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รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้มกี ารปฏิรปู ในด้านต่างๆ
ที่ ส� ำ คั ญ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของระบบ
กฎหมายภาษีสรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่
ตลอดจนการเปิ ด ศู น ย์ บั ญ ชาการกรมสรรพสามิ ต (Excise
Command Center) ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการบริหารงาน
จัดเก็บภาษีให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริม
ศักยภาพด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี ด้วยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นปัจจัยในการสนับสนุนการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัว
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญ
ตามกรอบรายจ่ายลงทุนภาครัฐประจ�ำปีงบประมาณ 2561 และ
กรอบการลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2561
นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและความชัดเจนเกี่ยวกับ
การจัดการเลือกตัง้ ยังจะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ของภาคธุรกิจและ
ช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น

จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ที่ขยายตัว
ได้ดีต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้า
และบริการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี
ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รฐั บาลสุทธิ ปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน
2,350,590 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 7,590 ล้านบาท
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากการจั ด เก็ บ รายได้ ข องกรมสรรพสามิ ต
สูงกว่าประมาณการ โดยภาษีทจี่ ดั เก็บได้สงู กว่าเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ ภาษีน�้ำมัน และภาษีรถยนต์ ซึ่งกรมสรรพสามิตสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ จ�ำนวน 562,361.43 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
12,461.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 อันเป็นผลจาก
ความมุ่งมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมผู้บริหาร
และบุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ส� ำ หรั บ ผลงานในปี ที่ ผ ่ า นมา
ที่ ไ ด้ ร ่ ว มเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น นโยบายและพั ฒ นา
การบริหารงาน ให้สอดรับกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สั ง คมที่ ก� ำ ลั ง จะเข้ า สู ่ ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 เพื่ อ รองรั บ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามเป้าหมายของรัฐบาล ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ได้ สมกับยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังที่ว่า “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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A Message from the Minister of Finance
The Thai economy in 2017 had steadily
expanded due to improvements in export and
service sectors during the second half of the year.
Consequently, the government net revenue collection
for 2017 fiscal year totaled Baht 2,350,590 million, Baht
7,590 million higher than a forecast. This was partly
because of the higher excise tax collection especially
oil and motor vehicle taxes. The Excise Department
collected Baht 562,361.43 million which is Baht
12,461.43 million or 2.27% above target. With a strong
commitment toward missions assigned by the Ministry
of Finance, the Excise Department is able to collect
higher revenue for the government in every year. This
achievement reflects its performance efficiency.
In addition, the Excise Department had reformed
other key aspects including structure of excise laws,
new approach on tax collection, and Excise Command
Center establishment. These conducts are counted as
tax administration developments to cope with changes
in circumstances. A modern information technology
has been applied as well to elevate tax collection
capacity and high-efficiency operational system which
are supporting factors for economic growth and
stability.

Thailand’s economy will continually grow in
2018. The government spending based on public
investment framework and continued expansion of
state-owned enterprises’ investments in 2018 fiscal
year will be the key driving force for economic
upturn. Moreover, the increase of public investment
and clarity about election will also build business
confidence and stimulate private investment in
our country.
Lastly, I would like to thank and express my
appreciation to the Excise Department’s executives
and officials for their outstanding performances
during the past year. According to the 20 - year
National Strategy framework, the Excise Department
is a key mechanism in propelling policy and development
administration to accommodate economic and social
restructuring for Thailand 4.0 as well as supports
economic development and the nation’s
competitiveness towards the Minister of Finance’s
to be the predetermined vision. “fiscal and economic
pillar for sustainable development”.

(Mr. Apisak Tantivorawong)
Minister of Finance
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สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ซึ่ ง กรมสรรพสามิ ต จะมี ส ่ ว นช่ ว ยโดยการผลั ก ดั น มาตรการ
ทางภาษีต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ เช่น มาตรการทางภาษีส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยน
ฐานภาษีสำ� หรับรถจักรยานยนต์จากการจัดเก็บตามขนาดความจุ
กระบอกสูบเป็นจัดเก็บตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นต้น อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ภ ายในประเทศไปสู ่ ร ะดั บ สากล และ
เป็นไปตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ที่รัฐบาลได้มีการท�ำความตกลงไว้ ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตก็ได้มี
การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด� ำ เนิ น งานแล้ ว เช่ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการช� ำ ระภาษี
ผ่าน Counter Service หรือ Online banking ซึง่ เป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนและจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ส�ำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรมสรรพสามิต
พร้อมทั้ง ขอเป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผมมีความเชื่อมั่นว่า
การด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิตจะส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
และมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
ในปีที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดท�ำพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิตฉบับใหม่นี้ เป็นการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
และระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ค รั้ ง ส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานของ
กรมสรรพสามิตเกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม อยูใ่ นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้าน Ease of Doing Business
และส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายในการลงทุน
ของนักลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศต่อไป
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2561 นโยบายของกระทรวงการคลัง
คื อ การเดิ น หน้ า ยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม New S - Curve

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
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A Message from Deputy Minister of Finance
In 2017, The Excise Department enforce the
Excise Tax Act B.E. 2560 (2017) with the purpose to
leading fairness to both domestic producers and
importers. And also promote Ease of Doing Business
with integrity and neutrality of business environment.
By doing so, Thailand will continue as an investment
destination for both domestic and foreign investors
and will grow on a strong footing.
In 2018, The Ministry of Finance policies are
to improve Thailand’s economic in accordance with
the 20-year National Strategic plan and reform as
well as to propel Thailand 4.0 policy to heighten
the national economic development, increase
competitiveness and elevate New S - Curve industries.
Therefore, the Excise Department has pushed forward
tax measures to promote and drive domestic industry.
Such as the tax measure for electric vehicle and tax
base shifted from cylinder capacity to be carbon

dioxide emission for the motor cycle. These measures
will improve competitiveness of the domestic
automotive industry towards a global level. And be
in line with the Paris climate agreement. Additionally,
the Excise Department has deployed information
technology to enhance operational efficiency. Tax
payment channels via counter service or online
banking are use to facilitate public and reinforce
Thailand’s economy towards sustainable growth
thoroughly.
Lastly, I wish to express my thankfulness and
appreciation to the Excise Department’s executives
and officers for an outstanding performance delivered
in the previous year. I also would like to encourage
everyone to continue on duties and responsibilities.
I am confident that the Excise Department will certainly
achieve goals in which contribute significantly to the
national development and future prosperity.

(Mr. Wisudhi Srisuphan)
Deputy Minister of Finance
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สารอธิบดีกรมสรรพสามิต

เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงขึ้นในปี 2560 จากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก สนับสนุนให้การส่งออกและการผลิตภาค
อุ ต สาหกรรมขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ
การลงทุ น ภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น ในโครงการที่ ส� ำ คั ญ ๆ การลงทุ น
ภาคเอกชนที่ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัว
ของอุปสงค์ภายในประเทศ การจ้างงานและฐานรายได้ของ
ประชาชนปรับตัวดีขนึ้ ทัง้ ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ท�ำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าปีก่อน
กรมสรรพสามิ ต มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการจั ด เก็ บ ภาษี
ให้กับประเทศ โดยมีภารกิจหลักด้านบริหารการจัดเก็บภาษี
เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ และการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำ
ผิดกฎหมายสรรพสามิต ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 จัดเก็บได้

562,361.43 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 44,675.53 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 8.63% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
(549,900 ล้านบาท) จ�ำนวน 12,461.43 ล้านบาท คิดเป็น 2.27%
สาเหตุ ห ลั ก มาจากการจั ด เก็ บ ภาษี น�้ ำ มั น ที่ สู ง ขึ้ น นอกจาก
ภารกิจด้านรายได้ที่เสริมสร้างสภาพคล่องและสนับสนุนให้ฐานะ
การคลังของประเทศมีความเข้มแข็ง กรมสรรพสามิตยังตระหนัก
ถึงความส�ำคัญ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายส�ำคัญ
ทางภาษีส�ำหรับสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น
เตรียมการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้ำตาลเกินเกณฑ์
มาตรฐานสุ ข ภาพ เป็ น การป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย ง
ต่อสุขภาพ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน�้ำมันเชื้อเพลิง
ส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นส�ำหรับอากาศยานในประเทศ การจัดเก็บ
ภาษีน�้ำมันหล่อลื่น การส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric
Power Vehicle) เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสะท้อนต้นทุน
มลภาวะที่แท้จริง รวมทั้งมีมาตรการภาษีส�ำหรับรถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ต้นแบบที่น�ำไปวิจัยและพัฒนา เป็นการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมในการ
เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Hub)
อีกทั้ง การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม หรือ
Corporate Social Responsibility (CSR) เช่น การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะและเข้มงวดการห้าม
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการก�ำหนดบริเวณสถานที่
จ�ำหน่ายสุราให้เหมาะสม (Zoning) โดยเฉพาะในบริเวณใกล้
สถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
นอกจากนี้ ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมากรมสรรพสามิ ต มี ก าร
ปรับเปลี่ยนที่ส�ำคัญ คือ การปฏิรูปกฎหมายภาษีสรรพสามิต
โดยรวบรวมกฎหมายเกีย่ วกับภาษีสรรพสามิต 7 ฉบับ เข้าด้วยกัน
และจัดท�ำเป็น “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560”
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษี
สรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่โดยใช้ระบบ
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A Message from the Director General
Thailand’s economy had grown in 2017 due
to the global economic recovery. As a result, the
industrial sector’s export and production have
expanded continuously while the public investments
in key projects increase. Moreover, the private sector’s
investment is distinctly recovered. These factors are
in line with the expansion of domestic demand while
an employment and a revenue base of Thai people in
agricultural, industrial and service sectors have
improved. Thus, Thailand’s overall economy becomes
better than the previous year.
The Excise Department plays an important role
in enhancing fiscal sustainability of the country. It takes
major responsibilities in tax collecting management to
generate the government revenue as well as prevention
and suppression of crime related to the Excise Law.
In the fiscal year 2017, we collected Baht 562,361.43
million, in which Baht 44,675.53 million or 8.63%
increases over the previous year and Baht 12,461.43
million or 2.27% higher than forecast presented in the
budget document. The main reason for the increase
was a higher excise tax on oil products. In addition to
generating revenue to boost liquidity and strengthen
the country’s fiscal position, the Excise Department had
recognized the importance of society and environment.
Therefore, we imposed significant policies concerning
taxes of products that affect human health and
environment. They included tax collecting measures
for beverages with quantities of sugar that exceed
health standards in order to prevent and control risk
factors for health, restructuring the excise tax of jet
fuel for domestic aircraft refueling, lubricating oil tax
collection, and promoting electric power vehicle to
conserve environment and reflect true cost of pollution.

The Excise Department also promulgated tax measures
for prototype cars or motorcycles used for research
and development to heighten competitiveness of the
industrial sector as an automotive hub. We had also
conducted a Corporate Social Responsibility (CSR)
such as campaigns including no driving while impaired
of alcohol and restriction of sales of alcoholic drinks,
road accident prevention and reduction during
the Songkran festival as well as curbing alcohol
beverage sales, especially in the areas near
educational institutions (zoning) in accordance
with the government policy.
Additionally, there was significant alteration
in the past year as the 7 related excise laws were
consolidated to become the “Excise Act B.E. 2560
(2017)”, which was announced in the Royal Thai
Government Gazette on March 20th, 2017 and came
into force since September 16th, 2017. This marked
a restructuring of the excise tax law system whereby
the new system (mixed system) was introduced.
Moreover, the base for computing the excise tax was
changed from the ex-factory prices plus cost, insurance
and freight (C.I.F) values to be the recommended
retail prices. The excise tax laws became modernized,
internationalized and transparentized. Subsequently,
they are able to solve problems occurred to the tax
collection system and increase efficiency in taxation.
In addition to the excise law improvement; the
Excise Department places importance to the information
management in order to have it used as a supportive
data for increasing its operational effectiveness under
the Digital MOF plan. The information management
has been conducted to accommodate big data and
data center arrangements at the Excise Command
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ภาษีแบบผสม (Mixed System) รวมถึงเปลีย่ นฐานในการค�ำนวณ
ภาษีจากเดิมใช้ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม ราคา C.I.F. และราคา
ขายส่งช่วงสุดท้าย เป็นราคาขายปลีกแนะน�ำ ส่งผลให้กฎหมาย
ภาษีสรรพสามิตมีความทันสมัย เป็นสากล และโปร่งใส สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบและ
ท�ำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากการปรั บ ปรุ ง กฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต ให้ มี
ความทันสมัย เป็นสากล และโปร่งใสแล้ว กรมสรรพสามิตยังให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ แ ผน
Digital MOF รองรับการจัดท�ำ Big Data และ Data Center
ในรูปแบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command
Center) ซึง่ เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทีส่ ำ� คัญของกรมสรรพสามิต
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีท่ นั สมัยมาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน อาทิ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information
System : MIS) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Network Operation Center : NOC & Security
Operation Center : SOC) ตลอดจนเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับการขออนุญาตน�ำเข้าและส่งออกผ่านระบบ National

Single Window (NSW) เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการ
ช� ำ ระภาษี เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารและ
มุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ อีกทัง้ ได้ดำ� เนินการ
ตามแนวทางโครงการกระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส
ไร้ทุจริต โดยประกาศใช้คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
และมีศูนย์ร้องเรียนส�ำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
การให้บริการได้อย่างเป็นธรรม สร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
และบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ในปี ง บประมาณ 2561 กรมสรรพสามิ ต มี เ ป้ า หมาย
การจัดเก็บรายได้ภาษี จ�ำนวน 600,000 ล้านบาท คิดเป็น
สั ด ส่ ว นรายได้ ข องรั ฐบาล 22.75% ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ท ้ า ทายของ
องค์กรทีต่ อ้ งก้าวให้ถงึ ทัง้ นี้ กรมสรรพสามิต มีความมุง่ มัน่ ในการ
พัฒนาคนและองค์กรให้มคี วามพร้อมต่อการเป็นองค์กรทีท่ นั สมัย
รองรับกับสิง่ ท้าทายในอนาคต และให้ความส�ำคัญกับการให้บริการ
โดยค�ำนึงถึงหลักความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือ Ease
of Doing Business ที่ ล ดขั้ น ตอนระยะเวลาการให้ บริการ
การน� ำ นวั ต กรรมและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ ก� ำ ลั ง จะเข้ า สู ่ ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 และรองรั บ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามเป้าหมายของรัฐบาล “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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Center. The information and modern communication
technologies such as Business Intelligence (BI),
Management Information System (MIS), and Network
Operation Center (NOC) & Security Operation Center
(SOC) are applied with the whole operations. To facilitate
tax payments, increase service efficiency and heighten
users’ satisfactions, an electronic data for import
and export declarations is transmitted through the
National Single Window (NSW) system. The Excise
Department had also adhered to the Ministry of
Finance’s guidelines which include integrity,
transparency, and anti-corruption. We declared our
moral identity to demonstrate our commitment to
operational transparency and good governance. We
also set up a center for public complaints to ensure
that people can access to our services fairly.
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For the fiscal year 2018, the Excise Department
sets tax revenue target at Baht 600,000 million which
is 22.75% of the government revenue. This target
is challenging and we shall complete it accordingly.
Moreover, the Excise Department commits to
developing its personnel and organization’s
preparedness to accommodate the future challenges.
To conform to the government targets included
stability, prosperity, and sustainability, we shall also
focus on our services by applying ease of doing
business principles comprising service providing
with less procedure and time and innovation and
information technology usages to accommodate the
economic and social structures of the Thailand 4.0
era and the 20-Year National Strategy.

(Mr. Krisada Chinavicharana)
Director General
The Excise Department
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

4

3 1

2

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr. Krisada Chinavicharana
Director General

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

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
4. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
Ms. Wilai Tantinantana
Ms. Suchitra Laohawattanapinyo
Principal Advisor on Excise Tax Strategy			
Principal Advisor on Tax Collection
		
Development and Administration.
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5. นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr. Panya Chayajindavong
Deputy Director General

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

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

8. นายปิยกร อภิบาลศรี
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr. Piyakorn Apibalsri
Deputy Director General
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คณะผู้บริหารส่วนกลางกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

1. นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลังและรายได้
Mr. Akkaruth Sandhyanada
Director of Finance and Revenue
Management Bureau

2. นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
Mrs. Siriporn Thananunsakul
Director of Human Resource
Management Bureau

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

4. นายวันชัย ตั้งวิจิตร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Mr. Vunchai Tonvigid
Director of Legal Affairs Bureau

5. นายวิวัฒน์ เขาสกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม
Mr. Vivatk Kawsakul
Director of Audit, Prevention and
Suppression Bureau

6. นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Mrs. Sasisopa Kiatiwat
Director of Tax Collection Standards
and Development 1 Bureau
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7. ดร.ธิบดี วัฒนกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Dr. Tibordee Wattanakul
Director of Tax Collection Standards
and Development 2 Bureau

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

9. นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค
Mr. Surasak Jittanukitkul
Director of Technical Development
and Audit Office

10. นางวัลลีย์ อินทรจักร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้า
และของกลาง
Mrs. Wanlee Intarajake
Director of Goods
and Exhibit Analysis Office

11. นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Mrs. Patcharee Petsuntad
Director of Internal Audit
Office

12. ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
เลขานุการกรม
Dr. Charuspong Samarnbutr
Secretary
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1
1. นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Mr. Tammarat Laor-eiam
Director of Regional Excise Office 1

2. นายละนอง แก้วศรีช่วง
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Mr. Lanong Kaewsrichuang
Chief of Chai Nat
Area Excise Office

3. นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Mr. Pradith Chanchonyoot
Chief of Nonthaburi
Area Excise Office

4. นางศิริวรรณ เกื้อสกุล
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Mrs. Siriwan Kursakul		
Chief of Pathumthani 1
Area Excise Office

6. นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
8. นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
7. นางสาวสินี แหนกลาง
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Mrs. Ladda Aisoonpisarnsiri
Ms. Kittiwan Tawat
Ms. Sinee Naeklang
Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 1
Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 2 Chief of Lopburi
Area Excise Office
Area Excise Office
Area Excise Office

10. นายสาธิต ปิ่นรัตน์		
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Mr. Satit Pinrat
Chief of Sing Buri
Area Excise Office

11. นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Mrs. Anchalee Chalungsut
Chief of Ang Thong
Area Excise Office

5. นายอนิรุต หนูหน่าย
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานีี 2
Mr. Anirut Nunai			
Chief of Pathumthani 2
Area Excise Office

9. นางสุวรรณา มีทอง
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Mrs. Suwanna Methong
Chief of Saraburi
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2
1. นางชนานันต์ วันแอเลาะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mrs. Chananun Vanairlouk
Director of Regional Excise Office 2

2. นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ
3. นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Ms. Warangkhana Singhakraiwan Ms. Suppawan Opapaiboon
Chief of Chonburi 1
Chief of Chonburi 2
Area Excise Office
Area Excise Office

6. นางสุพัตรา เพชรดี
สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Mrs. Supattra Petchdee
Chief of Trat
Area Excise Office

4. นายวิโรจน์ มหาผลศิริกุล
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Mr. Wiroj Mahapholsirigul
Chief of Chanthaburi
Area Excise Office

7. นางวันเพ็ญ อำ�ไพสัมพันธกุล
8.
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Mrs. Wanpen Ampaisumpundhagul
Chief of Nakhon Nayok
Area Excise Office

10. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
11. ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Mr. Praphan Rattanadilok na phuket Dr. Chonlathan Visaruthwong
Chief of Rayong 2
Chief of Samutprakan 1
Area Excise Office
Area Excise Office

นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
Mr. Radtravud Mitprasan
Chief of Prachinburi
Area Excise Office

12. นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Mr. Supanit Swetwathana
Chief of Samutprakan 2
Area Excise Office

5. นางสาวปัทมา ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Ms. Patama Srisuk		
Chief of Chachoengsao
Area Excise Office

9. นายจรัล เทวรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Mr. Jarun Tayvarut
Chief of Rayong 1
Area Excise Office

13. นางสุชาดา โชนะโต
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Mrs. Suchada Chonato
Chief of Sakaeo
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3
1. นายพีระดล จงเจริญรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mr. Peradol Chongcharoenratana
Director of Regional Excise Office 3

2. นายอภิวัชร์ มีเสือ
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Mr. Apiwatch Meesoua
Chief of Nakhon Ratchasima
Area Excise Office

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

3. นางสาวบุศรา ทองโผ
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Ms. Budsara Thongpo
Chief of Chaiyaphum
Area Excise Office

7. นางสาวสำ�รวย ระษารักษ์
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Ms. Sumruay Rasaruk
Chief of Surin
Area Excise Office

4. นายสุดใจ คนทัตย์
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Mr. Soodjai Konthut
Chief of Buriram
Area Excise Office

8. นายฉลอง นิ่มเนียม
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Mr. Chalong Nimniam
Chief of Ubonratchathani
Area Excise Office

5. นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
สรรพสามิตพื้นที่รอยเอ็ด
Ms. Naowarat Ratanawatkul
Chief of Roi Et
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4
1. นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Ms. Chuanchun Suapaitoon
Director of Regional Excise Office 4

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

3. นายพรชัย ทรัพย์มูล
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Mr. Pornchai Submoon
Chief of Kalasin
Area Excise Office

4. นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Ms. Jarunee Sirivejyant
Chief of Khon Kaen
Area Excise Office

5. นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Ms. Naiyana Pisutthirat
Chief of Nakhonphanom
Area Excise Office

6. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mrs. Wichumon Pinthong
Chief of Mahasarakam
Area Excise Office

7. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mr. Payoong Boonsomsuwan
Chief of Mukdahan
Area Excise Office

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

9. นายจิรวิวัฒน์ นิคม
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Mr. Jeravevat Nicom
Chief of Sakon Nakhon
Area Excise Office

10. นายอำ�คา ยอดโพธิ์
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Mr. Amka Yodpho
Chief of Nong Khai
Area Excise Office

11. นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำ�ภู
Ms. Saowanee Marlaiphong		
Chief of Nong Bua Lamphu
Area Excise Office

12. นายพิพัฒน์ คำ�พูน
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Mr. Phiphat Compoon
Chief of Bueng Kan
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5
1. นายปัณณทัต ใจทน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Mr. Pannatat Jaiton
Director of Regional Excise Office 5

2. นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Mr. Wiruch Phongnaparux
Chief of Chiang Mai
Area Excise Office

6. นายเอกศักดิ์ เล็กมณี
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Mr. Ekkasak Lekmanee
Chief of Phrea
Area Excise Office

3. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Mr. Chawakarn Makawong
Chief of Chiang Rai
Area Excise Office

7. นายประพันธ์ สุขเข
สรรพสามิตพื้นที่ลำ�ปาง
Mr. Prapan Sukkhe
Chief of Lampang
Area Excise Office

4. นายอำ�นาจ ผลผ่องใส
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
Mr. Amnat Phonphongsai
Chief of Nan
Area Excise Office

8. นางจินตนา ดิษเย็น
สรรพสามิตพื้นที่ลำ�พูน
Mrs. Chintana Dityen
Chief of Lamphun
Area Excise Office

5. ดร. บัญชร ส่งสัมพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Dr. Bunchon Songsamphant
Chief of Phayao
Area Excise Office

9. นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Mrs. Suphatchara Bunkoetram
Chief of Uttaradit
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6
1. ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Sub LT. Prayoot Settphirom
Director of Regional Excise Office 6

2. นางสาววันดี โชคคีรี
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Ms. Wandee Chokkere
Chief of Phitsanulok
Area Excise Office

3. นายอำ�นาจ อริยจินดา
สรรพสามิตพื้นที่กำ�แพงเพชร
Mr. Amnat Ariyajinda
Chief of Kamphaengphet
Area Excise Office

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

5. นางสาวศิริเกศ แพร่วาณิชย์
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Ms. Sirigaet Praevanich
Chief of Nakhon Sawan
Area Excise Office

6. นายทวีป สอนชา
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Mr. Taveep Sonchar
Chief of Phichit
Area Excise Office

7. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Ms. Subhawita Pholprasert
Chief of Phetchabun
Area Excise Office

8. นางสาวจิราวรรณ สอนจันทร์
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
Ms. Jirawan Sonchan
Chief of Sukhothai
Area Excise Office

9. นายรวม อนุเครือ
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Mr. Ruam Anookrua
Chief of Uthai Thani
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7
1. นางจิติธาดา ธนะโสภณ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mrs. Jitidhada Dhanasobhon
Director of Regional Excise Office 7

2. นายไพรัช คุลิมา
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Mr. Pairuch Kulima
Chief of Nakhonpathom 1
Area Excise Office

3. นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Mr. Sakesun Chaisuthivong
Chief of Nakhonpathom 2
Area Excise Office

4. นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Mr. Sresthaporn Sritipun
Chief of Kanchanaburi
Area Excise Office

5. นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Mrs. Veetharin Sunthornnon
Chief of Prachuapkhirikhan
Area Excise Office

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

7. นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Mr. Permsak Kongpermpool
Chief of Ratchaburi
Area Excise Office

8. นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Mrs. Monsarun Pholjerm
Chief of Samut Songkhram
Area Excise Office

9. นางวารุณี อยู่สุข
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Mrs. Warunee Yousook
Chief of Samut Sakorn
Area Excise Office

10. นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Ms. Sumalee Siriaraya
Chief of Supanburi
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8
1. นางสุรีย์ ศรีสุข
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mrs. Suree Srisook
Director of Regional Excise Office 8

2. นายสมยศ ซัง
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mr. Somyot Sang
Chief of Surat Thani
Area Excise Office

3. นายโกศล ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Mr. Kosol Lansai
Chief of Krabi
Area Excise Office

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

6. นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์
สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Mr. Krittipong Vejchanukrok
Chief of Phangnga
Area Excise Office

7. นายวศิน สีตลารมณ์
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Mr. Wasin Seetalarom
Chief of Phuket
Area Excise Office

8. นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Mrs. Viyada Somboonvit
Chief of Chumphon
Area Excise Office

5. นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Mr. Kritsaphas Siripitupoom
Chief of Nakhon Si Thammarat
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Office 9
1. นายมาโนช พิทักษ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Mr. Manoch Pituck
Director of Regional Excise Office 9

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

3. นางสารภี ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Mrs. Sarapee Lansai
Chief of Trang
Area Excise Office

6. นางสาวจงกลนี บัวทอง
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Ms. Jongkolnee Bourtong
Chief of Phatthalung
Area Excise Office

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

4. นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Mr. Apiluxsn Sugnoi
Chief of Narathiwat
Area Excise Office

5. นายพีระชัย เวชชาภินันท์
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Mr. Perachai Wetchapinan
Chief of Pattani
Area Excise Office
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10
1. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mr. Kriengkrai Pattanaporn
Director of Regional Excise Office 10

2. ดร.นิตยา โสรีกุล
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Dr. Nittaya Soreekul
Chief of Bangkok 1
Area Excise Office

6. นายยุคล กำ�เหนิดแขก
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Mr. Yukon Kamnerdkhang
Chief of Bangkok 5
Area Excise Office

3. นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
4.
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Mrs. Nareerat Udomdhammabhakdi
Chief of Bangkok 2
Area Excise Office

นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
5. นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Mrs. Kangana Tangvigid
Mrs. Siriluck Singtro
Chief of Bangkok 3
Chief of Bangkok 4
Area Excise Office
Area Excise Office
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รายพระนามและนามบุคคลที่ด�ำ รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต
Royal name list and name list of Directors General of the Excise Department
1. หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2474 - 20 ก.ค. 2475
2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2475 - 31 มี.ค. 2476
3. หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2476 - 1 เม.ย. 2483
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
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
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
7. หม่อมราชวงศ์ ทันพงษ์ กฤดากร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2500 - 30 ก.ย. 2510
8. นายถนัดถวิล อมาตยกุล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2510 - 30 ก.ย. 2515
9. นายชาญชัย ลี้ถาวร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2515 - 30 ม.ค. 2517
10. นายพิพัฒน์ โปษยานนท์
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2517 - 30 ก.ย. 2521
11. นายวิทย์ ตันตยกุล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2521 - 30 เม.ย. 2523
12. นายบัณฑิต บุญยะปานะ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2525
13. นายอรัญ ธรรมโน
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2528
14. นายเฉลิมชัย วสีนนท์
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531
15. นายไพจิตร โรจนวานิช
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
		
5.
		
		
		
6.
		
		
7.
		
8.
		
9.
		
10.
		
11.
		
12.
		
13.
		
14.
		
15.
		

M.C. Jitpoktavee Kasemsri
18 Feb 1931 - 20 Jul 1932
Royal Highness Prince Wiwattanachai
20 Jul 1932 - 31 Mar 1933
Luang Narubesmanit (Sanguan Juthatemi)
29 Aug 1933 - 01 Apr 1940
Luang Attasarnprasit (Thongyen Silamian)		
1 May 1940 - 28 Mar 1941
16 Jul 1942 - 17 Feb 1943
1 Jan 1947 - 28 Nov 1947
Police Major General Khun Srisarakorn
(Chalor Srisarakorn)
29 Mar 1941 - 15 Jul 1942
18 Feb 1943 - 31 Dec 1946
Luang Prakobthanakit (Plueang Unhasuwan)
29 Nov 1947 - 12 Apr 1948 (acting)
13 Apr 1948 - 12 Jun 1957
M.R. Thanpong Kridakorn
18 Jun 1957 - 30 Sep 1967
Mr. Thanatthavin Amattayakul
2 Oct 1967 - 30 Sep 1972
Mr. Charnchai Leethavorn
1 Oct 1972 - 30 Jan 1974
Mr. Pipat Posayanon
1 Sep 1974 - 30 Sep 1978
Mr. Wit Tantayakul
1 Oct 1978 - 30 Apr 1980
Mr. Pandit Boonyapana
1 May 1980 - 30 Sep 1982
Mr. Aran Thammano
1 Oct 1982 - 30 Sep 1985
Mr. Chalermchai Vaseenon
1 Oct 1985 - 30 Sep 1986
Mr. Paichitr Rojanavanich
1 Oct 1988 - 30 Sep 1989
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16. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2532 - 31 ส.ค. 2533
				
วันที่ 1 เม.ย. 2534 - 6 ก.ค. 2535
17. นายวิโรจน์ เลาหพันธุ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2533 - 31 มี.ค. 2534
18. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2535
19. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2535 - 19 ก.ค. 2536
20. นายสมใจนึก เองตระกูล
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2536 - 27 ธ.ค. 2539
21. นายสมชัย ฤชุพันธ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2542
22. นายวุฒิชัย พงษ์ประสิทธิ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544
23. นายวีระชัย ตันติกุล
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545
24. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2547
25. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2547 - 2 พ.ย. 2549
26. นายศานิต ร่างน้อย
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2549 - 23 ม.ค. 2550
27. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2550
28. นางสิรินุช พิศลยบุตร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552
29. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553
30. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
31. นางเบญจา หลุยเจริญ
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555
32. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2560
33. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน

16. Mr. Kowit Posayanon
		 1 Oct 1989 - 31 Aug 1990
		 1 Apr 1991 - 6 Jul 1992
17. Mr. Viroj Laohapan
		 1 Sep 1990 - 31 Mar 1991
18. M.R. Chatumongkol Sonakul
		 7 Jul 1992 - 30 Sep 1992
19. Mr. Supachai Pisitvanit
		 1 Oct 1992 - 19 Jul 1993
20. Mr. Somjainuk Engtrakul
		 20 Ju 1993 - 27 Dec 1996
21. Mr. Somchai Ruchuphan
		 28 Dec 1996 - 30 Sep 1999
22. Mr. Wuttichai Pongprasit
		 1 Oct 1999 - 30 Sep 2001
23. Mr. Veerachai Tantikul
		 1 Oct 2001 - 30 Sep 2002
24. Mr. Sathit Limpongpan
		 1 Oct 2002 - 30 Sep 2004
25. Mr. Uthit Thammawathin
		 1 Oct 2004 - 2 Nov 2006
26. Mr. Sanit Rangnoi
		 3 Nov 2006 - 23 Jan 2007
27. Mr. Wisudhi Srisuphan
		 24 Jan 2007 - 30 Sep 2007
28. Mrs. Sirinuch Pisalyabutr
		 20 May 2008 - 30 Sep 2009
29. Mr. Areepong Bhoocha-oom
		 1 Oct 2009 - 30 Sep 2010
30. Mr. Pongpanu Svetarundra
		 1 Oct 2010 - 30 Sep 2011
31. Mrs. Benja Louichareon
		 1 Oct 2011 - 30 Sep 2012
32. Mr. Somchai Poolsavasdi
		 1 Oct 2012 - 30 Sep 2017
33. Mr. Krisada Chinavicharana
1 Oct 2017 - Present
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รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ค่านิยม

ผู้นำ�การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

1.
2.
3.
4.

การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.
2.
3.
4.

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ

STARS

ความมีมาตรฐาน ความโปร่งใส

จิตสำ�นึก ความรวดเร็วและ ความพึงพอใจ
ความรับผิดชอบ เรียบง่าย
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Vision

Mission

The leader of tax collection for society, environment and energy

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Strategy

3.
4.
5.

Value

To efficiently integrate tax collection for fiscal stability.
To innovate audit, prevention and suppression procedures.
To advance taxation policy for society, environment and energy
with the aim of supporting sustainable development.
To improve inclusive and up-to-date excise services.
To promote organizational transparency and fairness.

Stabilizing integrated tax collection.
Supporting utilization of innovation to enhance audit, prevention
and suppression efficiency.
Impelling tax policy for society, environment and energy
to support sustainable development.
Improving inclusive and up-to-date excise services to conform
to international standard.
Promoting organizational transparency and fairness.

STARS

STANDARDIZATION
ACCOUNTABILITY
SATISFACTION
TRANSPARENCY
RAPID & SIMPLICITY
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รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : ผู้น�ำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ตัวชี้วัด : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประมาณ 555,000 ล้านบาท
2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากการใช้นวัตกรรมอย่างน้อย 1 นวัตกรรม
3. ระดับความส�ำเร็จของผลการศึกษามาตรการภาษีเพือ่ สังคมสิง่ แวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระดับ 5
4. ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากผลการใช้มาตรการภาษีรอ้ ยละ 85
พันธกิจที่ 1 การจัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานรองรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 8
เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 8.3
กลยุทธ์ที่ 5.1 5.3 5.4
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
บูรณาการการจัดเก็บภาษี
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุล
อย่างมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บูรณาการจัดเก็บ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 อ�ำนวยความสะดวก
ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ผปู้ ระกอบการในการประกอบธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะ กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการคลังอย่างยั่งยืน
ในการแข่งขัน
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บ 16. พัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อรองรับ
รายได้ภาษีสรรพสามิต (สผษ.)
Ease of Doing Business สินค้าสุรา
2. ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อเพิ่ม
(สมฐ.1)
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (สผษ.) 17. ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดเก็บภาษีส�ำหรับสุรา เบียร์ และ การยกเว้นภาษีส�ำหรับรถยนต์
เอทานอล (สมฐ.1)
หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ (สมฐ.2)
4. จัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภท
18. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
ไฮโดรคาร์บอน (สมฐ.2)
การบริหารการจัดเก็บภาษี (สมฐ.1)
5. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อ 19. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กวข.)
สินค้าน�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมัน
6. ตรวจสอบเครื่องดื่มน�้ำผลไม้และ
ที่คล้ายกัน (กวข.)
น�้ำพืชผักเพื่อสังคมที่ดี (กวข.)
20. ปรับปรุงและมาตรฐานการบริหาร
7. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ท�ำไวน์
การจัดเก็บภาษี (สมฐ.2)
โดยใช้เทคนิค NMR (กวข.)
21. ทบทวนกฎหมายในระดับอนุบญั ญัติ
8. พัฒนามาตรฐานการบริหาร
ของกรมสรรพสามิต (สกม.)
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน�้ำมัน 22. สัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน (สมฐ.2)
ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ (สมฐ.1)
9. ซ่อมบํารุงรักษา สอบเทียบ และ
จัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือ
วัดปริมาณนํ้าสุราแช่ออนไลน์ (กตท.)

พันธกิจที่ 3 พัฒนาองค์กร
ให้ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม

พันธกิจที่ 4 ขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
เป้าหมายที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 9
กลยุทธ์ที่ 9.1 9.2 9.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
บริหารองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 8.4
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม
เพื่อไปสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 บริหารองค์กร
ด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
30. จ้างที่ปรึกษาส�ำรวจและออกแบบ
ปรับปรุงส�ำนักงาน (กพร.)
31. ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน
(กพร.)
32. PMQA (กพร.)
33. ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ (กพร.)
34. ตรวจสอบภายในตามหลัก
ธรรมาภิบาล (กตน.)
35. จัดท�ำสื่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและ
เสริมสร้างความรู้แก่หน่วยรับตรวจ
เชิงรุก (กตน.)
36. ติดตามการรับและน�ำส่งเงินรายได้
ในระบบ GFMIS (สคร.)
37. ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
(สคร.)
38. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม
ระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ
(ศทส.) (20 ลบ.)
39. พัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศ
สารละลายไฮโดรคาร์บอน (ศทส.)
(16 ลบ.)

เป้าประสงค์ที่ 4.1 เป็นองค์กรในการ
ขับเคลือ่ นนวัตกรรมเพือ่ การบริหารงาน
และการบริการอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ขับเคลือ่ นนวัตกรรมและ
พัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
59. ปฏิรูประบบภาษี (รูปแบบแสตมป์)
(สมฐ.1)
60. Excise Innovation Awards #7
(สบค)
61. ส�ำรวจราคาขายปลีกและจัดท�ำ
ฐานข้อมูลราคาขายปลีกส�ำหรับสินค้า
สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม (สผษ.)
62. ติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์
สื่อสารทางไกลมาใช้ในการบริหาร
จัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม (สมฐ.1)
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10. ติดตั้งเครื่องพิมพ์โค๊ดและ
ระบบตรวจสอบการเสียภาษี
สุราแช่แบบใหม่ (กตท.)
เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างความเป็นธรรม
และโปร่งใสในการควบคุม ตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 บูรณาการปราบปราม
11. ป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการปราบปรามเพื่อบูรณาการ
ปราบปราม (สตป.)
13. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน�้ำมัน
เพือ่ ป้องกันการหลีกเลีย่ งภาษีสรรพสามิต
อย่างยั่งยืน (กวข.)
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภาษี
14. ตรวจสอบภาษี (Post Audit)
(สตป.)
15. ตรวจสอบการส่งออกสินค้า
ในการก�ำกับดูแล (สตป.)

เป้าประสงค์ที่ 2.2 สร้างความพึงพอใจ
ความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างความสมดุล
ในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
23. ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
เพื่อสุขภาพหรือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม
(สผษ.)
24. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สีเขียว (Green Tax) (สผษ.)
25. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์สินค้าน�้ำมันอื่นหรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
(กวข.)
26. บูรณาการสร้างจิตส�ำนึกเพื่อลดการ
บริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสังคม (สลก.)
27. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (สลก.)
28. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิต (สลก.)
29. สรรพสามิตสัญจร (สลก.)

หมายเหตุ: โครงการสีน�้ำเงิน ใช้เงินงบประมาณ
โครงการสีชมพู  ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 5%
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40. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและ
ระบบความปลอดภัย (Network and
Security System) (ศทส.)
(55.00 ลบ.)
41. จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ
อุปกรณ์ (ศทส.) (40.80 ลบ.)
42. จัดหาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร ICT (ศทส.) (25 ลบ.)
43. ติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร (ศทส.) (5.88 ลบ.)
44. จัดท�ำฐานข้อมูลปริมาณน�้ำตาล
ในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี (กวข.)
45. จัดซื้อพร้อมติดตั้งจ�ำนวนผู้ใช้ระบบ
การจัดการข้อมูล (LIMS) (กวข.)
(8 ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรให้มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะ
ขององค์กรสู่ความเป็นสากล
46. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.)
47. จัดการความรู้ (สบค.)
48. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
(กตน.)
49. แผนแม่บทด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (สบค.)
50. เพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจ
พิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)
51. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการด�ำเนินคดี (สกม.)
52. สัมมนาหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและการติดตามเงินคืน
กรณีโครงการรถยนต์คันแรก (สกม.)
53. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (สบค.)
54. กรมสรรพสามิตใสสะอาด (สบค.)
55. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สู่มาตรฐานสากล (กพร.)
56. ศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กร
(กพร.)
57. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรับ
และจ่ายแสตมป์สรรพสามิต (สคร.)
58. ก่อสร้างส�ำนักงานสรรพสามิตและ
บ้านพักข้าราชการ (กตท.)
อนุมัติ
(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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The Excise Department’s 2017 Strategies
Vision: Being the leader in tax collection for the betterment of society, environment and energy
Vision indicators : 1. The amount of excise revenue collection shall be around Baht 555,000 million.
2. The tax collection efficiency shall be increased by applying at least 1 innovation.
3. Reaching a level 5 of achievement in accordance with objectives on results of study on tax
measures for society, environment and energy.
4. The stakeholder satisfaction on results of tax measures implementation shall reach 85%.
Mission 1:
Efficiently conducting  taxation
to ensure a fiscal stability
Ministry of Finance:
Target 3; Strategy 8;
Tactics 8.3
Strategy 1
Integrating taxation stability
Strategic goal 1.1 Integrating
taxation stability
Tactics 1.1.1 Conducting tax
collection to achieve fiscal
sustainability
1. Following up and monitoring
on the excise tax revenue
collection
2. Improving tax measures to
increase tax collection efficiency
3. Developing and improving
taxation management on
liquor, beer and ethanol
4. Classifying groups of
hydrocarbon solvent products
5. Proactively inspecting on liquor
quality to ensure sustainable
development
6. Inspecting juice and vegetable
beverages to enhance society
7. Categorizing types of raw
materials used for wine production
by applying NMR technique
8. Improving taxation
management standards on
oil and oil products
9. Maintaining, calibrating and
procuring parts of online
fermented liquor volume
measurement system

