาเหล้า

“Excise tax” is the tax collected from goods and
services which are considered rational to bear the tax
at a higher rate such as the consumption may cause
disadvantages to the health and morale or extravagant
products or the goods and services receiving special
interest from public affair etc.
Excise tax collection in Thailand is assumed to
start since Sukhothai period but with no evidence. The
evidence was found in the early Ayutthaya period in King
Prasatthong era (B.E. 2178) when Juridical Procedures Law
specified the liquor tax but did not mention how and
at what rate. The clear evidence was found in the reign
of King Narai. Prince Damrongrajanubhap explained in
the book “Tam Nan Phasi Akorn Bang Yang” (Stories of
Some Taxes) that De la Loubere, the French ambassador
for King Louise XIV, who came to establish relationship
with Siam in 1687 recorded in his journal that taxes
were collected in the reign of King Narai are as follows:
“Liquor tax was collected based on the number of
the distilleries. In a town where there was no distillery
(where people made liquor themselves), tax would be
collected on each person (adult) at Baht 1 each. There
was an explanation that in the reign of King Narai, liquor
tariff was increased by one time and also collected
from the seller. A retail shop paid Baht 1 per shop while
wholesaler paid Baht 1 per jar.”
According to the journal, the liquor tax was
collected based on the number of distilleries, called
Taou-Laou, at Baht 1 per Taou-Laou per year. The rate
was doubled during the reign of King Narai to Baht 2
per year. In any town where there was no distillery but
each person distilling liquor or spirit had to pay Baht 1
per head. Tax on retail liquor shop was Baht 1 per shop.
Tax on a wholesaler was Baht 1 per jar. This in a way
means there were 3 categories of taxes - per distillery,
per person and per wholesaler.
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Liquor and spirit are therefore among the priority
goods on which excise taxes were collected and have
continued in the Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin
periods.
It can be said that the origin of excise tax came
from two types of goods which included the opium
and liquor. Tax collection on each product was
handled by different departments, which are the
Opium Department and Liquor Department.

(Taou-Laou) ต่ อ ปี ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช
เก็บเพิ่มอีกเท่าตัวเป็นเตาละ 2 บาทต่อปี และเมืองใดไม่มี
เตาต้มกลั่นแต่ราษฎรต้มสุรากินเองก็เรียกเก็บผู้ดื่มเป็นรายตัว
คนละบาท ถ้ า มี ก ารขายสุ ร าก็ เ ก็ บ ร้ า นขายปลี ก ร้ า นละบาท
และร้านขายส่งเก็บตามจ�ำนวนสุราโอ่งใหญ่ (ไห) โอ่งละ 1 บาท
ถ้ าจะพิ เ คราะห์ ไปแล้ว มีก ารเก็บ ค่าอากรเหมาเตาอย่ า งหนึ่ ง
รายครัวเรือนอย่างหนึ่งและเก็บเป็นรายเทอีกอย่างหนึ่ง
การจัดเก็บอากรสุราจึงนับได้วา่ เป็นสินค้าอันดับแรกทีจ่ ดั เก็บ
ภาษี ส รรพสามิ ต และจัด เก็บ กัน เรื่อยมาในสมัยกรุงศรี อ ยุ ธ ยา
กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์
ส�ำหรับภาษีสรรพสามิตของไทยอาจกล่าวได้ว่ามีต้นก�ำเนิด
มาจากสินค้าสองประเภท คือ ฝิน่ และสุรา ซึง่ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดเก็บภาษีดังกล่าวแยกจากกัน คือ กรมฝิ่นและกรมสุรา
กรมฝิ่น กิจการฝิ่นในอดีตได้มอบให้นายอากรผูกขาดรับไป
จัดท�ำ ต่อมารัฐบาลได้เข้าด�ำเนินการต้มและจ�ำหน่ายฝิ่นเอง โดย
จัดตั้ง “กรมฝิ่น” เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2449 (ร.ศ. 125)
โดยมี หม่อมเจ้าปิยะภักดีนารถ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมฝิ่น
เป็นคนแรก มีหน้าที่เป็นผู้ท�ำการรับมอบกิจการฝิ่นคืนมาจาก
นายอากร และจัดวางระเบียบการฝิ่นให้เป็นของรัฐบาล
กรมสุรา กิจการภาษีสุราแต่เดิมได้มีการประมูลมอบให้
นายอากรผูกขาด รับไปจัดท�ำและน�ำเงินอากรสุราส่งต่อกระทรวง
พระคลังฯ ส่วนสุราที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศให้เก็บภาษีขาเข้า
เป็นภาษีรอ้ ยชัก 3 และน�ำออกซือ้ ขายได้ทวั่ ไปอย่างสินค้าธรรมดา
แต่รายได้อากรสุราเก็บได้นอ้ ย ภายหลังรัฐบาลจึงได้ทำ� สัญญากับ

The Opium Department previously assigned
tax agents to collect taxes. The government later
began to produce and distribute opium. The Opium
Department was established on 20 January 1906 and
M.C.Piyabhakdinart was appointed the first Director
General. The main responsibility of the Department is
to take over the opium business from tax agents and
set out new regulations on opium management owned
by the government.
The Liquor Department. Liquor tax was earlier
handled by liquor tax agents who collected and gave
the money to the Finance Ministry. For imported liquor,
3% of the product value was collected for tax and the
products were sold publicly. However, the government
found that liquor tax collection was relatively low and
therefore made agreements with other countries to
raise liquor tax based on alcohol content in the liquor.
The Liquor Act B.E. 2428 was enacted to control tax
collection on liquor produced in the kingdom and
imported from other countries. The tax rate was
the same for both categories. The government later
considered that it would gain higher revenue if it handled liquor tax itself. The Liquor Department was
therefore established on 25 April 1909 to collect liquor
tax nationwide. The Director General of the Opium
Department was however assigned to manage the
Liquor Department. Tax collection on imported liquor
was handled by the Customs Department.
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นานาประเทศเพิ่มอัตราภาษีสุราให้สูงขึ้น โดยเก็บตามปริมาณ
แอลกอฮอล์ในน�้ำสุรา และได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
บัญญัติภาษีอากรชั้นใน จุลศักราช 1248 (พ.ศ. 2428) ขึ้นส�ำหรับ
บั ง คั บ การจั ด เก็ บ ภาษี สุ ร าทั้ ง ที่ ผ ลิ ต ในประเทศและน� ำ เข้ า มา
ในราชอาณาจักรเป็นอัตราอย่างเดียวกัน ต่อมารัฐบาลได้พจิ ารณา
เห็นว่าหากรัฐบาลเข้าจัดการเรือ่ งภาษีสรุ าเสียเองทัง้ หมดภาษีสรุ า
คงจะท�ำรายได้ให้มาก จึงได้มีการจัดตั้ง “กรมสุรา” เมื่อวันที่
25 เมษายน พ.ศ. 2452 เพื่อด�ำเนินการจัดเก็บภาษีสุราทั่วทุก
มณฑล แต่ได้มอบหมายให้ “อธิบดีกรมฝิ่น” เป็นผู้รับผิดชอบ
ควบคุมการบริหารงานของกรมสุรา ส่วนการจัดเก็บภาษีสุรา
ต่างประเทศเป็นหน้าที่ของกรมศุลกากร
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 รัฐบาลพิจารณา
เห็นว่าการจัดเก็บภาษีสุราถูกแยกอยู่ 2 หน่วยงานไม่สะดวก
ต่อการบังคับบัญชา จึงแยกงานจัดเก็บภาษีสุราออกจากกรมฝิ่น
ไปให้กรมศุลกากรรับผิดชอบ โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชางานจัดเก็บภาษีสุราภายในด้วย
ในสมัยทีก่ รมศุลกากรบัญชางานสุราอยูน่ ี้ ในส่วนการจัดเก็บ
ภาษีสรุ าตามมณฑลต่างๆ เนือ่ งจากได้ยบุ เลิกต�ำแหน่งคลังมณฑล
เมื่อ พ.ศ. 2469 จึงโอนการจัดเก็บภาษีสุราทางหัวเมืองไปให้เป็น
หน้าที่ของสรรพากรมณฑล และสรรพากรจังหวัดจัดท�ำโดยมี
ผู้ช่วยเจ้าภาษีสุรามณฑลและจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือ
ต่ อ มาจึ ง ได้ มี ป ระกาศพระบรมราชโองการลงวั น ที่ 22
มิถนุ ายน พ.ศ. 2472 ความว่าการเก็บภาษีชนั้ ในเวลานัน้ ได้ขยาย
กิจการออกไปทัว่ พระราชอาณาจักรแล้ว จึงแยกให้ราชการส่วนนี้
ออกจากกรมศุลกากร และตั้งกรมสุราให้มีฐานะเป็นกรมชั้น
เจ้ากรมในกระทรวงพระคลังฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
การบังคับบัญชางานจัดเก็บภาษีสรุ าในความควบคุมของกรมศุลกากร
ก็เป็นอันสิ้นสุดลง รวมเวลาที่กรมสุราอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมศุลกากรเป็นเวลาปีเศษ
เมื่ อ แยกงานสุ ร าออกจากกรมศุ ล กากรแล้ ว กรมสุ ร า
ได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีสุราสืบต่อมาจนถึงวันที่ 12 เมษายน
พ.ศ. 2473 ได้ มี ป ระกาศพระบรมราชโองการความว่ า
กรมสรรพากรและกรมสุรานั้นเป็นกรมซึ่งมีหน้าที่และกิจการ
อันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน จึงให้สมทบกรมสุราเข้ากับกรมสรรพากร
ในความบังคับบัญชาของอธิบดีกรมสรรพากรโดยบริหารงาน
ร่วมกับเจ้ากรมสุรา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ได้มีประกาศพระบรม
ราชโองการอี ก ฉบั บ หนึ่ง ความว่ากรมสุราซึ่งได้ไ ปสมทบกั บ
กรมสรรพากรนั้นเป็นกรมหารายได้ส�ำคัญ กรมหนึ่งในกระทรวง

The government later considered that two departments
were responsible for liquor tax collection which was
inconvenience for control. Liquor tax collection was
therefore transferred from the Opium Department to
the Customs Department. The Director General of the
Customs Department was also responsible for managing
for both domestic and imported liquor tax collection.
During the day the Customs Department handled
liquor tax collection, the government cancelled Precinct
Fiscal Office who was responsible for liquor tax collection.
Therefore, this duty was transferred to Precinct Revenue
Office and Provincial Revenue Office with the assistance
of the Precinct Liquor Tax Agent Assistant and Provincial
Liquor Tax Agent Assistant.
On 22 June 1929, the royal order was issued, stating
that tax collection in the inner cities had already expanded
nationwide and ordered this business to be separated
from the Customs Department. In this regards, the
position of the Liquor Department was raised and the
department became an organization under the Finance
Minister from 1 July 1929. Liquor tax collection
management under the Customs Department was
ended after only over a year after the Liquor Department
had been transferred to the Customs Department.
When the liquor business was transferred out
of the Customs Department, the Liquor Department
continued its responsibility over liquor tax collection
until 12 April 1930. A royal order was announced stating
that the Revenue Department and the Liquor Department
had similar responsibilities and therefore the Liquor
Department shall be merged with the Revenue
Department under the command by the Director
General of the Revenue Department in cooperation with
the Director General of the Liquor Department.
On 9 February 1931, another royal announcement
was issued, saying that the Liquor Department which
had been merged with the Revenue Department was
a significant organization under the Finance Ministry
responsible for revenue generation. To increase efficiency
in liquor business management, the Liquor Department
was separated from the Revenue Department and
its position shall be raised another level. The total
period that the Liquor Department was merged with
the Revenue Department was only 10 months. In 1931,
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พระคลังฯ และเพือ่ จะได้จดั งานสุราของประเทศให้เป็นผลดียงิ่ ขึน้
จึงให้แยกกรมสุราออกจากกรมสรรพากร และยกฐานะขึ้นเป็น
กรมชั้นอธิบดี รวมเวลาที่กรมสุราได้ไปสมทบกับกรมสรรพากร
10 เดื อ น และต่ อ มาใน พ.ศ. 2474 ก็ ไ ด้ ท� ำ สั ญ ญาจ้ า ง
นายดับบลิว.ดี.รีฟ. ชาวอังกฤษ มาเป็นที่ปรึกษาราชการกรมสุรา
มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสุรา
ใน พ.ศ. 2474 กรมสุราได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุม
และจั ด เก็ บ ภาษี ไ ม้ ขี ด ไฟที่ ท� ำ ขึ้ น ในราชอาณาจั ก รด้ ว ยอี ก
อย่างหนึ่ง และต่อไปอาจจะมีกิจการอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นาม
“กรมสุรา” ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการที่ปฏิบัติอยู่ จึงได้มี
ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474
เปลีย่ นนาม “กรมสุรา” เป็น “กรมสรรพสามิตต์” และในวันรุง่ ขึน้
คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งหม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี ด�ำรงต�ำแหน่ง อธิบดี
กรมสรรพสามิตต์ เป็นคนแรก
กรมสรรพสามิ ต ต์ ไ ด้ บ ริ ห ารงานอย่ า งอิ ส ระได้ เ พี ย ง
5 เดื อ นเศษ ในวั น ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 จึ ง ได้ มี
พระบรมราชโองการให้ ส มทบกรมฝิ ่ น และกรมสรรพสามิ ต ต์
ทั้งสองกรมเข้ากับกรมสรรพากร โดยเลิกต�ำแหน่งอธิบดีกรมฝิ่น
และกรมสรรพสามิตต์ให้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้บังคับบัญชา
ทั้งงานฝิ่นและงานสรรพสามิตต์และเนื่องจากสถานที่ท�ำการ
ยั ง แยกกั น อยู ่ คื อ อธิ บ ดี ยั ง บั ญ ชางานอยู ่ ที่ ก รมสรรพากร
ถนนสี่พระยา ส่วนกรมฝิ่นตั้งอยู่สามเสน และกรมสรรพสามิตต์
ตั้งอยู่ที่ถนนสาทร อธิบดีกรมสรรพากร จึงได้ตั้งผู้รักษางานขึ้น
2 คน เป็นผู้ท�ำการในหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายสรรพสามิตต์คนหนึ่ง
และเป็ น ผู ้ ท� ำ การในหน้ า ที่ ผู ้ ช ่ ว ยอธิ บ ดี ฝ ่ า ยฝิ ่ น อี ก คนหนึ่ ง
ซึ่งนับเป็นการมาเข้าสมทบเป็นครั้งที่สอง
ในปี พ .ศ. 2476 ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด วางระเบี ย บ
กรมในกระทรวงการคลัง ให้แยกงานสรรพสามิตต์และงานฝิ่น
ออกจากกรมสรรพากรแล้วตั้งเป็น “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น”
และในปี เ ดี ย วกั น นั้ น ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2476 ให้แก้นาม “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น”
เป็ น “กรมสรรพสามิ ต ต์ ” ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2493 ได้มีประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบ
การใช้ ตั ว สะกดเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พุ ท ธศั ก ราช 2493 จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น
“กรมสรรพสามิต” มีผู้บริหารระดับอธิบดีมาแล้ว ดังนี้
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the government hired Mr. W.D. Reef, a British gentleman,
as the advisor to the Liquor Department, providing
consultancy and advice the department on liquor tax
collection.
In 1931, the Liquor Department was assigned to
control and collect tax from matches made domestically
and other types of businesses might also be added.
Therefore, the name “Liquor Department” was
inappropriate with its scope of responsibility at that
time. The royal command dated 17 February 1931 was
announced to change the department name to “Excise
Department”. On the following day, 18 February 1931,
the king appointed M.C. Jitpoktavee Kasemsri as the first
Director General of the Excise Department.
The Excise Department was operated and managed
independently only for approximately five months.
On 20 July 1931, a royal command ordered the Opium
Department and the Excise Department to be merged
with the Revenue Department. The positions Director
General of both Opium Department and Excise
Department were terminated and the Director General
of the Revenue Department was assigned to manage
both opium and excise affairs. At that time, the offices
of all units were in different locations. The Director
General was at the Revenue Department on Si Phraya
Road while the Opium Department was in Sam Sen
District and the Excise Department was on Sathorn Road.
The Revenue Department’s Director General therefore
appointed two executives to act as the Assistant Director
Generals, one for the excise affairs and the other for
the opium affairs. This was the second merger in the
Excise Department history.
In 1933, a royal decree was enacted to restructure
organizations under the Ministry of Finance. Excise and
opium affairs were separated and the “Excise and
Opium Department” was established. In the same
year, the Ministry and Department Restructure Act B.E.
2476 was enacted, under which the name “Excise and
Opium Department” was changed to “The Excise
Department”. On 5 May 1950, the Cabinet issued an
announcement on regulations on spelling in accordance
with the Office of Royal Society Dictionary B.E. 2493.
The Department name was therefore changed from
“Krom Sappasamitt” to the current spelling “Krom
Sappasamit”. The list of Director Generals is as follows:
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1. หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2474 - 20 ก.ค. 2475

1. M.C.Jitpoktavee Kasemsri
		 18 Feb 1931 - 20 Jul 1932

2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2475 - 31 มี.ค. 2476

2. His Royal Highness Prince Wiwattanachai
		 20 Jul 1932 - 31 Mar 1933

3. หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 29 ส.ค. 2476 - 1 เม.ย. 2483

3. Luang Narubesmanit (Sanguan Juthatemi)
		 29 Aug 1933 - 01 Apr 1940

4. หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น ห์สีละเมียร)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2483 - 28 มี.ค. 2484
				
วันที่ 16 ก.ค. 2485 - 17 ก.พ. 2486
				
วันที่ 1 ม.ค. 2490 - 28 พ.ย. 2490

4.
		
		
		

Luang Attasarnprasit (Thongyen Silamian)		
1 May 1940 - 28 Mar 1941
16 Jul 1942 - 17 Feb 1943
1 Jan 1947 - 28 Nov 1947

5. พล.ต.ต. ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีศรากร)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2484 - 15 ก.ค. 2485
				
วันที่ 18 ก.พ. 2486 - 31 ธ.ค. 2489

5.
		
		
		

Police Major General Khun Srisarakorn
(Chalor Srisarakorn)
29 Mar 1941 - 15 Jul 1942
18 Feb 1943 - 31 Dec 1946

6. หลวงประกอบธนกิจ (เปลื่อง อุณหสุวรรณ)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 29 พ.ย. 2490 - 12 เม.ย. 2491
		 (รักษาการ)
			
วันที่ 13 เม.ย. 2491 - 12 มิ.ย. 2500

6. Luang Prakobthanakit (Plueang Unhasuwan)
		 29 Nov 1947 - 12 Apr 1948 (acting)
		 13 Apr 1948 - 12 Jun 1957

7. หม่อมราชวงศ์ ทันพงษ์ กฤดากร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2500 - 30 ก.ย. 2510

7. M.R.Thanpong Kridakorn
		 18 Jun 1957 - 30 Sep 1967

8. นายถนัดถวิล อมาตยกุล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2510 - 30 ก.ย. 2515

8. Mr.Thanatthavin Amattayakul
		 2 Oct 1967 - 30 Sep 1972

9. นายชาญชัย ลี้ถาวร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2515 - 30 ม.ค. 2517

9. Mr.Charnchai Leethavorn
		 1 Oct 1972 - 30 Jan 1974

10. นายพิพัฒน์ โปษยานนท์
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2517 - 30 ก.ย. 2521

10. Mr.Pipat Posayanon
		 1 Sep 1974 - 30 Sep 1978

11. นายวิทย์ ตันตยกุล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2521 - 30 เม.ย. 2523

11. Mr.Wit Tantayakul
		 1 Oct 1978 - 30 Apr 1980

12. นายบัณฑิต บุญยะปานะ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2525

12. Mr.Pandit Boonyapana
		 1 May 1980 - 30 Sep 1982

13. นายอรัญ ธรรมโน
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2528

13. Mr.Aran Thammano
		 1 Oct 1982 - 30 Sep 1985

14. นายเฉลิมชัย วสีนนท์
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531

14. Mr.Chalermchai Vaseenon
		 1 Oct 1985 - 30 Sep 1986

15. นายไพจิตร โรจนวานิช
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532

15. Mr.Paichitr Rojanavanich
		 1 Oct 1988 - 30 Sep 1989

ANNUAL REPORT 2015
THE EXCISE DEPARTMENT

16. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2532 - 31 ส.ค. 2533
				
วันที่ 1 เม.ย. 2534 - 6 ก.ค. 2535

16. Mr.Kowit Posayanon
		 1 Oct 1989 - 31 Aug 1990
		 1 Apr 1991 - 6 Jul 1992

17. นายวิโรจน์ เลาหพันธุ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2533 - 31 มี.ค. 2534

17. Mr.Viroj Laohapan
		 1 Sep 1990 - 31 Mar 1991

18. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2535

18. M.R.Chatumongkol Sonakul
		 7 Jul 1992 - 30 Sep 1992

19. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2535 - 19 ก.ค. 2536

19. Mr.Supachai Pisitvanit
		 1 Oct 1992 - 19 Jul 1993

20. นายสมใจนึก เองตระกูล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2536 - 27 ธ.ค. 2539

20. Mr.Somjainuk Engtrakul
		 20 Ju 1993 - 27 Dec 1996

21. นายสมชัย ฤชุพันธ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2542

21. Mr.Somchai Ruchuphan
		 28 Dec 1996 - 30 Sep 1999

22. นายวุฒิชัย พงษ์ประสิทธิ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544

22. Mr.Wuttichai Pongprasit
		 1 Oct 1999 - 30 Sep 2001

23. นายวีระชัย ตันติกุล
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545

23. Mr.Veerachai Tantikul
		 1 Oct 2001 - 30 Sep 2002

24. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2547

24. Mr.Sathit Limpongpan
		 1 Oct 2002 - 30 Sep 2004

25. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2547 - 2 พ.ย. 2549

25. Mr.Uthit Thammawathin
		 1 Oct 2004 - 2 Nov 2006

26. นายศานิต ร่างน้อย
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2549 - 23 ม.ค. 2550

26. Mr.Sanit Rangnoi
		 3 Nov 2006 - 23 Jan 2007

27. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2550

27. Mr.Wisudhi Srisuphan
		 24 Jan 2007 - 30 Sep 2007

28. นางสิรินุช พิศลยบุตร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552

28. Mrs.Sirinuch Pisalyabutr
		 20 May 2008 - 30 Sep 2009

29. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553

29. Mr.Areepong Bhoocha-oom
		 1 Oct 2009 - 30 Sep 2010

30. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

30. Mr.Pongpanu Svetarundra
		 1 Oct 2010 - 30 Sep 2011

31. นางเบญจา หลุยเจริญ
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555

31. Mrs.Benja Louichareon
		 1 Oct 2011 - 30 Sep 2012

32. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
       ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน

32. Mr.Somchai Poolsavasdi
1 Oct 2012 - Present
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วิสัยทัศน์
ผู้นำ�การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ยกระดับมาตรฐาน การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
เสนอแนะนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รองรับประชาคมอาเซียน
พัฒนามาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�การจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ�ในระดับสากล
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน

ค่านิยม

S T A R S

ความมีมาตรฐาน

ความโปร่งใส

จิตสำ�นึกความรับผิดชอบ ความรวดเร็วและเรียบง่าย

ความพึงพอใจ
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Vision
The leader of tax collection for society, environment and energy

Mission
1.
2.
3.
4.
5.

Integrating tax collection effectively for financial stability
Innovating the audition (auditing) prevention and suppression procedure.
Promoting taxation policy for environment and environment sustainable development
Improving Excise one-stop-service excellence with international standard
Promoting Modernization transparency and Fairness

Strategy
1.
2.
3.
4.
5.