Mission 2:
Promoting a taxation policy
for society, environment and
energy to accommodate the
sustainable development
Ministry of Finance:
Target 2;  Strategy 5;
Tactics 5.1, 5.3, 5.4
Strategy 2
Implementing tax policy to
create balanced economy,
society, environment and energy
Strategic goal 2.1 Facilitating
business operations of
industrialists
Tactics 2.1.1 Increasing
competitiveness
16. Improving operations on
liquor products to accommodate
ease of doing business
17. Amending the Excise
Department’s notification
regarding rules, procedure and
conditions of tax exemption
for prototype motor vehicle or
motorcycle
18. Improving and developing
taxation management standards
19. Developing inspection
technique for lubricating oil and
similar oil
20. Improving and standardizing
taxation management measures
21. Reviewing the Excise
Department’s subordinate
legislations
22. Organizing workshop for
tobacco business stakeholders
integration

Mission 3:
Developing the organization
towards modernization,
transparency and fairness

Mission 4: Propelling
innovations for
sustainable development

Ministry of Finance:
Target 4; Strategy 9;
Tactics 9.1, 9.2, 9.3
Strategy 3
Managing the organization in
accordance with the principles of
good governance
Strategic goal 3.1 Managing the
organization by applying quality
system and adhering to the
principles of good governance
Tactics 3.1.1 Effectively and
efficiently managing tasks
30. Hiring consultant for office
renovation survey and design
31. Improving work processes
32. Participating in the Public
Sector Management Quality
Award (PMQA) project
33. Improving work processes
and assessing integrated
development organization project
34. Conducting internal audit in
accordance with the principles
of good governance
35. Arranging media, providing
suggestions and strengthening
knowledge for proactive tax
audit units
36. Following up on revenue
receipt and remittance through
the GFMIS
37. Monitoring on accounting
performances
38. Developing additionally on
SSO and information system
39. Developing hydrocarbon
solvent information control
system

Ministry of Finance:
Target 3;  Strategy 8;
Tactics 8.4
Strategy 4
Propelling the use of operational
innovation
Strategic goal 4.1 Propelling
innovations for sustainable work
management and services
Tactics 4.1.1 Propelling and
developing operational
innovations
59. Tax system reformation
(stamp format)
60. The 7th Excise Innovation
Awards
61. Conducting a survey on retail
prices for the arrangement of
database on retail prices of
liquors, tobaccos and beverages
62. Installing remotely read
meters and computer
communications for the
beverage tax collections
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10. Installing code printers and
new fermented liquor tax
payment monitoring system
Strategic goal 1.2 Creating fairness
and transparency on control,
inspection, prevention and
suppression
Tactics 1.2.1 Integrating
suppression
11. Preventing and suppressing
the excise law offenders
12. Developing database to
integrate suppression
13. Integrating oil product
inspections towards sustainable
prevention of the excise tax
avoidance
Tactics 1.2.2 Increasing tax audit
efficiency
14. conducting post audit
15. Inspecting exports of goods
which are under the Excise
Department supervision

Strategic goal 2.2 Creating
stakeholder satisfaction and
confidence as well as promoting
social responsibility
Tactics 2.2.1 Creating balance in
tax collection for the betterment
of society, environment and
energy
23. Improving tax collection
measures for human health or
environmental conservation
24. Developing green tax
collection
25. Developing technique and
measure used for inspection
other kinds of oil or products
that are not produced from
petroleum
26. Integrating consciousness on
reducing consumption of goods
that affect human health and
environment.
27. Efficiently providing
knowledge and creating
understanding to public
28. Giving opportunity to public
for participating in the Excise
Department’s administration.
29. Conducting the excise
routing project
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40. Procuring network
and security system
(Baht 55.00 million)
41. Procuring microcomputers,
mobile computers and
equipment (Baht 40.80 million)
42. Procuring information and
communications technology (ICT)
system (Baht 25.00 million)
43. Installing public communications
system (Baht 5.88 million)
44. Creating database regarding
sugar quantities in beverages
and other products in order to
support taxation
45. Procuring installation of
concurrent user license at the
Laboratory Information
Management system
(Baht 8.00 million)
Strategic goal 3.2 Fostering
organizational culture on
sustainable learning
Tactics 3.2.1 Developing
organizational capability towards
internationality
46. Human resource development
47. Knowledge management
48. Increasing human resource’s
capabilities to improve internal
audit efficiency
49. Human resource management
master planning
50. Increasing capabilities on
works regarding exhibit inspection
and management
51. Providing knowledge to
improve capabilities on legal
proceedings
52. Organizing seminar on the
administrative procedure and the
follow-up on return of money
which being paid in accordance
with the first-car project scheme
53. Strengthening moral values
and ethics
54. Conducting the Transparent
Excise Project
55. Elevating the Excise
Department’s integrity and
transparency towards the
international standards
56. Studying on the organizational
structure development
57. Improving legislations
regarding receiving, distributing
and keeping the excise stamps
58. Conducting the excise
offices and official residences
construction project

Remarks: The projects in blue are conducted by using fund budget.
The projects in pink are conducted by using 5% of local tax deposit.

(Mr. Somchai Poolsavasdi)
Director General The Excise Department
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โครงสร้างปัจจุบันของกรมสรรพสามิต
The Excise Department’s Organization Structure
อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
Director General
Mr. Krisada Chinavicharana
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
Principal Advisor on Excise
Control System Development
Mr. Thammasak Laoraiem
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and
Suppression Bureau
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และ 9
Regional Excise Office 8 and 9

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
Principal Advisor on Excise
Tax Strategy
Ms. Wilai Tantinantana
สำ�นักแผนภาษี
Tax Planning Bureau

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Tax Collection Standards and
Development 1 Bureau

สำ�นักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 6
Regional Excise Office 1 and 6

รองอธิบดี
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
Deputy Director General
Mr. Panya Chayajindawong
สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Management Bureau
สำ�นักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

รองอธิบดี
นางสดศรี พงศ์อุทัย
Deputy Director General
Mrs. Sodsri Ponguthai

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

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และ 3
Regional Excise Office 2 and 3

รองอธิบดี
นายวรวรรธน์ ภิญโญ
Deputy Director General
Mr. Worawat Pinyo

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and
Development 2 Bureau
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative
System Development
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

สำ�นักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
(87 พืน้ ที)่
Area Excise Office (87 areas)
สำ�นักงานสรรพสามิตพืน้ ทีส่ าขา
(177 สาขา)
Area Excise Branch
(177 branches)

สำ�นักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue
Management Bureau
กลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development
and Audit Office
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

รองอธิบดี
นายปิยกร อภิบาลศรี
Deputy Director General
Mr. Piyakorn Apibalsri
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis
Office		
สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10
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อัตรากำ�ลังกรมสรรพสามิต
Excise Department Manpower
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกรมสรรพสามิ ต
ได้ด�ำเนินการดังนี้
1) การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลอัตราก�ำลัง และ
แนวโน้มก�ำลังคนของกรมสรรพสามิต
2) การจั ด ท� ำ แผนอั ต ราก� ำ ลั ง กรมสรรพสามิ ต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564)
3) การปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง จากประเภททัว่ ไป
เป็นประเภทวิชาการในกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
4) การด�ำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เลือ่ นขึน้ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ
และระดับช�ำนาญการพิเศษของผู้สมัคร จ�ำนวน 542 ราย
5) การประเมินผลงานบุคคลเพือ่ เปลีย่ นสายงาน โอนรับ
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง และเลือ่ นขึน้ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช�ำนาญการ และระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน
97 ราย
6) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน กรอบ
อั ต ราก� ำ ลั ง และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก แผนภาษี
ส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 1 - 10
7) การด�ำเนินการตามระบบข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู
รุ่นที่ 11 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 2 ราย
8) การขอรั บ การจั ด สรรอั ต ราข้ า ราชการที่ ว ่ า งจาก
ผลการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 104 อัตรา
9) การขอรับการเกลีย่ อัตราก�ำลังว่างจากผลเกษียณอายุ
จากส่วนราชการอื่น จ�ำนวน 95 อัตรา
อัตรา

10) การเพิ่มอัตราก�ำลังข้าราชการตั้งใหม่ จ�ำนวน 797

11) การขออนุ มั ติ ต� ำ แหน่ ง ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 2,107 ต�ำแหน่ง

Human Resource Management
in the Fiscal Year 2017
Below is a list of activities regarding the Excise
Department’s human resource management as:
1) Data analysis reporting on the Excise
Department’s manpower and manpower trend
2) A 5-year manpower planning (2017 - 2021)
3) Adjusting positions in the Technical
Development and Audit Group from general position
to be knowledge worker positions
4) Selecting and promoting 542 officers to take
knowledge worker positions in professional and senior
professional levels
5) Appraising officials’ performances for
job rotation, job transfer and receipt of position
allowance including promoting 97 officers to take
knowledge worker positions in professional and senior
professional levels
6) Restructuring internal task delegation and
manpower framework as well as roles and
responsibilities of Tax Planning Office, Investigation,
Prevention and Suppression Bureau and Regional
Excise Offices 1st - 10th
7) Conducting the 11th High Performance and
Potential System for the fiscal year 2017 in which
involved 2 officials
8) Requesting for 104 officials being allocated
to fill vacancies due to retirement in the fiscal year 2017
9) Requesting for redeployment of 95 officials
from other government agencies to fill vacancies due
to retirement
10) Increasing of new governments officers for
797 persons
11) Requesting for approval on 2,107 temporary
employee positions for the fiscal year 2017
12) Requesting for approval on hiring 2,072
temporary employees for the fiscal year 2017
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12) การขออนุมตั กิ ำ� หนดอัตราจ้างลูกจ้างชัว่ คราวประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 2,072 อัตรา
13) การด� ำ เนิ น การสรรหาข้ า ราชการ กรณี รั บ โอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ�ำนวน 47 ราย
14) การด� ำ เนิ น การให้ โ อนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ไปสังกัดหน่วยงานอื่น จ�ำนวน 12 ราย
15) การจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป จ�ำนวน 612 ราย
16) การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 65 ราย
17) การคัดเลือกบุคคลเพือ่ เลือ่ นระดับแต่งตัง้ ในต�ำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 26 ราย
18) การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จ�ำนวน 28 ราย
19) การขออนุมตั กิ ำ� หนดอัตราจ้างลูกจ้างชัว่ คราวประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 2,107 อัตรา
20) การด� ำ เนิ น การสรรหาข้ า ราชการ กรณี รั บ โอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ�ำนวน 47 ราย
21) การด� ำ เนิ น การให้ โ อนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ไปสังกัดหน่วยงานอื่น จ�ำนวน 3 ราย
22) การจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป จ�ำนวน 791 ราย
69 ราย

23) จัดท�ำค�ำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ระหว่างปี) จ�ำนวน

24) จั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว (จ้ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จ�ำนวน 398 ราย
25) จั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง จ้ า งให้ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม
การครองชีพชั่วคราว (จ้างต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
จ�ำนวน 167 ราย
26) จัดท�ำค�ำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
จ�ำนวน 85 ราย
27) จั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง ให้ พ นั ก งานราชการลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 8 ราย
28) ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 1 ราย
29) ขออนุมัติใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปและก�ำหนดอายุสัญญาจ้าง จ�ำนวน 3 ราย

13) Recruiting 47 government officers in the
case of ordinary civil servant transfers
14) Transferring 12 ordinary civil servants to
work at other agencies
15) Hiring 612 general government employees
16) Hiring 65 temporary employees
17) Selecting and promoting 26 officers for
knowledge worker positions in senior professional
level
18) Selecting and promoting 28 officers for
general positions in senior level
19) Requiring for approval on hiring 2,107
temporary employees for the fiscal year 2018
20) Recruiting 47 government officers in the
case of ordinary civil servant transfers
21) Transferring 3 ordinary civil servants to work
at other agencies
22) Hiring 791 government employees
23) Arranging orders on temporary employee
hiring (during the fiscal year) for 69 persons
24) Arranging orders for hiring 398 temporary
employees (continued hiring from the fiscal year 2017)
25) Arranging orders on temporary cost-of-living
allowance payments for 167 temporary employees
(continued hiring from the fiscal year 2017)
26) Arranging orders on resignation from service
for 85 temporary employees
27) Arranging orders on resignation from service
for 8 government employees
28) Adjusting employment level for 1 permanent
employee
29) Requesting for approval on hiring 3 persons
as mentioned in list of selected candidates to be
general government employees as well as determining
their employment contract terms
30) Requesting for approval on hiring 15 persons
as mentioned in list of selected candidates to be
temporary employees
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30) ขออนุมัติใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 15 อัตรา
31) ขออนุมัติใช้บัญชีลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรับการจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 15 อัตรา
32) ขออนุมัติใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (กองทุนน�้ำมันฯ)
จ�ำนวน 2 อัตรา
33) จั ด ท� ำ ประกาศรั บ สมั ค รพนั ก งานราชการทั่ ว ไป
(ส่วนภูมิภาค) จ�ำนวน 41 ราย
ราย
15 ราย
4 ราย
2 ราย

34) สรุปแบบประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 1,955
35) ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จ�ำนวน
36) การให้ข้าราชการช่วยราชการภายในกรม จ�ำนวน
37) การให้ข้าราชการช่วยราชการหน่วยงานอื่น จ�ำนวน

38) การด� ำ เนิ น การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการใหม่
จ�ำนวน 117 ราย
37 ราย

39) การอนุญาตให้ขา้ ราชการลาออกจากราชการ จ�ำนวน
40) การย้ายข้าราชการ จ�ำนวน 561 ราย
41) การย้ายข้าราชการซึง่ ได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึน้ จ�ำนวน 31 ราย
42) การด�ำเนินการเลื่อนข้าราชการ
- ระดับช�ำนาญงาน จ�ำนวน 19 ราย
- ระดับช�ำนาญการ จ�ำนวน 21 ราย
- ระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 60 ราย
43) การอนุญาตให้ลูกจ้างประจ�ำลาออก จ�ำนวน 6 ราย
44) ให้ข้าราชการรักษาการในต�ำแหน่ง จ�ำนวน 2 ราย

45) ให้ขา้ ราชการรักษาการในต�ำแหน่งระดับช�ำนาญการ
พิเศษ จ�ำนวน 26 ราย
13 ราย

46) ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จ�ำนวน
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31) Requesting for approval on hiring 15 persons
as mentioned in list of temporary employees to be
temporary employees
32) Requesting for approval on hiring 2 persons
as mentioned in list of selected candidates to be
temporary employees (Oil Fund)
33) Arranging announcements for recruiting 41
government employees (regional)
34) Summarizing performance appraisal forms of
1,955 temporary employees
35) Adjusting salaries for 15 government officers
in accordance with their qualifications
36) Assigning 4 government officers to support
tasks in the Department
37) Assigning 2 government officers to support
tasks in other agencies
38) Hiring and appointing 117 new government
officers
39) Permitting 37 government officers to resign
from services
40) Transferring 561 government officers
41) Transferring 31 government officers whose
educational qualifications become higher
42) Promoting government officers as:
- 19 government officers for experience level
- 21 government officers for professional level
- 60 government officers for senior
professional level
43) Permitting 6 permanent employees to resign
from services
44) Appointing 2 government officers for action
positions
45) Appointing 26 government officers for action
positions in senior professional level
46) Requesting for approval on duty assignments
for 13 government officers
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47) ขออนุมตั ใิ ห้ขา้ ราชการช่วยปฏิบตั หิ น้าที่ จ�ำนวน 1 ราย
48) ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับการสู้รบ
จ�ำนวน 5 ราย
49) ให้ลูกจ้างประจ�ำได้รับเงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับการสู้รบ
จ�ำนวน 1 ราย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการ
จัดการฝึกอบรม/สัมมนา และส่งบุคลากรเข้าอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 180 โครงการ รวมบุคลากรทีไ่ ด้รบั
การพัฒนา จ�ำนวนรวม 9,894 ราย (นับจ�ำนวนซ�ำ้ เนือ่ งจากบุคลากร
บางคนเข้ารับการพัฒนามากกว่า 1 หลักสูตร) และด�ำเนินการ
จัดสรรให้ทนุ การศึกษาแก่บคุ ลากรกรมสรรพสามิต ดังนี้
1) ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 12 ราย
2) ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 2 ราย

การจัดสวัสดิการกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิ ต ด� ำ เนิ น การโครงการให้ ทุ น การศึ ก ษา
ประจ�ำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ให้แก่บตุ รของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจ�ำ พนักงานราชการ เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจและช่วยเหลือบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยของบุ ค ลากร เป็ น ไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด� ำ เนิ น การสวั ส ดิ ก ารกรมสรรพสามิ ต
โดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง
ระดับอุดมศึกษา รวม 397 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 1,124,000 บาท

ด้านวินัยและจริยธรรม
ส� ำ หรั บ งานด้ า นวิ นั ย และจริ ย ธรรม กรมสรรพสามิ ต
ได้ด�ำเนินการตามแผน/โครงการและมีผลการด�ำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทุกโครงการ ดังนี้
1. โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
2. แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3. การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
4. นโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี

47) Requesting for approval on duty supporting
for 1 government officer
48) Arranging combat payments for 5 government
officers
49) Arranging combat payments for 1 permanent
employee.

Human Resource Development
The Excise Department has operated human
resource trainings /seminars including sending its officers
to participate in training programs organized by external
agencies. There are 180 projects in total whereby
9,894 excise officers have been developed accordingly
(counting repeatedly in case any officer has participated
in more than 1 program). In addition, the Excise Department
provided scholarships to its officers as follows:
1) Scholarships for 12 officers to study in master
degree
2) Scholarships for 2 officers to study in doctoral
degree

Welfare Arrangement
In accordance with objectives of welfare
arrangement, the Excise Department organized 2016
scholarship project to encourage and lighten burdens
of its officers, permanent employees and government
employees. The scholarship totaled Baht 1,124,000 was
given to 397 students who are their children studying in
elementary education up to undergraduate education.

Disciplinary and Ethics
The Excise Department has conducted projects
regarding disciplinary and ethics and accomplished all
predetermined targets with detail as follows:
1. Green excise project
2. Public sector anti-corruption action plan
3. Excise transparency standards establishment
4. Good corporate governance policy
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5. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม

5. Excise virtue and moral campaign project

6. แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

6 Master plan for gender equality promotion

7. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

7. Excellent civil servants selection
8. NACC Integrity Awards

8. การพิจารณาคัดเลือกยกย่องเป็นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ติ น
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

9. Code of ethics for excise officials

9. ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมสรรพสามิต

10. Conflict of interest prevention guideline

10. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

11. Reports on disciplinary breaches and
misconduct

11. รายงานผู้กระท�ำผิดวินัย
12. ด� ำ เนิ น การตรวจสอบประวั ติ ข ้ า ราชการทางวิ นั ย
คดีแพ่ง คดีอาญาของข้าราชการ

12. Background checks on government officials’
disciplinary histories including civil and criminal records.
โครงสร้างอายุข้าราชการ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

จ�ำนวนข้าราชการจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
35-39 423 คน
30-34 232 คน
25-29 95 คน
ต่ำกวา 24 4 คน

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาตร�

1,648

รวม

894

3,131คน

ปร�ญญาเอก

9

ต่ำกวาปร�ญญาตร�

40-44 344 คน

45-49 486 คน
50-54 667 คน

อายุเฉลี่ย
47.32

55 ข�้นไป 880 คน

580
จ�ำนวนข้าราชการกรมสรรพสามิต จ�ำแนกตามระดับต�ำแหน่ง
ระดับต�ำแหน่ง
ปฏิบัติงาน

ช�ำนาญงาน

อาวุโส

ปฏิบัติการ

ช�ำนาญการ

289
เชี่ยวชาญ
14

1,039
ทรงคุณวุฒิ
3

124
อ�ำนวยการต้น
2

290
อ�ำนวยการสูง
100

1,092
บริหารต้น
4

ช�ำนาญการ
พิเศษ
173
บริหารสูง
1

รวม
(คน)
3,131

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560						
		 ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล						
		 ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
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ผลการดำ�เนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Performance under Strategic Plan for Fiscal Year 2017
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
ภาษีได้จ�ำนวน 563,380.10 ล้านบาท (เป้าหมาย 549,900.00
ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 13,480.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2.45 สาเหตุหลักเกิดจากการจัดเก็บภาษีนำ�้ มันฯ ในอัตราทีส่ งู กว่า
ปีกอ่ น การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ การปรับโครงสร้างภาษีสรุ า
และการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ
2. โครงการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการจั ด เก็ บ ภาษี
เพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ออกประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ลดอั ต รา
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 137) ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 และ
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบจากการออก
มาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
3. โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห าร
การจัดเก็บภาษีสำ� หรับสุรา เบียร์ และเอทานอลให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่
กรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหาร
การจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2560 เพื่อก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานส�ำหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดเสวนา เรื่อง “ภาคธุรกิจต้องปรับตัว
อย่างไรภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่” เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2560
4. โครงการจั ด กลุ ่ ม สิ น ค้ า สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนเพือ่ รองรับระบบควบคุมสารสนเทศ สารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด กลุ ่ ม สิ น ค้ า สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์ บ อนให้ มี ค วามชั ด เจนเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการท�ำงานสามารถรองรับระบบควบคุมสารสนเทศ

Strategy 1
Integrating taxation stability
1. Tax collection monitoring and analysis by
item and by month
In the fiscal year 2017, the Excise Department
collected Baht 563,380.10 million (against Baht
549,900.00 million target), which is Baht 13,480.10
million or 2.45% higher than the target. The major
reasons comprise the increase of oil tax rate,
restructurings of vehicle, liquor and tobacco taxes.
2. Tax collection measure improvement to
increase efficiency in taxation  
A Notification of the Ministry of Finance
regarding decreasing the excise rates (No. 137) dated
January 24th, 2017 was issued and announced in the
Royal Thai Government Gazette on January 24th, 2017.
A report summarizing impacts occurred from such
measures was prepared and proposed it to the
executives for approval.
3. Tax collection on liquor, beer and ethanol
improvement and adjustment in accordance with
the Draft Excise Act
The Excise Department approved on the
management approach for tax collection on distilled
liquor with alcohol concentration higher than 80
degrees (alcohol) on July 11th, 2017. The management
approach was used as guidelines for improvement
and adjustment tax collections on liquor, beer and
ethanol. The Excise Department also arranged a forum
with a topic: “Under the new Excise Act, how shall
business sector adapt itself?” on September 31st, 2017.
4. Classifying hydrocarbon solvent products
to accommodate the information control system
The Excise Department classified explicitly
the hydrocarbon solvent products in order to create
a comprehensive database for inspection as well as
to increase work efficiency and accommodate the
hydrocarbon solvent information control system.
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สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) เพื่อให้
ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถตรวจสอบได้
5. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด� ำ เนิ น การตรวจวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งสุ ร าโดยใช้ ร ถ
ห้องปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นที่ (Mobile Lab) จ�ำนวน 21 ครัง้ (เป้าหมาย
20 ครัง้ ) สูงกว่าเป้าหมาย 1 ครัง้ และออกตรวจปฏิบตั กิ ารให้ความรู้
ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา โดยส�ำรวจผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 98.13
พร้อมทัง้ ส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ คิดเป็นร้อยละเฉลีย่
97.53
6. โครงการตรวจสอบเครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้และน�ำ้ พืชผัก
เพือ่ สังคมทีด่ แี ละการจัดเก็บภาษีทมี่ มี าตรฐานโปร่งใสเป็นธรรม
ด�ำเนินการสุ่มตัวอย่างน�้ำผลไม้และน�้ำพืชผักที่วาง
จ�ำหน่ายในท้องตลาดและน�ำไปท�ำการตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 664
ตัวอย่าง (เป้าหมาย 630 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 34 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 5.40 รวมทั้งส�ำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 88.33
7. โครงการแยกชนิดวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทำ� ไวน์โดยใช้เทคนิค
NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน
ด�ำเนินการศึกษาเทคนิคการแยกชนิดของวัตถุดิบ
ที่ใช้ท�ำไวน์ด้วยเทคนิค NMR (Nuclear Magnetic Resonance)
และตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ โดยท�ำจัดท�ำรายงานสรุปผล
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
8. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสินค้าน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เพื่อรองรับ
กฎหมายใหม่
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการยกเว้ น ภาษี น�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์
น�้ ำ มั น ที่ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต ใน
โรงอุตสาหกรรมน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน (ฉบับที่ 5) เพิ่มเติม
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
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5. Proactive liquor quality analysis for
sustainable development
The Excise Department conducted the liquor
samplings analysis by a mobile lab for 21 times (against
the target of 20 times), which is 1 time above the target.
In addition to liquor product inspection, knowledge
and advices on liquor quality development were also
given to the participants. Industrialists participating
in the seminars gained more knowledge for 98.13%
in average while the survey result shows that the
customer satisfaction customer satisfaction was
97.53% in average.
6. Fruit and vegetable juice product
inspections to enhance society and tax collection
The Excise Department conducted a random
sampling on fruit and vegetable juice products that
were available in the market for inspection. The total
samples were 664 (against the target of 630 samples),
which is 34 samples above the target. The satisfaction
of relevant enterprises was 88.33% in average.
7. Categorizing types of raw materials, which
are used for wine production, by NMR technique
for sustainable taxation
The Excise Department studied on NMR
(Nuclear Magnetic Resonance) technique, which is
used for categorizing types of raw materials for wine
production. The Excise Department also set budget to
procure instrument and arranged report summarizing
results to propose to the executives for approval.
8. Improvement on standards of taxes
collections for oil and petroleum products to
accommodate a new legislation.
Notification of the Excise Department
regarding additional criteria and conditions for tax
exemptions on raw materials or production components
used in oil and petroleum products industrial
factories (No.5) dated March 21st, 2017 was issued.
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9. โครงการซ่อมบ�ำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหา
อะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณน�้ำสุราแช่ออนไลน์
ตรวจสอบดู แ ลบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบมาตรวั ด สุ ร าแช่
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 จ�ำนวนมาตรวัดที่ใช้เก็บ
ภาษีได้ จ�ำนวน 85 เครื่อง (เป้าหมาย 80 เครื่อง) พร้อมทั้งจัดท�ำ
รายงานผลการตรวจสอบจ�ำนวน 2 ฉบับ
10. โครงการติดตัง้ เครือ่ งพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบ
การเสียภาษีสุราแช่แบบใหม่
ส�ำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์โค๊ด
จ�ำนวน 2 สายการบรรจุ เพื่อใช้ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตได้ดว้ ยความถูกต้อง และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์
11. โครงการป้ อ งกั น และปราบปรามผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
กฎหมายสรรพสามิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตจับกุม
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด กฎหมายสรรพสามิ ต จ� ำ นวน 6,709 คดี
(เป้าหมาย 5,335 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 1,374 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 25.75 และคิดเป็นเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี จ�ำนวน
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 219,784,277.93 บาท (เป้าหมาย
167,930,830.49 บาท) สูงกว่าเป้าหมาย 51,853,447.45 บาท
คิดเป็นร้อยละ 30.88
12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม
เพื่ อ บู ร ณาการการปราบปราม ปี 2560 (สอดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี)
การพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียด
ถูกต้องแม่นย�ำ มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เชิงบริหารตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับส�ำนักงาน
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ ละส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคเกี่ ย วกั บ การ
ปรับปรุงสถานะกิจการโดยรวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลผูก้ ระท�ำ
ความผิดกฎหมายสรรพสามิตที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
เพื่อจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลด้านปราบปราม
13. โครงการบู ร ณาการตรวจสอบสิ น ค้ า น�้ ำ มั น เพื่ อ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน
ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน�ำ้ มันที่ต้องสงสัย
ว่ามิชอบด้วยกฎหมาย จ�ำนวน 2,690 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,230

9. Online maintenance, calibration and
parts procurement for fermented liquor volume
measurement system
The Excise Department completed its target
for 100% on inspecting and maintaining 85 of fermented
liquor meters (against the target of 80 meters) used for
tax collection including preparing 2 reports summarizing
the inspection results.
10. Installation of new code printers and tax
payment monitoring system  
The Excise Department conducted the survey,
design and installation of the code printers for 2 filling
lines in order to ensure the excise collection accuracy
and increase efficiency on beer tax collection.
11. Prevention and suppression of offences
against the excise law   
In the fiscal year 2017, the Excise Department
arrested the offenders against the excise law in
overall for 6,709 cases (against the target of 5,335 cases),
which is 1,374 cases or 25.75% above the target. Total
fine collected was Baht 219,784,277.93 (against Baht
167,930,830.49 target), which is Baht 51,853,447.45 or
30.88% above the target.
12. Improvement on suppression database
for the 2017 suppression integration (in consistent
with the 5-year strategy)
The Excise Department conducted the
suppression database development with decision
support models provided to ensure its thoroughness
and accuracy in accordance with the management
objectives. The business operation updated data was
cross checked and affirmed with the Regional Excise
Offices as well as the database on both internal and
external offences against the excise law were gathered
in order to prepare the performance report on the
suppression database development.
13. Oil products integrated inspection as a
sustainable prevention against the excise avoidance
The Excise Department conducted the
analysis on samples of oils suspected illegal to ensure
accuracy, promptitude and maximum efficiency on
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ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 460 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17
พร้อมทัง้ ส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ คิดเป็นร้อยละเฉลีย่
92.27 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน�้ำมันที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
14. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit)
ด�ำเนินการตรวจสอบภาษี ณ สถานประกอบการ
ตรวจสอบบั ญ ชี ย ้ อ นหลั ง และปิ ด แฟ้ ม ส�ำ นวนงานแล้ ว เสร็ จ
ทัง้ สิน้ 90 ราย (เป้าหมาย 82 ราย) สูงกว่าเป้าหมาย 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 8.88 รวมทัง้ จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภาษีเพือ่ จัดท�ำ
ฐานข้อมูลธุรกิจและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการตรวจต่อไป
15. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการก�ำกับ
ดูแลของกรมสรรพสามิต
ด�ำเนินการออกตรวจปฏิบัติการ และตรวจติดตาม
การส่งออกสินค้าในการก�ำกับดูแลของกรมสรรพสามิต จ�ำนวน
3 ครัง้ โดยท�ำการสุม่ ตรวจการปล่อยสินค้าส่งออก ประเภทสินค้า
รถยนต์ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ ส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา สินค้าน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์
น�ำ้ มัน ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย
และศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ ณ ส�ำนักงาน
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ น ครพนม และส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่
มุกดาหาร และจัดท�ำสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขระบบ
การส่งออกฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานด�ำเนินการตรวจสอบภาษี
และการปราบปรามให้มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
16. โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานเพือ่ รองรับ Ease of
Doing Business
กรมสรรพสามิตสามารถปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขนสุราออกจากสถานที่
ขายสุรา โดยน�ำเสนอจัดท�ำรายงานสรุปผลการจัดท�ำร่างระเบียบ
กรมสรรพสามิตว่าด้วยการขนย้ายสุรา พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหาร
กรมสรรพสามิต ตามหนังสือ ที่ กค0615/2457 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2560
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illegal oil product prevention and suppression. The
total samples was 2,690 (against the target of 2,230
samplings), which is 460 samples or 17% above the
target. The survey result shows that the customer
satisfaction is 92.27% in average.
14. Post Audit
The Excise Department completed the post
audits at the business establishments for 60 cases
(against the target of 82 cases), which is 8 cases or 8.88
% above the target. In addition, the Excise Department
also prepared the report on the tax audits in order to
use as business database and guidelines for further
inspection.
15. Inspections on exports of goods which were
under supervision of the Excise Department
The Excise Department conducted 3
inspections and followed up on exports of goods, which
were under supervision of the Excise Department. The
inspection for the export of vehicles by Isuzu Motors
(Thailand) Co. Ltd. was taken at the Regional Excise
Offices 2nd, Chachoengsao Province. The inspections of
oil and petroleum products were taken at the Regional
Excise Offices 4th including Thali Customs House at Loei
Province and Nong Khai Customs House at Nong Khai
Province and at the Area Excise Office Nakhonphanom
and the Area Excise Office Mukdahan. The Excise
Department also prepared the analyzing report on
solutions for the export system to standardize tax
inspection and suppression.

Strategy 2
Implementing tax policy to create
balanced economy, society, environment
and energy
16. Operational development in order to
accommodate ease of doing business
The Excise Department improved its
operations and work efficiency regarding transportation
of liquors from liquor stores. The report summarizing
the preparation on the draft excise regulation regarding
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17. โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีส�ำหรับรถยนต์
ต้นแบบที่น�ำไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ เพื่อรองรับ
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่)
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีส�ำหรับรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่น�ำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
18. โครงการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพือ่ สอดคล้อง
กับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ร่ า งประกาศกรมสรรพสามิ ต
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการน�ำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ
ใบยา ยาอั ด ยาเส้ น หรื อ ยาสู บ เข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจั ก ร ส่ ง ส� ำ นั ก กฎหมายเพื่ อ พิ จ ารณาประกาศ
กรมสรรพสามิต 1 ฉบับ
19. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมันที่คล้ายกัน
ด�ำเนินการพัฒนาและน�ำเทคนิคการตรวจวิเคราะห์
สินค้าน�ำ้ มันหล่อลืน่ ไปใช้พจิ ารณาพิกดั อัตราภาษี จ�ำนวน 91 ฉบับ
(เป้าหมาย 1 ฉบับ) สูงกว่าเป้าหมาย 90 ฉบับ พร้อมทั้งทดสอบ
ตัวอย่างสินค้า จ�ำนวน 1,291 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 60 ตัวอย่าง)
สูงกว่าเป้าหมาย 1,231 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามเป้ า หมายกระทรวงการคลั ง และการพั ฒ นาประเทศ
อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
20. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหาร
การจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขและระยะเวลาในการน�ำรถยนต์ออกไป
จากโรงอุ ต สาหกรรมหรื อ คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นเพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภาพ
ด�ำเนินการจัดท�ำประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการน�ำรถยนต์
ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพ ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Transportation of Liquor B.E. 2560 (2017) as per shown in
the document No. Gor Kor 0615/2547 dated September
24th, 2017 was proposed to the Excise Department’s
executives accordingly.
17. Improvement of the Excise Department’s
Notification on tax exemption criteria, procedures
and conditions for prototype vehicles used for
research, development or performance test in order
to accommodate the Excise Act (new issue)
The Excise Department issued the Notification
regarding tax exemption criteria, procedures and
conditions for prototype car or motorcycle used for
research, development or performance test, dated
September 16th, 2017.
18. Work process improvements in accordance
with the new excise law
The Excise Department prepared one draft
notification regarding criteria and procedures on
permission application, certificate of permission issuance
and conditions for import or export of tobacco seeds,
plants and leaf including tobacco and cigarette. It was
passed to the Legal Affairs Bureau for consideration.
19. Lubricating oil and similar oil inspection
technique development
The Excise Department had developed
and used the lubricating oil inspection technique to
determine tax rates for 91 issues (against the target of 1
issue), which is 90 issues above the target. In addition,
1,291 product samples were tested (against the target
of 60 samples), which is 1,231 samples above the
target. These projects were conducted in order to create
efficient and effective tools for the excise collection as
well as to establish economic, social, environmental
and energy balances in accordance with the Ministry
of Finance’s goals and the country development goals
in achieving prosperity and sustainability.
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21. โครงการทบทวนกฎหมายในระดั บ อนุ บั ญ ญั ติ
ของกรมสรรพสามิตเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์
เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลก
ยุคปัจจุบัน
ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับ
อนุบญ
ั ญัตทิ ตี่ อ้ งมีการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ จ�ำนวน 20 ฉบับ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ในระดั บ อนุ บั ญ ญั ติ แ ละเสนอความเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
เพื่อน�ำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 15 ฉบับ
22. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการผู ้ มี
ส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ
ผลการด�ำเนินงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การบูรณาการ
ผูม้ สี ว่ นร่วมในธุรกิจใบยาสูบ” ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน 81 คน ทัง้ นีไ้ ด้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย เพื่อบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุปสรรค
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจใบยาสูบ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจใบยาสูบ
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20. The adjustment and improvement on tax
collecting management to accommodate new law
regarding criteria, procedures, conditions and period
of time for taking car out of the industrial factory or
the bond warehouse for performance testing  
The Excise Department issued the Notification
regarding criteria, procedures, conditions and period of
time for taking motorcar out of the industrial plant or
the bond warehouse for performance testing, dated
December 23rd, 2016.
21. Revision on the Excise Department’s
subordinate legislations to ensure that they are
suitable with the economic situation as well as to
strengthen the country’s competitiveness in the
present.
The Excise Department analyzed and
gathered its 20 subordinate legislations, which must
be revised or improved, including setting plans and
guidelines for having such legislations developed
to fulfill the objectives of the project. The Excise
Department also considered on revision and
improvement of 15 subordinate legislations in order
to propose them to relevant agencies for consideration.
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23. โครงการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการจั ด เก็ บ ภาษี
เพื่อสุขภาพหรือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม
ออกกฎกระทรวง เรื่ อ ง ก� ำ หนดพิ กั ด อั ต ราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบจากการออก
มาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
24. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว
(Green Tax)
ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษี
(ฉบั บ ที่ 138) ลงวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560 และได้ ล ง
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 พร้อมทั้งจัดท�ำ
รายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบจากการออกมาตรการเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
25. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจ
วิ เ คราะห์ สิ น ค้ า น�้ ำ มั น อื่ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ที่ มิ ไ ด้ ผ ลิ ต
จากปิโตรเลียม
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง และการพัฒนา

22. A workshop for the tobacco business
stakeholders
The Excise Department organized the
workshop titled “Tobacco Business Stakeholders
Integration” at the Tulip Meeting Room, Rama
Gardens Hotel, Bangkok, on September 24th, 2017. The
participants included 81 stakeholders. Opinions
related to knowledge, problems and obstacle on
tobacco business operations raised during the workshop
were integrated and used as a guideline for tobacco
business policy stipulation.
23. Improvement on tax collection measures
for products that affect human health and
environment
The ministerial regulations regarding the
Excise B.E. 2560 (2017) was issued on September 15th,
2017 and announced in the Royal Thai Government
Gazette on September 16 th , 2017. The Excise
Department, therefore, prepared report summarizing
results and impacts occurred from such measures and
proposed it to the executives for approval.
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ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น จึ ง ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาเชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ ก
ที่ เ ป็ น น�้ ำ มั น อื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลิ ต จากปิ โ ตรเลี ย ม และน� ำ เทคนิ ค
การตรวจวิเคราะห์ เพือ่ ใช้พจิ ารณาพิกดั อัตราภาษี จ�ำนวน 1 ฉบับ
พร้อมทั้งทดสอบตัวอย่างสินค้า จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง
26. โครงการบูรณาการสร้างจิตส�ำนึกเพือ่ ลดการบริโภค
สินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
กรมสรรพสามิตได้ดำ� เนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
สาธารณกุศล เพื่อน�ำไปสู่การลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสังคม ท�ำให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต โดยจัด กิ จ กรรม
จ�ำนวน 6 ครั้ง
27. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด� ำ เนิ น การผลิ ต และเผยแพร่ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 3 ครัง้ สติก๊ เกอร์ประชาสัมพันธ์
จ�ำนวน 5,000 แผ่น วีดิทัศน์แนะน�ำกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 400
แผ่น เคาน์เตอร์นิทรรศการประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 274 ชุด และ
แผ่นพับ จ�ำนวน 45,000 แผ่น
28. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
วิเคราะห์ภารกิจ/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ แต่งตั้งคณะท�ำงานภาคประชาชน
ของกรมสรรพสามิต เพือ่ จัดท�ำโครงการในการสร้างการมีสว่ นร่วม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 โดยเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานผ่าน
จุลสาร excise newsletter ฉบับเดือนกันยายน 2560
29. โครงการสรรพสามิตสัญจร
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนตรวจราชการของผู ้ บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง ของกรมสรรพสามิ ต เพื่ อ ตรวจสอบและติ ด ตาม
การปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานสรรพสามิตภาค/พืน้ ที/่ สาขา ให้เป็น
ไปตามนโยบาย/แผนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ จัดท�ำแผนงาน/
กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการด�ำเนินงาน
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24. Green tax collection
The ministerial regulations regarding the
reduction of tax rate (No. 138) was issued on June 14th,
2017 and announced in the Royal Thai Government
Gazette on June 20th, 2017. The Excise Department,
therefore, prepared report summarizing results and
impacts occurred from such measures and proposed
it to the executives for approval.
25. Development on technique and measure
used for inspection other kinds of oil or products
that are not produced from petroleum
To enhance efficiency and effectiveness on
the excise collection in accordance with the Ministry
of Finance’s goals and the country’s sustainable
development, the Excise Department had studied
on alternative fuels, which were not produced from
petroleum. The inspection technique on such products
was used to determine a tax rate. The Excise Department
also had 30 product samples tested.
26. Raising consciousness on reducing
consumption of goods that affect human health
and environment.  
The Excise Department organized 6 public
benefits and charity activities that could lead to reducing
consumption of goods that affect human health and
environment. The activities also gave the public a better
understanding about roles and responsibilities of the
Excise Department.
27. Creating public knowledge and understanding
The Excise Department produced and
disseminated public communications media which
comprised 3 activities, 5,000 pieces of sticker, 400 VDO
CDs, 274 sets of public relations counter and 45,000
leaflets.
28. Public participation in the Excise Department’s
management
The Excise Department analyzed mission/
strategy in order to have public participated in its
management. The People Sector Committee was set
up for organizing the public participation project of
the fiscal year 2017. The performance on this regard
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ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
บริหารองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
30. โครงการจ้างทีป่ รึกษาส�ำรวจและออกแบบปรับปรุง
ส�ำนักงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ด�ำเนินการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลการให้บริการ
ความพร้อมเพื่อปรับปรุงส�ำนักงาน จัดท�ำรายงานผลส�ำรวจและ
รายงานปัญหาอุปสรรคของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขาทัว่ ประเทศ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ
ประชาชน พร้อมทั้งท�ำรายงานสรุปผลเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ
31. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานรองรับ
แผนพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต
ด�ำเนินการส�ำรวจกระบวนงานในปัจจุบนั เพือ่ ก�ำหนด
กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญและกระบวนการสนับสนุนทั้งหมด
ของทุกหน่วยงานและก�ำหนดกรอบแนวทางในการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ สรุปผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดท�ำรายงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานและจัดท�ำคู่มือเสนอกรมฯ เห็นชอบ
32. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) สู่ความเป็นเลิศ
จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพและติดตามผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 3 ครั้ง และจัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจ�ำนวน
2 ครั้ง
33. โครงการปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานและ
ประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาองค์ ก รแบบบู ร ณาการ โดยแบ่ ง
เป็นระดับ 1 - 5 ซึ่งมีหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ 1 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3
34. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
ด�ำเนินการบริหารจัดการและให้บริการแก่หน่วยรับตรวจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบความถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชี ระเบียบ

was publicized in the Excise Newsletter issued on
September, 2017.
29. The excise routing project
The Excise Department set inspection plans
for its high level executives, who would monitor and
follow up works operated by the regional, area and
branch excise offices, to ensure that all works are
consistent with its policies and work plans. The Excise
Department also organized work plans/activities in
order to create interaction with public or stakeholders
including public hearing on problems and difficulties
derived from its operations.