Improvement of tax collection stability by integration
Utilize innovation to increase efficiency of Audit, Prevention and Suppression
Impel policy for society, environment and energy to support the sustainable development
Improving Excise one-stop-service excellence with international standard
Promoting Modernization transparency and Fairness

Value

S T A R S

STANDARDIZATION TRANSPARENCY

ACCOUNTABILITY

RAPID & SIMPLICITY

SATISFACTION
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ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิสัยทัศน์ : ผู้น�ำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : 1. ผลการจัดเก็บภาษีที่สูงกว่าเป้าหมาย (สอดคล้อง GDP) ร้อยละ 3
2. มาตรการภาษี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2 มาตรการ
พันธกิจที่ 1
จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อฐานะทางการคลัง
อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 2
ยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

กระทรวงการคลัง :
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1

กระทรวงการคลัง :
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะ
ทางการคลังอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบและปราบปราม
แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำ
การจัดเก็บภาษี
ในประชาคมอาเซียน
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.1
เพิ่มความสามารถ
ในการควบคุม ตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
และบูรณาการงาน ตรวจสอบ
ก�ำกับ ป้องกันและปราบปราม

เป้าประสงค์ที่ 3.1
เป็นที่ยอมรับของอาเซียน
ด้านการจัดเก็บภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างระบบภาษี
ที่เป็นสากลและเหมาะสม
กับบริบทของอาเซียน

เป้าประสงค์ที่ 1.1
จัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 บริหารการ
จัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1.2
เกิดกระบวนการชัดเจน
มีมาตรฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกระบวนการ
ท�ำงานให้ง่าย ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 1.3
อ�ำนวยความสะดวก
และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากฎหมาย
ให้มีความเป็นสากล
และอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า

เป้าประสงค์ที่ 2.2
สร้างความเป็นธรรม
และโปร่งใส ในการควบคุม
ตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างมาตรฐาน
ความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน
และลดการใช้ดุลพินิจ
โดยการใช้เทคโนโลยี

พันธกิจที่ 3
เสนอแนะนโยบายภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
รองรับประชาคมอาเซียน
กระทรวงการคลัง :
เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1

เป้าประสงค์ที่ 3.2
ประชาชนและสังคมได้บริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างมาตรฐาน
การจัดเก็บและโครงสร้างภาษี
ที่เป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 3.3
สร้างแนวร่วมการจัดเก็บภาษี
ในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานการจัดเก็บภาษี
ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 3.4
ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างจิตส�ำนึกสู่
ชุมชนและสังคมน่าอยู่

พันธกิจที่ 4
พัฒนามาตรฐาน
การให้บริการ
สู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจที่ 5
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
โปร่งใส และเป็นธรรม

กระทรวงการคลัง :
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3

กระทรวงการคลัง :
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการให้บริการ
สู่การเป็นองค์กร
ชั้นน�ำในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาองค์กร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับแนวทาง
ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ที่ 4.1
มีความเป็นเลิศด้านบริการ
ในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนา
มาตรฐานการบริการ
ตามมาตรฐานสากล (ISO)

เป้าประสงค์ที่ 5.1
คุณภาพการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นมืออาชีพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและรองรับ AEC

เป้าประสงค์ที่ 4.2
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจ ในการบริการ
ที่โปร่งใส และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.2 ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเหนือความคาดหมาย

เป้าประสงค์ที่ 5.2
องค์กรมีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารงาน
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 5.3
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
และการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาขีดสมรรถนะ
และเสริมสร้างทักษะความรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
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Excise Department’s 2015 Strategies
Vision: Being the leader in tax collection for the betterment of society, environment and energy
Vision indicators: 1) 3% higher tax collection against target (in accordance with GDP); 2) Two tax, economic, social,
environmental and energy measures supporting ASEAN economic community integration
Mission 1:
Manage tax collection
in support of strong
long-term
financial status

Mission 2:
Raising standard for
monitoring, prevention
and suppression

Ministry of Finance :
Target 3, Strategy 3.1

Ministry of Finance :
Target 3, Strategy 3.1

Strategy 1
Increase tax
collection management
for sustainable financial
position

Strategy 2
Increase efficiency
in integrated
investigation and
suppression

Strategic goal 1.1:
Effective Tax Collection
Strategy 1.1.1:
Fair tax collection
management
Strategic goal 1.2:
Establishment of
a clear standard and
add value to tax
collection
Strategy 1.2 Establishing
simple, clear and
transparent work process
Strategic goal 1.3:
Facilitating and
enhancing
competitiveness
Strategy 1.3:
Modernize related
laws to facilitate
trade activities

Strategic goal 2.1:
increasing capability
in controlling, auditing,
preventing and
suppression
Strategy 2.1;
Increase efficiency and
integrate auditing,
governing, preventing
and suppression
activities
Strategic goal 2.2:
Create fairness and
transparency in control,
audit, prevention
and suppression
Strategy 2.2:
Create operational
standard and fairness
and reduce human
decision through the
use of technology

Mission 3:  
Recommend tax for
society, environment
and energy to support
the ASEAN community
integration
Ministry of Finance :
Target 2, Strategy 2.1

Mission 4
Service standard
improvement towards
excellence

Mission 5:
Modernization
of organization
for transparency

Ministry of Finance :
Target 3, Strategy 3.3

Ministry of Finance :
Target 3, Strategy 3.2

Strategy 3
Becoming the leader
in tax for the society,
environment and energy
collection in the ASEAN
Community
Strategic goal 3.1:
To become recognized
in ASEAN region in tax
for the society,
environment and energy
collection
Strategy 3.1
Create an internationalstandard tax system
suitable for ASEAN context

Strategy 4
Improve service
towards being a leading
international standard
organization

Strategy 5
Developing organization
based on good governance
and practice in ASEAN

Strategic goal 3.2:
The public at large has
access to good quality
products
Strategy 3.2: Create an
international tax
collection standard
and structure
Strategic goal 3.3:
Create a cooperation
network among tax
collection units within and
outside the organization
Strategy 3.3: Creating
a network of cooperation
among tax collection
organizations within and
outside the organization
Strategic goal 3.4
Promoting responsibility
towards the society,
environment and energy
Strategy 3.4: Creating
awareness on happy
community and society

Strategic goal 4.1:
Achieve internationalstandard service
excellence
Strategy 4.1.1:
Develop the service
standard in accordance
with ISO standards
Strategic goal 4.2:
Users and stakeholders’
satisfaction in fair and
transparent operations
Strategy 4.2:
Providing the services and
treating stakeholders well
beyond expectation

Strategic goal 5.1:
Good governance-based
administration quality
enhancement towards
excellence
Strategy 5.1.1:
Adopt the operational
standard that address
current situation and AEC
Strategic goal 5.2:
Modernizing the organization
Strategy 5.2: management
using advanced IT system
Strategic goal 5.3:
Becoming an organization
of innovation and learning
Strategy 5.3: Enhancing
corporate capability,
skill and knowledge
enhancement
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โครงสร้างปัจจุบันของกรมสรรพสามิต
The Excise Department’s Organization Structure
อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
Director General
Mr.Somchai Poolsavasdi

โรงงานไพ่
Playing Cards Factory

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

องค์การสุรา
Liquor Distillery Organization

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
Principal Advisor on Excise
Control System Development
Mr.Thammasak Laoraiem

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
Principal Advisor on
Tax Development Administration
Ms.Suchitra Laohawattanapinyo

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต
นางสาววิ ไล ตันตินันท์ธนา
Principal Advisor on Excise Tax Strategy
Ms.Wilai Tantinantana

สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Audit,
Prevention and Suppression

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Excise Tax Collection
Standard and Development 1

สำ�นักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8, 9 และ 10
Regional Excise Offices 8, 9 and 10

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ 4
Regional Excise Offices 3 and 4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 6
Regional Excise Offices 1 and 6

รองอธิบดี
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
Deputy Director General
Mr.Somdet Srisawat

รองอธิบดี
นายวรวรรธน์ ภิญโญ
Deputy Director General
Mr.Worawat Pinyo

รองอธิบดี
นางสดศรี พงศ์อุทัย
Deputy Director General
Mrs.Sodsri Ponguthai

รองอธิบดี
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
Deputy Director General
Mr.Panya Chayajindawong

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Excise Tax Collection
Standard and Development 2

สำ�นักบริหารการคลังและรายได้
Bureau of Finance and Revenue

กลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง
Goods and Exhibit
Analysis Office

สำ�นักกฎหมาย
Bureau of Legislation

กลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค
Tehnical Development
and Audit Office

สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
Bureau of Human Resource
Management

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Executive System
Development Group

สำ�นักงานเลขานุการกรม
Department Secretary Office

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

สำ�นักงานสรรพสามิตภาค
(10 ภาค)
Regional Excise Office
(10 regions)

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

สำ�นักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
(86 พืน้ ที)่
Area Excise Office (86 areas)
สำ�นักงานสรรพสามิตพืน้ ทีส่ าขา
(177 สาขา)
Area Excise Branch
(177 branches)
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

Source: Human Resource Information Division, Bureau of Human
Resource Management
As of 25 November 2015
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อัตรากำ�ลังกรมสรรพสามิต
Excise Department Manpower
โครงสร้างช่วงอายุราชการข้าราชการ
Officials’ age structure

694

10
98 264
362
331

854
558

<=24
10

25 - 29
98

                ช่วงอายุ / Age range
30 - 34 35 - 39 40 - 44
45 - 49
264
362
331
558

50 - 54
854

>=55
694

อายุเฉลี่ย
Average age
47.13
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ผลการดำ�เนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Performance under Strategic Plan for Fiscal Year 2015
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กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ให้ได้ตามเป้าหมาย และพัฒนาองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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The Excise Department has fully executed the
strategic plans for the fiscal year 2015 to achieve tax
collection target and increase organizational efficiency.
Details are as follows:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 1st Strategy: Enhancing Tax Administration
เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
and Collection for Fiscal Sustainability
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
ภาษีได้จ�ำนวน 439,092.40 ล้านบาท (เป้าหมาย 421,400.00
ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 17,692.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
4.20 สาเหตุหลักเกิดจากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีน�้ำมันดีเซล
จ�ำนวน 3 ครั้ง จาก 0.005 เป็น 0.075 บาท/ลิตร จาก 0.075
เป็น 3.250 บาท/ลิตร และจาก 3.250 เป็น 4.250 บาท/ลิตร
ตามล� ำ ดั บ รวมทั้ ง ราคาขายปลี ก น�้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล์ ถู ก ลง
เป็นผลให้ปริมาณการบริโภคเพิ่มมากขึ้น
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารบูรณาการผูม้ สี ว่ นร่วม
ในธุรกิจใบยาสูบ
		 กรมสรรพสามิ ต ได้ จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การ
บูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2558 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านยาสูบของกรมสรรพสามิต
และบริษัทผู้ส่งเสริมและรับซื้อใบยาสูบ รวมทั้งสิ้น 61 ราย ทั้งนี้
เพื่อน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาประกอบ
การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงอนุบัญญัติในประมวลกฎหมายภาษี
สรรพสามิ ต ของสิ น ค้ า ยาสู บ เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ ง
กับการปฏิบัติของผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบต่อไป
3. โครงการรับฟังความคิดเห็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสินค้า
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
		 ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้น�ำเข้า กลุ่มตัวแทน กลุ่มผู้ใช้ และเจ้าหน้าที่
สรรพสามิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ฟั ง ประเด็ น ปั ญ หา/อุ ป สรรค

1. Tax collection monitoring and analysis by
item and by month project
		 In the fiscal year 2015, the Excise Department
collected Baht 439,092.40 million (against Baht
421,400.00 million target), Baht 17,692.40 million or
4.20% higher than the target. The reason is three
diesel oil tax increases, from Baht 0.005 to Baht 0.075
per litre, from Baht 0.075 to Baht 3.250 per litre, and
from Baht 3.250 to Baht 4.250/ litre respectively. At the
same time, gasohol retail price was lower, resulting in
higher consumption.
2. Workshop for tobacco business stakeholders
		 Excise Department organized workshop
on “Tobacco Business Stakeholders Integration”
on 18 September 2015. The workshop attracted 61
responsible personnel from the Excise Department
and companies promoting and buying tobacco.
Opinion and recommendation raised during the
workshop will be used to improve and update the
subordinate law under the Excise code related to
tobacco so as to better address the current market and
standard practice of stakeholders.
3. Public hearing on stakeholders of hydrocarbon
solvent
Meetings were held to collect opinions, problems
and concerns from the five stakeholder groups, namely
producers, importers, agents, users and responsible
Excise Department officials. The meeting also worked
together to set solution framework. Two meetings were
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ในการด�ำเนินการ พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งได้มี
การจัดประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
มีผู้เข้าร่วมประชุม 38 คน และวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
มีผู้เข้าร่วมประชุม 153 คน รวมทั้งสิ้น 191 คน พร้อมทั้ง
มี ก ารส� ำ รวจความพึ ง พอใจของโครงการผู ้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนา
โดยผลส�ำรวจฯ ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 88.99
4. โครงการศึกษาแนวทางในการใช้ราคาขายปลีกเป็น
เกณฑ์ในการค�ำนวณภาษีสินค้าน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
เพื่อรองรับประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต
		 ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการก�ำหนด
แนวทางในการใช้ราคาขายปลีกเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณภาษี
สินค้าน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ได้แก่ ช่องทางการจ�ำหน่าย
ความเป็นไปได้ในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�ำ และแนวทางการ
แก้ไขราคาขายปลีกแนะน�ำ พร้อมทัง้ จัดท�ำรายงานและประเมินผล
การศึกษาเสนอกรมสรรพสามิต
5. โครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพมาตรฐานการจั ด เก็ บ ภาษี สิ น ค้ า สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน
		 ด�ำเนินการรวบรวมและสรุปประเด็น/ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพปัญหาเกี่ยวกับสารละลายไฮโดรคาร์บอน และจัดท�ำ
ร่างระเบียบกรมสรรพสามิตเสนอกรมสรรพสามิต
6. โครงการศึก ษาและพัฒ นาฐานข้อ มูลรถยนต์ และ
จักรยานยนต์ในประเทศและเขต Free Zone เพื่อรองรับการ
ใช้ ร าคาขายปลี ก แนะน� ำ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการค� ำ นวณ
ภาษีสรรพสามิต
		 ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบ
การใช้ ร าคาขาย ณ โรงงานอุ ต สาหกรรมกั บ ราคาขายปลี ก
ที่ใช้ในการค�ำนวณภาษี พร้อมทั้งออกตรวจติดตามก�ำกับดูแล
โรงงานอุตสาหกรรม และจัดท�ำสรุปรายงานการศึกษาเสนอ
กรมสรรพสามิต
7. โครงการจัดท�ำคลังข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักมาตรฐานและพัฒนา
การจัดเก็บภาษี 1
		 ด� ำ เนิ น การรวบรวมพระราชบั ญ ญั ติ กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง เพื่อจัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าประเภท
สุรา พร้อมทัง้ เสนอกรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่
ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถ
น�ำข้อมูลไปใช้งานได้

held with the first on 29 May 2015 with 38 attendants
and on 24 July 2015 with 153 attendants, totaling
191 participants. A satisfaction survey on the meeting
showed that 88.99% of the attendants were satisfied
with the meeting.
4. A feasibility study on using sales price as the
basis for oil and petroleum product tax calculation
to support Excise Code
		 A study and analysis were conducted for
consideration on using retail price as the basis for oil
and petroleum product tax calculation. The study
also covered distribution channel, possibility in
recommended sales price announcement and ways
to amend recommended sales price. The report and
assessment of the study were prepared and submitted
to the Excise Department.
5. Regulations improvement for improved
efficiency on hydrocarbon solvent tax collection
standard
		 Key information was collected while problems
related to hydrocarbon solvent and prepared Excise
Department regulations for submission to the
department.
6. Review and development of automobile
and motorcycle database in domestic market
and Free Zone to support the implementation of
recommended price which will be used for excise
tax calculation
		 Information about car and motorcycle prices
were collected and analyzed for comparison between
based price and sale price that is used for tax collection.
Wholesale price survey was conducted and reported to
the Excise Department.
7. Database preparation for the management
of tax collection under the responsibility of the Bureau
of Excise Tax Collection Standard and Development 1
		 Related act, ministerial regulations and
ministerial announcements were collected for liquor
database preparation and analysis, which was submitted
to the Excise Department for approval and published
on its website for public use.
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8. โครงการพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต เพือ่ ให้
มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ และตอบสนอง
ต่อการแข่งขันของประเทศ
		 ด�ำเนินการศึกษา รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอ
กรมสรรพสามิตพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรั บ คื น ภาษี ส� ำ หรั บ แบตเตอรี่ ที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า เสี ย หายหรื อ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้เรียบร้อยแล้ว
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8. Excise laws and regulations improvement
to address current economic situation and national
competitiveness
		 Related laws were studied to support the
preparation of criteria and conditions for tax rebate for
completely damaged battery, which was submitted to
the Excise Department for consideration.

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบ 2nd Strategy: Increasing Efficiency of Illegal
และปราบปรามแบบบูรณาการ
Action Investigation and Suppression
9. โครงการการป้อ งกันและปราบปรามผู้ก ระท� ำ ผิ ด
กฎหมายสรรพสามิต

9. Prevention and suppression of crime related
to Excise Law

		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมสรรพสามิตจับกุม
ผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต จ�ำนวน 49,542 คดี (เป้าหมาย
29,834 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 19,708 คดี คิดเป็นร้อยละ 66.06
และคิดเป็นเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี จ�ำนวน 477,759,130.21
บาท (เป้าหมาย 498,504,922.00 บาท) ต�่ำกว่าเป้าหมาย
20,745,791.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.16

		 In the fiscal year 2015, the Excise Department
arrested 49,542 cases of excise law breaching (against
the target of 29,834 cases), which is 19,708 cases or
66.06% above the target. Total fine collected was Baht
477,759,130.21 (against Baht 498,504,922.00 target),
which is Baht 20,745,791.79 or 4.16% below the target.

10. โครงการการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit)
		 ด� ำ เนิ น การตรวจสอบภาษี ณ สถานประกอบการ
ตรวจสอบบั ญ ชี ย ้ อ นหลั ง และปิ ด แฟ้ ม ส� ำ นวนงานแล้ ว เสร็ จ
ทั้งสิ้น 73 ราย (เป้าหมาย 66 ราย) สูงกว่าเป้าหมาย 7 ราย
คิดเป็นร้อยละ 10 รวมทั้งจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภาษี
เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลธุรกิจและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการ
ตรวจสอบภาษีต่อไป

10. Field audit project
		 In the past year, 73 cases were audited and
completed (against 60 cases target) which is 7 cases or
10% above the target. The audit report was prepared to
support business database preparation and used as audit
guideline in the future.
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11. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการก�ำกับดูแล
ของกรมสรรพสามิต

11. Import tax investigation efficiency
enhancement

		 ด�ำเนินการออกตรวจปฏิบัติการ และตรวจติดตาม
การส่ ง ออกสิ น ค้ า ในการก� ำ กั บ ดู แ ลของกรมสรรพสามิ ต
จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดหนองคาย พร้อมทัง้ สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทาง
แก้ไขเสนอกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว

		 The Department conducted 3 investigation
and followed up on export of goods under the
Excise Department in Chiang Rai, Ubon Ratchathani
and Nongkhai. The operations summary, analysis and
recommendations were prepared and submitted to
the Excise Department.

12. โครงการติ ด ตั้ ง มาตรวั ด และคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ สาร
ทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม
		 ด�ำเนินการส�ำรวจ และรวบรวมข้อมูลโรงงานเครื่องดื่ม
ที่จะติดตั้งและข้อจ�ำกัดของสายการผลิต พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
มาตรวั ด และคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลจ�ำนวน 3 โรงงาน
20 สายการผลิต ดังนี้
		 1. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มซูติคอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด
			 จังหวัดปราจีนบุรี จ�ำนวน 14 สายการผลิต
		 2. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด จังหวัด
			 นครปฐม จ�ำนวน 5 สายการผลิต
		 3. บริ ษั ท คาราบาวตะวั น แดง จ� ำ กั ด จั ง หวั ด
			 สมุทรปราการ จ�ำนวน 1 สายการผลิต
13. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
		 ด�ำ เนิ น การสุ่ม ตัว อย่างน�้ ำผลไม้แ ละน�้ ำพืช ผั ก ที่ ว าง
จ�ำหน่ายในท้องตลาดและน�ำมาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จ�ำนวน
819 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 630 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 189
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30
14. โครงการผลการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครื่องมือ
วัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน
		 ด�ำเนินการตรวจสอบเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ เกีย่ วกับเครือ่ งมือ
วัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน ดังนี้ มาตรวัดน�้ำมันฯ จ�ำนวน 473
เครือ่ ง (เป้าหมาย 400 เครือ่ ง) สูงกว่าเป้าหมาย 73 เครือ่ ง ถังบรรจุ
น�ำ้ มันฯ จ�ำนวน 243 ถัง (เป้าหมาย 240 ถัง) สูงกว่าเป้าหมาย
3 ถัง และเครื่องวัดระดับอุณหภูมิน�้ำมันฯ จ�ำนวน 93 เครื่อง
(เป้าหมาย 114 เครื่อง) ต�่ำกว่าเป้าหมาย 21 เครื่อง

12. Installation of meters and remote
computerized communication system for beverage
production and tax collection project
		 M e t e r s a n d r e m o t e c o m p u t e r i z e d
communication system were installed in three
manufacturing plants and 20 production lines as
follows:
		 1) T.C. Pharmaceutical Industry Co., Ltd.,
			 in Prachinburi, totaling 14 production lines
		 2) Ranger Drink (2008) Company Limited in
			 Nakhon Pathom, totaling 5 production lines
		 3) Carabao Tawandang Co., Ltd. in Samut
			 Prakarn, 1 production line
13. Analysis of excise goods for tax collection
efficiency improvement
		 The Excise Department randomly collected
819 fruit and vegetable juice product sampling (against
630 target samplings) from the market for analysis, 189
samplings or 30% higher than the target.
14. Audit of oil measurement equipment,
container and product quality project
		 Under this project, 473 oil measurement
equipment were checked (against the target of 400
units), which is 73 units higher than the target; 243
oil containers were checked (against 240 container
target), which is 3 containers above the target, and 93 oil
temperature measurement equipment were checked,
21 units below the target of 114 units.
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15. โครงการพั ฒ นาและบ� ำ รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วั ด เพื่ อ
การจัดเก็บภาษีสุราแช่
		 ด� ำ เนิ น การตรวจสอบมาตรวั ด สุ ร าแช่ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์
การสอบเทียบที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด จ�ำนวน 86 เครื่อง
(เป้าหมาย 86 เครื่อง) สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย
16. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน�้ำมัน
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน�้ำมันที่มิชอบด้วย
กฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
		 ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างน�ำ้ มัน จ�ำนวน 3,437
ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,125 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 1,312
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.74
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15. Development and maintenance of measurement
equipment for Fermented liquor tax collection
		 The Excise Department completed the target of
checking 86 Fermented liquor measurement equipment
which have already passed the Excise Department’s
criteria.
16. Confiscated oil analysis using mobile lab
project to support the prevention and suppression
of illegal oil
		 A total of 3,473 samples were collected (against
the 2,125 sample target), 1,312 samplings or 61.74%
higher than the target.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำการจัดเก็บภาษี 3rd Strategy: Being ASEAN’s Tax Collection
ในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ Leader for Enhanced Social, Environment
พลังงาน
and Energy
17. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
		 ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภาษีสรรพสามิต
เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี
จ�ำนวน 2 มาตรการ ดังนี้
		 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราภาษี
			 สรรพสามิต ฉบับที่ 130 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558
			 ก� ำ หนดการปรั บ เพิ่ ม อั ต ราภาษี น�้ ำ มั น ดี เซลตาม
			 ปริมาณ จากลิตรละ 3.250 บาท เป็นลิตรละ 4.250
			 บาท ภายใต้เพดานเดิมลิตรละ 10.00 บาท
		 2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดระยะเวลา
			 สิ้ น สุ ด การรั บ มอบรถยนต์ ต ามโครงการรถยนต์
			 คันแรก ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 กันยายน
			 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติก�ำหนดระยะเวลา
			 สิ้ น สุ ด การรั บ มอบรถยนต์ ต ามโครงการรถยนต์
			 คันแรก โดยผู้ขอใช้สิทธิฯ จะต้องรับมอบรถยนต์
			 ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 ส่ ว นการยื่ น
			 เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมให้ยื่นภายใน 90 วัน
			 นับถัดจากวันรับมอบรถยนต์ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
			 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
			 ทั้ ง นี้ หากพ้ น ก� ำ หนดให้ ถื อ ว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
			 และจะเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ แ ละค่ า เสี ย หายใดๆ กั บ
			 ทางราชการไม่ได้

17. Excise tax collection efficiency enhancement
project
		 Excise tax structure was analyzed to outline
new measures to increase tax collection efficiency. The
two measures are as follows:
		 1) Finance Ministry Announcement on Excise
			 Tax Reduction No. 130 dated 10 March 2015,
			 requiring tax increase on diesel oil in
			 accordance with volume from Baht 3.250
			 per litre to Baht 4.250 per litre under the
			 same ceiling of Baht 10.00 per litre
		 2) Excise Department Announcement on the
			 end date of car delivery under the
			 government’s first car scheme according to
			 the Cabinet resolution dated 8 September
			 2015 requiring the buyer to receive the car
			 within 30 September 2015. Additional
			 documents could be submitted within
			 90 days after the car receiving date as
			 required in the Cabinet resolution on 30 July
			 2012. Right to receive tax privilege under this
			 scheme would be terminated if the car was
			 delivered after the stated period and the
			 buyer could not claim for damage from the
			 government.
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18. โครงการจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี
สรรพสามิต 5 ปีรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		 ด�ำเนินการศึกษานโยบายต่างๆ ผลการด�ำเนินการ
ทีผ่ า่ นมา การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารเพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พร้อมทั้งจัดท�ำ Excise-Tax Supply Chain
and Value Chain Strategic Mapping ซึ่งจะได้สรุปข้อมูล
ดังกล่าวประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ประจ�ำปีต่อไปและ
ก�ำหนดกลยุทธ์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว
19. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว
(Green Tax)
		 ด�ำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บ
ภาษี ส รรพสามิ ต เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและออกประกาศกระทรวง
การคลั ง เรื่ อ ง การลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ 129)
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ก�ำหนดการลดอัตราภาษีน�้ำมันดีเซล
ตามปริมาณ จากลิตรละ 0.750 บาท เป็นลิตรละ 3.250 บาท
20. โครงการสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน
		 ด�ำเนินการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานสรรพสามิต
ของประเทศมาเลเซีย บรูไน และฟิลปิ ปินส์ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ
สร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านภาษีสรรพสามิตพร้อมทัง้ จัดท�ำ
รายงานสรุปผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน
เสนอกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว
21. โครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดั บ อาเซี ย น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นากฎหมาย
สรรพสามิต
		 ด�ำเนินการจัดประชุมสรรพสามิตอาเซียน จ�ำนวน 2 ครัง้
เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ
เมือ่ วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามล�ำดับ
เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