Strategy 3
Managing the organization in accordance
with the principles of good governance
30. Hiring consultant to conduct the survey
and design for the office renovation project in order
to enhance the service standards, the fiscal year
2017
The Excise Department conducted the survey
and gathered information regarding its services and its
readiness for the office renovations. The survey results,
report on problems and difficulties occurred to the
regional, area and branch offices throughout the
country including report summarizing results were
prepared and proposed to the executives for approval.
31. Improvement on operational processes in
order to accommodate the excise law development
plans
The Excise Department conducted the
survey on its existing work processes in order to stipulate
important operational and supporting procedures for
its agencies as well as to determine its relevant
operational framework and structure responsible
persons for such works. The Excise Department also
summarized its performance of the fiscal year 2017
including preparing report summarizing performance
and manual to propose to the executives for approval.
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การปฏิบตั งิ านผลการปฏิบตั งิ าน ด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหาร
ติ ด ตามและประเมิ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจน� ำ ข้ อ เสนอแนะ
จากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ เพื่อให้น�ำไป
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
35. โครงการจัดท�ำสือ่ ให้คำ� แนะน�ำและเสริมสร้างความรู้
แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก
ด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรู้ จ�ำนวนสื่อ
ที่ผลิตทั้งหมด 13 เรื่อง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งหมด
3 ครั้ง สรุปผลการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและเสริมความรู้ พร้อมทั้ง
รายงานผลการให้ค�ำปรึกษาเสนอกรมฯ เห็นชอบ
36. โครงการติ ด ตามการรั บ และน� ำ ส่ ง เงิ น รายได้
ในระบบ GFMIS
ด�ำเนินการติดตามผลการน�ำส่งข้อมูลรายได้ในระบบ
GFMIS และการรับและน�ำเงินส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS
ด้วยวิธี Interface ได้ถูกต้องและปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน
ทั่วประเทศ
37. โครงการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต
ด�ำเนินการติดตามรายงานการบันทึกบัญชีในระบบ
GFMIS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท�ำบัญชีการเงิน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต มีความถูกต้อง ครบถ้วน
38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO
และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การบู ร ณาการ
สารสนเทศ 3 กรมภาษี
เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ง่ายในการเข้าท�ำธุรกรรมได้ทงั้ ผ่านกรมสรรพสามิตและหน้าระบบ
Single Sing On กระทรวงการคลังและสร้างข้อมูลผูป้ ระกอบการ
ในการเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิต โดยให้
บริการข้อมูลเชื่อมต่อกับ 3 กรมภาษี ในการเข้าท�ำธุรกรรมต่างๆ
กับกรมสรรพสามิต อีกทั้งอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้ใช้ ผู้น�ำเข้า สามารถยื่นแบบขอยกเว้นภาษี
แบตเตอรี่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สอดรับกับสังคมดิจิทัลในการ
บริการของรัฐ

49

32. Public Sector Management Quality Award
(PMQA)
The Excise Department organized 3 meetings/
workshops to meet quality criteria as well as to monitor
its success in achieving operational objectives including
publicizing the project twice.
33. Work process improvement and integrated
development organization assessment
The Excise Department conducted its work
process improvement and integrated development
organization assessment. Their levels consisted of
1 - 5. With this regard, the Area Excise Office Bangkok
3 performs as a prototype unit.
34. Internal audit based on the good governance
principles
The Excise Department effectively manages
and provides efficient services to customers which
include monitoring, following up and assessing on
integrity and accuracy of information related to finances
and accountings, work regulations, performances,
technologies and managements. The customers can
apply the Excise Department’s recommendations with
their operational improvements.
35. Arrangement of media used for enhancing
knowledge of customers  
The Excise Department arranged media
to promulgate knowledge. The media included 13
issues which were lectured by speakers. They were
disseminated for 3 times. The report summarizing
results of advices and knowledge providing was prepared
and presented to the executives for approval.
36. Following up on revenue receipt and
remittance through the GFMIS
The excise offices across the country
operated in the same way on following up the revenue
information transmissions and the revenue receipts
and remittances by implementing an interface through
the GFMIS.
37. Monitoring on accounting performances of
agencies under supervision of the Excise Department  
The Excise Department monitored on
accounting entries in the GFMIS including relevant
documents and financial statement prepared by the
agencies under its supervision to ensure their accuracy
and completeness.
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39. โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
เพื่อพัฒนาระบบงานและมีระบบฐานข้อมูลรองรับ
ในการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตส�ำหรับสารละลายไฮโดรคาร์บอน
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้น�ำเข้า และ
ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสามารถยื่นแบบผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต อีกทัง้ สามารถควบคุม ก�ำกับ ตรวจสอบ และติดตาม
การน�ำสารละลายไฮโดรคาร์บอนไปใช้
40. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบ
ความปลอดภั ย เครื อ ข่ า ยส� ำ หรั บ อาคารศู น ย์ ส� ำ รองระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมสรรพสามิ ต (Network and
Security System)
เพื่ อ จั ด หาและติ ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยและระบบความ
ปลอดภัยเครือข่ายส�ำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง โดยใช้
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมีประสิทธิภาพและใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า
และรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต
ได้อย่างต่อเนื่องโดยมีระยะเวลาหยุดให้บริการน้อยที่สุด
41. โครงการจั ด หาเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ทดแทน
เครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด� ำ เนิ น การจั ด หาเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์
เครีอ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์เพือ่ ทดแทนเครือ่ งเดิม
และเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 1,000 เครื่อง
ทดแทนเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์เดิม ทีไ่ ม่คมุ้ ค่าแก่การบ�ำรุงรักษา
เพื่อให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
42. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT
ด�ำเนินการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT
ทีเ่ ป็น mobile device, Notebook โดยการก�ำหนดนโยบายและ
สามารถน�ำเอานโยบายมาใช้กับระบบสารสนเทศได้และพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ให้สามารถเชื่อมต่อ
กั บ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องกรมสรรพสามิ ต ทั้ ง เครื อ ข่ า ย
ไร้สาย โดยเชือ่ มโยงกับ Access Points หลักของกรมสรรพสามิต
ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค

38. Additional development on the SSO and
the information system in order to accommodate
the Tax Single Sign On integration
The project was operated to facilitate the
industrialists’ transactions both at the excise offices
and at the Single Sing On webpage of the Ministry of
Finance. The Excise Department creates the
industrialists’ information and has such information
linked to its operational systems and the 3 tax
departments’ systems. Moreover, to be consistent
with the government digital service, the Excise
Department facilitates the industrial enterprises, the
users and the importers on their battery tax exemption
applications via the internet as well.
39. Hydrocarbon solvent information system
development
The project was operated in order to develop
the work system and database to accommodate the
excise exemption on hydrocarbon solvent and facilitate
the industrialists, the importers and the users on their
hydrocarbon solvent tax exemption applications via the
internet. The project also enables control, supervision
and monitoring on the usage of hydrocarbon solvent.
40. Network and security system procurement
for the Disaster Recovery (DR) Site of the Excise
Department     
The network and security system was
procured and installed at the Disaster Recovery (DR)
Site in order to utilize a cost-efficient and modern
technology for continued support with minimal time
of interruption on the Excise Department’s information
system services.
41. Procurement of microcomputers, mobile
computers and devices for replacement and using
at works
The microcomputers, mobile computers
and devices for 1,000 pieces were procured for using
at works as appropriate in order to enhance efficiency
and replace the existing computers, which were not
worth maintaining.
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43. โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กรมสรรพสามิต ระยะที่ 2
เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประโยชน์ โดยที่เนื้อหาของข้อมูลนั้น ถูกต้อง ชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ และสร้างมาตรฐานในการให้บริการทีโ่ ดดเด่นเหนือกว่า
หน่วยงานอื่นๆ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดทัศนคติทดี่ ี
ต่อหน่วยงานของกรมสรรพสามิตเกิดความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง
เสริมสร้างการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของกรมสรรพสามิต
ต่อไปในอนาคต
44. โครงการจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ปริ ม าณน�้ ำ ตาลใน
เครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ด�ำเนินการศึกษาวิธีการ วิเคราะห์ จัดท�ำฐานข้อมูล
ปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ ให้เหมาะสม เพื่อน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มปี ระสิทธิภาพ
พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษาวิธีวิเคราะห์น�้ำตาลให้ผู้บริหาร
เห็นชอบ
45. โครงการจั ด ซื้ อ พร้ อ มติ ด ตั้ ง จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ ง าน
(Concurrent User License) เพิ่มเติมระบบการจัดการ
ข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory
Information Management System: LIMS)
เพื่ อ รองรั บ การตรวจวิ เ คราะห์ สิ น ค้ า สรรพสามิ ต
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวง
การคลังและการพัฒนาประเทศอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน จึงด�ำเนินการ
ติดตั้งเพิ่มจ�ำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) จ�ำนวน
43 ชุด และอบรมการใช้งานระบบให้กับหน่วยงานผู้ใช้ระบบ
จ�ำนวน 2 หน่วยงาน พร้อมทั้งส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบคิดเป็นร้อยละ 85
46. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมสรรพสามิ ต ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ บุ ค ลากร
ในกรมสรรพสามิต โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต ดังนี้
โครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต จ�ำนวน
2,446 คน โครงการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภารกิ จ หลั ก ของ
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42. Procurement of ICT resource management
system
The policy on the procurement of ICT
resource management system such as mobile device
and notebook was imposed. The policy could be
applied with the information system. Since the ICT
resource management system was developed, it could
be connected via the main access points of the Excise
department to the whole wireless network systems in
the central and regional sectors.
43. Installation of media for public
communications; phase 2
The project was operated in order to provide
accurate, explicit, up-to-date and useful information
to public as well as to set standards for delivering
outstanding services, which can enhance people’s
attitudes toward the Excise Department’s agencies,
and to gain people’s cooperation on the Excise
Department’s activities in the future.
44. Creating database regarding sugar
quantities in beverages and other products in order
to support the taxation
The Excise Department studied, analyzed
and created database regarding sugar quantities in
beverages and other products in order to increase
effectiveness on the excise collecting management.
The report summarizing results of study was also
prepared and presented to the executives for approval.
45. Concurrent user license procurement
and installation at the Laboratory Information
Management System (LIMS)
In accordance with the Ministry of Finance’s
goals and the country development goals in achieving
prosperity and sustainability, the Excise Department had
43 sets of the concurrent user license installed and
arranged the training for the users from 2 agencies in
order to enhance efficiency and effectiveness on the
excise products inspection. The survey result shows
that the user satisfaction is 85.00% in average.
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กรมสรรพสามิต จ�ำนวน 684 คน โครงการเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน จ�ำนวน 180 คน และโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม จ�ำนวน 100 คน
47. โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิตตาม
แผนยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิ ต ด� ำ เนิ น การจั ด องค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ บทบาท/ภารกิจของกรมสรรพสามิต
จ�ำนวน 3 องค์ความรู้ ดังนี้ เทคนิคการผลิต Infographic &
Gifographic เพือ่ สร้างภาพลักษณ์และการสือ่ สารงานบริหารการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 คน ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 83 คน และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บุคลากรกรมสรรพสามิต English Skills Development for
Excise Officers มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 111 คน
48. โครงการเพิ่ ม สมรรถนะบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน   
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนการพั ฒ นา
บุคลากรรายบุคคลกลุ่มตรวจสอบภายใน (IDP) คือ การจัดการ
ความรู ้ ข องกลุ ่ ม ตรวจสอบภายในจ� ำ นวน 2 เรื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานนวัตกรรม จ�ำนวน 1 เรือ่ ง พร้อมทัง้ รายงานผล
และรายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเสนอกรมฯ
เห็นชอบ
49. โครงการบริ ห ารแผนแม่ บ ทด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น โครงการและ
กิจกรรมตามแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สำ� เร็จตาม
เป้าหมายตามแนวทางทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ในมิติด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณภาพ
ชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�ำงาน
50. โครงการเพิม่ ศักยภาพงานด้านการตรวจพิสจู น์และ
จัดการของกลาง
ออกให้ความรู้ค�ำแนะน�ำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงาน
ด้ า นการตรวจพิ สู จ น์ แ ละจั ด การของกลางของส� ำ นั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 2 7 8 และ 9

46. Human resource development
The Excise Department places importance
on its human resource development, therefore, the
Department has organized trainings for its officials
continually. In the fiscal year 2017, the human resource
trainings included the main responsibilities supporting
project in which 2,446 officials participated, the main
responsibilities efficiencies enhancing project in which
684 officials participated, ASEAN Community project in
which 180 officials participated, and moral values and
ethics strengthening project in which 100 officers
participated.
47. The Excise Department’s knowledge
management in accordance with the strategic plans
The Excise Department arranged 3 bodies
of knowledge to support its strategic plans,
role/ responsibilities. They included Technique on
Infographic & Gifographic Production for the Excise
Department’s Image Promotion and the Excise
Collection Management Communication in which
attracted 20 participants, Knowledge on the Excise
Act B.E. 2560 (2017) in which attracted 83 participants,
and English Skills Development for Excise Officers in
which attracted 111 participants.
48. Increase of human resource’s capabilities
in order to improve work efficiency of the Internal
Audit Group
The Excise Department conducted its human
resource development project in accordance with
the individual development plan (IDP) for the Internal
Audit Group. The project included knowledge
management on 2 issues for the Internal Audit Group
and I issue on the process innovation improvement.
The report summarizing results on human resource
development was prepared and presented to the
executives for approval.
49. Management on human resource
development master plan
The Excise Department conducted projects
and activities in accordance with its human resource
development master plan to achieve goals that were
consistent with its strategies. They included strategic
consistency, human resource management efficiency,
human resource management effectiveness, quality of
life, and work-life balance.
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51. โครงการให้ ค วามรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินคดี
ออกให้ความรู้ค�ำแนะน�ำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินคดี
ของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 7 8 และ 9
52. โครงการสั ม มนาหลั ก สู ต รวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คนั แรก
ด�ำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการท�ำ
ค�ำสั่งทางปกครองและข้อกฎหมายในการติดตามเงินคืนกรณี
รถยนต์คันแรก ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการด�ำเนินการ
และจัดท�ำรายงานผลการจัดสัมมนาโครงการเสนอกรมทราบ
53. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กรมสรรพสามิตได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บคุ ลากร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติธรรม) ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี
54. โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด (ศูนย์รอ้ งเรียน)
กรมสรรพสามิ ต ได้ ด� ำ เนิ น โครงการศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชน (ศูนย์ร้องเรียน) เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการให้
บริการขององค์กรได้อย่างเป็นธรรม ลดการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
สร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน โดยมีช่องทางการร้องเรียน
9 ช่ อ งทาง อาทิ เช่ น สายด่ ว น 1713 ตู ้ ป ณ. 10 เว็ บ ไซต์
กรมสรรพสามิต โทรศัพท์ ศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น
55. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
กรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล
ด� ำ เนิ น การยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล โดยแบ่งเป็นระดับ 1 - 5
โดยมีคา่ ดัชนีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 93.94
56. โครงการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งองค์ ก รให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งองค์ ก ร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตโดยแบ่งเป็นระดับ 1 - 5
โดยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต
รูปแบบใหม่ 1 รูปแบบ
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50. Increase of capabilities on works regarding
exhibit inspection and management
The Excise Department provided knowledge
and advises to officials undertaking exhibit inspection
and management at the Area Excise Offices and the
Area Excise Branches under supervision of the 1st, 2nd,
7th, 8th and 9th Regional Excise Offices.
51. Providing knowledge in order to improve
the officials’ capabilities on legal proceedings
Knowledge and advises were provided to
officials in order to improve their capabilities on legal
proceedings at the Area Excise Offices and the Area
Excise Branches under supervision of the 2nd, 7th, 8th and
9th Regional Excise Offices.
52. Seminar on the administrative procedure
and the follow-up on return of money which being
paid in accordance with the first-car project scheme
The seminar included gathering of
problems regarding issuance of administrative order
and legal provisions for the follow-up on return of
money, which being paid in accordance with the first-car
project scheme, and target group and operational
format stipulations. Then, report summarizing results
of the seminar was prepared and presented to the
Department for acknowledgment.
53. Moral values and ethics strengthening
project
The Excise Department promoted the activity
(dhamma retreat) organized at Wat Panyanantaram,
Pathum Thani Province, which enhanced morals and
ethics and help increase the officials’ work efficiencies.
54. The Transparent Excise Project (Coplaints
Center)
The Excise Department established the
public service center (complaints center) to provide the
public fair access to its services, reduce corruption and
create transparent work environment. There are 9
complaints channels namely Hotline 1713, P.O. box 10,
the Excise Department’s website, telephone numbers
and public service center, etc.
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รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

57. โครงการปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการรับและจ่าย
แสตมป์สรรพสามิต
ด� ำ เนิ น การส่ ง ร่ า งกฎหมายให้ ส� ำ นั ก กฎหมาย
เพื่อด�ำเนินการ เรื่อง ส่งร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง
การรับ จ่าย และการเก็บรักษาแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การแสตมป์ ส รรพสามิ ต
ให้มีมาตรฐาน และลดการกระท�ำผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต
58. โครงการก่อสร้างส�ำนักงานสรรพสามิตและบ้านพัก
ข้าราชการสรรพสามิต
จัดท�ำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จตาม 25 โครงการ มากกว่าเป้าหมาย
1 โครงการ และส�ำรวจสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 โครงการ
มากกว่าเป้าหมาย 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ
59. โครงการปฏิรูประบบภาษี
กรมสรรพสามิตได้จัดท�ำรายงานสรุปผลการศึกษา
รู ป แบบและประเภทของแสตมป์ ส รรพสามิ ต ที่ ใช้ กั บ สิ น ค้ า
สุรา ยาสูบและเครื่องดื่ม เสนอกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ
ที่ กค 0615/16857 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้มีข้อมูล
ส�ำหรับการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตเพื่อปฏิรูประบบ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
60. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่ 7
ด� ำ เนิ น การเพื่อส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ เ กิ ด
ความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงน�ำเสนอรูปแบบการให้บริการ
กรมสรรพสามิ ต โดยจั ด ประกวดนวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
มีหน่วยงานและบุคคล ส่งนวัตกรรมเข้าประกวด จ�ำนวน 59
ชิ้นงาน มีผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม จ�ำนวน 6 ราย
61. โครงการส�ำรวจราคาขายปลีกและจัดท�ำฐานข้อมูล
ราคาขายปลีกส�ำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม
รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจั ด เก็ บ ภาษี จ ากการเปลี่ ย นฐานภาษี บ นฐานราคาขาย
ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคา ซี.ไอ.เอฟ

55. Elevating the Excise Department’s
integrity and transparency towards the
international standards.       
The Excise Department has conducted the
projects to elevate its integrity and transparency to
reach the international standards. Their levels consist
of 1 - 5. The Excise Department’ integrity and
transparency index levels are very good which scored
93.94%.
56. Studying project on the organizational
structure development in order to have it aligned
with the Excise Department’s strategies   
The Excise Department studied on the
organizational structure development in order to have
it aligned with the Excise Department’s strategies.
It levels consisted of 1 - 5. The study included 1 new
format of the organizational restructuring.
57. Improvement on legislations regarding
receiving, distributing and keeping the excise stamps
The Excise Department passed the draft
legislation regarding receiving, distributing and keeping
the excise stamps B.E. 2560 (2017) to a law firm for
further conduct. This legislation standardizes the
excise stamp management efficiency and decreases
breach of statutory duty occurred by officer who
handles the excise stamp.
58. The excise office and the official residence
constructions  
The layout plans and specifications for
constructions/renovations were completed for 25
projects, which is 1 project above the target. The
construction site surveys were completed for 15
projects, which is 3 projects above the target.