18. 5-Year Excise tax collection strategy plan to
support ASEAN integration
		 The Department has studied local tax
collection policy, past performance and executive
interviews to collect information for the preparation
of the 5-year strategic plan and the Excise-tax Supply
Chain and Value Chain Strategic Mapping. The information
will be summarized for the following year strategic
plan preparation. Excise Tax collection strategy has also
been prepared.
19. Green tax collection development
		 The Department studied and analyzed the
direction for collection of excise tax on the environment
and introduced the Finance Ministry’s Announcement
on Excise Tax Reduction (No. 129) dated 16 December
2013 requiring diesel oil reduction in accordance with
volume, from Baht 0.750 per litre to Baht 3.250 per litre.
20. ASEAN Excise System Creation
		 The Department held meetings with excise
departments of Malaysia, Brunei and the Philippines to
exchange information on excise tax collection among
ASEAN countries and nurtured cooperation on tax
collection. The meeting report on ASEAN excise tax
system was prepared and submitted to the Excise
Department.
21. Cooperation and knowledge exchange
among ASEAN countries for Excise Act improvement
		 Two ASEAN Excise meetings we held on 20 - 21
November 2014 in Chiang Mai and 19 - 21 March 2015
in Surat Thani to create good understanding and
exchange knowledge on excise laws in the ASEAN region.
The result has already been presented to the Excise
Department.
22. Excise for society, environment protection
and environment
		 The Department held the “Excise Department
for Happiness in the Society, Community and
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ในระดั บ อาเซี ย น พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ผลการจั ด โครงการเสนอ
กรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว
22. โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม ปกป้องสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
ด�ำเนินการจัดโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุข
ให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อศูนย์การเรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิด
สังคม” ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตภาค และส�ำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ จ�ำนวน 97 แห่งทั่วประเทศ และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิ ต ตลอดจนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พิ ษ ภั ย และผลกระทบ
จากการบริโภคสุราและบุหรี่ เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
เยาวชนให้ ล ด ละ เลิก การเสพสุราและยาสูบ อั น เป็ น การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการสู่การเป็น
องค์กรชั้นน�ำในระดับสากล
23. โครงการพัฒนาการให้บริการของกรมสรรพสามิต
		 ด�ำเนินการทบทวนผลการด�ำเนินการด้านมาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ ก� ำ หนดกรอบการด� ำ เนิ น การ
และมอบหมาย ให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการพัฒนามาตรฐาน
การให้ บ ริ ก าร พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามผลการพั ฒ นามาตรฐาน
การให้บริการ เสนอกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว
24. โครงการตรวจสอบคุ ณ ภาพสุ ร าโดยใช้ ร ถห้ อ ง
ปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
		 ด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งสุ ร า และออกตรวจ
ปฏิบัติการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพสุราจ�ำนวน
560 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 450 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 110
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.44
25. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
		 ด�ำเนินการวิเคราะห์ภารกิจ/ยุทธศาสตร์ในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท�ำงานภาค
ประชาชน และจัดท�ำแผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การเพิ่มช่องทางในการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ผ่านตัวแทนการช�ำระเงิน (Counter Service) และสามารถ
ด�ำเนินงานได้ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งส�ำรวจความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจร้อยละ 94.01
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Environment” project with an objective to promote
learning. The “Excise Department for Society” Center
was established at 97 Regional Excise Office and
Area Offices nationwide. The centre is responsible for
educating the public on excise tax, danger and negative
impact from liquor and cigarette consumption. The goal
for the center establishment is to build a strong network
of youth to promote the reduction and elimination of
cigarette and liquor consumption in order to increase
family, community and society immunity against
cigarette and liquor.

4th Strategy: Upgrading Services to Be a
Leading International Organization
23. Excise Department service standard
improvement
		 The Department reviewed its operational
results related to service standard in order to set a new
framework for future operations and assigned all units
to improve service standard and monitor the progress.
Results were submitted to the Department.
24. Liquor quality analysis by mobile lab
		 The Department provided information and
instruction on liquor quality improvement and
conducted sampling analysis of 560 samplings
(against 450 sampling target), which is 110 samplings
or 24.44% higher than the target.
25. Public participation in Excise Department
management
		 The Department analyzed its tasks and strategy
in allowing public participation, appointed a public
working committee and prepared a plan allowing public
participation in proposing ideas and recommendation on
increasing channels for liquor, cigarettes and playing card
license extension through counter service. The project
has progressed well as planned. The satisfaction survey
showed that 94.01% of the participants were satisfied.
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26. โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
		 ด� ำ เนิ น การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ จั ด กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ วีดทิ ศั น์ บทความทางหนังสือพิมพ์ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�ำปี สปอตโทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์
และสติก๊ เกอร์ และประเมินผลความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของผู้เสียภาษีและประชาชน สรุปผลส�ำรวจความรู้ความเข้าใจฯ
ร้อยละ 85
27. โครงการเสริ ม สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ก รมสรรพสามิ ต
เชิงบูรณาการ
		 ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ ประชุมรวบรวมและ
พิจารณาก�ำหนดแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิต
โดยมีการจัดประชุมจ�ำนวน 2 ครั้งในเดือนเมษายน และเดือน
มิถุนายน 2558 พร้อมทั้งส�ำรวจการรับรู้ค่านิยมองค์กร สรุปผล
การรับรู้ทิศทางองค์กรร้อยละ 80
28. โครงการออกแบบระบบตรวจสอบมาตรวัดก๊าซและ
ไอก๊าซ
		 ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้
มาตรวัดไอก๊าซเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านระบบ
ตรวจสอบมาตรวัดไอก๊าซพร้อมรายงานร่างรายละเอียดการ
ออกแบบเสนอกรมสรรพสามิต
29. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ ว ย
กระบวนการ Benchmarking
		 ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลการเทียบเคียง
และจัดท�ำแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งรายงาน
ผลการด�ำเนินงานให้ส�ำนักงาน กพร.
30. โครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อพื้นที่สาขาตาม
แนวชายแดน
		 ด�ำเนินการได้ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่แต่ละต�ำแหน่งงาน
กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง ขั้ น ตอนการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต เพือ่ เปรียบเทียบรูปแบบ
การท�ำงานกับหน่วยงานที่มีลักษณะการด�ำเนินงานคล้ายคลึงกัน
พร้อมทั้งสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์การจัดท�ำร่างโครงการสร้าง
องค์กรเสนอกรมสรรพสามิต

26. Excise Department public relations
		 Significant information was collected for
publicizing. Public relations materials were produced
and distributed through various media channels, such
as video, newspaper articles, activities, annual report,
television spots, brochures, posters and stickers.
An assessment of public understanding of role and
responsibility of tax payers and the general public
showed a good result of 85%.
27. Excise Department corporate identity
promotion
		 A working committee was established to
collect and consider Excise Department corporate image
enhancement strategy. Two meetings were held in April
and June 2015. The corporate value awareness survey
showed that 80% of officials and employees are aware
of corporate culture.
28. Gas and vapor detector system
		 The Department surveyed industrial plants that
use gas and vapor detector to collection information
for improvement of vapor detector standard monitoring
system. Results and system design were submitted to
the Department.
29. Benchmarking for quality excellence
		 The Department studied, analyzed, summarized
comparison survey and prepared roadmap for
organizational excellence. The result was reported to
Office of Public Sector Development Commission.
30. Organization restructure for border office
establishment
		 The Department studied, analyzed and
collected information about organizational structure,
role and responsibility of each job, rules and regulations and
operational procedure. The information was compared
with that of other organizations with similar nature. The
study result and organizational structure were prepared
and submitted to the Excise Department.
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31. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
(น�้ำมันและเครื่องดื่ม)
		 ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการให้
บริการสินค้าน�้ำมันและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
น�ำ้ มันและเครือ่ งดืม่ ได้รบั บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส และเป็นธรรม และกรมสรรพสามิตมีขอ้ มูล และระบบงาน
ที่ครบวงจร
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31. Electronic transaction service system for (oil
and beverage) tax collection efficiency enhancement
		 Oil and beverage system was studied, analyzed
and developed to further improve service quality so
as to provide better and faster as well as fair and
transparent services to oil and beverage service
operators. In addition, the Department will have the
update and comprehensive information and operation
system to support such service.

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาองค์ ก รโดยยึ ด หลั ก 5th Strategy: Organization Development
ธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคม with Good Governance to support ASEAN
อาเซียน
integration
32. โครงการจัดท�ำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
		 ด�ำเนินการวางแผนเพื่อป้องกันและลดความเสียหาย
อันเกิดจากภาวะฉุกเฉินและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�ำหรับ
ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
โดยก�ำหนดต�ำแหน่งควบคุมภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งซักซ้อมการ
ป้องกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน จ�ำนวน 1 ครั้ง และรายงานผล
เสนอกรมสรรพสามิตเพื่อทราบ
33. โครงการจัดท�ำคู่มือและบริหารความต่อเนื่อง BC
		 ด�ำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุป
เป็นข้อมูลในการจัดท�ำคู่มือซักซ้อมการบริหารความต่อเนื่องของ
กรมสรรพสามิต และเสนอกรมสรรพสามิต
34. โครงการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล แนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ทางด้ า น
กฎหมาย
		 ด�ำเนินการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลค�ำวินิจฉัย
ทางด้ า นกฎหมายและสรุ ป ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ทางด้ า นกฎหมาย
พบประเด็นปัญหาต่างๆ จ�ำนวน 24 เรื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ส�ำนักกฎหมาย www.legal-affair.excise.go.th
35. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
		 ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ กรอบแนวทางการประเมิ น แบบ
บูรณาการ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อด�ำเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพร้อมทั้งจัดท�ำรายงาน
การด�ำเนินงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเสนอกรมสรรพสามิต

32. Emergency Plan
		 The Department has prepared a plan to
prevent and mitigate possible damaged from
emergencies. The plan is used as a practice guideline
for officials, employees and staff members in time
of emergency. Head of emergency team was assigned
and one emergency handling exercise was organized.
The result was submitted to the Department for
acknowledgement.
33. Business Continuity Plan Preparation
		 The Excise Department reviewed its risk
management plan and prepared a guideline for
business continuity exercise for presentation to the
Excise Department.
34. Legal Decision Education
		 The Department found 24 issues after
reviewing, studying and analyzing legal decisions. The
information was published on its Legal Department’s
website www.legal-affair.excise.go.th.
35. Public sector administration quality
development for excellence (PMQA)
		 Integrated assessment framework was
prepared. Workshops were held in accordance with
quality criteria and the summary of the activity was
already presented to the management in preparation
for the Public Sector Management Quality Award.
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36. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบ
ภายใน
		 ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 2 เรื่อง และ
เผยแพร่องค์ความรู้ จ�ำนวน 7 ครั้ง พร้อมทั้งประเมินตนเอง
ตามแบบ Seft Assessment ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดเสนอ
กรมสรรพสามิตและส�ำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจ
สรุปผลความพึงพอใจร้อยละ 93.01
37. โครงการปรั บ ปรุ ง กระบวนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการฐานข้อมูล
		 ด�ำเนินการศึกษาแนวทางการจัดการ ตรวจสอบภายใน
เพื่อประกอบการจัดท�ำฐานข้อมูล พร้อมทั้งทดลองน�ำระบบ
การจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
38. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
		 ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement
Plan) และจัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี (Audit Plan)
พร้ อ มทั้ ง ออกตรวจสอบภายในให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ห น่ ว ยงาน
กลุ ่ ม เป้ า หมาย จ� ำ นวน 7 หน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง รายงานผล
และติดตามผลการตรวจสอบเสนอกรมสรรพสามิต
39. โครงการก�ำหนดมาตรฐานการคืนภาษีกรณีเงินสด
		 ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะท�ำงานการตรวจสอบการคืนเงิน
ภาษีกรณีเงินสด เพือ่ ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
ในการตรวจสอบการคืนภาษี และจัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานการคืนภาษี
กรณีเงินสด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลร้อยละความถูกต้อง
ของการตรวจสอบการคืนภาษีกรณีเงินสด ร้อยละ 95
40. โครงการประเมินความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร
		 ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะท�ำงาน เพือ่ ก�ำหนดและวิเคราะห์
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรพร้ อ มทั้ ง จั ด ท� ำ
แบบสอบถามฯ เพื่อส�ำรวจปัจจัยดังกล่าวและจัดท�ำรายงาน
สรุปผลการด�ำเนินโครงการเสนอกรมสรรพสามิต
41. โครงการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลในการให้บริการ
แบบ National Single Window
		 ด�ำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการแบบ
NSW เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ส�ำหรับ
การน�ำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
โดยติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทดสอบระบบเพื่อใช้งาน

36. Internal audit efficiency enhancement
		 Operational audit manual was prepared. Two
audits and 7 trainings were held. Self assessment as
required by the Comptroller General’s Department.
A satisfaction survey by the auditor showed that the
satisfaction rate is as 93.01%.
37. Database management efficiency improvement
		 The Department reviewed internal audit
management procedure to support database creation.
The new database management system has been
introduced on trial basis.
38. Internal audit in accordance with good
corporate governance principle
		 The Department prepared the Engagement
Plan and Audit Plan as well as audited and provided
recommendation to 7 target units. Results and audit
monitoring progress were reported to the Excise
Department.
39. Standard for tax refund in cash
		 The Department appointed a working
committee to review tax refund in cash. The committee
studied and analyzed the problems related to tax refund
audit and has completed a manual on tax refund in cash.
Assessment has been introduced. The audit showed
that the tax refund in cash process is 95% correct.
40. Assessment of officials’ happiness and
relations with the Department
		 A working committee was established to
identify and analyze the factors that have impact on
officials’ relationship with the Department. A questionnaire
was sent out to survey such factors and the report was
prepared and submitted to the Excise Department.
41. System development to support National
Single Window service
		 The Department studied and developed the
National Single Window service system to link different
database within the government sector and the private
sector for import, export and logistic system. This project
also supports the information linkage between different
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42. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI ส�ำหรับส�ำนักงาน
สรรพสามิต
		 ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
WIFI โดยมีการก�ำหนดและออกแบบพื้นที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผรู้ บั บริการเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดท�ำธุรกรรม
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
43. โครงการจัดหาระบบศูนย์ส�ำรองระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Disaster Recovery Site)
		 ด�ำเนินการศึกษาระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต
พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง และติ ด ตั้ ง ระบบสารสนเทศหลั ก เพื่ อ ให้
กรมสรรพสามิ ต มี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ รอง พร้ อ มอุ ป กรณ์
และระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลัก
ในภาวะฉุกเฉิน และมีระบบการส�ำรองข้อมูลส�ำคัญจากการ
ถูกท�ำลายหรือสูญหาย
44. โครงการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ง านส� ำ รองและส� ำ นั ก งาน
สรรพสามิตเคลื่อนที่กรมสรรพสามิต BCP
		 ด�ำเนินการศึกษาระบบงาน หน่วยงาน และกระบวนการ
ต่างๆ ของกรมสรรพสามิต และวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์พร้อม
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองและส�ำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้ได้ด�ำเนินการให้บริการนอกสถานที่ และ
จัดชุดประชุมเคลื่อนที่ส�ำหรับการประชุมนอกสถานที่เรียบร้อย
แล้ว
45. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้
บาร์โค้ด (Barcode)
		 ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ติ ด ตั้ ง และจั ด ท� ำ ระบบ
ซอฟแวร์ บ ริ ห ารจั ด การเครื่ อ งลู ก ข่ า ยจ� ำ นวน 4,218 ชุ ด
โดยน�ำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกแบบช�ำระภาษีที่รับจาก
ผู้ประกอบการ เพื่อลดกระบวนการท�ำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการการรับช�ำระภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเครื่องลูกข่ายและควบคุมก�ำกับดูแลการเข้าถึง
ข้อมูลและการใช้เครื่องลูกข่ายของเจ้าหน้าที่
46. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
รถยนต์
		 ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา และพั ฒ นาระบบเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ โดยเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมรถยนต์ อ ย่ า งครบวงจรของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ พร้อมทัง้ เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ การขอใช้สทิ ธิฯ
รถยนต์คันแรก และปรับปรุงระบบงานให้รองรับความต้องการ
ของประชาชน
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countries in ASEAN and other regions. Equipment has
been installed and the system has already been tested.
42. WIFI system for Excise Department offices
		 The Department studied and analyzed related
information for WIFI system development. Locations
for WIFI equipment installation have been identified
and designed. This project will increase efficiency and
speed for service provision and efficiency in information
retrieving and connection.
43. Disaster Recovery Site
		 The entire information system was reviewed
and improved. The main information system was
installed, enabling the Excise Department to have
efficient backup system, including sufficient equipment
and network backup in case of emergency. The database
backup has also been put in place to protect information
from being damaged or lost.
44. Backup site and mobile office under BCP
		 The Department studied the operational
system and procedure before drawing a plan to install
equipment and setting up a backup site and mobile
office, enabling officials to continue their work in emergency.
The Department has already started providing field
services and equipment for mobile meetings.
45. Barcode system for excise tax database
		 The Department studied, prepared and
installed the computer network management software
for 4,218 units. Bar code system has been introduced to
record tax paid by business operators to shorten work
process and increase tax payment efficiency. At the
same time, the increased efficiency in computer client
management system has also enabled efficient control
of access to information and computer client by officials.
46. Vehicle tax collection efficiency enhancement
		 The Department studied and developed
a system to increase efficiency in automobile tax
collection management through efficient connection
between the information in the automotive industry
and the government sector. This has enhanced the
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47. โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)
		 ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา และพั ฒ นาระบบบริ ห ารติ ด ตั้ ง
ซอฟแวร์ระบบบริหารการจัดเก็บเอกสาร SOW ติดตั้งอุปกรณ์
และโปรแกรม
48. โครงการก่อสร้างส�ำนักงานสรรพสามิตและบ้านพัก
ข้าราชการ
		 เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการ กรมสรรพสามิต
ได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ส�ำนักงาน
สรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ได้มีการจัดท�ำรูปแบบและส�ำรวจสถานที่ก่อสร้าง จ�ำนวน
28 โครงการ (เป้าหมาย 12 โครงการ) สูงกว่าเป้าหมาย 16
โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้ด�ำเนินการก่อสร้างตาม
รูปแบบต่อไป
49. โครงการออกแบบอาคารส�ำนักงานของกรมสรรพสามิต
แบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
		 ด�ำเนินการรวบรวมมาตรฐานและสรุปข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
การออกแบบอาคารที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์ (อาคารเขียว) และจัดท�ำร่างแบบก่อสร้าง
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานต่อไป
50. โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุดว้ ยระบบ Barcode
(Easy Stock Control)
		 ด�ำเนินการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการคลังและวัสดุ เพือ่ ติดตัง้ ระบบงานบริหารจัดการวัสดุคงคลัง
ด้วยระบบ Barcode (Easy stock Control)
51. โครงการติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินด้วยระบบ
E-tracking
		 ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ ออกแบบและพัฒนา
ระบบฯ พร้อมทั้งตรวจสอบ ควบคุม ก�ำกับ ดูแลและติดตาม
ประเมินผลการบูรณาการระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงิน
(E-tracking) พร้ อ มทั้ ง มี ก ารส� ำ รวจความพึ ง พอใจ สรุ ป ผล
ความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 85
52. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ในการตรวจสอบ
		 ด�ำเนินการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทีน่ ำ� เทคโนโลยี
มาใช้ในการตรวจสอบทัง้ ภาคเอกชนและรัฐบาล พร้อมทัง้ รายงาน
ผลการด�ำเนินงานการเตรียมความพร้อมน�ำระบบเทคโนโลยี
มาช่วยในการตรวจสอบ เสนอกรมสรรพสามิต

Department’s efficiency in managing the first car scheme
tax application and its overall work process to better
serve people’s need.
47. Document Center
		 The Department studied and developed a
software for SOW document management system as
well as installed related equipment and programs to
enable the system.
48. Excise Department office and accommodation
for officials
		 To enhance officials’ welfare, the Department
allocated budget for construction and improvement of
its office and housing for its officials. In the fiscal year
2015, the Department designed and survey construction
sites for 28 projects (against 12 project target), 16 projects
higher than target. The construction will begin later.
49. Energy-saving and environmentally friendly
office design
		 Standards and information about green buildings
have been collected and the blueprint was drafted as
guideline for the next step.
50. Easy Stock Control with barcode
		 The Department studied problems related to
inventory management before designing and installing a
new inventory system using barcode, called Easy Stock
Control system.
51. E-tracking for disbursement monitoring
		 The Department appointed a working committee
to design and develop the system as well as review,
control and follow up the integration of e-tracking
system for disbursement monitoring. Satisfaction survey
showed 85% of service satisfaction.
52. Preparation for new auditing system
		 The Department visited other public and
private organizations which have successfully introduced
advanced technology in auditing system. The progress
of the preparation has also been submitted to the
Excise Department.
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53. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่ 5
		 ด�ำเนินการประชุมคณะท�ำงานฯ เพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับ
รางวัลนวัตกรรมเพือ่ การเปลีย่ นแปลง โดยได้เชิญชวนให้บคุ ลากร
ส่งผลงานนวัตกรรม การจัดการประกวด และตัดสินผลงาน โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานและบุคลากรส่งผลงาน
จ�ำนวน 56 ผลงาน และมีผู้ชนะการประกวด จ�ำนวน 16 ราย
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารเผยแพร่องค์ความรูผ้ า่ นทางประชาสัมพันธ์และระบบ
สารสนเทศ
54. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ AEC
		 กรมสรรพสามิ ต ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ บุ ค ลากรใน
กรมสรรพสามิ ต โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด โครงการฝึ ก อบรม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการก�ำหนด
โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต
ดังนี้
		 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมฯ
			 จ�ำนวน 2,175 คน (เป้าหมาย 1,426 คน) สูงกว่า
			 เป้าหมาย 749 คน
		 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนภารกิจหลัก
			 ของกรมฯ จ�ำนวน 2,414 คน (เป้าหมาย 660 คน)
			 สูงกว่าเป้าหมาย 1,754 คน
		 3. โครงการเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน จ�ำนวน 647 คน
			 (เป้าหมาย 220 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 427 คน
		 พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ผลความรู ้ ผู ้ เข้ า อบรมอย่ า งเป็ น
รูปธรรม และสรุปผลการประเมินร้อยละ 75
55. โครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับ AEC
		 กรมสรรพสามิตด�ำเนินการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิต จ�ำนวน 3 องค์ความรู้ ดังนี้
		 1. การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับ
			 AEC เมื่อวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
		 2. การบริหารการจัดเก็บภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์
			 น�้ำมัน วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558
		 3. การบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา วันที่ 27 - 28
			 สิงหาคม 2558
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53. The 5th Excise Innovation Award
		 The working committee meeting was held to
prepare for the organizing and judging of the 5th Excise
Innovation Award. The project invited interested
persons to enter their works related to innovation into
the award. In 2015, 56 public and private organizations
and persons submitted their works and 16 won the
awards. Information and knowledge about innovation
have been distributed through public relations activities
and through the information system.
54. Human resource development to support AEC
		 With commitment to developing its officials, the
Department continuously held trainings for its officials.
In 2015, the trainings included:
		 1) Training to increase major task efficiency:
			 total number of participants was 2,175
			 (against the target of 1,426), which is 749
			 persons higher than target
		 2) Training to increase efficiency to support
			 major tasks: total number of participants
			 was 2,414 persons (against the target of 660
			 persons), 1,754 persons higher than the target
		 3) Training on ASEAN: 647 officials attended
			 the trainings (against 220 person target),
			 427 persons higher than the target.
		 The post-training assessment showed that 75%
of the attendants achieved the goal.
55. Knowledge management to support AEC
		 The Department held seminars and special
lectures on 3 areas as follows:
		 1. English for AEC: the training was held from
			 17 - 20 February 2015
		 2. Oil and oil product tax collection management:
			 held from 17 - 18 June 2015
		 3. Liquor tax collection: held from 27 - 28
			 August 2015
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ผลการดำ�เนินงานด้านอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต
Other Performance
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลัง
อย่างยั่งยืน
1st Strategy: Enhancing Tax Administration and Collection for Fiscal
Sustainability
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ Excise Tax Revenue Collection Fiscal year
2558
2015
1. ผลการจัดเก็บรายได้
		 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ
2558 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 439,092.40 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน
56,362.18 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น 14.73 % และสู ง กว่ า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 17,692.40 ล้านบาท
คิดเป็น 4.20 %
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
		 ปีงบประมาณนี้กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ภาษีได้
สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ สาเหตุหลักเกิดจากมีการปรับ
อัตราภาษีน้�ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 3.500 บาท/ลิตร (ปีก่อน 0.750
บาท/ลิตร ปีน้ี 4.250 บาท/ลิตร) และมีรายละเอียดเป็นสินค้า
ดังนี้
2.1 ภาษี น้� ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น จั ด เก็ บ ได้
127,786.06 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 64,383.42 ล้านบาท

1. Revenue collection
		 In the fiscal year 2015, Excise Department
collected Baht 439,092.40 million excise tax, which is
Baht 56,362.18 million or 14.73 per cent increase over
the previous year and Baht 17,692.40 million or 4.20
per cent higher than forecast presented in the budget
document.
2. Revenue collection analysis
		 The Excise Department has collected higher tax
revenue from the previous year and projection mainly
because of the increase of diesel oil tax by Baht 3.500
per litre (from Baht 0.750 per litre in the previous year
to Baht 4.250 per litre this year). Details by products
are as follows:
		 2.1 Oil and oil products: Total tax collected
from oil and oil products was Baht 127,786.06 million,
Baht 64,383.42 million higher than the previous year of
101.55 per cent increase and Baht 61,986.06 million or
94.20 per cent higher than the forecast presented in the
budget document. The main reason for the significant
increase is the three diesel oil tax adjustments on
29 August 2014 from Baht 0.005 per litre to Baht 0.750
per litre, on 16 December 2014 from Baht 0.750 per
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หรือเพิ่มขึ้น 101.55 % และสูงกว่าประมาณการตามเอกสาร
งบประมาณ 61,986.06 ล้านบาท คิดเป็น 94.20 % สาเหตุ
ที่ จั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ สู ง กว่ า ปี ก ่ อ น และประมาณการ เนื่ อ งจาก
กรมสรรพสามิตได้ปรับเพิ่มอัตราภาษีน�้ำมันดีเซล 3 ครั้ง คือ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จาก 0.005 บาท/ลิตร เป็น 0.750
บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จาก 0.750 บาท/ลิตร
เป็น 3.250 บาท/ลิตร และเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2558 จาก 3.250
บาท/ลิตร เป็น 4.250 บาท/ลิตร รวมทั้ง ราคาขายปลีกน�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ถูกลงเป็นผลให้ปริมาณการบริโภคเพิ่มมากขึ้น
2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 80,704.31 ล้านบาท
ต�่ำกว่าปีก่อน 12,768.67 ล้านบาท หรือลดลง 13.66 % และ
ต�ำ่ กว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 26,295.69 ล้านบาท
คิดเป็น 24.58 % เนื่องจากปีก่อนมีอุปสงค์ล่วงหน้าของรถยนต์
ซึ่งเกิดจากโครงการรถยนต์คันแรกจ�ำนวนมาก มีผลกระทบต่อ
ปริมาณซื้อในปีนี้ และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต�่ำ ประกอบกับการเพิ่มระดับ
ความเข้มข้นในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินไทย ส่งผล
ให้มีการช�ำระภาษีในปีนี้ต�่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ

litre to Baht 3.250 per litre and on 10 March 2015 from
Baht 3.250 per litre to Baht 4.250. In addition, the retail
price on gasohol was lower, which promoted higher
consumption.
2.2 Vehicle tax: The Excise Department
collected Baht 80,704.31 million tax on vehicles, Baht
12,768.67 million or 13.66 per cent lower than last year
and Baht 26,295.69 million or 24.58 per cent below
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the projection presented in the budget document.
The reason is that the high advance demand for
passenger cars under the government’s first car scheme
had strong impact on the actual purchase in this fiscal
year. In addition, the continuously slow economy, low
agricultural prices and strict measure in credit extension
by financial institutions all have resulted in the lower
tax payment than the previous year and the forecast.

2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 80,114.38 ล้านบาท สูงกว่า
ปีก่อน 3,555.53 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 4.64 % แต่ต�่ำกว่า
ประมาณการ 8,355.62 ล้านบาท หรือ 9.44 % สาเหตุที่จัดเก็บ
ภาษีเบียร์ได้ต�่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากผลของการประกาศ
ใช้ พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึง่ มีการเก็บเงินเพิม่
เพื่ อการกี ฬ าในอัต ราร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิ ต ท� ำ ให้
ราคาเบียร์ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ไม่สามารถขยายตัวตามที่ได้ประมาณการไว้ ส่งผลให้ก�ำลังซื้อ
ของผู้บริโภคลดลง				
		 2.4 ภาษีสรุ า จัดเก็บได้ 62,487.93 ล้านบาท ต�ำ่ กว่า
ปีก่อน 2,166.32 ล้านบาท หรือลดลง 3.35% และต�่ำกว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 9,512.07 ล้านบาท หรือ
13.21% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีสุราได้ต�่ำกว่าปีก่อนและต�่ำกว่า
ประมาณการ เนื่ อ งจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การกี ฬ า

		 2.3 Beer tax: The Excise Department collected
Baht 80,114.38 million, Baht 3,555.53 million or 4.64
per cent higher than the previous year. This is, however,
Baht 8,355.62 million or 9.44 per cent below the forecast
due to the enactment of the Sports Authority of Thailand

�ปี 2558
56 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นผลให้ราคาขายปลีกของสุรา
ทุ ก ประเภทเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ประกอบกั บ สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ
ไม่สามารถขยายตัวได้ตามที่ประมาณการไว้ ราคาสินค้าเกษตร
ตกต�่ำ ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และรัฐบาลมีมาตรการควบคุม
การบริโภคสุราที่เข้มข้นมากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคลดปริมาณการ
บริโภคลง

Act B.E. 2558 which collected additional 2 per cent on
top of excise tax to support sport promotion activities,
resulting in higher retail price for beer. Coupled with
slow economic development, consumers’ purchasing
power diminished.
		 2.4 Liquor tax: The Excise Department
collected Baht 62,487.93 million, a reduction of 3.35
per cent or Baht 2,166.32 million baht from the previous
year and 13.21 per cent or Baht 9,512.07 million below
projection presented in the budget document. The
main reason is the enactment of the Sports Authority of
Thailand Act B.E. 2558, resulting in higher sales price of
all liquor products. The slow economic development,
lower agricultural price, reduced consumer purchasing
power and the stricter liquor consumption measures
have discouraged consumption.
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		 2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 62,733.91 ล้านบาท สูงกว่า
ปีกอ่ น 1,733.35 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.84 % แต่ตำ�่ กว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 266.09 ล้านบาท หรือ 0.42 % สาเหตุ
ทีจ่ ดั เก็บภาษียาสูบได้ตำ�่ กว่าประมาณการ เนือ่ งจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต้องมีการ
จั ด เก็ บ เงิ น จากสิ น ค้ า ในกลุ ่ ม สุ ร า เบี ย ร์ ยาสู บ เข้ า กองทุ น
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติในสัดส่วน 2 % ของภาษีสรรพสามิต
จากสินค้าทั้ง 3 ชนิด เพื่อเข้ากองทุนพัฒนากีฬาฯ ท�ำให้ราคา
ขายปลีกบุหรี่เพิ่มขึ้นผู้บริโภคจึงหันมาบริโภคบุหรี่ที่มีราคาถูก
ทดแทน ท�ำให้การจัดเก็บภาษีต�่ำกว่าประมาณการ

57

		 2.5 Tobacco tax: The Excise Department
collected Baht 62,733.91 million, an increase of 2.84
per cent or Baht 1,733.35 million higher than last
year. However, this is lower than the projection in the
budget document of Baht 266.09 million or 0.42
per cent because of the enactment of the Sports
Authority of Thailand Act B.E. 2558 which required that
money collected from liquor, beer and tobacco sales
at the rate of 2 per cent of excise tax on the three
products shall be contributed to the Sports Promotion
Fund. This resulted in higher retail cigarette prices which
has encouraged smokers to switch to cheaper cigarette
brands and therefore affected tax collection.

�ปี 2558
58 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

สถิติรายได้กรมสรรพสามิตรวมทุกประเภท
เดือนกันยายน 2558  ปีงบประมาณ 2558
หน่วย : ล้านบาท
					
ประเภทรายได้		
เก็บได้จริง เก็บได้ปีที่แล้ว
		

1. ภาษีน�้ำมันฯ
2. ภาษีรถยนต์
3. ภาษีเบียร์
4. ภาษีสุรา
5. ภาษียาสูบ
6. ภาษีเครื่องดื่ม
7. ภาษีเครื่องไฟฟ้า
8. ภาษีรถจักรยานยนต์
9. ภาษีแบตเตอรี่
10. ภาษีสนามกอล์ฟ
11. ภาษีสถานอาบ อบ นวด
12. ภาษีเครื่องหอมฯ
13. ภาษีสนามม้า
14. ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค
15. ภาษีแก้วฯ
16. ภาษีไพ่
17. ภาษีพรม
18. รายได้เบ็ดเตล็ด
            รวม

เปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้ว 		

		

จ�ำนวน

11,896.49 6,098.59
6,429.52 6,709.08
5,593.09 5,332.58
4,599.89 5,045.14
4,709.21 5,243.50
1,327.39 1,347.81
32.81
57.96
230.12
203.08
194.57
186.71
38.26
39.18
11.33
11.96
26.01
22.49
13.56
10.76
8.44
9.65
2.47
1.52
1.81
1.65
1.61
2.05
40.20
38.87
35,156.79 30,362.57

5,797.90
-279.56
260.51
-445.25
-534.29
-20.41
-25.16
27.04
7.85
-0.91
-0.64
3.52
2.80
-1.21
0.96
0.16
-0.44
1.34
4,794.21

หมายเหตุ : จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558

ร้อยละ

ประมาณการ
ตามเอกสาร
(421,400)

95.07 5,611.90
-4.17 9,204.11
4.89 6,701.38
-8.83 5,701.60
-10.19 5,389.27
-1.51 1,234.50
-43.40
63.69
13.31
241.52
4.21
190.39
-2.33
44.86
-5.34
12.62
15.67
16.41
26.06
3.29
-12.50
10.00
63.13
2.86
9.66
2.10
-21.55
3.59
3.44
27.55
15.79 34,461.63

เปรียบเทียบกับ
ประมาณการ
จ�ำนวน

6,284.59
-2,774.59
-1,108.29
-1,101.72
-680.05
92.89
-30.89
-11.40
4.18
-6.60
-1.29
9.60
10.27
-1.56
-0.38
-0.29
-1.98
12.66
695.16

ร้อยละ

111.99
-30.15
-16.54
-19.32
-12.62
7.52
-48.49
-4.72
2.19
-14.71
-10.25
58.53
312.19
-15.57
-13.43
-13.71
-55.15
45.95
2.02
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Excise Department’s Revenue Statistics - All Categories
September 2015, Fiscal Year 2015
Unit: Million Baht
			
Item		
		

Actual tax
collection

2014 tax
collection

			

1. Petroleum and
Petroleum Products
2. Cars
3. Beer
4. Liquors
5. Tobacco
6. Beverages
7. Electronic appliances
8. Motorcycles
9. Battery
10. Golf course
11. Massage Parlor
12. Perfumes and
perfume essences
13. Horseracing course
14. Nightclubs and
discotheque
15. Lead crystals and
other crystals
16. Cards
17. Carpets and textile
flooring with animal furs
18. Miscellaneous
            Total

Comparision with
last year		

Projection

Comparision with
Projection

Total

(421,400)

Total

%

%

11,896.49
6,429.52
5,593.09
4,599.89
4,709.21
1,327.39
32.81
230.12
194.57
38.26
11.33

6,098.59
6,709.08
5,332.58
5,045.14
5,243.50
1,347.81
57.96
203.08
186.71
39.18
11.96

5,797.90
-279.56
260.51
-445.25
-534.29
-20.41
-25.16
27.04
7.85
-0.91
-0.64

95.07
-4.17
4.89
-8.83
-10.19
-1.51
-43.40
13.31
4.21
-2.33
-5.34

5,611.90
9,204.11
6,701.38
5,701.60
5,389.27
1,234.50
63.69
241.52
190.39
44.86
12.62

6,284.59
-2,774.59
-1,108.29
-1,101.72
-680.05
92.89
-30.89
-11.40
4.18
-6.60
-1.29

111.99
-30.15
-16.54
-19.32
-12.62
7.52
-48.49
-4.72
2.19
-14.71
-10.25

26.01
13.56

22.49
10.76

3.52
2.80

15.67
26.06

16.41
3.29

9.60
10.27

58.53
312.19

8.44

9.65

-1.21

-12.50

10.00

-1.56

-15.57

2.47
1.81

1.52
1.65

0.96
0.16

63.13
9.66

2.86
2.10

-0.38
-0.29

-13.43
-13.71

1.61
2.05
40.20
38.87
35,156.79 30,362.57

-0.44
1.34
4,794.21

-21.55
3.59
3.44
27.55
15.79 34,461.63

-1.98
12.66
695.16

-55.15
45.95
2.02

Note: Prepared by Bureau of Tax Planning, Excise Department as of 5 October 2015

�ปี 2558
60 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

สถิติรายได้กรมสรรพสามิตรวมทุกประเภท
เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558  ปีงบประมาณ 2558
หน่วย : ล้านบาท
					
ประเภทรายได้		
เก็บได้จริง เก็บได้ปีที่แล้ว
		

1. ภาษีน�้ำมันฯ
2. ภาษีรถยนต์
3. ภาษีเบียร์
4. ภาษีสุรา
5. ภาษียาสูบ
6. ภาษีเครื่องดื่ม
7. ภาษีเครื่องไฟฟ้า
8. ภาษีรถจักรยานยนต์
9. ภาษีแบตเตอรี่
10. ภาษีสนามกอล์ฟ
11. ภาษีสถานอาบ อบ นวด
12. ภาษีเครื่องหอมฯ
13. ภาษีสนามม้า
14. ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค
15. ภาษีแก้วฯ
16. ภาษีไพ่
17. ภาษีพรม
18. รายได้เบ็ดเตล็ด
            รวม

		

127,786.06
80,704.31
80,114.38
62,487.93
62,733.91
17,598.54
470.89
2,915.06
2,189.66
578.73
139.88
272.42
125.87
125.07
24.66
20.86
35.02
769.15
439,092.40

เปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้ว 		
จ�ำนวน

63,402.64 64,383.42
93,472.97 -12,768.67
76,558.86 3,555.53
64,654.25 -2,166.32
61,000.56 1,733.35
16,621.88
976.66
518.63
-47.74
2,585.19
329.87
2,073.89
115.77
552.24
26.48
135.89
4.00
224.21
48.21
55.09
70.78
106.71
18.36
27.17
-2.51
20.63
0.23
35.23
-0.21
684.17
84.98
382,730.22 56,362.18

หมายเหตุ : จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558

ร้อยละ

ประมาณการ
ตามเอกสาร
(421,400)

เปรียบเทียบกับ
ประมาณการ
จ�ำนวน

101.55 65,800.00 61,986.06
-13.66 107,000.00 -26,295.69
4.64 88,470.00 -8,355.62
-3.35 72,000.00 -9,512.07
2.84 63,000.00
-266.09
5.88 17,200.00
398.54
-9.21
760.00
-289.11
12.76
2,970.00
-54.94
5.58
2,300.00
-110.34
4.80
630.00
-51.27
2.94
150.00
-10.12
21.50
220.00
52.42
128.47
43.00
82.87
17.20
120.00
5.07
-9.23
34.00
-9.34
1.10
29.00
-8.14
-0.60
44.00
-8.98
12.42
630.00
139.15
14.73 421,400.00 17,692.40

ร้อยละ

94.20
-24.58
-9.44
-13.21
-0.42
2.32
-38.04
-1.85
-4.80
-8.14
-6.74
23.83
192.72
4.22
-27.47
-28.07
-20.41
22.09
4.20
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Excise Department’s Revenue Statistics - All Categories
October 2014 - September 2015
Unit: Million Baht
			
Item		
		

Actual tax
collection

2014 tax
collection

			

1. Petroleum and
Petroleum Products
127,786.06
2. Cars
80,704.31
3. Beer
80,114.38
4. Liquors
62,487.93
5. Tobacco
62,733.91
6. Beverage
17,598.54
7. Electronic appliances
470.89
8. Motorcycles
2,915.06
9. Battery
2,189.66
10. Golf course
578.73
11. Massage Parlor
139.88
12. Perfumes and
perfume essences
272.42
13. Horseracing course
125.87
14. Nightclubs and
discotheque
125.07
15. Lead crystals and
other crystals
24.66
16. Cards
20.86
17. Carpets and textile
flooring with animal furs
35.02
18. Miscellaneous
769.15
            Total
439,092.40

Comparision with
last year		

Projection

Comparision with
Projection

Total

(421,400)

Total

63,402.64 64,383.42
93,472.97 -12,768.67
76,558.86 3,555.53
64,654.25 -2,166.32
61,000.56 1,733.35
16,621.88
976.66
518.63
-47.74
2,585.19
329.87
2,073.89
115.77
552.24
26.48
135.89
4.00

%

%

101.55 65,800.00 61,986.06
-13.66 107,000.00 -26,295.69
4.64 88,470.00 -8,355.62
-3.35 72,000.00 -9,512.07
2.84 63,000.00
-266.09
5.88 17,200.00
398.54
-9.21
760.00
-289.11
12.76
2,970.00
-54.94
5.58
2,300.00
-110.34
4.80
630.00
-51.27
2.94
150.00
-10.12

94.20
-24.58
-9.44
-13.21
-0.42
2.32
-38.04
-1.85
-4.80
-8.14
-6.74

224.21
55.09

48.21
70.78

21.50
128.47

220.00
43.00

52.42
82.87

23.83
192.72

106.71

18.36

17.20

120.00

5.07

4.22

27.17
20.63

-2.51
0.23

-9.23
1.10

34.00
29.00

-9.34
-8.14

-27.47
-28.07

-0.60
44.00
-8.98
12.42
630.00
139.15
14.73 421,400.00 17,692.40

-20.41
22.09
4.20

35.23
-0.21
684.17
84.98
382,730.22 56,362.18

Note: Prepared by Bureau of Tax Planning, Excise Department as of 5 October 2015

�ปี 2558
62 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2558
(ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
หน่วยงาน
		

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

ปิดส�ำนวน
(ราย)

ประเมินภาษี
(ราย)

รวมจ�ำนวน
(ราย)

34
421
455

64
123
187

98
544
642

จ�ำนวนเงินประเมินภาษี
(บาท)

193,436,407.75
308,333,940.19
501,770,347.94

ตารางแสดงผลการปราบปรามทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2558
หน่วย : ราย : บาท
ประเภทคดี
		

จ�ำนวน
(คดี)

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

ประเภทค่าปรับ		
เปรียบเทียบปรับ
ค่าปรับคดีฟ้องศาล

30,519
16,327
56
2,640
49,542

98,354,937.25
292,184,547.12
84,537,494.29
475,076,978.66

รวมค่าปรับ

44,300.00
1,840,153.70
735,806.10
304,557.00
2,924,816.80

98,399,237.25
294,024,700.82
735,806.10
84,842,051.29
478,001,795.46

แหล่งข้อมูล : ระบบงานผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต				
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ตารางสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
รายการ
จ�ำนวนคดี
		
(คดี)
			

ผลการจับกุมยาเสพติด

10

จ�ำนวน		
ผู้กระท�ำผิด
กัญชาแห้ง
(ราย)
(กรัม)

10
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ประเภทของกลาง
เมทแอมเฟตามีน เคตามีน
(ยาบ้า/เม็ด)
(ขวด)

671

110

โคเคน
(กรัม)

2,979
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Nationwide tax investigation in Fiscal Year 2015
(October 2014 - September 2015)
Unit
		

Central
Regional
    Total Nationwide

Case closed
(persons)

Tax assessment
(persons)

Total
(persons)

34
421
455

64
123
187

98
544
642

Total assessed tax value
(Baht)

193,436,407.75
308,333,940.19
501,770,347.94

Total legal cases nationwide in the Fiscal Year 2015
Unit: persons : Baht
Type of cases
No. of cases
			

Liquor Act B.E. 2493
Tobacco Act B.E. 2509
Playing Cards Act B.E. 2486
Excise Tariff Act B.E. 2527
         Total nationwide

Type of fine		
Fine
Fine by court ruling

30,519
16,327
56
2,640
49,542

98,354,937.25
292,184,547.12
84,537,494.29
475,076,978.66

Total fine

44,300.00
1,840,153.70
735,806.10
304,557.00
2,924,816.80

98,399,237.25
294,024,700.82
735,806.10
84,842,051.29
478,001,795.46

Source: Illegal cases against excise laws system
As of 3 November 2015

Drug Arrests in the Fiscal Year 2015
					
Item
No. of case No. of arrests
Dried
		
(cases)
(persons)
marijuana
				
(grams)

No. of arrests

10

10

53

Confiscated items
Metham
Ketamine
phetamine
(bottles)
(pills)

671

110

Cocane
(grams)

2,979

รายงานประจำ�ปี 2558
64 กรมสรรพสามิ
ต

ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต

Excise Code

2.1 กรมสรรพสามิตได้เสนอกระทรวงการคลังน�ำเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใช้ ป ระมวลกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต
พ.ศ. .... และร่ า งประมวลกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ ซึ่งร่างกฎหมาย
ดั ง กล่ า วมี ส าระส� ำ คั ญ เป็ น การรวบรวมกฎหมายที่ ใ ช้ ใ น
การบริหารการจัดเก็บภาษี 7 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัตจิ ดั สรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติจัดสรรเงิน
ภาษีสุรา พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และ
พระราชบัญญัตไิ พ่ พุทธศักราช 2486 รวมเป็น “ประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต” และได้ปรับแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นประเด็น
ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้

2.1 The Excise Department submitted draft Excise
Act B.E. .... and draft Excise Code to the Ministry of
Finance for Cabinet approval in principle. The essence
of the laws is to collect in once place the 7 related laws
in tax collection management, including Excise Act B.E.
2527, Excise Tariff Act B.E. 2527, Allocation of Excise Tax
Act B.E. 2527, Liquor and Spirit Act B.E. 2493, Allocation
of Liquor Tax Act B.E. 2527, Tobacco Act B.E. 2509 and
Playing Cards Act B.E. 2486. They were consolidated and
called “Excise Code”. Major amendments are as follows:

		 l
			
			
			

เพิม่ บทนิยามค�ำว่า “ราคาขายปลีก” “ราคาขายปลีก
แนะน�ำ” และ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” รวมทัง้ ปรับแก้ไข
บทนิยามค�ำว่า “ผลิต” “สุรา” และ “ไพ่” เพือ่ สร้าง
ความชัดเจนในการจัดเก็บภาษียิ่งขึ้น

		 l
			
			
			
			

Adding definition of “retail price”,
“recommended retail price” and “tobacco
products”, and improving definition of
“produce”, “liquor” and “playing cards”
to make them clear.
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		 l เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี
			 สรรพสามิต ซึง่ เป็นไปตามแนวทางเดียวกับกฎหมาย
			 ของกรมสรรพากรและกรมศุลกากร
		 l
			
			
			
			

ปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บภาษี จากเดิมทีจ่ ดั เก็บในอัตรา
ตามมู ล ค่ า หรื อ ตามปริ ม าณแล้ ว แต่ อั ต ราใด
จะคิดเป็นเงินสูงกว่า เป็น จัดเก็บทั้งตามมูลค่าและ
ตามปริมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

		 l
			
			
			
			
			
			

เปลี่ยนฐานในการค�ำนวณภาษีตามมูลค่า จากเดิม
ทีก่ ำ� หนดให้ใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ในกรณี
สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร และราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ในกรณีสนิ ค้าน�ำเข้า รวมทัง้ ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
กรณีสินค้าสุรา เป็น ราคาขายปลีกแนะน�ำ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมในระหว่างผู้เสียภาษีและแก้ไข
ปัญหาการถ่ายโอนราคา

		 l
			
			
			
			
			

เพิ่มบทบัญญัติในการก�ำหนดราคาขายและราคา
สินค้าน�ำเข้ากรณีไม่มีราคาขายปลีกแนะน�ำหรือ
ราคาขายปลีกแนะน�ำมีหลายราคา หรือราคาดังกล่าว
ไม่ เ ป็ น ไปตามกลไกตลาด หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ ง
กั บ ความเป็ น จริ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห าร
การจัดเก็บภาษี

		 l เพิ่มบทบัญญัติให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น�ำเข้า
			 แจ้งโครงสร้างต้นทุน เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
			 ภาษี
		 l
			