Strategy 4
Propelling the use of operational
Innovation
59. Tax system reformation
To accumulate information used for the
excise stamp format improvement and the tax system
reformation, the Excise Department prepared report
summarizing results of studies on formats and types of
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มาเป็นราคาขายปลีกแนะน�ำ เนือ่ งจากการจัดจ้างทีป่ รึกษาเกิดขึน้
เมื่อ พฤษภาคม 2560 จึงท�ำให้ก�ำหนดการส่งมอบฐานข้อมูล
ราคาขายปลีกแนะน�ำเลื่อนออกไป โดยมีก�ำหนดส่งมอบงาน
ตามสัญญาจ้างวันที่ 18 ธันวาคม 2560
62. โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
ติดตัง้ เครือ่ งมืออุปกรณ์มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์
สื่อสารทางไกล จ�ำนวน 6 โรงงาน 14 สายการผลิต ดังนี้
1. บริ ษั ท อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล รี เ ฟรชเม้ น ท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด โรงงานสระบุรี
2. บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด จังหวัดก�ำแพงเพชร
พุนพิน

3. บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาโรงงาน

4. บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด สาขา
โรงงานปทุมธานี
5. บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด สาขา
โรงงานรังสิต
6. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มมาซูคอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด
จังหวัดปราจีนบุรี
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the excise stamps applied with liquors, tobaccos and
beverages as per shown in the document no. Gor Kor
0615/16857, dated July 3rd, 2017, which presented to
the Ministry of Finance.
60. The 7th Excise Innovation Award
The 7 th Excise Innovation Award was
organized in order to promote and motivate awareness
in improvement on the Excise service models. There
were 59 service innovations submitted by the excise
agencies and individuals for the contest and 6 of
them won the awards.
61. Survey on retail prices for the arrangement
of database on retail prices of liquors, tobaccos
and beverages
The Excise Department prepared an analysis
study report regarding increase of tax collection
efficiency by shifting the base for computing the excise
from the ex-factory prices plus cost, insurance and
freight (C.I.F) values to be the suggested retail prices.
However, the project consultant was hired in May, 2017;
the schedule for the suggested retail prices database
submission was postponed to be December 18th, 2017.
62. Installation of remotely read meters and
computer communications for the beverage tax
collections
The remotely read meters and computer
communications were installed at 14 production lines
of 6 plants as follows:
1. International Refreshment (Thailand)
Co.,Ltd., Saraburi plant
2. Beer Thai (1991) PCL. Kamphaeng Phet
Province
3. Haad Thip Public Co. Ltd., Phunphin plant
4. Thai Namthip Manufacturing Co., Ltd.
Pathumthani plant
5. Thai Namthip Manufacturing Co., Ltd.,
Rangsit plant
6. T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.,
Prachinburi Province

56

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

สถิติรายได้กรมสรรพสามิตรวมทุกประเภท
เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2560 (เบื้องต้น)
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายได้

เก็บได้จริง

เก็บได้ปที แี่ ล้ว

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. ภาษีไนท์คลับและ
ดิสโก้เธค
15. ภาษีแก้วฯ
16. ภาษีไพ่
17. ภาษีพรม
18. ภาษีสาร cfc
19. ภาษีโทรคมนาคม
20. รายได้เบ็ดเตล็ด

216,884.89
102,150.15
87,196.32
62,658.27
68,603.09
16,858.35
25.62
3,436.21
2,436.79
570.57
127.32
292.88
81.33
147.68

177,696.71
100,764.10
86,143.13
61,952.65
65,438.27
17,899.03
80.50
2,949.38
2,391.89
572.47
133.34
281.37
103.84
118.46

26.62
31.15
32.17
0.00
802.02

35.56
19.86
33.87
0.19
168.98
902.33

รวม

562,361.43

517,685.91

หมายเหตุ :
		
		
		

เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
จ�ำนวน
39,188.18
1,386.05
1,053.19
705.62
3,164.82
-1,040.68
-54.88
486.84
44.90
-1.90
-6.01
11.51
-22.51
29.21

ร้อยละ
22.05
1.38
1.22
1.14
4.84
-5.81
-68.17
16.51
1.88
-0.33
-4.51
4.09
-21.68
24.66

-8.94 -25.14
11.30 56.90
-1.70
-5.01
-0.18 -98.46
-168.98 -100.00
-100.31 -11.12
44,675.52

8.63

ประมาณการ
ตามเอกสาร
(549,900)
194,000.00
99,500.00
86,000.00
65,500.00
78,800.00
18,600.00
3,050.00
2,355.00
610.00
150.00
280.00
100.00
130.00

เปรียบเทียบกับ
ประมาณการ
ตามเอกสาร
จ�ำนวน ร้อยละ
22,884.89 11.80
2,650.15
2.66
1,196.32
1.39
-2,841.73 -4.34
-10,196.91 -12.94
-1,741.65 -9.36
25.62
386.21 12.66
81.79
3.47
-39.43 -6.46
-22.68 -15.12
12.88
4.60
-18.67 -18.67
17.68 13.60

26.00
22.00
33.00
744.00

0.62
9.15
-0.83
0.00
58.02

2.38
41.61
-2.51
7.80

549,900.00

12,461.43

2.27

จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560
รวบรวมข้อมูลจากระบบ BI ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้จากกิจการโทรคมนาคม ในเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2559 เป็นเบี้ยปรับของ บริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น จ�ำนวน 168.98 ล้านบาท
ซึ่งช�ำระ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
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Excise Department’s Revenue Statistics - All Categories
October 2016 - September 2017,
Fiscal Year 2017 (Tentative)
Actual Tax
Collection

2016 Tax
Collection

1. Petroleum and Petroleum
216,884.89
Products
2. Car
102,150.15
3. Beer
87,196.32
4. Liquors
62,658.27
5. Tobacco
68,603.09
6. Beverage
16,858.35
7. Electric appliances
25.62
8. Motorcycle
3,436.21
9. Battery
2,436.79
10. Golf course
570.57
11. Massage Parlor
127.32
12. Perfumes and perfume
292.88
essences
13. Horseracing course
81.33
14. Nightclub and discotheque
147.68
15. Lead crystals and other
26.62
crystal glass
16. Cards
31.15
17. Carpets and Other Floor
32.17
Covering Textiles
18. Chlorofluorocarbon (CFC)
0.00
19. Telecommunication business
20. Miscellaneous
802.02
Total
562,361.43

177,696.71

Unit: Million Baht
Comparison with
Comparison with
Estimate
Estimate
Previous Year Documentation Documentation
(549,900)
Amount
%
Amount
%
39,188.18 22.05 194,000.00 22,884.89 11.80

100,764.10
86,143.13
61,952.65
65,438.27
17,899.03
80.50
2,949.38
2,391.89
572.47
133.34
281.37

1,386.05
1,053.19
705.62
3,164.82
-1,040.68
-54.88
486.84
44.90
-1.90
-6.01
11.51

1.38
1.22
1.14
4.84
-5.81
-68.17
16.51
1.88
-0.33
-4.51
4.09

103.84
118.46
35.56

-22.51
29.21
-8.94

-21.68
24.66
-25.14

100.00
130.00
26.00

19.86
33.87

11.30
-1.70

56.90
-5.01

22.00
33.00

Item

Remark :
		
		
		

0.19
168.98
902.33
517,685.91

-0.18 -98.46
-168.98 -100.00
-100.31 -11.12
44,675.52
8.63

99,500.00 2,650.15
2.66
86,000.00 1,196.32
1.39
65,500.00 -2,841.73 -4.34
78,800.00 -10,196.91 -12.94
18,600.00 -1,741.65 -9.36
25.62
3,050.00
386.21 12.66
2,355.00
81.79
3.47
610.00
-39.43 -6.46
150.00
-22.68 -15.12
280.00
12.88
4.60
-18.67 -18.67
17.68 13.60
0.62
2.38
9.15
-0.83

41.61
-2.51

0.00
744.00
58.02
549,900.00 12,461.43

7.80
2.27

Prepared by Tax Planning Office, Excise Department; information as of October 3rd, 2017 collected
from BI System of the Information Technology Center.
Telecommunication revenue received in December 2016 was the penalties charged to True Corporation PLC.
for Baht 168.98 million which paid at the Area Excise Office Bangkok 3
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รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ
2560 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 562,361.43 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน
44,675.53 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 8.63% และสูงกว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ (549,900 ล้านบาท) จ�ำนวน 12,461.43
ล้านบาท คิดเป็น 2.27%
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
สาเหตุหลักที่จัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีก่อนและสูงกว่า
ประมาณการ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีน�้ำมันในอัตราที่สูงกว่า
ปีก่อน โดยมีรายละเอียดแยกเป็นประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้
2.1 ภาษี น�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น จั ด เก็ บ ได้
216,884.89 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 39,188.18 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ 22.05% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
(194,400 ล้านบาท) จ�ำนวน 22,884.89 ล้านบาท คิดเป็น
11.80% สาเหตุ ที่ จั ด เก็ บ ภาษี น้� ำ มั น ฯ ได้ สู ง กว่ า ปี ก ่ อ นและ
ประมาณการ เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีน�้ำมันดีเซล
เบนซิน และกลุ่มแก๊สโซฮอล์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และ
วันที่ 24 มกราคม 2560 ปรับเพิ่มอัตราภาษีน�้ำมันไอพ่นและ
จัดเก็บภาษีน�้ำมันหล่อลื่น รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ของภาครัฐจึงเป็นผลให้การจัดเก็บภาษีน�้ำมันปีนี้สูงกว่าปีก่อน
และประมาณการ
2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 102,150.15 ล้านบาท
สูงกว่าปีก่อน 1,386.05 ล้านบาท หรือ 1.38% และสูงกว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (99,500 ล้ า นบาท)
จ�ำนวน 2,650.15 ล้านบาท หรือ 2.66% สาเหตุที่จัดเก็บภาษี
รถยนต์ได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบ
อุ ต สาหกรรมในประเทศและผู ้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมในเขต
Free Zone เร่งช�ำระภาษีในเดือนกันยายน ก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต 2560 จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 16 กันยายน 2560
ส่งผลให้ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ภาษีรถยนต์สูงกว่าประมาณ
การ และปริมาณรถยนต์ที่เสียภาษีโดยรวมเพิ่มขึ้น 13.71%

Summary Report on Revenue
CollectionThe Fiscal Year 2017
1. Revenue Collection Performance
In the fiscal year 2017, the excise revenue
collection totaled Baht 562,361.43 million; an increase
of Baht 44,675.53 million or 8.63% from the previous
year, which is higher than the amount defined in
the estimate documentation (Baht 549,900 million)
for Baht 12,461.43 million or 2.27%.
2. Revenue Collection Performance Analysis
Higher oil tax rate is primary reason that
caused higher amount of revenue collection when
compared to the tax amount collected in the
previous year and the amount defined in the estimate
documentation. Below is detail of revenue collection
by major products as:
2.1 Oil and petroleum products taxes
collected totaled Baht 216,884.89 million; the increase
of Baht 39,188.18 million or 22.05% from the previous
year, which is higher than the amount defined in the
estimate documentation (Baht 194,400 million)
for Baht 22,884.89 million or 11.80%. The reasons comprise
the adjustments of tax rates applied on diesel, gasoline
and gasohol on November 8th, 2016 and January 24th,
2017 and the adjustments of tax rates applied on
jet fuel and lubricating oil including measures to
stimulate tourism by the public sector.
2.2 Car tax collected totaled Baht 102,150.15
million, the increase of Baht 1,386.05 million or
1.38% from the previous year, which is higher than
the amount defined in the estimate documentation
(Baht 99,500 million) for Baht 2,650.15 million or 2.66%.
Due to taxes paid by domestic entrepreneurs and
industrialists in a free zone before the Excise Act B.E.
2560 (2017) entered into force on September 16th,
2016, the amount of car tax collection became higher
than the amount estimated while a volume of cars
that their taxes were paid increased for 13.71%.
2.3 Beer tax collected totaled Baht 87,196.32
million; the increase of Baht 1,053.19 million or 1.22%
from the previous year, which is higher than the amount
defined in the estimate documentation (Baht 86,000
million) for Baht 1,196.32 million or 1.39%. Since the
industrialists had expedited their productions prior to
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2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 87,196.32 ล้านบาท สูงกว่า
ปีก่อน 1,053.19 ล้านบาท หรือ 1.22% และสูงกว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ (86,000 ล้านบาท) จ�ำนวน 1,196.32
ล้านบาท หรือ 1.39% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อน
และประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งการผลิตในเดือน
สิงหาคมเพื่อสต็อกสินค้า ก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560
มีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนกันยายน 2560 โดยช�ำระภาษีประมาณ
9,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช�ำระภาษีสูงกว่าค่าเฉลี่ย (7,400
ล้านบาท) ถึง 1,600 ล้านบาท
2.4 ภาษีสรุ า จัดเก็บได้ 62,658.27 ล้านบาท สูงกว่า
ปีกอ่ น 705.62 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 1.14% แต่ตำ�่ กว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ (65,500 ล้านบาท) จ�ำนวน 2,841.73
ล้านบาท หรือ 4.34% สาเหตุท่ีจัดเก็บภาษีสุราได้สูงกว่าปีก่อน
เนื่ อ งจากมี ก ระแสข่าวว่าจะมีก ารปรับ อัต ราภาษีสุ ร าเพิ่ มขึ้ น
หลังจาก พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 จะมีผลบังคับใช้จึง
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการเริม่ ผลิตเพือ่ สต็อกสินค้า ท�ำให้ปริมาณการ
ช� ำ ระภาษี สุ ร าเพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะสุ ร าขาวและสุ ร าพิ เ ศษ
สาเหตุที่จัดเก็บได้ต�่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากอยู่ในช่วงถวาย
ความอาลัย และรัฐบาลขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานบันเทิงงดกิจกรรมรืน่ เริงในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
ประกอบกับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นผลให้การช�ำระภาษีสุรา
ทั้งปีงบประมาณ 2560 ต�่ำกว่าประมาณการ
2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 68,603.09 ล้านบาท
สูงกว่าปีก่อน 3,164.82 ล้านบาท หรือ 4.84% แต่ต�่ำกว่า
ประมาณการ ตามเอกสารงบประมาณ (78,800 ล้านบาท)
จ�ำนวน 10,196.91 ล้านบาท หรือ 12.94% สาเหตุที่จัดเก็บภาษี
ยาสูบได้ต�่ำประมาณการ เนื่องจากคาดว่าหลังจากการปรับอัตรา
ภาษีแล้วจะท�ำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี
หรือ 1,250 ล้านบาทต่อเดือน แต่หลังจากปรับอัตราท�ำให้ราคา
ขายปลีกสูงขึ้น (33%) ท�ำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคบุหรี่ราคาถูก
แทนบุหรีร่ าคาแพงในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับมีการลดปริมาณ
การบริโภค ท�ำให้จัดเก็บภาษียาสูบต�่ำกว่าประมาณการ อย่างไร
ก็ตาม ในช่วง 2 เดือนก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560
จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2560 ผู้ประกอบการเร่งช�ำระ
ภาษี สู ง กว่ า ปกติ จึ ง เป็ น ผลให้ ภ าพรวมการช� ำระภาษี ย าสู บ
ปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีก่อน
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the enforcement of the Excise Act B.E. 2560 (2017)
in September, 2016, the amount of tax paid
accordingly was approximately Baht 9,000 million
which is higher than average amount of tax payment
(Baht 7,400 million) for Baht 1,600 million.
2.4 Liquor tax collected totaled Baht
62,658.27 million; the increase of Baht 705.62 million
or 1.14% from the previous year, but lower than the
amount in the estimate documentation (Baht 65,500
million) for Baht 2,841.73 million or 4.34%. Due to
streaming news regarding the adjustment of liquor
tax rate after the enforcement of the Excise Act
B.E. 2560 (2017), the industrialists had produced
liquor for stock resulted in higher liquor tax payment,
especially for white wine and blended liquor.
The reasons that caused the liquor tax amount
collected become lower than the amount estimated
include a mourning period whereas the government
required for cooperation from organizations and
service facilities to refrain from festive activities during
the first quarter of the fiscal year as well as the
measures issued by the government to control the
alcoholic beverage consumption. As a result, the
amount of liquor tax payment in the fiscal year 2017
is lower than the amount estimated.
2.5 Tobacco tax collected totaled Baht
68,603.09 million; the increase of Baht 3,164.82 million
or 4.84% from the previous year, but lower than the
amount defined in the estimate documentation (Baht
78,800 million) for Baht 10,196.91 million or 12.94%.
According to the estimation, the revenue was expected
to increase for Baht 15,000 million per year or Baht
1,250 million per month after adjusting the tobacco
tax rate. However, since tobacco retail prices increased
(33%) consequently, a ratio of cheaper tobacco
consumption was higher when compared to expensive
tobacco consumption’s. In addition, the tobacco
consumption also decreased. These reasons caused
the tobacco tax amount collected become lower
than the amount estimated. Nevertheless, during
a 2-month period before the enforcement of the
Excise Act B.E. 2560 (2017) on September 16th, 2016,
the industrialists expedited their tobacco tax
payments. As a result, the tobacco tax amount paid
in the fiscal year 2017 was higher than the amount
paid in the previous year.
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ผลการดำ�เนินงานด้านอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต
Other Performance
ผลการปฏิบัติราชการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและ
ของกลาง ปีงบประมาณ 2560

Performance of the Goods and Exhibit
Analysis Group for the Fiscal Year 2017

ในปีงบประมาณ 2560 รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สามารถ
รองรั บ สิ น ค้ า ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของกรมสรรพสามิ ต
ได้อย่างทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ และยังเตรียมการเพือ่ รองรับแผนบริหาร
ความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน กรณีเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น การชุมนุมทางการเมืองปิดสถานที่ราชการ ไฟไหม้
ไฟดับ น�้ำท่วม หรือเหตุอื่นๆ อันอาจท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติในห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง

In the fiscal year 2017, mobile labs could
perform their functions on goods under supervision
of the Excise Department throughout the country.
They were also prepared to support continuity
management plan in case of crisis such as political
rallies, shutdown of government agencies, fire, power
failure flood or other reasons which might cause
operational disruption to the central laboratory.
The Goods and Exhibit Analysis Group also
handled an increased workload due to an enforcement
of Excise Act B.E. 2560, dated September 16th, 2017.
The increased workload comprised tasks related to
liquor tobacco, oil and beverage with detail as follows:
- Imported ferment and distilled liquors which
required import licenses
- Lubricating oil and similar oils including other
fuel oils for being used in the future
- Sugar quantity analysis on beverages and
beverage samples in accordance with tariffs lines
02.02, 02.03, 02.04 and 16.90
- Additive analysis on tobacco for proper and
fair taxation

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางยังสามารถรองรับงาน
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง มี ผ ลจากการบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2560 โดยปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นมีทั้ง สุรา ยาสูบ น�้ำมัน และเครื่องดื่ม โดยมีปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
- สุราน�ำเข้า ทัง้ สุราแช่และสุรากลัน่ เพือ่ ขออนุญาตน�ำเข้า
- น�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมันอื่นที่คล้ายกัน และการรองรับ
สินค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทใหม่ๆ ในอนาคต
- เครื่องดื่ม ทั้งตัวอย่างเครื่องดื่มตามพิกัด 02.02, 02.03,
02.04 และ 16.90 เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน�้ำตาล
- ยาเส้น เพื่อตรวจวิเคราะห์สารปรุงแต่ง เพื่อการจัดเก็บ
ภาษีที่ถูกต้องเป็นธรรม

สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2555 - 2560
ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
สุรา และแอลกอฮอล์
น�ำ้ มัน และผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม ยาสูบและ
รวม
ปีงบประมาณ
(ตัวอย่าง)
น�ำ้ มัน (ตัวอย่าง)
สินค้าอื่นๆ (ตัวอย่าง)
(ตัวอย่าง)
2555
3,262
4,718
1,358
9,338
2556
3,698
5,808
2,093
11,599
2557
3,809
6,286
2,474
12,569
2558
4,533
5,524
3,374
13,431
2559
4,867
5,657
2,644
13,168
2560
3,817
6,255
3,214
13,286
รวม
23,986
34,248
15,157
73,391
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ด้ า นระบบการจั ด การข้ อ มู ล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ (LIMS) ได้มีการต่อยอด โดยขอเพิ่มหน่วยงาน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ได้แก่ ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4 และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ทดลองใช้
ระบบ LIMS เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และ
สามารถอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการตรวจวิเคราะห์สนิ ค้า
และของกลางให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น

With regard to a laboratory information
management system (LIMS), it was further developed
as well. There were additional work units established
at offices in the area of the Regional Excise Office 10
namely Area Excise Office Bangkok 1, Area Excise Office
Bangkok 2, Area Excise Office Bangkok 4 and Area Excise
Office Bangkok 5. These work units have tried the LIMS
to support the increased workload and facilitate goods
and exhibit analysis in larger area.

ด้านระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ยังด�ำเนินการ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงาน ที่ขอรับ
การบริการมีความมัน่ ใจในผลการตรวจวิเคราะห์ของกลุม่ วิเคราะห์
สินค้าและของกลางว่ามีมาตรฐานน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นย�ำ

The Goods and Exhibit Analysis Group has also
continually performed duties in accordance with the
ISO/IEC 17025 to ensure that its service recipients can
be confident that its analysis results are decent and
accurate.