			
			

เพิ่มบทบัญญัติกรณีการจ้างผลิต โดยก�ำหนดให้
ผูว้ า่ จ้างมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการเสียภาษี
ร่วมกับผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษี เพือ่ ป้องกันการหลีกเลีย่ ง
ภาษี

		
			
			
			

เพิ่มบทบัญญัติให้ผู้น�ำเข้าจดทะเบียนสรรพสามิต
และจัดท�ำบัญชีเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
เพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์ในการตรวจสอบ
ภาษี

l
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		 l
			
			
			

Adding a regulation requiring an Excise Tax
Screening Committee in accordance with
the practice of the Revenue Department
and Customs Department.

		 l
			
			
			
			
			
			
			

Improving tax collection method to increase
collection efficiency. The previous method
required tax to be calculated on either
ad valorem or volume and the method
that resulted in higher tax would be
adopted. Under the new method, tax is
collected based on both ad valorem and
volume.

		 l
			
			
			
			
			
			
			
			

Changing tax calculation to be based on
value from previously on retail price at plant
for products made in the kingdom and
based on CIF price in case of import
products, and changing from final wholesale
price to recommended retail price in case
of liquor. This is to increase fair treatment
for tax payer and to solve price transfer
problem.

		 l
			
			
			
			
			
			

Adding regulation on selling price and import
price in case there is no recommended retail
price or many recommended retail prices
or the prices do not respond to market
mechanism or not correspond to the reality.
The change is to increase tax collection
management efficiency.

		 l Adding a regulation requiring industrial
			 operator and importer to clarify cost
			 structure for tax audit.
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		 l
			
			
			

เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแสดงการเสียภาษี
นอกจากการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครือ่ งหมาย
แสดงการเสียภาษี เพือ่ รองรับการเสียภาษีสนิ ค้าสุรา
และสินค้าไพ่

		 l
			
			
			

Adding a regulation on OEM by requiring
the employer to share the responsibility
and duty with the tax payer on tax payment
in order to prevent tax avoidance.

		 l ปรับปรุงระยะเวลาในการประเมินภาษีจาก 2 ปี
			 เป็น 3 ปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภาษี

		 l
			
			
			

Adding a regulation requiring an importer
to have excise registration and prepare the
book the say practice industrial operators
do for fairness and benefits in tax audit.

		 l
			
			
			

Adding a regulation on tax payment other
than excise stamp and fiscal marks to
support liquor and playing cards tax
payment.

		 l
			
			
			
			
			

ปรับปรุงระบบการโต้แย้งการประเมินภาษี โดยการ
ยกเลิกขัน้ ตอนการคัดค้านการประเมินภาษี รวมทัง้
ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วในการยุตขิ อ้ พิพาททางภาษี
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับวิธีการยุติข้อพิพาท
ทางภาษีของกรมสรรพากรและกรมศุลกากร

		 l
			
			
			
			

เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การยกเว้ น หรื อ คื น ภาษี
ส�ำหรับสินค้าทีน่ ำ� ไปใช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้าอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ของผู ้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรม

		 l เพิม่ บทบัญญัตใิ ห้ไม่ตอ้ งน�ำตัวผูต้ อ้ งหาไปยังทีท่ ำ� การ
			 ของพนักงานสอบสวน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและ
			 ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

		 l Extend tax assessment period from 2 years
			 to 3 years for the benefit of tax audit.
		 l
			
			
			
			
			
			

Improving tax assessment appeal system
by cancelling the contest notification stage
and setting clear framework for appeal
consideration to shorten tax dispute period,
which is in line with standard practice of
the Revenue Department and the Customs
Department.

		 l
			
			
			
			

Adding a regulation on tax exemption and
rebate on products used as raw materials
or part in other goods produced for export,
which will promote competitiveness of
industrial operators.

		 l
			
			
			

Adding a regulation requiring the suspect
not to be transported to the office of the
investigator to shorten process and time
for the suspect detention.

		 l
			
			
			

Adding a regulation on criteria, procedure
and conditions for import of liquor, tobacco
and playing cards for improved efficiency
on tax collection management control.
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		 l
			
			
			

เพิ่มบทบัญญัติในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการน�ำเข้าสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่
เพื่ อการควบคุมการบริหารการจัด เก็บภาษีใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

		 l ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของยาสูบ
			 พั น ธุ ์ พ้ื น เมื อ ง เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรมในการ
			 จัดเก็บภาษี
		 l ก�ำหนดลักษณะและจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ
			 ที่ต้องเสียภาษีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
			 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
		 l แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ความหมายของลั ก ษณะสิ น ค้ า
			 และบริการ ให้ครบถ้วนและชัดเจนขึ้น
		 l
			
			
			

ปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและอั ต ราภาษี ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั และเปลีย่ นแปลง
วิธีการเสียภาษี รวมทั้งเปลี่ยนฐานในการค�ำนวณ
ภาษี

		 l
			
			
			

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบทก�ำหนดโทษ
ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดท�ำร่างประมวล
กฎหมาย โดยเฉพาะการเพิ่ ม อั ต ราโทษปรั บ
ให้สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบัน

		 l
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

เพิ่ ม อ� ำ นาจรั ฐ มนตรี ใ นการก� ำ หนดให้ มี ก าร
เชื่อมโยงประเภทสินค้าตามประมวลกฎหมายภาษี
สรรพสามิตกับพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อรองรับการ
เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคณะรัฐมนตรี
ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ลงมติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎหมายทั้ ง 2 ฉบั บ
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วอยู ่ ร ะหว่ า ง
การตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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		 l Cancelling the regulation on local species
			 of tobacco advantage to assure tax
			 collection fairness.
		 l Specifying nature of and category of taxable
			 products and services to be in line with
			 excise tax collection objectives.
		 l Amending and expanding the definition
			 of goods and service characteristics to be
			 more complete and clearer.
		 l
			
			
			

Updating fee and tariff rate to better address
the current situation and the changing tax
collection process as well as a change on
the base for tax calculation.

		 l
			
			
			

Amending the regulations related to penalty
to support the new Excise Code, especially
updating fine rate to better address the
current money value.

		 l
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Increasing minister’s authority in integrating
product categories under the Excise Code
and Customs Code to prepare for ASEAN
economic integration. The Cabinet discussed
and resolved on 19 May 2015, granting an
approval on the Excise Department’s
proposal. The two draft laws were sent to
the Office of Council of State for review.
The draft will later be sent to the
Coordination Committee for the National
Legislative Assembly for review and to the
National Legislative Assembly later. The
draft laws are currently being reviewed by
the Office of Council of State.

�ปี 2558
68 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

2.2 กรมสรรพสามิตได้เสนอกระทรวงการคลังน�ำเสนอ
เรื่องก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับมอบรถยนต์ตามโครงการ
รถยนต์คันแรกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ขอใช้สิทธิ
ที่จะได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องรับมอบรถยนต์ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2558 ส่วนการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ให้ยื่นภายใน 90 วัน นับถัดจากวันรับมอบรถยนต์ตามที่ก�ำหนด
ไว้ ใ นมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ทั้ ง นี้
หากรับมอบรถยนต์ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้ถือว่า
ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ต ามโครงการฯ นี้ และจะเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ แ ละ
ค่าเสียหายใดๆ กับทางราชการไม่ได้ และคณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ

2.2 The Excise Department submitted to the
Ministry of Finance the proposal on the end of car
delivery period under the government’s first car scheme.
Consumers had to exercise their right to receive the
tax benefit under this scheme by taking delivery of the
car within 30 September 2015. Additional documents
have to be submitted within 90 days following the car
delivery date as stated in the Cabinet resolution dated
30 July 2012. In case that the car was delivered after
30 September 2015, the right under this scheme would
be revoked. The consumer cannot claim for the right or
compensation from the government. The proposal was
submitted to the Cabinet which already discussed and
approved the proposal on 8 September 2015.
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ผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มวิเคราะห์สินค้า Laboratory Service Division Performance
และของกลาง ปีงบประมาณ 2558
2015
ประเทศไทยและประเทศในกลุ ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง
10 ประเทศ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
นี้ ประเทศสมาชิกจ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการ
ที่จะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ท�ำให้
คาดการณ์ได้ว่า จะมีการน�ำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกและ
ส่งสินค้าออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นจ�ำนวนมาก
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลัก
ในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าตามพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้แก่ สินค้าสุราและ
แอลกอฮอล์ ยาสูบ น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เครื่องดื่มและ
น�้ำพืชผักผลไม้ เป็นต้น กรมสรรพสามิตจึงได้เตรียมความพร้อม
ในการรองรับการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าต่างๆ เพื่อการ
บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การป้องกันและปราบปรามสินค้า
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภค
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด โดยมีการเตรียม
ความพร้อม ดังนี้

As the 10 nations in the ASEAN region become
integrated into the ASEAN Economic Community at
the end of 2015, member countries have to change
to address the new environment, such as shared
market and manufacturing base, and free movement
of goods, services, investment, capital and labor. In this
respect, it is expected that there will be an increase
in import and export to the neighboring countries.
The Excise Department’s Laboratory Service Division,
as an organization under the Finance Ministry, has the
main responsibility in analyzing the quality of goods
in accordance with Liquor and Spirit Act B.E. 2493,
Tobacco Act B.E. 2509 and the Excise Tariff Act B.E.
2527. Goods included under these acts are liquor and
alcohol beverage, tobacco, oil and oil products,
beverage and fruit and vegetable juices. The Excise
Department has therefore prepared itself well to
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1. ด้ า นการออกปฏิ บั ติ ก ารโดยรถห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เคลื่อนที่ (Mobile Lab) กรมสรรพสามิตได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ไว้วา่ จะมีรถห้องปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีจ่ ำ� นวน 11 คัน ภายในปี 2560
เพื่อตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ได้แก่ สินค้าสุรา สินค้า
น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน และสินค้าเครื่องดื่มน�้ำพืชผักผลไม้
โดยจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อการบริหาร
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และป้องกันและปราบปรามสินค้า
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
		 กรมสรรพสามิต มีนโยบายเชิงรุกทางด้านการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าและของกลาง ดังนี้
		 1.1 ปฏิบตั งิ านเชิงบูรณาการ เพือ่ สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามสินค้าสรรพสามิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้
รถหน่ ว ยตรวจสอบน�้ ำ มั น เคลื่ อ นที่ (Mobile Lab) ร่ ว มกั บ
ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 1 - 9 ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และส�ำนักงานตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม (สตป.)
provide laboratory service. This will enable the
department to conduct product test with efficiency and
to prevent and suppress illegal goods while ensuring
that consumers receive high quality products that meet
the standards. Preparations are as follows:
1. Mobile Lab Service: The Excise Department
plan to have 11 mobile lab units within 2017 to provide
product analysis service on liquor, oil and oil products,
fruit and vegetable juice products. Close cooperation
with other government agencies will be enhanced to
increase excise tax collection efficiency and prevent
and suppress illegal goods.
		 The Excise Department has a proactive
policy on goods and confiscated goods analysis as
follows:
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		 1.2 ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการตรวจสอบเครื่ อ งวั ด สาร
มาร์คเกอร์ และสารมาร์คเกอร์ในน�้ำมันที่ส่งออกไปต่างประเทศ
ที่ ด ่ า นศุ ล กากรชายแดนทั่ ว ประเทศร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ส่วนภูมิภาค
		 1.3 ปฏิ บั ติ ง านเชิ ง บู ร ณาการในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ สนั บ สนุ น และเสริ ม ภารกิ จ ปฏิ บั ติ ง าน
ปราบปรามน�้ ำ มั น เถื่ อ นของชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารภั ย แทรกซ้ อ น
กองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในภาค 4 ส่ ว นหน้ า
(กอ.รมน.ภ.4 สน.)

ภาพการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง บู ร ณาการ กั บ ชุ ด ปฏิ บั ติ ง าน
ปราบปรามน�้ ำ มั น เถื่ อ นของชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารภั ย แทรกซ้ อ น
กองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในภาค 4 ส่ ว นหน้ า
(กอ.รมน.ภ.4 สน.) ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2558
ณ ต�ำบลเขาตูม อ�ำเภอยะริ่ง จังหวัดปัตตานี

		 1.1 Integrated operations, in cooperation
with the Excise Office Region 1 - 9 and area Excise
Branches nationwide and the Audi, Prevention and
Suppression Bureau, to support the prevention and
suppression of illegal excise products, using mobile
lab for oil analysis.
		 1.2 C h e c k i n g m a r k e r m e a s u r e m e n t
equipment and markers in exported oil at all customs
checkpoint by working closely with local officials as
seen in the pictures.
		 1.3 Integrated operations in southern
provinces to support illegal oil suppression activity
handled by the Internal Security Operations
Command.
Pictures show a mission of the illegal oil
suppression team of the Internal Security Operations
Office held from 6 - 15 November 2015 at Khao Toom,
Yaring, Pattani.

�ปี 2558
72 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

การตรวจสอบเครื่องมือวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ Oil and oil product measurement test
น�้ำมัน
กรมสรรพสามิตได้มีการจัดเก็บภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์
น�้ ำ มั น การจั ด เก็ บ ภาษี น�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ดั ง กล่ า ว
กรมสรรพสามิตมีการบริหารงานด้านการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับสากลโดยผ่านเครื่องมือวัด
ที่ ติ ด ตั้ ง อยู ่ ณ โรงอุ ต สาหกรรมและคลั ง น�้ ำ มั น ที่ อ ยู ่ ใ นข่ า ย

In tax collection on oil and oil products, the Excise
Department has in place correct and effect oil and
oil product tax collection process that meets with
international standard. Measurement tools have
been installed at nationwide plants and oil depot

การติดตั้งมาตรวัดน�้ำมัน
Installation of oil measurement equipment
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ของการควบคุมภาษีสรรพสามิตและ/หรือการน�ำเครื่องมือวัด
มาใช้ในการคิดค�ำนวณภาษีสรรพสามิตทั้งหลายทั่วประเทศ
เครื่องมือที่น�ำมาใช้ส�ำหรับค�ำนวณภาษีจะต้องมีความถูกต้อง
แม่นย�ำ ได้รบั การตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ กรมสรรพสามิต จึงได้
มีการตรวจสอบมาตรวัดน�ำ้ มัน ภาชนะบรรจุนำ�้ มันและผลิตภัณฑ์
น�้ ำ มั น และเครื่ อ งวั ด ระดั บ และเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ น�้ ำ มั น และ
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน ซึง่ เป็นกิจกรรมในโครงการตรวจสอบเครือ่ งมือวัด
น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันอยู่เป็นประจ�ำ เพื่อให้การค�ำนวณ
ภาษีมีความถูกต้องแม่นย�ำและมีความเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย
ไม่วา่ จะเป็นฝ่ายผูจ้ ำ� หน่าย ซึง่ ได้แก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ น�ำ้ มัน
หรือฝ่ายผูบ้ ริโภค การตรวจสอบเครือ่ งมือวัดน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์
น�ำ้ มันจะใช้วธิ กี ารตรวจสอบตามมาตรฐานสากล กล่าวคือ ในกรณี
ที่เป็นน�้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่เป็นของเหลวจะใช้วิธีการตาม
American Petroleum Institute (API) มีค่าความสามารถ
ในการอ่านซ�้ำ (Repeatability) อยู่ภายใน 0.05% และมีค่า
ความถูกต้องในการวัด (Accuracy) อยู่ภายใน ±0.1% ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมทีอ่ ยูใ่ นสถานะไอหรือก๊าซ (Vapor หรือ Gas)
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under excise tax control and/or the use of oil
measurement equipment for excise tax calculation.
The equipment used for tax calculation must be highly
accurate and checked on regular basis. The Department
therefore regularly check these oil measurement
equipment and tools, oil and oil product containers
and oil and oil product temperature gauges.
The activity is part of the Department’s regular
check on oil and oil product measurement equipment
to ensure accurate tax calculation that is fair to oil
distributors, including refinery and consumers. Oil and
oil product measurement equipments are checked
and tested in accordance with international standards.
In terms of oil and oil products, repeatability shall be
within 0.05% and accuracy within ±0.1% according to
the standard issued by American Petroleum Institute

เครื่องประมวลผล Batch Controller
Batch Controller Processor
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จะใช้วธิ ตี รวจสอบตาม American Gas Association (AGA)
หรือวิธีการมาตรฐานสากลก�ำหนดไว้หรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะมี
ค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) ไม่เกินร้อยละ 1 และ
ค่าความสามารถในการอ่านซ�้ำ (Repeatability) ไม่เกินร้อยละ
0.15 ในแต่ละปีกรมสรรพสามิตจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเข้าตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�ำ
ของเครื่องมือวัดที่ติดตั้ง ณ โรงอุตสาหกรรมและคลังน�ำ้ มันต่างๆ
ทั่วประเทศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ทีผ่ า่ นมา กรมสรรพสามิตสามารถออกตรวจสอบและ
อนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันทั้งหมด ดังนี้
1. การตรวจสอบมาตรวัดน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน จ�ำนวน
472 เครื่อง
2. การตรวจวัดถังบรรจุนำ�้ มันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน จ�ำนวน
243 เครื่อง
3. การตรวจสอบเครือ่ งวัดระดับและเครือ่ งวัดอุณหภูมนิ ำ�้ มัน
และผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน จ�ำนวน 93 เครื่อง

(API). In terms of Vapor or gas, American Gas Association
(AGA) standard or generally accepted international
standards has been adopted, under which accuracy
must be no higher than 1% and repeatability shall not
exceed 0.15%. Every year, the Excise Department will
send out a troop of experienced officials with good
engineering knowledge to visit plants and oil depot
to check the equipment performance. This program is
designed to boost tax collection efficiency, fairness and
accuracy. In 2015, the Excise Department has checked
and approved the continual use of oil and oil product
measurement equipment as follows:
1. Oil and oil product measurement equipment
472 units
2. Oil and oil product container measurement:
243 units
3. Oil and oil product volume and temperature
measurement: 93 units

ถังบรรจุผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
Oil product containers

เครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
Oil and Oil product level
and temperature measurement equipment
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การตรวจสอบทางเทคนิ ค ด้ า นเครื่ อ งมื อ
Technical test on oil and oil product
วัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
measurement equipment
1. หลักการและเหตุผล
		 ด้วยกรมสรรพสามิตได้มีการจัดเก็บภาษีน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ซึ่งได้มีการน�ำอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่สามารถ
แสดงผลได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง แม่นย�ำ มาใช้ในการแสดงผลและ
ค�ำนวณผลเพื่อให้เกิดความถูกต้องทางด้านการคิดค�ำนวณภาษี
สรรพสามิต จึงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ
ที่ถูกน�ำมาใช้ เช่น มาตรวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ภาชนะ
ถังบรรจุน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน และเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมินำ�้ มันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
		 ทั้งนี้ การด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล และมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรมสรรพสามิต
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรมเข้าตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด เพื่อให้
สามารถน�ำเครื่องมือวัดมาใช้ประโยชน์ในการคิดค�ำนวณภาษี
สรรพสามิตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
		

2.1 เพือ่ สนับสนุนด้านการจัดเก็บภาษีให้มปี ระสิทธิภาพ

		 2.2 เพื่อประโยชน์ในการคิดค�ำนวณภาษีสรรพสามิต
			 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม
3. ผู้รับผิดชอบ
		 ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ
ทางเทคนิค
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		

4.1 สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง

		

4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1. Rationale
		 The Excise Department has used accurate
equipment to measure oil and oil products to support
tax calculation precision. The equipments, which have
to be regularly checked, include oil and oil product
measurement gauge, containers and temperature
measurement equipment.
		 The equipment test has been conducted
accurately in accordance with international standards
and fair to all stakeholders. The Department assigned
experienced officials with engineering knowledge to
check and test the measurement equipment so as to
ensure accurate and efficient tax calculation.
2. Objectives
		

2.1 To ensure tax collection efficiency

		 2.2 To support accurate and fair excise
			 tax calculation
3. Responsible person
		 Technical Investigation Division, Bureau of
Excise Tax Collection Standard and Development
4. Expected outcome
		

4.1 To ensure tax collection efficiency

		

4.2 To enhance officials’ operational efficiency
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การเติมสาร MARKER ในน�้ำมันดีเซลที่ส่งออก Addition of marker in diesel oil for export
และน�้ำมันดีเซลที่น�ำไปจ�ำหน่ายในเขตต่อเนื่อง and sales in contiguous zone
1. ความหมายของสาร MARKER และน�้ำมันดีเซล
สาร MARKER หมายถึง สาร Marker ซึง่ กรมสรรพสามิต
จัดซื้อหรือจัดหาเพื่อใช้เติมในน�้ำมันดีเซล เดิมใช้สาร ชื่อ Marker
BB 2012 ปัจจุบันใช้สาร ชื่อ Marker MK 2014
		 น�้ำมันดีเซลที่ต้องเติมสาร Marker ได้แก่ น�้ำมันดีเซล
ที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีในกรณีที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือน�ำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100
หรื อ กรณี ที่ เ ติ ม ในเรื อ ที่ มี ข นาดเกิ น กว่ า ห้ า ร้ อ ยตั น กรอสส์
ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยไปต่างประเทศแล้ว ตามมาตรา
102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรือ
กรณีนำ�้ มันดีเซลทีข่ อยกเว้นภาษีเพือ่ น�ำไปจ�ำหน่ายในเขตต่อเนือ่ ง
ของราชอาณาจักร
2. วัตถุประสงค์ของการเติมสาร MARKER
		 2.1 เพื่อใช้ในการควบคุม ก�ำกับดูแล และตรวจสอบ
น�้ ำ มั น ดี เซลที่ ส ่ ง ออก และน�้ ำ มั น ดี เซลที่ น� ำ ไปจ� ำ หน่ า ยให้
ชาวประมงในเขตต่อเนือ่ ง (Tanker) เพือ่ ให้การบริหารการจัดเก็บ
ภาษี และการป้องกันปราบปรามของสินค้าประเภทน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

1. Definition of marker and diesel oil
Marker means marker substance procured by
the Excise Department to be added in diesel oil. In the
past, Marker BB 2012 was used and now replaced by
Marker MK 2014.
		 Diesel oil that needs to add marker include
diesel oil with tax exemption or refund or tax reduction
for export or distributed to the free zone according
to the Article 100 or diesel oil filled in over 500 gross
ton boats released to travel overseas in accordance
with the Article 102 (4) of the Excise Act B.E. 2527 or
tax-exempted diesel oil sold in contiguous zone.
2. Objectives of marker addition
		 2.1 To be used in control and check of diesel
oil for export or sold to tankers in contiguous zone in
order to ensure correct, fair, efficient and effective tax
collection management and prevention and suppression
of illegal oil and oil products.
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		 2.2 เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารน�ำน�ำ้ มันดีเซลทีส่ ง่ ออกนอก
ราชอาณาจักรโดยการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีน�้ำกลับมาใช้หรือ
จ�ำหน่ายในประเทศหรือแจ้งส่งออกเป็นเท็จหรือน�ำน�้ำมันที่ไป
จ�ำหน่ายให้ชาวประมงในเขตต่อเนื่องและน�ำกลับเข้ามาจ�ำหน่าย
ภายในประเทศ
		 2.3 เพื่ อ สกั ด กั้ น ขบวนการผู ้ ค ้ า น�้ ำ มั น ที่ ทุ จ ริ ต หรื อ
ผู้กระท�ำผิดให้น้อยลงหรือหมดไปในที่สุด
		 2.4 เพื่อส่งเสริมระบบการค้าน�้ำมันที่เป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบการค้าน�้ำมันที่สุจริตรวมทั้งได้ช่วยเหลือชาวประมง
ให้ได้ใช้น�้ำมันราคาถูก มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
3. วิธีการเติมและการวัดสาร MARKER
		 เติ ม โดยวิ ธี ก ารตั ก ตวงด้ ว ยมื อ (Manual) หรื อ ใช้
เครื่องฉีด (Injector) หรือวิธีอื่นตามที่ก�ำหนดในอัตราส่วนสาร
Maker 1 กิโลกรัม ต่อน�้ำมันดีเซล 50,000 ลิตร
4. สถานะของค่าสาร Marker MK 2014 ที่ตรวจวัดได้
		 4.1 ค่ า ที่ วั ด ได้ ไ ม่ เ กิ น 5 หน่ ว ย แสดงว่ า ไม่ มี ส าร
Marker ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ภาษี ห รื อ คื น ภาษี ห รื อ
ลดอัตราภาษี
		 4.2 ค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 6 - 15 หน่วยแสดงว่า
มีสาร Marker แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการพิจารณาค�ำขอยกเว้นภาษีหรือ
คืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสรรพสามิตต่อไป
		 4.3 ค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 16 - 24 หน่วยแสดงว่า
มีสาร Marker เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 4.4 ค่าที่วัดได้ตั้งแต่ 25 หน่วยขึ้นไป แสดงว่ามีสาร
Marker เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด
5. ประโยชน์ของการเติมสาร MARKER
		 5.1 การบริหารจัดเก็บภาษี และการป้องกันปราบปราม
ของสินค้าประเภทน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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		 2.2 To prevent the use or sales within the
country of exported diesel oil with tax exemption
or rebate or diesel oil wrongly reported or diesel oil
designated to be sold in contiguous zone.
		 2.3 To prevent and eliminate illegal oil trading
and traders.
		 2.4 To promote fair oil trading among oil
traders and ensure that fishermen have access to good
quality and legal but low price oil.
3. Addition and measurement of marker
		 Marker is added manually or with an injector
or other method specified by the Excise Department
at 1 kilogram of marker per 50,000 litres of diesel oil.
4. Marker MK 2014 level
		 4.1 If the level of Marker MK 2014 level is
measured at no more than 5 units, it means the oil
sample does not contain marker and is not eligible for
tax exemption or rebate or reduction.
		 4.2 If the level measured is between 6 - 15
units, the oil sample contains markers but does not
meet with the criteria. Another investigation shall be
introduced before the application for tax exemption,
rebate or reduction shall be considered.
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		 4.3 If the level measured is between 16 - 24
units, the oil sample contains marker as required.
		 4.4 If the level measured is higher than 25
units, the oil sample contains higher level of marker
than required.
5. Advantage of marker addition
		 5.1 Accurate, fair, effective and efficient tax
collection management and prevention and suppression
of illegal oil and oil products.
		 5.2 Tax exemption or rebate on diesel oil
exported and sold to fishermen in contiguous zone are
accurate and the oil is not illegally sold or returned to
domestic market.
		 5.3 Illegal oil trading and people involved in
such illegal actions are reduced and eliminated.
		 5.4 Fair oil trading system is established
making it fair to legal oil traders. Fishermen have access
to high quality oil that is cheap and legal.
		 5.2 การส่งออกน�้ำมันดีเซลไปนอกราชอาณาจักรหรือ
น�้ำมันที่ไปจ�ำหน่ายให้ชาวประมงในเขตต่อเนื่องโดยมีการยกเว้น
ภาษีหรือคืนภาษีเป็นไปโดยความถูกต้อง ไม่มกี ารลักลอบน�ำกลับ
มาใช้หรือจ�ำหน่ายในประเทศ
		 5.3 สามารถสกัดกั้นขบวนการผู้ค้าน�้ำมันที่ทุจริตหรือ
ผู้กระท�ำผิดให้มีจ�ำนวนน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด
		 5.4 ระบบการค้ า น�้ ำ มั น มี ค วามเป็ น ธรรมแก่
ผู้ประกอบการค้าน�้ำมันที่สุจริตรวมทั้งได้ช่วยเหลือชาวประมง
ให้ได้ใช้น�้ำมันราคาถูก มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ�ในระดับสากล
4th Strategy: Upgrading Services to Be a Leading International Organization

การจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ Preparation of Public Manual for Licensing
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต Facilitation Act B.E. 2558
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ด้วยพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ มี ก ารประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ประกอบกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 13
มกราคม 2558 เพือ่ พิจารณา เรือ่ ง การเตรียมการเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นควรให้
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. คัดเลือกหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการอนุมัติ
อนุ ญ าต เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ง านบริ ก ารส� ำ คั ญ ที่ ป ระชาชน

Following the publishing of the Licensing
Facilitation Act B.E. 2558 in the Royal Gazette on
22 January 2015, the Public Sector Development
Subcommittee on Good Governance Promotion
chaired by Deputy Prime Minister (Mr.Visanu
Krua-ngam) held a meeting on 13 January 2015 to
discuss the preparation for the implementation
of the act. The meeting resolved to assign the
Office of Public Sector Development Commission
(OPDC) to recruit government organizations to prepare
and publish the manual for the act. Such government
organization must have key responsibility in
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ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงมีความพร้อมในการด�ำเนินการ
มาจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงาน
อื่นๆ โดยให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท�ำ
คู่มือส�ำหรับประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมสรรพสามิตถือว่าเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกให้เป็น
หน่วยงานตัวอย่างในการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชน เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนางานบริการมาอย่าง
ต่อเนื่อง และลักษณะงานบริการมีความส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา

approving license, providing important services that
the public is very much interested in and are ready to
handle such work. OPDC was assigned to provide full
support on the manual preparation. In this regard, the
Excise Department was assigned by OPDC to be the pilot
organization due to its outstanding service development
and nature of the services that are important to drive
national economic and social development.
The Excise Department realized the importance
of the implementation of the Licensing Facilitation
Act B.E. 2558 in ensuring that the government would
provide convenient, fast and transparent service
to the public, leading to improved national
competitiveness. The department has therefore
implemented the following activities:
1. Assigning concerned officials to participate in
the manual preparation clinic workshop organized by
OPDC to establish good understanding on the manual
preparation guideline.
2. Establishing a committee and a working
committee on the preparation of manual for the
Licensing Facilitation Act B.E. 2558 to lay the
project framework, analyze and ensure that the
related approval procedure is in line with the law
and prepare the information for the manual.
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อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อันจะเป็นประโยชน์แก่การ
ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสเป็น
ธรรม และน�ำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มโครงการคลิ นิ ก
การจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้นเพื่อ
รับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดท�ำคู่มือฯ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะท� ำ งานจั ด ท� ำ คู ่ มื อ
ส�ำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อก�ำหนด
กรอบแนวทางการด�ำเนินการ วิเคราะห์กระบวนงานในการพิจารณา
อนุญาตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อจัดท�ำคู่มือ
ส�ำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
3. จั ด ท� ำ โครงการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ
คณะท�ำงานฯ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบราชการ
จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. มาให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำคู่มือฯ
4. จัดท�ำร่างคูม่ อื ฯ จ�ำนวน 101 คูม่ อื เสนอคณะกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบ และเสนอกรมสรรพสามิตเพื่ออนุมัติใช้คู่มือฯ
และประกาศบนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th
ซึ่ ง เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 7 ของพระราชบั ญ ญั ติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 โดยรายละเอียดของคู่มือฯ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�ำขอ ขั้นตอน ระยะเวลา
ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต และรายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมค�ำขอ ทั้งนี้ คู่มือฯ 101 คู่มือ
ได้จัดหมวดหมู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3. Implementing the public manual for
the Licensing Facilitation Act B.E. 2558 Project
by organizing a workshop for the working
committee and inviting experts from OPDC to provide
recommendation.
4. Preparing 101 draft manuals and submitting
them for the Committee and the Excise Department’s
approval. Once approved, the manual will be introduced
and published on the department’s website www.
excise.go.th in accordance with the Article 7 of the
Licensing Facilitation Act B.E. 2558. The manual cover
criteria, procedure and conditions (if any) in applying,
process, consideration and approval timeframe and list
of documents or evidence the applicants shall submit
together with the application. The 101 manuals were
prepared and categorized in according to related laws
as follows:
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวน

ตัวอย่างกระบวนงาน (คู่มือ)
เช่น การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25) การขออนุญาต
ท�ำบัญชีประจ�ำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(มาตรา 112) การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62) เป็นต้น
เช่น การขออนุญาตท�ำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์) (มาตรา 5)
การขออนุญาตน�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจ�ำหน่าย
ในร้านค้าปลอดอากร (มาตรา 6) การขอใบอนุญาตขายสุรา
(ส�ำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4
(ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา 17) เป็นต้น

คู่มือฯ ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527

19 กระบวนงาน (คู่มือ)

คู่มือฯ ตามพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493

30 กระบวนงาน (คู่มือ)

คู่มือฯ ตามพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. 2509

47 กระบวนงาน (คู่มือ)

เช่น การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 7) การขออนุญาต
ให้บ่มใบยา (มาตรา10) การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน (มาตรา 21)
การขออนุญาตน�ำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพือ่ การค้า (มาตรา 27)
เป็นต้น

พระราชบัญญัติไพ่
พุทธศักราช 2486

5 กระบวนงาน (คู่มือ)

เช่น การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7) การขอใบอนุญาต
ให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่ส�ำนักงานสรรพสามิต (มาตรา 7) การขอ
ใบอนุญาตให้ขายไพ่ลว่ งหน้าทางอินเทอร์เน็ต (มาตรา 7) เป็นต้น

รวม

101 กระบวนงาน (คูม่ อื )

Related laws

Amount

Examples of the procedure (manuals)
Excise registration (Article 25), permission to prepare
daily ledger and monthly statement using machines
(Article 112) and registration application of registered
tax mark (Article 62)

Manual for the Excise Act
B.E. 2527

19 procedures
(manuals)

Manual for the Liquor and
Spirit Act B.E. 2493

30 procedures
(manuals)

Brewed beverage-wine making permission (Article 5),
license application for liquor import for sale in duty
free shop (Article 6), application for liquor sales license
(for existing licensee) in category 3 and 4 (except
alcohol) (Article 17)

Manual for the Tobacco Act
B.E. 2509

47 procedures
(manuals)

Permission application to grow tobacco (Article 7),
permission for tobacco curing (Article 10), license
application for the sales of cigarette type 1 without
volume limitation (Article 21), permission to import
tobacco and cigarette for sale (Article 27)

Manual for the Playing Cards 5 procedures
(manuals)
Act B.E. 2486

Total

101 procedures
(manuals)

License application for playing cards sales (new
licensee) (Article 7), license application for advanced
playing cards sales in front of Excise Office (Article 7),
license application for advanced playing cards sales
on the Internet (Article 7)
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5. จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชนทั้ ง หมดของ
กรมสรรพสามิตเข้าสู่ระบบสารสนเทศ “ศูนย์กลางคู่มือส�ำหรับ
ประชาชน” ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกน�ำไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลเพือ่ ติดต่อราชการของรัฐบาลที่
www.info.go.th และสามารถดาวน์โหลด application “คู่มือ
ประชาชน” ได้ ที่ APP STORE ของ APPLE ที่ https://
itunes.apple.com/us/app/khumux-prachachn/
id1011695147?mt=8 และระบบ Android ที่ https://play.
google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.ad.opdcapp
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และประชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์
ในการสืบค้นคู่มือประชาชนได้โดยง่าย
6. แจ้งให้หน่วยงานทุกหน่วยงานของกรมสรรพสามิต
จัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนของแต่ละหน่วยงาน และด�ำเนินการ
กรณีทเี่ กิดเหตุแห่งความล่าช้าซึง่ ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ ร ะบุ ไว้ ใ นแต่ ล ะคู ่ มื อ ประชาชน รวมทั้ ง
ด� ำ เนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
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5. Distributing all the Excise Department
manual into the OPDC’s “Public Manual Centre”
and the manuals have been published on www.
info.go.th and interested persons can download
the manual application via Apple’s App Store at
https://itunes.apple.com/us/app/khumux-prachachn/
id1011695147?mt=8 and for Android at https://play.
google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.ad.opdcapp
for easy reference.
6. Demanding all units under the Excise
Department to prepare own public manual and take
immediate action if the project failed to be completed
by deadline specified in the manual. The department
has also prepared other activities and procedure to
support the implementation of the License Facilitation
Act B.E. 2558.
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award
(PMQA) สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
(PMQA) for Excellence
กรมสรรพสามิ ต ได้ ด� ำ เนิ น การตามเกณฑ์ PMQA
(Public sector Management Quality Award) มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับสามารถพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐส�ำเร็จตามค�ำรับรองการปฏิบตั ิ
ราชการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการด�ำเนินการที่ผ่านมาถือได้ว่า
ประสบความส�ำเร็จในระดับที่ดี ในปีงบประมาณ 2555 - 2557
ได้รับรางวัลระดับชาติจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว 4 รางวัลจาก
4 หมวด ดังนี้
1) รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและ
นวัตกรรม จากผลงานการด�ำเนินการของหมวด 6 : การจัดการ
กระบวนการ (ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ 2555)
2) รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ จากผลงานการด�ำเนินการของหมวด 2 :
การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และรางวั ล ด้ า นการวิ เ คราะห์
ผลการด�ำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จากผลงาน
การด�ำเนินการของหมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ (ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ 2556)
3) รางวั ล ด้ า นการมุ ่ ง เน้ น ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย จากผลงานการด�ำเนินการของหมวด 3 : การให้ความ
ส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ได้รับรางวัลใน
ปีงบประมาณ 2557)

The Excise Department has adopted the Public
Sector Management Quality Award (PMQA) guideline
for its operations since 2006 and has successfully
achieved management quality as required. Its
operations and administration have therefore been
certified under PMQA guideline. This is considered
a significant achievement. In the fiscal year 2012 2014, the Excise Department won 4 awards in 4
categories from the Office of Public Sector Development
Commission as follows :
1) Award for quality process and innovation
excellence for its operations under Section 6 : process
management (Award presented in the fiscal year 2012).
2) Award for strategic plan and communications
to support execution under the implementation under
Section 2 : strategic planning. The Department also
received award for operational analysis and knowledge
management under Section 4 : measurement, analysis
and knowledge management (Award presented in the
fiscal year 2013).
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ในปี ง บประมาณ 2558 กรมสรรพสามิ ต มี น โยบายให้
ขยายเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้ใช้
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาองค์ ก รแบบบู ร ณาการ
เนือ่ งจากได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืนในการเสริมสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถของส่วนราชการ โดยได้
ด�ำเนินการ ดังนี้
1) จั ด ท� ำ แนวทางและวิ ธี ก ารประเมิ น ผลคะแนนเพื่ อ
ให้ ร างวั ล ตามโครงการ โดยก� ำ หนดประเด็ น ให้ ด� ำ เนิ น การ
ตามเกณฑ์ PMQA จ�ำนวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็ น 1 : การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และการรั บ ฟั ง และเรี ย นรู ้ ค วามต้ อ งการ และความคาดหวั ง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็ น 2 : การมุ ่ ง เน้ น ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย (การสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กั บ ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หรื อ การจั ด กิ จ กรรม
การจัดการผลกระทบทางลบ)
ประเด็น 3 : การส�ำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็ น 4 : การด� ำ เนิ น การจั ด การกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
อย่างเป็นระบบ
ประเด็น 5 : การส่งเสริมและจัดท�ำแผนธรรมาภิบาล
ประเด็น 6 : การจัดการกระบวนการ
ประเด็น 7 : 7.1 การจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่อง
และการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
			
7.2 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ของกรมสรรพสามิต
ประเด็น 8 : การจัดการความรู้
2) จัดท�ำคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 1 เล่ม เพื่อให้การด�ำเนินการ
ตามแนวทางและวิธีการประเมินผลฯ ไปในทิศทางทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร
3) แจ้งให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการตามกรอบแนวทาง
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3) Award for stakeholders and customer-centric
service under the Section 3 : concentration on customers
and stakeholders (Award presented in the fiscal year
2014).
In the fiscal year 2015, the Excise Department
extended the implementation of PMQA guideline
throughout its organization under the integrated
organization development project. The project was
implemented in recognition of the importance of
sustainable public sector management quality
enhancement in raising operational standard and public
sector competitiveness. Actions taken are as follows:
1) Prepare guideline and assessment process for
award presentation. Eight key areas of implementation
under PMQA guideline are as follows :
1st Issue : Allowing customers and stakeholders
to participate in organizational operations and listening
to the real needs and expectation of customers and
stakeholders
2nd Issue : Focus on customers and stakeholders
(through network building or activities to nurture
relationship with customers and stakeholders or
activities to manage adverse impact)
3rd Issue : Customer and stakeholders’ satisfaction
survey
4th Issue : Systematic complaint management
5th Issue : Good corporate governance promotion
and planning
6th Issue : Process management
7th issue : 7.1 Business continuity and service
standard development plans
			 7.2 Excise Department service standard
improvement
8th Issue : Knowledge management
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การประเมิน พร้อมทัง้ มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
4) ออกให้คำ� ปรึกษา/แนะน�ำการด�ำเนินการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ จ�ำนวน 4 หน่วยงาน
คือ ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
จันทบุรี

2) Preparing organizational development
manual for the fiscal year 2015 to provide guideline
for organization operations to ensure that the entire
organization moves in the same direction and is assessed
based on the same criteria.
3) Informing all units to follow the assessment
guideline, monitoring and assessing operation result
two times (6-month and 12-month periods).
4) Providing consultancy and recommendation
on organization improvement and exchange experience
with 4 units - the Excise Office Region 2, Excise Office
Region 5, Excise Office Region 6 and Excise Office in
Chantaburi.
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การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ�ำปีงบประมาณ Human Resource Management in the
พ.ศ. 2558
fiscal year 2015
การบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการปรับปรุงต�ำแหน่ง
การเลื่อนต�ำแหน่ง การบรรจุและรับโอน การเปลี่ยนต�ำแหน่ง
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การจ้างงานลูกจ้าง
ชั่วคราว และการปรับเงินเดือน ได้ด�ำเนินการดังนี้
1) ก�ำหนดต�ำแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต (10 ภาค) จ�ำนวน 10 ต�ำแหน่ง
2) ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง
3) ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ระดับอาวุโส เป็นต�ำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตระดับช�ำนาญ
การพิเศษ ในส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และ 6 จ�ำนวน
2 ต�ำแหน่ง
4) ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
ช�ำนาญการพิเศษ (ต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
ของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่) จ�ำนวน 20 ต�ำแหน่ง (รอน�ำเข้า
ที่ประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต)
5) ได้ รั บ การจั ด สรรอั ต ราว่ า งจากผลการเกษี ย ณอายุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 52 อัตรา (ได้รับคืนทั้งหมด)

The Excise Department implemented various
activities related to promotion, employment, transfer,
position change and recruitment of officials and
employment of temporary staff as well as pay
adjustment as follows :
1) Identify 10 positions of expert on excise tax
collection management (10 regions)
2) Improve qualifications for senior computer
professional level position : 1 position
3) Raise the senior excise official position to excise
senior professional level in the Excise Office Region 4
and 6 (2 positions)
4) Improve qualifications for excise senior
professional level (head of tax collection management
at Area Excise Office) : 20 positions (to be considered
by the Subcommittee on Government Official, Excise
Department)
5) Receive 52 positions from retirement vacancies
in the fiscal year 2014

รายงานประจำ�ปี 2558
88 กรมสรรพสามิ
ต

6) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และกรอบ
อัตราก�ำลัง (อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

6) Improve job distribution structure and
manpower (under preparation)

7) การด�ำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 11 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 5 ราย

7) Implement highly effective government
official system class 11 for the fiscal year 2015 : 5 persons

8) การประเมิ น ผลงานบุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับช�ำนาญการ ช�ำนาญการพิเศษ
เปลี่ยนสายงาน จ�ำนวน 48 ราย

8) Appraise officials for promotion to professional
and senior professional levels and job change :
48 persons

9) อนุมัติการปรับเปลี่ยนสายงาน (ต�ำแหน่ง) ของลูกจ้าง
ประจ�ำ (พนักงานพิมพ์เป็นพนักงานธุรการ) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 28 ต�ำแหน่ง

9) Approve job (position) change for permanent
employees (from typist to administrative official)
for the fiscal year 2015 : 28 positions

10) อนุมัติต�ำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 1,998 ต�ำแหน่ง

10) Approve new temporary staff position for
the fiscal year 2016 : 1,998 positions

11) การด�ำเนินการสรรหาข้าราชการ กรณีรบั โอนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ จ�ำนวน 79 ราย

11) Recruit officials, in case of transfer of ordinary
civil servants : 79 persons

12) การด�ำเนินการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปสังกัด
หน่วยงานอื่น จ�ำนวน 2 ราย

12) Transfer ordinary civil servants to other
government organizations : 2 persons

13) การจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป จ�ำนวน 31 ราย

13) Hire general government employees :
31 persons

14) การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 54 ราย
15) การอนุ ญ าตให้ พ นั ก งานราชการลาออกจาก
การปฏิบัติงาน จ�ำนวน 11 ราย
16) การอนุ ญ าตให้ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวลาออกจากราชการ
จ�ำนวน 30 ราย
17) การขออนุมัติใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปและก�ำหนดอายุสัญญาจ้าง จ�ำนวน 8 ราย
18) การขออนุมัติใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 6 ราย
19) การขออนุมัติใช้บัญชีลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรับการจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 8 ราย
20) การปรับระดับลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 3 ราย
21) การจั ด ท� ำ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(HR Scorecard) จ�ำนวน 3 รายการ
22) การสรุ ป แบบประเมิ น ผลลู ก จ้ า งชั่ ว คราว จ� ำ นวน
1,874 ราย
23) การจัดสอบแข่งขันข้อเขียนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต�ำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบตั กิ าร จ�ำนวนผูส้ มัครสอบ จ�ำนวน
4,044 ราย

14) Hire temporary staff : 54 persons
15) Approve resignation of government officials :
11 persons
16) Approve resignation of temporary staff :
30 persons
17) Approve accounts for those who pass the
general government employee recruitment process :
8 persons
18) Approve accounts for those who pass the
government recruitment process and will become
temporary staff : 6 persons
19) Approval temporary staff accounts to hire new
temporary staff : 8 persons
20) Promote employee position : 3 persons
21) Prepare HR scorecard plan : 3 items
22) Assess temporary staff : 1,874 persons
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24) การด�ำเนินการบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการใหม่ จ�ำนวน
16 ราย
25) การอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จ�ำนวน
24 ราย
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23) Arrange a test to recruit ordinary civil
servants, tax auditor - practitioner level position : total
of applicants 4,044 persons
24) Hire and appoint new civil servants : 16 persons

26) การย้ายข้าราชการ จ�ำนวน 422 ราย

25) Approve resignation of civil servants : 24 persons

27) การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 27 ราย

26) Transfer civil servants : 422 persons

28) การด�ำเนินการเลื่อนข้าราชการ
		

- ระดับช�ำนาญการ จ�ำนวน 10 ราย

		

- ระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 44 ราย

29) การแต่งตั้งข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ราย
30) การด�ำเนินการปรับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
ของอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2557

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปี ง บประมาณ 2558 ส� ำนั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ได้ ด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมสรรพสามิ ต
อย่างต่อเนื่องได้ด�ำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น
63 โครงการและมีผู้ผ่านการอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,385 คน
แบ่งเป็น
1) โครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในภารกิจหลัก
ของกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 11 โครงการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ�ำนวน 1,236 คน

27) Transfer civil servants who gain higher
education : 27 persons
28) Promote civil servants
		

- Professional level : 10 persons

		

- Senior professional level : 44 persons

29) Appoint civil servants - advisory level : 3 persons
30) Adjust salary and wage for civil servants,
employees and officers by 4% of the payment rate
according to the Cabinet resolution effective from
1 December 2014

Human Resource Development
In the fiscal year 2015, the Human Resource
Development Department has continuously developed
its personnel and arranged 63 trainings with 4,385
participants. Details are as follows :
1) Training for efficiency enhancement in Excise
Department’s core responsibility : 11 projects, 1,236
participants
2) Trainings to support core responsibility : 22
trainings, 1,843 participants
3) Other skill trainings, e.g. information technology,
English proficiency, external training, etc. : 33 trainings,
1,306 participants

Scholarship
1) The Finance Ministry allocated budget from
the Ministry of Finance Personnel Development Fund
for master’s degree scholarships for 20 civil servants at

�ปี 2558
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2) โครงการฝึกอบรมเพือ่ สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร
จ�ำนวน 22 โครงการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 1,843 คน
3) โครงการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ภายนอกกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น จ�ำนวน 33 โครงการ มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจ�ำนวน 1,306 คน

การให้ทุนการศึกษา
1) กระทรวงการคลั ง ได้ จั ด สรรเงิ น จากกองทุ น พั ฒ นา
บุ ค ลากรของกระทรวงการคลั ง เพื่ อ เป็ น ทุ น การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโทแก่ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 20 ทุน และ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จ�ำนวน 4 ทุน ให้แก่ข้าราชการ
กรมสรรพสามิต รวม 24 ราย ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชา	
Course
สาขานิติศาสตร์
Laws
สาขาบริหารธุรกิจ
Business administration
สาขารัฐศาสตร์
Political science
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
รวม
Total

the Excise Department, and allocated deposit for local
tax collection expenses for 4 scholarships. The total 24
scholarships are as follows :

ปีการศึกษา 2558 (ราย)
No. of awardees in 2015
1
15
2
6
24
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2) ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกภายในประเทศ
จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง รวมจ�ำนวน
5 ทุน ได้แก่

2) PhD scholarships at local education institutes,
funded by the Ministry of Finance Personnel
Development Fund, totaling 5 scholarships as follows :

		 - หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต บริ ห าร
			 อุตสาหกรรม จ�ำนวน 1 ทุน

		 - PhD in Business Administration, Industrial
			 Management : 1 scholarship

		 - หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการ
			 จัดการ จ�ำนวน 1 ทุน

		

		 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
			 ทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวน 1 ทุน
		 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน
			 1 ทุน
		

- PhD in Management : 1 scholarship

		 - PhD in Human Resource Development :
			 1 scholarship
		

- PhD in Public Administration : 1 scholarship

		

- PhD in Laws : 1 scholarship

- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน 1 ทุน

การจัดสวัสดิการกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตด�ำเนินการโครงการให้ทนุ การศึกษาประจ�ำปี
การศึกษา พ.ศ. 2557 ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนลดภาระค่าใช้จา่ ยของบุคลากร เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการด�ำเนินการสวัสดิการกรมสรรพสามิต โดยให้ทนุ การศึกษา
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา รวม
431 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 1,215,000 บาท

Benefits Management
The Excise Department offers scholarships to
children of its civil servant, employees and staff for
the fiscal year 2014 to alleviate their financial burden,
which is the Department’s intention to provide good
benefits to its people. The scholarships are offered for
students in the Prathom 1 level up to undergraduate
level, totaling 431 persons and Baht 1,215,000.