Report Summarizing Performance of the Goods and Exhibit Analysis Group under Strategic Plan
of the Excise Department for the fiscal Year 2017
Beverage, Tobacco
Total
and Alcohol Oil and Petroleum and
other Products
Fiscal Year Liquor
(Samples)
(Samples)
Products (Samples)
(Samples)
2012

3,262

4,718

1,358

9,338

2013

3,698

5,808

2,093

11,599

2014

3,809

6,286

2,474

12,569

2015

4,533

5,524

3,374

13,431

2016

4,867

5,657

2,644

13,168

2017

3,817

6,255

3,214

13,286

Total

23,986

34,248

15,157

73,391
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ส�ำนักกฎหมาย

Legislation

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

The Improvement and Amendment of the Laws

กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการ
บริหารการจัดเก็บภาษี โดยการยกเลิกกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั
จ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 พระราชบัญญัติจัดสรร
เงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติจัดสรรเงิน
ภาษีสุรา พ.ศ. 2527 แล้วออกกฎหมายฉบับใหม่ โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้มกี ารออกกฎหมายอนุบญ
ั ญัตติ า่ งๆ
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี จ�ำนวน 161 ฉบับ ดังนี้
ระดับ
พระราชกฤษฎีกา

จ�ำนวน
(ฉบับ)
2

กฎกระทรวง

30

ประกาศกระทรวงฯ

12

ประกาศกรมฯ

91

ระเบียบกรมฯ

26
รวม

161

รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1. พระราชกฤษฎีกา
(1) พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(2) พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดประเภทสินค้าตามพิกดั
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

The Excise Department amended laws on excise
management whereby 7 existing laws including Excise
Act B.E. 2527, Excise Tariff Act B.E. 2527, Allocation of
Excise Act B.E. 2527, Liquor and Spirit Act B.E. 2493,
Allocation of Liquor Excise Act B.E. 2527, Tobacco Act
B.E. 2509 and Playing Cards Act B.E. 2486 were repealed
and the new law; Excise Act B.E. 2560 was issued and
entered into force on September 16th, 2017.
With regard to the excise management in
pursuant to the Excise Act B.E. 2560, 161 subordinate
legislations are issued with detail as follows:
Types of laws

Numbers of laws
(Issues)

Royal Decree

2

Ministerial Regulation

30

Ministerial Notification

12

Departmental Notification

91

Departmental Regulation

26

Total

161

List of Subordinate Legislations Issued in
pursuant to the Excise Act B.E. 2560  
1. The Royal Decrees
B.E. 2560

(1) Additional excise for local government

(2) Types of goods in pursuant to the excise
tariff B.E. 2560
2. The Ministerial Regulations
(1) Wage rates for operatives B.E. 2560,
dated September 12th, 2017.
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2. กฎกระทรวง
(1) กฎกระทรวงก� ำ หนดอั ต ราค่ า ท� ำ การของ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(2) กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศก�ำหนด
ราคาขายปลีกแนะน�ำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(3) กฎกระทรวงการอนุ ญ าตให้ ผู ้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560 ลงวันที่
12 กันยายน 2560
(4) กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(5) กฎกระทรวงก�ำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิต
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษี
แล้ว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(6) กฎกระทรวงก� ำ หนดชนิ ด และลั ก ษณะของ
แสตมป์ ส รรพสามิ ต และเครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี ข อง
ทางราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(7) กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(8) กฎกระทรวงการยกเว้ น หรื อ คื น ภาษี ส� ำ หรั บ
สินค้าทีส่ ง่ ออกนอกราชอาณาจักรหรือน�ำเข้าไปในเขตปลอดอากร
และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น�ำเข้ามีสิทธิได้รับคืน
หรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(9) กฎกระทรวงก� ำ หนดสิ น ค้ า ที่ ผู ้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(10) กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำ� หรับสินค้าทีน่ ำ�
ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(11) กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับ
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน
2560
(12) กฎกระทรวงก�ำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษี
และการพิสจู น์ลกั ษณะความเสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพของสินค้า
จนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
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(2) Consideration and notification on
suggested retail price B.E. 2560, dated September
12th, 2017
(3) Permission granted to the industrialist
for having a sales car showcase for car sales B.E. 2560,
dated September 12th, 2017
(4) Bonded warehouse establishment
B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(5) Uses of excise stamps and excise paid
marks B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(6) Kind and attributes of official excise
stamp or excise paid mark B.E. 2560, dated September
12th, 2017
(7) The license for producing the excise
registration paid mark B.E. 2560, dated September 12th,
2017
(8) Excise exemption or return for goods
exported from the Kingdom or taken into free zone
and goods entitled to excise refund or exemption
B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(9) Goods entitled to excise abatement
B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(10) Excise exemption for goods used as raw
material or component parts for production of goods
B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(11) Excise refund or exemption for the
service provider of a service facility B.E. 2560, dated
September 12th, 2017
(12) Excise return for goods that can be
proved too damaged or unable to use B.E. 2560,
dated September 12th, 2017
(13) Excise payer entitled to receive an
interest B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(14) Official identification card format
B.E. 2560, dated September 12th, 2017
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(13) กฎกระทรวงการให้ ด อกเบี้ ย แก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ คื น
เงินภาษี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(14) กฎกระทรวงก� ำ หนดแบบบั ต รประจ� ำ ตั ว
พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

(15) Rules on waiver or reduction of fine
and reduction of surcharge B.E. 2560, dated September
12th, 2017
(16) Permission for liquor manufacture
B.E. 2560, dated September 12th, 2017

(15) กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือ
ลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน
2560

(17) Permission for importation of liquor into
the Kingdom B.E. 2560, dated September 12th, 2017

(16) กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

(18) Permission for sale of liquor B.E. 2560,
dated September 12th, 2017

(17) กฎกระทรวงการอนุ ญ าตน� ำ สุ ร าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

(19) Alteration of liquor for trade B.E. 2560,
dated September 12th, 2017

(18) กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

(20) Permission for tobacco manufacture
B.E. 2560, dated September 12th, 2017

(19) กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

(21) Permission for tobacco leaf, snuff or
tobacco import into or export from the Kingdom,
B.E. 2560, dated September 12th, 2017

(20) กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(21) กฎกระทรวงการอนุ ญ าตน� ำ ใบยา ยาอั ด
หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(22) กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(23) กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(24) กฎกระทรวงการอนุ ญ าตน� ำ ไพ่ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(25) กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
(26) กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทสินค้าตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
(27) กฎกระทรวงก�ำหนดพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
(28) กฎกระทรวงก�ำหนดพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

(22) Permission for sale of tobacco B.E. 2560,
dated September 12th, 2017
(23) Permission for playing card manufacture
B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(24) Permission for importation of playing
card into the Kingdom B.E. 2560, dated September
12th, 2017
(25) Permission for sale of playing card
B.E. 2560, dated September 12th, 2017
(26) Types of goods in pursuant to the
excise tariff B.E. 2560, dated September 12th, 2017
15 , 2017
th

(27) Excise tariff B.E. 2560, dated September

(28) Excise tariff (No. 2) B.E. 2560, dated
September 15th, 2017
(29) Excise tariff (No. 3) B.E. 2560, dated
October 31st, 2017
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(29) กฎกระทรวงก�ำหนดพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(30) กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
3. ประกาศกระทรวงการคลัง
(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษี
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขการเลือ่ นหรือขยายก�ำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บ
และการคืนภาษีสรรพสามิตส�ำหรับสินค้าที่น�ำเข้า ลงวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2560
(6) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดสินค้า
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช�ำระภาษีภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดจากเดือนที่น�ำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560
(7) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดสินค้า
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช�ำระภาษีภายในวันที่สิบห้า
ของเดื อ นถั ด จากเดื อ นที่ น� ำ สิ น ค้ า ออกจากโรงอุ ต สาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(8) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ก�ำหนดประเภท
สินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
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(30) Fee rates and permission for fee
waiver in pursuant to the excise law B.E. 2560, dated
September 15th, 2017
3. The Notifications of the Ministry of Finance
(1) Appointments of officers in pursuant to
the Excise Act B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(2) Appointments of officers in pursuant to
the Excise Act B.E. 2560 (No. 2), dated October 9th, 2017
(3) Rules for determination on types of goods
and service stated in the excise tariff schedule, dated
September 16th, 2017
(4) Rules and conditions for postponement
or extension of periods of time in pursuant to the Excise
Act B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(5) Excise collection and return for imported
goods, dated September 16th, 2017
(6) Determination on goods that the
industrialist request for making excise payment within
the ﬁfteenth day of the month following the month in
which such goods are taken from the factory or bonded
warehouse with securities, dated September 16th, 2017
(7) Determination on goods that the
industrialist request for making excise payment within
the fifteenth day of the month following the month
in which such goods are taken from the factory or
bonded warehouse with securities (No. 2), dated
November 6th, 2017
(8) Determination on goods that is excisable
by excise stamp or excise paid mark, dated September
16th, 2017
(9) Rules for determination on a public
charity agency in pursuant to the Excise Act B.E. 2560,
dated September 16th, 2017
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(9) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาประกาศก� ำ หนดเป็ น องค์ ก ารสาธารณกุ ศ ล
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2560

(10) Determination on a public charity
agency in pursuant to Section 107 (1), (2) and Section
108 (1), (2) of the Excise Act B.E. 2560, dated
September 16th, 2017

(10) ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ก� ำ หนด
องค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา
108 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(11) Units of oil and petroleum products
volumes, dated September 16th, 2017

(11) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ก�ำหนดหน่วย
ตามปริ ม าณส� ำ หรั บ น�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ลงวั น ที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2560
(12) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษี
สรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560
4. ประกาศกรมสรรพสามิต
(1) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง มาตรฐาน
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน
เกิดเหตุ (Active Safety) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double
Cab) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับ
ให้ มี น�้ ำ หนั ก รถรวมน�้ ำ หนั ก บรรทุ ก ไม่ เ กิ น 4,000 กิ โ ลกรั ม
ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(4) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับ
ให้มีน�้ำหนักรถรวมน�้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มี
พื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(5) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอปุ กรณ์
ตามมาตรา 29 วรรคสอง ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

16 , 2017
th

(12) Excise exemption, dated September

4. The Notifications of the Excise Department
(1) Safety standard that helps avoid
automobile accidents (Active Safety), dated
September 16th, 2017
(2) Rules, conditions and attributes regarding
four-door pick up car (Double Cab), dated September
16th, 2017
(3) Rules, conditions and attributes of pick
up car without luggage space behind the driver’s seat
(No Cab) designed to have the total weight including
payload of not exceeding 4,000 kilograms, dated
September 16th, 2017
(4) Rules, conditions and attributes of pick
up car with luggage space behind the driver’s seat
(Space Cab) designed to have the total weight including
payload of not exceeding 4,000 kilograms, dated
September 16th, 2017
(5) Rules regarding minimum costs for car
modification and equipment in pursuant to Section
29 (2), dated September 16th, 2017
(6) Qualifications of industrialists who uses
pick up car or chassis with windshield of pick up car to
produce passenger car or modifies pick up car to be
passenger car, dated September 16th, 2017
(7) Rules and conditions regarding excise
payment for modified car, dated September 16th, 2017
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(6) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งน�ำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และ
กระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์
กระบะมาผลิตหรือน�ำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(7) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการช�ำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์ลงวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2560
(8) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า
และการท� ำ บั ญ ชี คุ ม สิ น ค้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น ลงวั น ที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(9) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดแบบค�ำขอ
แบบใบอนุญาต และแบบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(10) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขของรถยนต์ นั่ ง หรื อ รถยนต์ โ ดยสาร
ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้
พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(11) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์น่ังกึ่งบรรทุก
(Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560
(12) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลั ก เกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up
Passenger Vehicle : PPV) และรถยนต์ ก ระบะสี่ ป ระตู
(Double Cab) แบบผสมที่ ใช้ พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง และไฟฟ้ า
(Hybrid Electric Vehicle) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(13) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ส�ำหรับรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ตน้ แบบทีน่ ำ� ไปวิจยั พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(14)		 ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการน�ำรถยนต์
ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
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(8) Rules, procedure and conditions
regarding reception, withdrawal, maintenance of goods
and inventory accounting for goods stored in bonded
warehouse, dated September 16th, 2017
(9) Determination on application form,
license form and other forms in pursuant to the Excise
Act B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(10) Rules, procedure and conditions
regarding personal vehicle or transport vehicle (Hybrid
Electric Vehicle) with no more than ten seats, dated
September 16th, 2017
(11) Rules, conditions and attributes of
pick-up passenger vehicle: PPV, dated September
16th, 2017
(12) Rules and conditions regarding
pick-up passenger vehicle (PPV) and 4-door pick-up
vehicle (Double Cab) in the form of hybrid electric
vehicle, dated September 16th, 2017
(13) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise rate payment for
prototype motor vehicle or motorcycle used for
analysis, development or performance test, dated
September 16th, 2017
(14) Rules, procedure, conditions and
periods of time for taking vehicle out of industrial plant
or bonded warehouse for performance test, dated
September 16th, 2017
(15) Rules and conditions regarding energyefficient car, dated September 16th, 2017
(16) Rules and conditions regarding zero
percent excise rate payment for passenger vehicle with
no more than ten seats that is used as an ambulance
car, dated September 16th, 2017
(17) Rules, procedure and conditions
regarding passenger vehicle with no more than ten
seats, dated September 16th, 2017
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(15) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(16) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560

(18) Rules and conditions regarding
passenger vehicle, dated September 16th, 2017
(19) Rules, conditions and attributes of
passenger vehicle with no more than ten seats that
uses alternative fuel, dated September 16th, 2017

(17) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(20) Rules, procedure and conditions
regarding passenger vehicle that is produced from
pick-up vehicle or chassis with windshield of pick-up
vehicle modified from pick-up vehicle, dated
September 16th, 2017

(18) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560

(21) Rules and conditions regarding taking
motor vehicle out of sales car showcase for temporarily
test drive for selling, dated September 16th, 2017

(19) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(22) Rules and procedure regarding excise
payment for motor vehicle that is taken to show or store
at sales car showcase in which tax liability and liability
for value-added tax arise, dated September 16th, 2017

(20) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจาก
รถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with
Windshield) ของรถกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(23) Rules, procedure and conditions
regarding tax reduction and return for products
produced form goods that their excises were already
paid B.E. 2560, dated September 16th, 2017

(21) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การน� ำ รถยนต์ ที่ อ ยู ่ ใ นสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขายออกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์
ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวส�ำหรับการจ�ำหน่าย ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(22) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การช� ำ ระภาษี ร ถยนต์ ที่ น� ำ ไปแสดงหรื อ
เก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(23) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีส�ำหรับ
สินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(24) Excise return for goods that can be
proved too damaged or unable to use B.E. 2560 dated
September 16th, 2017
(25) Determination on degree of alcohol or
chemical property and food additives or contaminants
of liquor which are deteriorated and unusable, dated
September 16th, 2017
(26) Rules, procedure and conditions
regarding return or demolition of goods submitted for
test or analysis B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(27) Rules, procedure and conditions
regarding sugar quantity measurement, dated
September 16th, 2017
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(24) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส�ำหรับสินค้า
ทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(25) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
มาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปน
อาหารหรื อ สารปนเปื ้ อ นของสุ ร าที่ มี ลั ก ษณะเสื่ อ มคุ ณ ภาพ
จนใช้การไม่ได้ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(26) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งคืนและการท�ำลายสินค้าที่น�ำมา
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560
(27) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการตรวจวั ด ปริ ม าณน�้ ำ ตาล ลงวั น ที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(28) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความ
ประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(29) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำ� หรับแบตเตอรีท่ ใี่ ช้
เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิง่ ของอืน่ เพือ่ ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(30) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�ำและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน�ำการจดทะเบียนสรรพสามิต และ
การจัดท�ำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร ส�ำหรับ
สินค้าที่น�ำติดตัวเข้ามา หรือน�ำสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า
หรือน�ำเข้ามาโดยมิใช่เพือ่ การค้า ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(31) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาต
การผลิตยาสูบ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(32) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไข ให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมยืน่ แบบรายการ
ภาษีพร้อมกับช�ำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนจากเดือนถัด
จากเดือนที่แล้วน�ำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลัง
สินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
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(28) Determination on types of beverages
goods in accordance with the excise tariffs dated
September 16th, 2017
(29) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for battery
used as raw material or component parts in the
production of goods to export from the Kingdom
B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(30) Rules, procedure and conditions
regarding deference on notification of suggested retail
price and its structure, excise registration and inventory
of goods that are hand-carried into the Kingdom or
goods to be used as samples or not for a commercial
purpose, dated September 16th, 2017
(31) Permission for tobacco manufacture,
dated September 16th, 2017
(32) Rules, procedure and conditions
regarding industrialist’s excise filing and payment within
the ﬁfteenth day of the month following the month
in which goods are taken from the factory or bonded
warehouse with securities, dated September 16th, 2017
(33) Determination on excise registration
certiﬁcate application, substitution of excise registration
certiﬁcate application, application for business
relocation or close down or transfer and rules,
procedure and conditions regarding the excise
registration, dated September 16th, 2017
(34) Determination on excise filing, excise
office where to submit excise filing and payment, dated
September 16th, 2017
(35) Determination on daily account,
inventory account, monthly financial statement and
excise office where to submit monthly financial
statement and inventory account, dated September
16th, 2017
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(33) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบ
ค� ำ ขอจดทะเบี ย นสรรพสามิ ต ค� ำ ขอรั บ ใบแทนใบทะเบี ย น
สรรพสามิต ค�ำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(34) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบ
รายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและ
ช�ำระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(35) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบ
บัญชีประจ�ำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และ
สถานที่ส�ำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(36) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความ
ประเภทสินค้าน�้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(37) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษี พ.ศ. 2560 ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(38) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินของ
ผู ้ ป ระกอบการกิ จ การสถานบริ ก าร ลงวั น ที่ 16 กั น ยายน
พ.ศ. 2560
(39) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�ำ
และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(40) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษี
ส�ำหรับสินค้าที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(41) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการวางประกั น ค่ า ภาษี ส� ำ หรั บ
สิ น ค้ า ที่ ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมประสงค์ จ ะน� ำ ออกจาก
โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ก่อนการประเมินของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(42) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายก�ำหนด
เวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(36) Determination on types of oil in
pursuant to the excise tariff, dated September 16th, 2017
(37) Rules and procedure regarding an
appeal against the excise assessment B.E. 2560,
dated September 16th, 2017
(38) Rules, procedure and conditions
regarding the use of cash register device by service
provider of service facility, dated September 16th, 2017
(39) Rules, procedure and conditions
regarding notifications on suggested retail price and
service price B.E. 2560 dated September 16th, 2017
(40) Excise exemption for goods used as raw
material or component parts for production of goods
B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(41) Rules, procedure and conditions
regarding securities for goods which the industrialist
wishes to take from the factory or bonded warehouse
prior to assessment of assessing ofﬁcer, dated September
16th, 2017
(42) Extending compliance period on the
Excise Act B.E. 2560 dated September 16th, 2017
(43) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for juice and
vegetable beverage B.E. 2560, dated September 16th,
2017
(44) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for jet fuel for
international aircraft refueling, dated September 16th,
2017
(45) Rules, procedure and conditions
regarding gasohol and biodiesel, dated September
16th, 2017
(46) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for diesel
distributed in contiguous zone of the Kingdom, dated
September 16th, 2017
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(43) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์
ส�ำหรับเครื่องดื่มประเภทน�้ำผลไม้และน�้ำพืชผัก พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(44) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และ
เงือ่ นไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำ� หรับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเครือ่ งบิน
ไอพ่นที่น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(45)		 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ส�ำหรับน�้ำมันแก๊สโซฮอลล์ และน�้ำมันดีเซลที่มี
ไบโอดีเซลผสม ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(46) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส�ำหรับน�้ำมันดีเซล ที่น�ำไป
จ�ำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560
(47) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่ อ นไขการเสี ย ภาษี ใ นอั ต ราศู น ย์ ส� ำ หรั บ น�้ ำ มั น ดี เซล
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย - มาเลเซีย ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(48) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข การเสี ย ภาษี ใ นอั ต ราศู น ย์ ส� ำ หรั บ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกัน
ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และขายไฟฟ้ า ทั้ ง หมดให้ แ ก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(49)		 ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ
ผสมปิทูเมนเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้า
ทั้ ง หมดให้ แ ก่ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย ลงวั น ที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
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(47) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for diesel used
as fuels for boats travelling back and forth in the
Malaysia-Thailand Joint Development Area, dated
September 16th, 2017
(48) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for liquefied
petroleum gas (LPG), propene and similar gases used
for generating electricity for selling to the Electricity
Generating Authority of Thailand, dated September
16th, 2017
(49) Rules, procedure and conditions regarding bitumen mixture product used as fuel for generating electricity for selling to the Electricity Generating
Authority of Thailand, dated September 16th, 2017
(50) Determination on properties of
hydrocarbon solvent, lubricating oil and similar oils,
dated September 16th, 2017
(51) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for hydrocarbon
solvent used in industry B.E. 2560, dated September
16th, 2017
(52) Determination on properties of used
lubricating oil and similar oils, dated September 16th,
2017
(53) Rules and conditions regarding zero
percent excise payment for lubricating oil and similar
oils that are produced from used lubricating oil and
similar oils, dated September 16th, 2017

(50) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
คุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon
Solvent) และน�้ำมันหล่อลื่น และน�้ำมันที่คล้ายกัน ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560

(54) Rules and conditions regarding zero
percent excise payment for lubricating oil and similar
oils used as raw material for production of other goods,
dated September 16th, 2017