�ปี 2558
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ด้านวินัยและจริยธรรม
ส� ำ หรั บ งานด้ า นวิ นั ย และจริ ย ธรรมกรมสรรพสามิ ต
ได้ด�ำเนินการตามแผน/โครงการและมีผลการด�ำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทุกโครงการ ดังนี้
1. โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
2. แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
		 ภาครัฐ
3. นโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี
4. การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
5. แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
6. ประมวลจริยธรรม
7. รายงานผลการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ แนวทางและ
		 มาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ป ั ญ หาการทุ จ ริ ต
		 และประพฤติมิชอบในหน่วยราชการไทย
8. รายงานผู้กระท�ำผิดวินัย
9. ด�ำเนินการตรวจสอบประวัตขิ า้ ราชการทางวินยั คดีแพ่ง
		 คดีอาญาของข้าราชการ
10. ด� ำ เนิ น การตามมาตรการของศู น ย์ อ� ำ นวยการ
		 พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
11. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
12. การคั ด เลื อ กข้ า ราชการผู ้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ช อบด้ ว ย
		 ความซือ่ สัตย์สุจริต

Discipline and ethics
The Excise Department has implemented the
plan and projects to promote discipline and ethic and
has achieved individual goal of each project. The plans
and projects implemented are as follows:
1. Clean Excise Department Project
2. Anti - corruption in the Government Sector
		 Operation Plan
3. Good Corporate Governance Policy
4. Excise Department’s Transparency Standard
		 Creation
5. Sexual Equality Promotion Master Plan
6. Code of Ethics
7. Anti - corruption in Thai Government Sector
		 Measures Report
8. Disciplinary Breach Report
9. Investigation of Personal Information of
		 Civil Servants related to civil and criminal cases
10. Anti - drug measures implementation
11. Civil servants with outstanding performance
		 selection
12. Selection of civil servants with outstanding
		 integrity
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Internal Follow Up

การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและ
การให้ค�ำปรึกษาและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุ ม และการก� ำ กั บ ดู แ ลอย่ า งเป็ น ระบบและระเบี ย บ
กระบวนการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
การวางแผนการตรวจสอบ การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และ
การติดตามผลการตรวจสอบ

Internal follow up is an important activity
that enhances confidence while providing a system
for recommendation and added value creation.
The follow up system ranges from effectiveness
assessment and improvement of the risk management,
systematic administration and governance practice.
Internal follow up process starts with audit planning
to operation plan, implementation, reporting and
monitoring of the implementation.
Monitoring is the final phase of the follow up
system. It ensures that the internal auditor’s
recommendations on operation improvement are
efficiently and effectively implemented. This is
important for the organization to minimize or eliminate
corruption while promoting transparency, creating
good corporate image and making the organization
ready for external audit.

การติดตามผลการตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส�ำคัญ
ของงานตรวจสอบ ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น หน่ ว ยรั บ ตรวจสามารถ
น� ำ ข้ อ เสนอแนะ ของผู ้ ต รวจสอบภายในไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลหรื อ ไม่ และส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร
ลดการทุจริต โปร่งใส เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมถึง
พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

�ปี 2558
94 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

ทั้งนี้ ก่อนรายงานผลการตรวจสอบกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้มีการประชุมและสรุปผลกับหน่วยรับตรวจเพื่อสอบทานผล
ก่อนรายงานทุกครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ และเป็นข้อตกลงว่าจะสามารถ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่กลุ่มตรวจสอบภายในแนะน�ำได้

l

30 วัน
30 days

l

l

45 วัน
45 days

l

l

60 วัน
60 days

l

l

90 วัน
90 days

l

Before the audit report is made, the Internal
Audit has to meet with the audited unit to discuss,
summarize and review the result. This also promotes
good relationship between the auditors and the
audited unit and serves as a commitment between
the two units in complying with the recommendations
made by the Internal Audit unit.

ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์
Follow up by phone
จัดท�ำหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร
Follow up in writing
จัดท�ำรายงานผลการติดตามเสนออธิบดีรับทราบครั้งที่ 1
1st follow up report for Director General’s acknowledgement
จัดท�ำรายงานผลการติดตามเสนออธิบดีรับทราบครั้งที่ 2
(กรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน)
2nd follow up report for Director General’s acknowledgement
(in case the process cannot be completed within 60 dyas)

กระบวนการติ ด ตามผลการตรวจสอบที่ ดี แ ละต่ อ เนื่ อ ง
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับตรวจ
และองค์กรอย่างแท้จริง ท�ำให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไข
เหมาะสม ครบถ้วนทุกประเด็นภายในเวลาที่ก�ำหนด รวมถึง
ทราบว่าหน่วยรับตรวจพบปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ มาตรฐานและ
การควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

Effective and continuous follow up is an important
process as it will bring recommendations into concrete
action for the best benefits of the organization.
It ensures that the audited units actually and completely
adopted the recommendations and whether problems
are appropriately, completely and timely addressed.
In addition, this process enables the organization
to acknowledge problems and challenges that the
audited unit encounters. In summary, the entire process
reflects operational transparency of the audited units
and efforts to comply with regulations, standard and
improved internal control.
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กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปรับปรุงกระบวนการติดตาม
ผลการตรวจสอบโดยการใช้ Excise I-N-T Follow Up
เพื่อก�ำหนดระยะเวลาติดตาม การรายงานผล และผู้รับผิดชอบ
ที่ ชั ด เจน ท� ำ ให้ ล ดปั ญ หาที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อเสนอแนะ หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน และไม่ได้รายงาน
ผลกลุ ่ ม ตรวจสอบภายในตามเวลาที่ ก� ำ หนด ซึ่ ง อาจจะส่ ง
ผลกระทบให้องค์กรไม่โปร่งใส เนือ่ งจากการปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และการควบคุมภายในที่ดี กระบวนการนี้
ท� ำ ให้ ผู ้ ต รวจสอบภายในทราบถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคระหว่ า ง
การด� ำ เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะในขั้ น ตอนของการติ ด ตาม
ทวงถามเบื้ อ งต้ น และสามารถช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยรั บ ตรวจ
ด้านการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำระบบการเตือนผู้ตรวจสอบภายใน
และหน่วยรับตรวจผ่านเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ตาราง Date time
ขัน้ บันได Step Follow Up และบันทึกการเตือนในปฏิทนิ Online
Google Calendar ผ่าน E-mail และ Smart Phone ท�ำให้มี
ขั้นตอนการท�ำงานที่ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน สร้างความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของผู ้ ต รวจสอบภายในให้ กั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ และที่ ส� ำ คั ญ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจได้รับการแก้ไข
ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งผลให้กรมสรรพสามิตเป็นองค์กรที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ในที่สุด

95

The Internal Follow Up Unit has improved its
audit monitoring process using Excise I-N-T Follow Up in
deciding timeframe, reporting and responsible person.
Such clear process significantly reduces problems that
may arise if the audited unit fails to take full action as
recommended, which may cause no transparency due
to failure to comply with regulations, rules and internal
control. The process also enables the internal auditors
to acknowledge problems and challenges during
the initial follow up stage and can therefore provide
immediate assistance to the audited units through
coordination with related units or recommendations.
An alarm system is in place to assist internal
auditors and audited units. Such tools are, for example,
date time table and step follow up and reminder via
online Google Calendar through e-mail and smartphone.
This provides the Department with a clear step-by-step
procedure that enhances efficiency of the internal
auditor and increases the audited unit’s satisfaction
on the auditor’s performance. More importantly, the
recommendations that are useful to the organizations
are properly implemented, which is crucial to making
the Excise Department a transparent organization.

Date
Time

Step
Follow Up

Google
Calendar

l

l

l

l

จัดท�ำตารางเวลา
เพื่อติดตามงาน
ก�ำหนดวันที่ ผู้รับผิดชอบ
บอร์ดกระบวนการ
ติดตามแบบขั้นบันได

เตือนผ่านปฏิทิน Online
E-mail และ SMS

�ปี 2558
96 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement
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งบแสดงฐานะการเงิน

กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
			

หมายเหตุ

2558

(หน่วย : บาท)
2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน				
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
7,111,314,339.47
6,086,592,934.93
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
6
107,644,477.40
27,019,536.94
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		
1,118,700,145.76
1,186,554,556.67
		 วัสดุคงเหลือ		
305,577,075.10
296,067,445.08
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
8,643,236,037.73
7,596,234,473.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
		 ลูกหนี้ระยะยาว		
32,299,126.24
32,198,300.00
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
7
4,003,858,177.35
3,555,253,609.06
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8
304,425,519.44
366,971,722.85
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
161,100.00
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4,340,582,823.03
3,954,584,731.91
รวมสินทรัพย์
12,983,818,860.76
11,550,819,205.53
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน				
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น
9
202,526,157.74
98,473,367.61
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
10
2,692,799,624.35
3,213,111,144.06
		 เงินรับฝากระยะสั้น
11
464,972,379.30
556,847,701.00
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
634.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,360,298,795.59
3,868,432,212.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		
41,529,514.22
52,319,231.46
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		
2,317,500.00
2,317,500.00
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
100,826.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
43,947,840.46
54,636,731.46
รวมหนี้สิน
3,404,246,636.05
3,923,068,944.13
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
9,579,572,224.71
7,627,750,261.40
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
		 ทุน		
2,114,454,740.73
2,015,770,216.63
		 รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
7,465,117,483.98
5,611,980,044.77
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
9,579,572,224.71
7,627,750,261.40
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

�ปี 2558
98 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย : บาท)
			

หมายเหตุ

2558

2557

รายได้					
รายได้จากงบประมาณ
12
3,059,860,100.34
3,080,607,483.84
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล		
5,437,200.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
13
2,622,672,417.21
2,737,578,883.55
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
14
97,742,437.78
152,286,754.21
รายได้อื่น
15
343,525.35
602,142.16
รวมรายได้
5,780,618,480.68
5,976,512,463.76
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
16
1,989,925,379.53
1,889,661,739.67
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
17
553,923,373.38
521,744,635.75
ค่าตอบแทน
18
2,460,016.00
3,538,234.40
ค่าใช้สอย
19
1,051,458,330.80
778,233,996.20
ค่าวัสดุ
20
394,529,515.26
606,664,905.60
ค่าสาธารณูปโภค
21
79,855,093.59
80,609,264.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
22
447,146,095.00
395,498,998.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
23
220,288,819.81
224,939,968.07
ค่าใช้จ่ายอื่น
24
162,747,385.98
178,279,255.93
รวมค่าใช้จ่าย
4,902,334,009.35
4,679,170,998.44
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
878,284,471.33
1,297,341,465.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ANNUAL REPORT 2015
THE EXCISE DEPARTMENT

99

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
				
ทุน
			
หมายเหตุ		

รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สทุ ธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ตามที่รายงานไว้เดิม

2,097,125,316.15

3,969,873,299.46

6,066,998,615.61

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		

344,765,279.99

344,765,279.99

4,314,638,579.45

6,411,763,895.60

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2557
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด

2,097,125,316.15

(81,355,099.52)		

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด		

1,297,341,465.32

1,297,341,465.32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2,015,770,216.63

5,611,980,044.77

7,627,750,261.40

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ตามที่รายงานไว้เดิม

2,015,770,216.63

5,611,980,044.77

7,627,750,261.40

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		

1,379,159,934.41

1,379,159,934.41

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558

6,991,139,979.18

9,006,910,195.81

473,977,504.80

473,977,504.80

7,465,117,483.98

9,579,572,224.71

การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด

2,015,770,216.63
98,684,524.10

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

2,114,454,740.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

�ปี 2558
100 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
แผนงบประมาณ					
งบบุคลากร
1,376,406,100.00
- 1,418,400,295.97
งบด�ำเนินงาน
280,246,604.00
15,223,565.81
258,832,063.27
งบลงทุน
357,132,858.00
199,390,228.14
157,742,628.23
งบอุดหนุน
10,923,162.90
10,858,238.17
งบรายจ่ายอื่น
2,032,654,675.10
20,400,000.00
21,600,000.00 1,990,288,831.57

-41,994,195.97
6,190,974.92
1.63
64,924.73
365,843.53

        รวม

-35,372,451.16

4,057,363,400.00

20,400,000.00

236,213,793.95 3,836,122,057.21

คงเหลือ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ 2558
รายการ
		

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบลงทุน

81,599,540.00

24,014,540.00

57,585,000.00

งบรายจ่ายอื่น

26,530,000.00

20,845,000.00

5,685,000.00

            รวม

108,129,540.00

44,859,540.00

63,270,000.00

งบด�ำเนินงาน

10,456,752.95

10,456,752.95

-

งบลงทุน

54,697,845.00

54,697,845.00

-

งบรายจ่ายอื่น

25,582,436.00

25,582,436.00

-

               รวม

90,737,033.95

90,737,033.95

-   

198,866,573.95

135,596,573.95

  ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

รวมทั้งสิ้น

63,270,000.00
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการ

งบสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
           รวม

87,000,000.00
38,000,000.00

81,599,540.00
26,530,000.00

2,990,000.00
11,370,000.00

2,410,460.00
100,000.00

125,000,000.00

108,129,540.00

14,360,000.00

2,510,460.00

ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต				
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
          รวม

1,372,324,709.00
260,294,955.00
116,207,345.00
6,200,000.00
406,731,091.00

10,456,752.95
54,697,845.00
6,194,100.57
25,582,436.00

1,330,192,228.09
243,378,000.58
61,469,500.00
378,761,318.36

42,132,480.91
6,460,201.47
40,000.00
5,899.43
2,387,336.64

2,161,758,100.00

96,931,134.52

2,013,801,047.03

51,025,918.45

โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก				
งบรายจ่ายอื่น

40,000,000,000.00

-

          รวม

40,000,000,000.00

-    40,000,000,000.00

รวมทั้งสิ้น

42,286,758,100.00

205,060,674.52

40,000,000,000.00
42,028,161,047.03

-   
53,536,378.45

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการ
ส�ำรองเงิน
			

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
           รวม

9,000,000.00
-

22,013,984.62
443,123,007.00
55,885,718.15

22,013,984.62
429,673,983.00
55,885,718.15

22,449,024.00
-

9,000,000.00

521,022,709.77

507,573,685.77

22,449,024.00

�ปี 2558
102 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

รายงานรายได้แผ่นดิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
			

หมายเหตุ

2558

(หน่วย : บาท)
2557

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ				
		 รายได้แผ่นดิน - ภาษี		
438,701,943,009.99 384,103,760,552.92
		 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี		
1,466,273,506.78
694,192,881.22
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
440,168,216,516.77 384,797,953,434.14
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง		
216,374,616.23
297,512,044.23
		 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย		
4,386,828,582.98
4,384,156,781.35
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
435,565,013,317.56 380,116,284,608.56
		 รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง		
435,022,397,951.33 380,998,408,676.74
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
542,615,366.23
(882,124,068.18)
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง		
542,615,366.23
882,124,068.18
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
0.00
0.00

รายได้แผ่นดิน - ภาษี
				

2558

(หน่วย : บาท)
2557

ภาษีขายเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต			
		 รายได้ภาษีสรรพสามิตจากการน�ำเข้า
68,768,427,984.35
69,505,661,670.20
		 รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์
2,057,726,486.40
2,078,695,883.35
		 รายได้ภาษีสุราและแสตมป์สุรา
55,820,943,188.74
60,580,029,906.63
		 รายได้ภาษีเบียร์
79,490,920,901.70
76,222,748,113.83
		 รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
17,512,949,749.54
16,571,590,196.09
		 รายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ
41,826,792,592.04
42,952,354,562.52
		 รายได้ภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน�้ำมัน
123,312,260,282.19
57,590,277,728.18
		 รายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า
370,276,822.15
452,706,958.98
		 รายได้ภาษีรถยนต์
46,705,366,213.58
55,464,257,146.08
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รายได้แผ่นดิน - ภาษี (ต่อ)
				

2558

(หน่วย : บาท)
2557

		 รายได้ภาษีแบตเตอรี่
1,397,253,156.17
1,391,887,219.99
		 รายได้ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส�ำอาง
119,285,414.26
111,972,942.26
		 รายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว
825,913.32
745,604.76
		 รายได้ภาษีเรือ
0.00
56,438.25
		 รายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่
20,766,429.60
20,627,518.20
		 รายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
19,067,377.27
15,754,714.44
		 รายได้ภาษีส�ำหรับสินค้าสารท�ำลายชั้นบรรยากาศโอโซนฯ
17,046.00
108,000.00
รวมภาษีสรรพสามิต
437,422,879,557.31 382,959,474,603.76
ภาษีบริการเฉพาะ			
		 รายได้ภาษีสถานบริการเฉพาะให้ความบันเทิง
125,079,631.39
106,708,099.86
		 รายได้ภาษีสถานบริการอื่น
844,464,813.29
743,222,567.80
รวมภาษีบริการเฉพาะ
969,544,444.68
849,930,667.66
รวมรายได้ภาษีขายเฉพาะ
438,392,424,001.99 383,809,405,271.42
รายได้ภาษีอื่น
ภาษีลักษณะอนุญาต			
		 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น
309,519,008.00
294,355,281.50
รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี
438,701,943,009.99 384,103,760,552.92

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้อื่น
รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

2558
34,030,663.35
11,327.78
1,432,231,515.65
1,466,273,506.78

(หน่วย : บาท)
2557
52,640,239.70
12,108.15
641,540,533.37
694,192,881.22

�ปี 2558
104 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 1

ข้อมูลทั่วไป							

หมายเหตุ 2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

หมายเหตุ 3

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ 4

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

หมายเหตุ 5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุ 6

ลูกหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุ 7

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุ 8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุ 9

เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุ 10

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

หมายเหตุ 11

เงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 12

รายได้จากงบประมาณ

หมายเหตุ 13

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หมายเหตุ 14

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

หมายเหตุ 15

รายได้อื่น

หมายเหตุ 16

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ 17

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

หมายเหตุ 18

ค่าตอบแทน

หมายเหตุ 19

ค่าใช้สอย

หมายเหตุ 20

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ 21

ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 22

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

หมายเหตุ 23

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

หมายเหตุ 24

ค่าใช้จ่ายอื่น

ANNUAL REPORT 2015
THE EXCISE DEPARTMENT

105

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการจัดเก็บรายได้ตามกฎหมาย
สรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ตั้งอยู่เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 และมีส�ำนักงาน
ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด
		

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิต ได้แก่

		

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

		

2. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

		

3. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

		

4. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

		

5. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

		

6. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

		

7. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน 2,782,509,204.93 บาท
(โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 2,628,947,921.90 บาท) โดยแยกเป็นงบบุคลากร จ�ำนวน 1,409,047,425.45 บาท
งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 266,450,930.26 บาท งบลงทุน จ�ำนวน 128,348,428.23 บาท งบเงินอุดหนุน จ�ำนวน 10,892,176.30 บาท
งบกลาง จ�ำนวน 847,398,524.19 บาท และงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 124,925,217.97 บาท และรายการเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
จ�ำนวน 4,553,497.47 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส�ำหรับโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืนส�ำหรับผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงั กัด จ�ำนวน 110 แห่ง (301 ศูนย์ตน้ ทุน) ซึง่ เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมภิ าค
จ�ำนวน 103 แห่ง และหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง จ�ำนวน 7 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร ในส่วนของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�ำงบการเงินแยกกัน
รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง จึงได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบาย
บัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
ทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

�ปี 2558
106 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชี ภาครั ฐฉบั บใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบั ญชี ภาครั ฐ
			 ที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ก�ำหนดให้หน่วยงานจัดท�ำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุนส�ำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการน�ำเสนองบการเงินของหน่วยงาน แต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปีแรก
ที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน			
		 - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลา ครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
ได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
		 ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะตัง้ ขึน้ ส�ำหรับลูกหนีส้ ว่ นทีค่ าดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาเกีย่ วกับจ�ำนวนลูกหนีท้ เี่ ก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้
แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 วัสดุคงคลัง
		 - วัสดุคงคลัง หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและ
ไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First - in First - out หรือ FIFO) เพราะสามารถคิดราคาทุน
ของวัสดุคงคลังได้ใกล้เคียงความจริงไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง เพราะวัสดุคงเหลือในวันสุดท้ายรอบระยะเวลาบัญชีจะใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ในขณะนั้นมากที่สุด
		

- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าวัสดุจะตั้งขึ้นส�ำหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ

4.4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 - ทีด่ นิ แสดงตามราคาทุนเฉพาะทีด่ นิ ทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิ์ ส�ำหรับทีด่ นิ ราชพัสดุ ทีห่ น่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์
แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
		 - อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร ทัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิแ์ ละไม่มกี รรมสิทธิ์
แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีทเี่ กิดจากราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
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		 - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
		 - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
ที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

อาคารส�ำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
อาคารและบ้านพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นไม้
สิ่งปลูกสร้างถาวร
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ตามอายุสัญญาเช่าหรือไม่เกิน
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		

		

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

40
30
25
15
10
3 - 10
3-5
5 - 15
5-8
3-8

ปี
ปี
ปี		
ปี		
ปี		
ปี		
ปี		
ปี		
ปี		
ปี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

		 - ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
			 สิทธิบัตร		

6
5

ปี			
ปี

4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
		 รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว เป็นสินทรัพย์ทหี่ น่วยงานได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศ
หรือบุคคลใดๆ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และสินทรัพย์รบั บริจาคโดยมีผมู้ อบให้หน่วยงานไว้ใช้
ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้
		 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบ และสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ�ำเป็น
เพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือ
หรือบริจาค

�ปี 2558
108 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ
		
		
		
		

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

		 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิ
จากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกัน แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.8 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.9 รายได้แผ่นดิน
		 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรับรู้ เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจาก
หักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้
และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
		 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้ เมื่อได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อจ�ำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงาน
เกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับ
ตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
				

เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
รวม  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558

2,803,089,893.30
2,317,500.00
6,957,491.52
1,836,804.58
4,297,112,650.07
7,111,314,339.47

(หน่วย : บาท)
2557

2,227,749,818.41
2,317,500.00
36,727,981.66
3,819,797,634.86
6,086,592,934.93
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		 เงิ น สดในมื อ เป็ น เงิ น สดและเช็ ค ธนาคาร นอกจากส่ ว นที่ ห น่ ว ยงานถื อ ไว้ เ พื่ อ ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานปกติ
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถ
น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
		 เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงาน ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�ำเป็น
ในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบส�ำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
		 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถ
เบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
		 เงินฝากคลัง จ�ำนวน 4,297,112,650.07 บาท (ปี 2557 จ�ำนวน 3,819,797,634.86 บาท) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลัง
ข้างต้น เป็นเงินนอกงบประมาณทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการใช้จา่ ยเพือ่ จ่ายต่อไปให้บคุ คลหรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในกฎหมาย
อันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มี
หน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
				

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต
เงินฝากเงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างส�ำหรับกรมสรรพสามิต
เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล
ภาษีบ�ำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร
เงินฝากต่างๆ สรรพสามิตจังหวัด
เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
เงินฝากภาษีบ�ำรุงเทศบาลกรมสรรพสามิต
บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังส�ำหรับกรมสรรพสามิต
เงินฝากส�ำนักงานสรรพสามิต
เงินฝากเงินรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย
กรมสรรพสามิต
เงินฝากค่าใช้จ่ายของเงินบ�ำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
แห่งประเทศไทยกรมสรรพสามิต
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องการบริหาร
งานแสตมป์
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์สรรพสามิต
รวม

2558

(หน่วย : บาท)
2557

1,691,891,937.37
1,823,450,556.76
4,180,000.00 		2,520.00
2,520.00
16,701,025.62
21,789,869.96
15,585.42
20,085.42
936,718.23
936,718.23
5,485.35
5,628.82
2,152,323.00
1,669,739.00
142,166,828.57
135,414,861.24
194,005,750.15

203,009,825.68

70,710,484.36

69,470,468.45

2,174,338,843.55
5,148.45
4,297,112,650.07

1,563,888,422.90
138,938.40
3,819,797,634.86

�ปี 2558
110 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
				

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
เงินจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

2558

536,623.00
1,583,220.00
55,627,860.00
49,896,774.40
107,644,477.40

(หน่วย : บาท)
2557

472,123.00
525,127.00
14,385.75
18,901,164.00
7,106,737.19
27,019,536.94

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
				

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ
ครุภัณฑ์		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

2558

2,733,951,670.00
(510,760,379.63)
2,223,191,290.37
2,571,714,354.13
(1,557,906,093.76)
1,013,808,260.37
766,858,626.61
4,003,858,177.35

(หน่วย : บาท)
2557

2,579,607,012.76
(439,170,279.18)
2,140,436,733.58
2,340,146,162.69
(1,393,013,682.33)
947,132,480.36
467,684,395.12
3,555,253,609.06

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
				

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2558

696,226,318.27
(391,800,798.83)
304,425,519.44

(หน่วย : บาท)
2557

638,832,302.86
(271,860,580.01)
366,971,722.85
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น
				

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

2558

191,332,145.27
384,306.96
4,552,175.97
5,971,320.46
286,209.08
202,526,157.74

(หน่วย : บาท)
2557

84,366,787.88
1,673,813.35
4,266,182.17
7,825,597.32
340,986.89
98,473,367.61

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
				

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

2558

19,003,962.65
228,123,012.92
2,445,672,648.78
2,692,799,624.35

(หน่วย : บาท)
2557

23,213,427.54
170,703,231.01
3,019,194,485.51
3,213,111,144.06

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น
				

เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

2558

310,708,851.32
14,215,048.80
140,048,479.18
464,972,379.30

(หน่วย : บาท)
2557

412,815,038.16
10,364,754.99
133,667,907.85
556,847,701.00

�ปี 2558
112 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 12 รายได้จากงบประมาณ
				

2558

(หน่วย : บาท)
2557

รายได้จากงบบุคลากร
1,409,047,425.45
1,327,233,012.69
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
266,450,930.26
62,532,000.00
รายได้จากงบลงทุน
128,348,428.23
242,882,431.57
รายได้จากงบอุดหนุน
10,892,176.30
6,194,101.17
รายได้จากงบกลาง
847,398,524.19
188,758,169.37
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
124,925,217.97
804,620,867.29
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
(4,553,497.47)
(3,272,660.19)
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ
2,782,509,204.93
2,628,947,921.90
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)			
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
13,667,548.62
26,285,005.85
รายได้จากงบลงทุน
217,405,904.07
322,933,074.36
รายได้จากงบกลาง
351,233.71
21,975,749.60
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
45,926,209.01
80,465,732.13
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
277,350,895.41
451,659,561.94
รวม รายได้จากงบประมาณ
3,059,860,100.34
3,080,607,483.84

หมายเหตุ 13 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
				

รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

2558

40,835,050.83
2,581,837,366.38
2,622,672,417.21

หมายเหตุ 14 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
				

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงานภาครัฐ
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

2558

80,874,437.75
4,159,247.88
12,708,752.15
97,742,437.78

(หน่วย : บาท)
2557

40,558,739.76
2,697,020,143.79
2,737,578,883.55

(หน่วย : บาท)
2557

140,881,169.87
11,405,584.34
152,286,754.21
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 15 รายได้อื่น
				

2558

(หน่วย : บาท)
2557

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น

20.83
343,504.52
343,525.35

6,560.00
595,582.16
602,142.16

2558

(หน่วย : บาท)
2557

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
				

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
เงินรางวัล
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,222,321,719.66
32,417,085.00
345,226,968.16
125,441,859.07
28,272,806.65
67,172.00
120,300,098.57
15,012,475.65
1,085,670.27
21,769,764.46
32,654,646.63
1,690,500.28
20,857,639.40
17,335,827.83
5,471,145.90
1,989,925,379.53

1,151,497,943.56
30,672,540.00
332,321,157.80
114,036,281.13
27,520,525.50
10,095,859.06
113,910,122.46
13,429,645.75
644,526.03
20,367,634.65
30,551,452.00
1,633,639.07
18,950,555.72
18,076,729.62
5,953,127.32
1,889,661,739.67

�ปี 2558
114 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 17 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
				

บ�ำนาญ		
เงินช่วยค่าครองชีพ
บ�ำเหน็จ		
เงินบ�ำเหน็จตกทอด
เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวม ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

2558

344,869,552.80
60,263,213.41
10,821,666.86
23,606,051.44
21,460,525.45
87,737,448.23
840,518.50
4,324,396.69
553,923,373.38

(หน่วย : บาท)
2557

333,640,753.35
48,002,108.87
12,624,351.60
24,497,911.07
16,933,114.35
8,030.00
80,939,722.40
644,369.00
4,454,275.11
521,744,635.75

หมายเหตุ 18 ค่าตอบแทน
				

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวม ค่าตอบแทน

2558

1,123,816.00
1,336,200.00
2,460,016.00

(หน่วย : บาท)
2557

1,755,390.00
1,782,844.40
3,538,234.40
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย
				

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า		
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย

2558

79,062,821.00
130,099,492.19
52,126,937.05
320,293,746.99
97,565.00
70,198,541.50
671,565.00
125,898,632.10
253,365,535.88
17,573,325.25
2,070,168.84
1,051,458,330.80

(หน่วย : บาท)
2557

136,348,569.00
130,963,519.81
100,246,447.86
233,130,078.72
382,659.00
76,655,968.15
332,160.00
91,640,515.53
33,485.00
6,477,771.50
2,022,821.63
778,233,996.20

หมายเหตุ 20 ค่าวัสดุ
				

ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ

2558

348,443,877.61
40,116,570.08
5,969,067.57
394,529,515.26

(หน่วย : บาท)
2557

555,647,558.24
45,335,647.39
5,681,699.97
606,664,905.60

�ปี 2558
116 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค
				

ค่าไฟฟ้า		
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค

2558

50,594,655.63
2,084,674.49
7,868,973.76
15,532,486.04
3,774,303.67
79,855,093.59

(หน่วย : บาท)
2557

50,488,589.33
2,204,413.64
6,801,704.41
18,736,361.31
2,378,196.11
80,609,264.80

หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
				

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2558

76,177,018.48
251,028,814.70
119,940,261.82
447,146,095.00

(หน่วย : บาท)
2557

65,777,234.21
217,694,650.13
112,027,113.68
395,498,998.02
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หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค
				

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค

2558

10,658,189.89
209,482,656.14
147,973.78
220,288,819.81

(หน่วย : บาท)
2557

6,058,875.17
218,854,281.90
26,811.00
224,939,968.07

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น
				

ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

2558

5,301,859.48
12,000,000.00
145,445,526.50
162,749,943.98

(หน่วย : บาท)
2557

3,185,955.54
12,000,000.00
163,093,300.39
178,279,255.93

�ปี 2558
118 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2558
Outstanding Activities 2015
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นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง น�ำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสรรพสามิต
โดยนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดี เป็นผู้รับมอบรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ�ำปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่
ส่วนราชการที่ได้พัฒนางานบริการและการบริหารจัดการองค์การ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างโดดเด่นและ
เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง
ด�ำเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม
ราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

�ปี 2558
120 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
การคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านรายได้ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิต
พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร
กรมสรรพสามิ ต โดยมี น ายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
ไปในการพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน
ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มใน
พระราชพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายธรรมศักดิ์
ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
นางสาววิไล ตันตินนั ท์ธนา รองอธิบดี และคณะผูบ้ ริหารระดับสูง
เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รั ช กาลที่ 5) ณ ลานพระบรมราชานุ เ สาวรี ย ์ รั ช กาลที่ 5
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557
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นายประสิ ท ธิ์ สื บ ชนะ รองปลั ด กระทรวงการคลั ง คณะผู ้ บ ริ ห าร
และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธวี างพวงมาลาถวาย
สักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รั ช กาลที่ 5) โดยมี น างสาวสุ จิ ต รา เลาหวั ฒ นภิ ญ โญ รองอธิ บ ดี
พร้อมข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ฯ ดั ง กล่ า ว และมอบทุ น การศึ ก ษา
ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นวั ด บวรมงคลราชวรวิ ห าร ณ
พระอารามหลวง วั ด บวรมงคลราชวรวิ ห าร
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม
2557

�ปี 2558
122 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

น า ย ส ม ช า ย พู ล ส วั ส ดิ์ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ร่วมท�ำบุญตักบาตรเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
และในการนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ได้ เข้ า อวยพรคณะผู ้ บ ริ ห ารเนื่ อ งใน
วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ณ หอประชุม
กรมสรรพสามิ ต เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 5
มกราคม 2558
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ร่วมมอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
โอกาสนีอ้ ธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมกับ นายวีระ ศรีวฒ
ั นตระกูล ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดป้ายอาคารส�ำนักงานสรรพสามิต
พืน้ ทีป่ ระจวบคีรขี นั ธ์แห่งใหม่ ณ เลขที่ 133/37 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรขี นั ธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีหวั หน้าส่วนราชการ คณะผูบ้ ริหารการคลังประจ�ำจังหวัด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดี จากนั้นอธิบดีกรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินกิจกรรม
โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยถวายปัจจัยเพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และ
บริจาคทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening การศึกษาพัฒนาบริหารจัดการระบบ
Knowledge Management (KM) และ e-learning ของกรมสรรพสามิต เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการจัดการความรู้
ของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ และสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อต่อยอดความรู้
ภายในกรมสรรพสามิตผ่านสังคมออนไลน์ (Scail Media) แก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อีกทัง้ เป็นการกระตุน้ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์ระบบการจัดการความรูข้ องกรมสรรพสามิต รวมถึงเสริมสร้าง
ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การปฏิ บั ติง าน โดยในงานมี Mini Talk Show
โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช ในหัวข้อ เคล็ดลับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความส�ำเร็จ ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดย
สถาบันวิจยั และให้คำ� ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรด้านกฎหมาย และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว
ซึง่ มีวิทยากรคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
ดร.บุญชัย พิทักษ์ด�ำรงกิจ และ อ.ประภาศ คงเอียด บรรยาย
ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ณ โรงแรม
รามาการ์เดน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต และ
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต ร่ ว มเปิ ด โครงการ “ยั บ ยั้ ง
นั ก ดื่ ม ก่ อ นวั ย ท� ำ ได้ . ..แค่ ไ ม่ ข าย” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดย
กรมสรรพสามิ ต ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ แ ก้ ไ ขปั ญ หาการดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยมี ค ณะข้ า ราชการ และนั ก ศึ ก ษา
เข้าร่วมงานดังกล่าว เพือ่ รณรงค์ให้รา้ นค้าและสถานบันเทิง
รอบสถานศึกษาไม่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่
ผู้มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และในช่วงเย็น นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต พร้อมด้วย
เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต เข้าตรวจร้านค้าและสถานบันเทิง
รอบสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2558

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ร่วมงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 83 โดยมี
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ มด้ ว ย
คณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งกรมสรรพสามิ ต
เข้าร่วมงาน โดยในงานได้จัดให้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ขา้ ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2557 มอบทุนการศึกษา
ให้แก่บตุ รข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต และมอบเงิน
บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ได้มีผู้แทนจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร
หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

�ปี 2558
124 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

นายสมเดช ศรี ส วั ส ดิ์ รองอธิ บ ดี
กรมสรรพสามิ ต เป็ น ประธานในการ
เปิดโครงการจัดการความรู้ “พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้
พลังงานทดแทน SUNNY BANGCHAK
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในงานเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ (ECO Sticker) และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ด้วยกลไก ECO Sticker และภาษี CO2 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงการคลัง โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี
มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบสวนปราบปราม
สรรพสามิต รุ่นที่ 6 โดยมี พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกต�ำรวจ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม
อดิเรกสาร โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการประชุมภาษีสรรพสามิตอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN
Excise Tax Forum) โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการของ
กรมสรรพสามิต และตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม
ในการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบกฎหมายและทิศทางของ
กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับภาษีสรรพสามิต และสร้างเครือข่ายระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของแต่ละ
ประเทศเพื่อประโยชน์ในการประสานงานร่วมกัน ณ โรงแรม
โนรา บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่
19 - 21 มีนาคม 2558

�ปี 2558
126 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
เป็นประธานในการ “ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันดีเซล
ส�ำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักร” โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกองบังคับการ
ต�ำรวจน�้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

นายปั ญ ญา ฉายะจิ น ดาวงศ์ และนายสมเดช
ศรี ส วั ส ดิ์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต รั บ มอบ
จดหมายเปิ ด ผนึ ก จากนายธี ร ะ วั ช รปราณี
ผูจ้ ดั การเครือข่ายส�ำนักงานองค์กรงดเหล้า (สคล.)
พร้ อ มเครื อ ข่ า ยเยาวชนป้ อ งกั น นั ก ดื่ ม หน้ า ใหม่
เครื อ ข่ า ยรณรงค์ ป ้ อ งกั น ภั ย แอลกอฮอล์ และ
เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ โดยเรียกร้องให้
กรมสรรพสามิตงดออกใบอนุญาตขายสุราประเภท
ชัว่ คราว ช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ และให้เพิกถอน
ใบอนุ ญ าตขายสุ ร ากั บ ร้ า นที่ ก ระท� ำ ผิ ด กฎหมาย
โดยเฉพาะ ความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก และเยาวชน
เพื่ อ ให้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ และเร่ ง รณรงค์ ป ้ อ งกั น ปั ญ หาและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากภั ย แอลกอฮอล์
ณ หอประชุม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด “งานกาชาดประจ�ำปี 2558” โดยมีนายประสิทธิ์
สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงการคลัง
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พลับพลาลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
ซึ่งงานกาชาดประจ�ำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 และกรมสรรพสามิตได้ร่วมออกร้านกาชาด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย และเผยแพร่บทบาทภาระหน้าที่ของกรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

รายงานประจำ�ปี 2558
128 กรมสรรพสามิ
ต

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กรมสรรพสามิ ต
เข้ า ชมงาน “Thailand The 36 th Bangkok
International Motor Show” โดยมี ดร.ปราจิน
เอี่ยมล�ำเนา ประธานจัดงาน ให้การต้อนรับในงาน
ดังกล่าว ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี เมื่อวันที่
2 เมษายน 2558

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
ร่วมสรงน�้ำ พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า พระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จ�ำลอง) เพื่อเป็นศิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ�ำปี 2558 ในการนี้ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องกรมสรรพสามิต ได้ร่วมกันรดน�้ำขอพร
จากคณะผูบ้ ริหารกรมฯ โดยในช่วงเช้าได้มพี ธิ ที ำ� บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานแก่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป และ
ภายในงานยังได้มกี ารจัดบูธนิทรรศการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุชว่ งเทศกาลสงกรานต์ เพือ่ ให้บคุ ลากรของกรมสรรพสามิตได้ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล และได้มีการเล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรมภายในบูธ
ณ บริเวณอาคารหอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
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นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในงานวันสถาปนากระทรวง
การคลัง ครบรอบ 140 ปีพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ
และเกียรติบัตรแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตน ชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ในการนี้ ได้มีการรดน�้ำขอพร
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วย
ว่ า การกระทรวงการคลั ง และอดี ต ผู ้ บ ริ ห าร
กระทรวงการคลั ง เนื่ อ งในเทศกาลสงกรานต์
2558 เพื่ อ สื บ สานประเพณี แ ละวั น ขึ้ น ปี ใ หม่
ของไทย โดย นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต และคณะผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิต
ร่วมงานดังกล่าว พร้อมมอบเงินสมทบเข้ากองทุน
สวัสดิการส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ โถง
ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่
9 เมษายน 2558

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็นประธานในการประชุม “คณะผู้บริหารระดับกรม
ครั้งที่ 2/2558” โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุ ม ดั ง กล่ า ว ณ ห้ อ งประชุ ม ราชวั ต ร ชั้ น 5
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมรับฟังการ
เข้ า ตรวจเยี่ ย มกรมสรรพสามิ ต ปี ง บประมาณ 2558 จาก
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการหัวหน้าคณะการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒิ และเลขานุการ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลังวัตถุประสงค์
เพื่ อ ก� ำ หนดเวลาในการเข้ า ตรวจเยี่ ย มโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรมสรรพสามิ ต ณ ห้ อ งประชุ ม สรรพสามิ ต ชั้ น 5 เมื่ อ วั น ที่
20 เมษายน 2558

�ปี 2558
130 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

นางสาววิไล ตันตินนั ท์ธนา รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่ง
ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุม
“ASEAN Forum on Taxation (AFT) Preliminary Meeting”
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยความร่ ว มมื อ ของรั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย เลขาธิการอาเซียน และองค์การอนามัยโลก
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21 - 22
เมษายน 2558

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงผลการด�ำเนินงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการของกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
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นายธรรมศั ก ดิ์ ลออเอี่ ย ม ที่ ปรึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต รับหนังสือขอคัดค้านการแปรรูป
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของกรมสรรพสามิ ต
จากเลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) และ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขององค์การสุรา และ
โรงงานไพ่ พร้ อ มด้ ว ยพนั ก งานของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว
ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
28 เมษายน 2558

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ โ ครงการ “ยั บ ยั้ ง นั ก ดื่ ม ก่ อ นวั ย ท� ำ ได้ . ..แค่ ไ ม่ ข าย”
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างกรมสรรพสามิตร่วมกับมูลนิธิ
แก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ร้านค้า
และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาไม่จำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ให้แก่ผทู้ มี่ อี ายุตำ�่ กว่า 20 ปี ตลอดจนให้ความรูแ้ ละสร้างจิตส�ำนึก
แก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบและไม่ซื้อหรือ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากอายุต�่ำกว่า 20 ปี โดยมีผู้บริหาร
คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยจันทรเกษม เข้าร่วมใน
โครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจันทรภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

�ปี 2558
132 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กรม
ครั้งที่ 3/2558 และมอบนโยบายการตรวจโรงงานสุรา
กลั่นชุมชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการนี้
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก
กฎหมาย บรรยายซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านการตรวจโรงงานสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชนตาม
ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร
สรรพสามิตพื้นที่และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2558

นางสาวสุจติ รา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมกับ
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดี ร่วมรับชมการแสดงดนตรี
ของวงดนตรี ก รมสรรพสามิ ต และบริ จ าคเงิ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู ้ ป ระสบภั ย แผ่ น ดิ น ไหวที่ ป ระเทศเนปาล ในโครงการ
“กรมสรรพสามิตรวมใจช่วยประเทศเนปาล” โดยมี ข้าราชการ
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต และประชาชนทั่ ว ไป ร่ ว มรั บ ชม
และบริจาคเงินในงานดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2558

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ
ภาคที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงการคลัง
โดยมี นางสาวสุจติ รา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดี รักษาการ
ในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดี ผู้บริหารระดับสูง
กรมสรรพสามิต และคณะผูบ้ ริหารการคลังประจ�ำจังหวัด (คบจ.)
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น และ
เยี่ยมชมผลการด�ำเนินงานของบริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธที ำ� บุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิต
ใสสะอาด โดยมีผบู้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกรมสรรพสามิตร่วมท�ำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด อาคารส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ชั ย ภู มิ แ ห่ ง ใหม่
โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กรมสรรพสามิ ต และคณะผู ้ บ ริ ห าร
การคลั ง ประจ� ำ จั ง หวั ด (คบจ.) เข้ า ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด งานดั ง กล่ า ว
พร้ อ มตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานโรงงานสุ ร ากลั่ น
ชุ ม ชนในก� ำ กั บ ดู แ ลของส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ข อนแก่ น
ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ ผู ้ ป ระกอบ
กิ จ การสถานประกอบกิ จ การสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชนที่ ม อบหมาย
ให้ ก ระทรวงการคลั ง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งบู ร ณาการเร่ ง รัด
การตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายควบคุมการผลิตสุรากลั่นชุมชน
ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยกรมสรรพสามิตได้สั่งการให้ส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาค และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศเร่งปฏิบัติ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชนตามข้อ
สัง่ การของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2558
134 กรมสรรพสามิ
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน�ำรายได้สมทบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต คณะครูและเด็กนักเรียนวัดสว่างอารมณ์
และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิตได้ท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาผู้บริหาร
ระดั บ สู ง เพื่ อ การบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
(Integrated Strategies For Executive : ISE)
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการบริหารงาน
แบบบูรณาการแนวคิด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุยทุ ธศาสตร์
ขององค์ ก ร ร่ ว มกั น ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรค
การบริ ห ารจั ด การ และเสริ ม สร้ า งความรู ้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ในการประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การบริ ห ารงานของ
องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรม
แฟร์เฮ้าส์ บีส รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2558
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”
ประจ�ำปี งบประมาณ 2558 พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์
ลออเอี่ ย ม ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทาง
สรรพสามิต นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต และผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าร่วม
บรรยายโครงการอบรมดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรม
ส� ำ หรั บ ข้ า ราชการที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ร าชการ
ในต� ำ แหน่ ง นั ก ตรวจสอบภาษี ป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้
ข้ า ราชการดั ง กล่ า วมี ทิ ศ ทางการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
แนวใหม่ที่บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก มีการวัดผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีวิธีการท�ำงานที่รวดเร็ว คล่องตัว และสามารถสนองตอบความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาในการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

นายสมหมาย ภาษี รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานเปิ ด การสั ม มนาโครงการ CCO-MOF สั ญ จร
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสู่
ผูป้ ฏิบตั ใิ นส่วนภูมภิ าคได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ในการขับเคลือ่ นนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558

�ปี 2558
136 รายงานประจำ
กรมสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต แถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระท�ำผิด
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดยการสนธิก�ำลังของเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 10 เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สน.อุดมสุข เข้าตรวจค้น
และจับกุมผูผ้ ลิตสุราโดยไม่ได้รบั อนุญาต ในอาคารเช่าไม่มเี ลขที่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ได้ของกลางเป็นน�ำ้ สุราทัง้ สิน้ 1,950 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์การท�ำสุรา ณ อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2558

น า ย ธ ร ร ม ศั ก ดิ์ ล อ อ เ อี่ ย ม ที่ ป รึ ก ษ า
ด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต
น�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของส�ำนักงาน
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ป ทุ ม ธานี 2 บู ร ณาการการ
ท� ำ งานร่ ว มกั บ ก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร ต� ำ รวจ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริ เวณสถานศึ ก ษา ตามนโยบายของรั ฐ บาล
ในการตรวจสอบร้ า นค้ า ให้ มี ก ารจดทะเบี ย น
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย
แก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมถึงพิจารณาก�ำหนด
มาตรการเพื่ อ ห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ใกล้ บ ริ เ วณสถานศึ ก ษา โดยเข้ า ตรวจสอบ
ณ บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
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นายธรรมศั ก ดิ์ ลออเอี่ ย ม ที่ ปรึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบ
ควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต น� ำ ก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส� ำ นั ก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 10 บูรณาการการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร
ต�ำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบร้านขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาเพื่อให้จ�ำหน่ายสุรา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเข้มงวดตรวจสอบใบอนุญาต
ขายสุราให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ณ บริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2558

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 4/2558 โดยมี
คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว
ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2558
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นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรรพสามิ ต
พร้อมคณะผู้บริหาร รับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะ
ข้อหารือเกีย่ วกับแนวนโยบายการปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG ของนายสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ ตัวแทน
สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย ที่ได้รับผลกระทบจากแนว
นโยบายการปรับขึน้ ภาษีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้กา๊ ซ LPG
ในรถยนต์ ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2558
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผูบ้ ริหาร
แถลงผลการปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ�ำปี
งบประมาณ 2558 รวมถึงผลการตรวจสอบร้านจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์รอบบริเวณสถานศึกษาของส�ำนักงานสรรพสามิต
ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2558

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนอัมพวันศึกษา ตามโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอัมพวันศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
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โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน
และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
สรรพสามิ ต เพื่ อ สั ง คม โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมสรรพสามิ ต คณะอาจารย์ แ ละ
เด็ ก นั ก เรี ย น โรงเรี ย นปั ญ ญาวุ ฒิ ก ร (ประชานิ เวศน์ 1)
เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ณ โรงเรี ย นปั ญ ญาวุ ฒิ ก ร
(ประชานิเวศน์ 1) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
ร่วมงานอ�ำลาด้วยหัวใจ สายใยสรรพสามิต เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ณ อาคาร
หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

นางสาววิ ไ ล ตั น ติ นั น ท์ ธ นา ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์
ภาษี ส รรพสามิ ต เป็ น ประธานในการมอบรางวั ล พร้ อ ม
ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรสรรพสามิต
ครัง้ ที่ 5 ปี พ.ศ. 2557 (5th Excise Innovation Awards 2014)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงและน�ำเสนอรูปแบบ
การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ณ หอประชุม
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
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