(51) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส�ำหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น�ำไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(55) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for oil and
petroleum products used as raw material or component
parts for production of goods in oil and petroleum
products factory, dated September 16th, 2017
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(52) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
คุณสมบัติส�ำหรับน�้ำมันหล่อลื่น และน�้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(53) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำ� หรับน�ำ้ มันหล่อลืน่ และน�ำ้ มัน
ทีค่ ล้ายกัน ทีผ่ ลิตจากน�ำ้ มันหล่อลืน่ และน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกันทีใ่ ช้แล้ว
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(54) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำ� หรับน�ำ้ มันหล่อลืน่ และน�ำ้ มัน
ที่คล้ายกัน ที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(55) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการเสี ย ภาษี ใ นอั ต ราศู น ย์ ส� ำ หรั บ น�้ ำ มั น
และผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(56) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส�ำหรับน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่ผลิตได้และน�ำไปใช้ในขบวนการผลิตภายใน
โรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(57) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขส�ำหรับรายรับของสถานที่ส�ำหรับดื่มกินและ
จัดให้มกี ารแสดงดนตรีหรือการแสดงอืน่ ใดเพือ่ การบันเทิง ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(58) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส�ำหรับสถานบริการ ประเภท
อาบน�้ำหรืออบตัว และนวดตัว ในสถานบริหารเสริมความงาม
หรือเพื่อสุขภาพ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(59) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดชนิด
และลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(60) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับ
ให้มีน�้ำหนักรถรวมน�้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มี
ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560

(56) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for oil and
petroleum products produced and used in production
process within factory, dated September 16th, 2017
(57) Rules, procedure and conditions
regarding revenues of places for eating, drinking, musical
performances or any other show for entertainment,
dated September 16th, 2017
(58) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise payment for bath or sauna
and massage service in beauty or health promotion
salon, dated September 16th, 2017
(59) Determination on kind and attributes
of excise paid marks, dated September 16th, 2017
(60) Rules and conditions regarding
pick-up truck designed to have the total weight including
payload of not exceeding 4,000 kilograms with capacity
of cylinder of not exceeding 3,250 cubic centimeters,
dated September 16th, 2017
(61) Rules and conditions regarding personal
car or transport car with no more than ten seats in the
forms of hybrid electric vehicle and electric powered
vehicle, dated September 16th, 2017
(62) Rules, procedure and conditions
regarding permission for import of excise registration paid
marks into the Kingdom, dated September 16th, 2017
(63) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise rate application for
distilled liquor with alcohol concentration higher than
80 degrees used for medication, pharmacy or science,
dated September 16th, 2017
(64) Rules, procedure and conditions
regarding application for tobacco tree growing license
and the granting of license B.E. 2560 dated September
16th, 2017
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(61) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้
พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และ
แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(62) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้น�ำเครื่องหมายแสดง
การเสี ย ภาษี จ ดทะเบี ย นเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ลงวั น ที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(63) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ ส�ำหรับสุรา
สามทับที่น�ำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(64) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าต
เพาะปลูกต้นยาสูบ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
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(65) Rules, procedure and conditions
regarding application and possession of molds used
for playing cards printing B.E. 2560, dated September
16th, 2017
(66) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise rate application for
distilled liquor with alcohol concentration higher than
80 degrees used in industry, dated September 16th, 2017
(67) Rules, procedure and conditions
regarding excise exemption or return for goods exported
from the Kingdom or free zone and goods which the
industrialist or importer entitling to excise return or
exemption, dated September 16th, 2017
(68) Rules and conditions regarding
international hybrid electric vehicle standards, dated
September 16th, 2017

(65) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
และการครอบครองซึ่ ง แม่ พิ ม พ์ ส� ำ หรั บ พิ ม พ์ ไ พ่ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(69) Rules and conditions regarding zero
percent excise payment for passenger vehicle with no
more than ten seats used as an ambulance car, dated
September 16th, 2017

(66) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ส�ำหรับสุรา
สามทับที่น�ำไปใช้ในการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560

(70) Rules, procedure and daily account
stating information related to production, distribution,
use and maintenance of excise registration paid marks,
dated September 16th, 2017

(67) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส�ำหรับสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือน�ำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้า
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น�ำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้น
ภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(71) Procedure and conditions regarding
purchase or order of excise registration paid marks,
dated September 16th, 2017

(68) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(73) Permission for tobacco selling, dated
September 27th, 2017

(69) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือ รถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560

(72) Permission for import of playing card
into the Kingdom, dated September 27th, 2017

(74) Determination on description and label
on liquor container for liquor imported into the Kingdom,
dated September 27th, 2017
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(70) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการท�ำบัญชีประจ�ำวันแสดงรายการเกี่ยวกับ
การผลิตและการจ�ำหน่ายการใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(71) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและ
เงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(72) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาต
น�ำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
(73) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาต
ขายยาสูบ ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
(74) ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดข้อความ
และลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ส�ำหรับสุราที่จะน�ำเข้ามา
ในราชอาณาจักร ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
(75) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดจ�ำนวน
สุรา ในยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และก�ำหนดด่านศุลกากรส�ำหรับ
ผ่อนผันให้ผู้น�ำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้น�ำ
เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือ
ยาสูบ เพือ่ เป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพือ่ การค้า โดยไม่ตอ้ งขอรับ
ใบอนุญาต ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
(76) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดด่าน
ศุ ล กากรส� ำ หรั บ น� ำ สุ ร าเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ลงวั น ที่ 27
กันยายน 2560
(77) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดแบบ
ค�ำขออนุญาตน�ำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ก�ำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิด
ภาชนะบรรจุยาสูบที่จะน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร และแบบ
ใบอนุญาต น�ำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
(78) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาต
ขายไพ่ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(79) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดการใช้
การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิต ส�ำหรับสินค้าเครื่องดื่ม
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

(75) Determination on certain amounts of
liquor, tobacco leaf, snuff, tobacco or playing card and
certain custom post, which allows import of liquor or
playing card into the Kingdom or import into or export
from the Kingdom tobacco leaf, snuff or tobacco, to
be used as samples or not for a commercial purpose
without license, dated September 27th, 2017
(76) Determination on certain custom post
for import of liquor into the Kingdom, dated September
27th, 2017
(77) Determination on application form for
license for import into or export from the Kingdom
tobacco leaf, snuff, tobacco, including description and
label on tobacco container for tobacco imported into
the Kingdom and license for import into or export from
the Kingdom tobacco leaf, snuff or tobacco, dated
September 27th, 2017
(78) Permission on playing card selling, dated
September 16th, 2017
(79) Determination on using, crossing and
labeling excise stamp on beverage, dated September
28th, 2017
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(80) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขว่ า ด้ ว ยการน� ำ สิ น ค้ า ออกจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมไปเก็ บ ไว้ ใ นสถานที่ อื่ น ใดตามมาตรา 26(1)
หรื อ การน� ำ สิ น ค้ า จากคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นหรื อ สถานที่ อื่ น ใด
กลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (2) หรือการน�ำสินค้าไปเก็บไว้
ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเลิกกิจการ ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) และการน�ำ
สิ น ค้ า ที่ ส ่ ง ออกนอกราชอาณาจั ก รหรื อ ที่ น� ำ เข้ า ไปในเขต
ปลอดอากรส่ ง กลั บ คื น โรงอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานที่ อื่ น ใด
ตามมาตรา 103 วรรคสอง ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(81) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดการใช้
การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต ส�ำหรับสินค้ายาสูบ
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
(82) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดการใช้
และการปิดเครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการส�ำหรับ
สินค้าไพ่ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
(83) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดการใช้
การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต ส�ำหรับสินค้าสุรา
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
(84) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขในการผลิตสุราและการน�ำสุราออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ลงวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2560
(85) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต
ซื้อใบยาแห้ง และการท�ำบัญชี ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
(86) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้น
ภาษีส�ำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
(87) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ ส�ำหรับ
สุราสามทับที่น�ำไปท�ำการแปลงสภาพ ลงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2560
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(80) Rules, procedure and conditions
regarding taking goods from factory to maintain at other
places in pursuant to Section 26 (1) or taking goods from
bonded warehouse or other places back to factory or
taking goods from bonded warehouse or other places
to maintain at another bonded warehouse or another
places in pursuant to Section 26 (2) or taking goods to
maintain at factory or bonded warehouse when owner
of the bonded warehouse closes down business in
pursuant to Section 50, paragraph two (1) and taking
goods exported from the Kingdom or taken into free
zone back to factory or other places in pursuant to
Section 103, paragraph two, dated September 16th, 2017
(81) Determination on using, crossing and
labeling excise stamp on tobacco, dated September
28th, 2017
(82) Determination on using and labeling
excise paid mark for playing card, dated September
28th, 2017
(83) Determination on using, crossing and
labeling excise stamp on liquor, dated September
29th, 2017
(84) Rules, procedure and conditions
regarding liquor manufacture and taking liquor from
factory for production testing, dated September
29th, 2017
(85) Rules, procedure and conditions
egarding application for license and granting of license
for purchase of dried tobacco leaf including preparation
of lists, dated September 29th, 2017
(86) Excise exemption for distilled liquor in
the form of ethanol used as raw material or component
part for production of fuel oil for being used as fuel,
dated September 29th, 2017
(87) Rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise rate payment for distilled
liquor with alcohol concentration higher than 80 degrees
that has been converted, dated September 29th, 2017

76

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

(88) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดเขต
ปลอดภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

(88) Determination on excise-free zones,
dated September 16th, 2017

(89) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดรหัส
สินค้าสรรพสามิตส�ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560

(89) Determination on codes of excisable
goods for electronic data interchange, dated September
16th, 2017

(90) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก� ำ หนด
รหั ส สิ น ค้ า ใบยาและยาอั ด ส� ำ หรั บ ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) ลงวันที่
21 กันยายน พ.ศ. 2560
(91) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดรหัส
สินค้าสรรพสามิตส�ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
5. ระเบียบกรมสรรพสามิต
(1) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุม
โรงอุตสาหกรรมน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(2) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุม
โรงอุตสาหกรรมน�้ำมันหล่อลื่น และน�้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(3) ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ-จ่ายน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์
น�้ ำ มั น ด้ ว ยระบบเครื่ อ งมื อ วั ด อั ต โนมั ติ พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(4) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและ
การขนย้ายน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560
(5) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการเติ ม สาร Marker ในน�้ ำ มั น ดี เซล
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(6) ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยการตรวจ
ปฏิบตั กิ ารผูใ้ ช้ทปี่ ระกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซือ้ สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่างๆ และผูท้ ใี่ ช้สารละลาย

(90) Determination on codes of tobacco
leaf and snuff for electronic data interchange, dated
September 21st, 2017
(91) Determination on codes of excisable
goods for electronic data interchange (No. 2) dated
November 1st, 2017
5. The Regulations of the Excise Department
(1)		 Supervision of oil and petroleum
products factory B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(2)		 Supervision of lubricating oil and similar
oil B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(3)		 Supervision of receipt - distribution of
oil and petroleum products by automatic measuring
system B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(4)		 Supervision of storage and relocation
of high-speed diesel B.E. 2560, dated September 16th,
2017
(5)		 Rules, procedure and conditions
regarding filling marker into diesel B.E. 2560, dated
September 16th, 2017
(6)		 Audit of user who is an agent buying
hydrocarbon solvent to sell to users for industrial uses
B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(7)		 Audit of agent buying lubricating oil
to sell to users for being used as raw material for
production of goods B.E. 2560, dated September 16th,
2017
(8)		 Uses of automatic tank gauge and
automatic thermometer for oil and petroleum products
including devices used for calculating quantities of oil
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ประเภทไฮโดรคาร์ บ อนในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(7) ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยการตรวจ
ปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน�้ำมัน หล่อลื่น
เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น�ำน�้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่น�ำน�้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตสิง่ ของอืน่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(8) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่อง
วั ด ระดั บ และเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ น�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น
ชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค�ำนวณปริมาณน�้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560 ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(9) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการค�ำนวณ
ปริ ม าณน�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น โดยใช้ ม าตรวั ด และ
เครื่องทดสอบ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(10) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธกี ารค�ำนวณ
ปริมาณน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(11) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ
ปริมาตรความจุภาชนะเก็บน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(12) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุม
โรงงานผลิตเครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(13) ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ย
ค่าป่วยการพยาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(14) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกค�ำสั่ง
ท�ำการตรวจค้น ตามมาตรา 148 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(15) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบตั เิ กีย่ ว
กับการบังคับช�ำระภาษีค้าง โดยการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
(16) ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยการ
เปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

and petroleum products for tax collection B.E. 2560,
dated September 16th, 2017
(9)		 Oil and petroleum products quantities
calculation by gauge and testing machine B.E. 2560,
dated September 16th, 2017
(10) Oil and petroleum products quantities
calculation by weighing machine B.E. 2560, dated
September 16th, 2017
(11) Oil and petroleum products containers’
capacities monitoring B.E. 2560, dated September
16th, 2017
(12) Supervision of factory producing excise
registration paid mark B.E. 2560, dated September
16th, 2017
(13) Conduct money payment B.E. 2560,
dated September 16th, 2017
(14) Order in writing for inspection search in
pursuant to Section 148, paragraph two of the Excise
Act B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(15) Enforcement of outstanding excise by
seizure, attachment and sale by auction of the seized
properties B.E. 2560, dated September 16th, 2017
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(17) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบ
มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหาร
การจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. 2560 ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
(18) ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ย
เงิ น สิ น บนและเงิ น รางวัล ในคดีจับ กุม ผู้ก ระท�ำความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2560
(19) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
(20) ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยทะเบี ย น
ควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
(21) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ
พิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
(22) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติ
เกีย่ วกับของกลางในคดีกระท�ำผิดกฎหมายในหน้าทีก่ รมสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
(23) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบ
มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหาร
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส�ำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
(24) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุม
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2560
(25) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุม
โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2560
(26) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชี
และการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560

(16) Settlement of Crime B.E. 2560, dated
September 16th, 2017
(17) Uses of remotely read meters and
computer communications for beverage factory tax
B.E. 2560, dated September 16th, 2017
(18) Payoff and prize money paid in case of
arresting alleged offender for crime in pursuant to the
Excise Act B.E. 2560, dated September 29th, 2017
(19) Excise audit in pursuant to the Excise
Act B.E. 2560, dated September 29th, 2017
(20) Excise audit record control in pursuant
to the Excise Act B.E. 2560, dated September 29th, 2017
(21) Exhibit inspection B.E. 2560, dated
September 28th, 2017
(22) The Excise Department’s practices on
exhibits related to offences B.E. 2560, dated September
28th, 2017
(23) The uses of remotely read meters and
computer communications for liquor factory excise
collection and management B.E. 2560, dated
September 28th, 2017
(24) Supervision of community liquor factory
B.E. 2560, dated September 29th, 2017
(25) Supervision of liquor factory B.E. 2560,
dated September 29th, 2017
(26) Amortization and compensation on
excise registration paid mark paid to industrialist
B.E. 2560, dated September 16th, 2017
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ส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
หน่วยงาน

จ�ำนวนรายการตรวจสอบภาษีเสร็จสิ้น (ราย)
ไม่พบ
ต้องช�ำระ
รวมทั้งสิ้น
ประเด็น
ภาษีเพิ่ม*
ความผิด

จ�ำนวนเงิน (บาท)
ภาษีที่ต้องช�ำระเพิ่ม*

ช�ำระจริง

ส่วนกลาง (สตป.)

24

66

90

32,548,175.80

9,524,104.28

ส่วนภูมภิ าค (สสภ.ที่ 1 - 10)

670

137

807

1,365,884,575.94

25,499,405.27

รวมทั่วประเทศ

694

203

897

1,398,432,751.74**

35,023,509.55

หมายเหตุ : * หมายถึง ผลรวมกรณีผู้ประกอบการขอช�ำระภาษีเพิ่มเติม และจากการประเมินภาษีของพนักงานเจ้าหน้าที่ 				
**
หมายถึง ภาษีที่ต้องช�ำระเพิ่ม เป็นภาษีที่เกิดจากการประเมินภาษีผู้ประกอบการรถยนต์จดประกอบเป็นจ�ำนวน				
592,369,607.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34 ของภาษีที่ต้องช�ำระทั้งหมด และเป็นภาษีที่เกิดจากการประเมินภาษี
สนามแข่งม้าจ�ำนวน 750,858,162.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.70 ของภาษีที่ต้องช�ำระทั้งหมด

Audit, Prevention and Suppression Bureau
Nationwide Tax Investigation in the Fiscal Year 2017
(October 2016 - September 2017)

Agency

Number of tax investigations that are
completed (persons)
Have to
No fault pay
Total
more
found
taxes*

Amount (Baht)

Central Agencies

24

66

90

Tax amount that
must be paid
additionally*
32,548,175.80

Regional Agencies

670

137

807

1,365,884,575.94

25,499,405.27

694

203

897

1,398,432,751.74**

35,023,509.55

Total Nationwide

Actual tax
payment
amount
9,524,104.28

Remarks : * refers to total amount of tax which entrepreneurs required to pay additionally and from authoritative assessments.		
**
refers to total tax amount that must be paid additionally. It includes amount of tax derived from tax assessment
on assembled vehicle business for Baht 592,369,607.52, which is 42.34% of the total tax amount that must be paid,
and amount of tax derived from tax assessment on race course for Baht 750,858,162.87, which is 53.70% of the total
tax amount that must be paid.
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ตารางแสดงผลการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2560
(เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
Results of Suppression of Offence against the Excise Law in the Fiscal Year 2017
(October 2016 - September 2017)
สินค้า
Types of Offences

จ�ำนวน (คดี)
Numbers of cases (cases)

เปรียบเทียบปรับ (บาท)
Amounts of Fines (Baht)

พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
Liquor Act B.E. 2493

30,457

96,910,067.33

พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509
Tobacco Act B.E. 2509

16,524

331,211,748.74

9

235,675.20

2,536

112,739,528.00

49,526

541,097,019.27

พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486
Playing Cards Act B.E. 2486
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ
Excise Tariff Act
รวมทั่วประเทศ
Total nationwide

แหล่งข้อมูล : ระบบงานผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
Source : Illegal cases against the excise laws system. As of November 17, 2017

รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษี
ผลการปฏิบัติงานของส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2

Summary Report on Tax Collection
Performance of the Excise Collection Standard
and Development Office 2

- การจั ด ท� ำ แก้ ไขและปรั บ ปรุ ง กฎหมายอนุ บั ญ ญั ติ
- Preparation, revision and improvement on
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. the subordinate legislations in order to have them
2560
comply with the Excise Act B.E. 2560 (2017)
ตามทีก่ รมสรรพสามิตได้มกี ารน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสาระส�ำคัญเป็นการน�ำบทบัญญัติ
ของกฎหมาย จ�ำนวน 7 ฉบับ ที่ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี
มาปรับปรุงแก้ไขและรวบรวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน และได้ปรับ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประเด็นส�ำคัญต่างๆ คือ เปลี่ยนฐาน
ในการค� ำ นวณภาษี ใ หม่ จ ากราคาขาย ณ โรงอุ ต สาหกรรม
ราคา CIF บวกอากรขาเข้า และราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็น
ราคาขายปลีกแนะน�ำ ปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บภาษีจากเดิม
ที่ มุ ่ ง การประเมิ น ภาษี โ ดยเจ้ า พนั ก งาน (Authoritative
Assessment) โดยการตรวจสอบก่อนการช�ำระภาษี (Pre-Audit)
และควบคุมทางกายภาพ (Physical control) มาใช้เป็นระบบ
ประเมิ น ภาษี ด ้ ว ยตนเอง (Self-Assessment) โดยท� ำ การ
ตรวจสอบย้อนหลัง (Post-Audit) และเน้นการควบคุมทางบัญชี

The Excise Department submitted Draft Excise
Act B.E. 2560 (2017) in which its essence was to revise,
improve and consolidate the 7 related laws in excise
collection management. Major amendments of the
laws included shifting the base for computing the
excise from ex-factory prices plus cost, insurance and
freight (C.I.F) values and final wholesale prices to be
suggested retail prices and shifting excise collection
practices from authoritative assessment, pre-audit and
physical control to be self-assessment, post-audit and
accounting control. With “clarity, fairness, transparency,
internationality and suitability for current situations”,
these amendments enhance transparency, increase
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(Accounting control) ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี รวมถึงให้เกิดความเรียบง่าย
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ และเป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ ด้วยความ
“ความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล และเหมาะกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน” ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 อีกทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้การบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิ ต สิ น ค้ า รถยนต์ ต ่ อ ผู ้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและ
ผู้น�ำเข้าเกิดความเป็นธรรม กรมสรรพสามิต โดยส�ำนักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 3 จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แก้ ไขและปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
อนุ บั ญ ญั ติ ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง สามารถจ� ำ แนกเป็ น
(1) ประกาศกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 23 ฉบับ และ (2) ค�ำสั่ง
กรมสรรพสามิต จ�ำนวน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ล�ำดับที่
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excise collection efficiency, create simplicity to
accommodate business changes and heighten
competitiveness of domestic industry. The laws have
come into force since September 16th, 2017.
To ensure compliance with the Excise Act
B.E. 2560 (2017) as well as to align the excise officials’
operations with the same standard and promote fairness
on excise collection to support automotive industrial
industrialists and importers, the Excise Department
by the Excise Collection Standard and Development
Office 2 and Excise Collection Standard and
Development Office 3 prepared, revised and improved
their subordinate legislations comprising (1) 23
notifications of the Excise Department and (2) 1 order
of the Excise Department. The detail is as follows:

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

1

ประกาศกรมสรรพสามิต
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)

2

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab)

3

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับให้มีน�้ำหนักรถ
รวมน�้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab)

4

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับให้มีน�้ำหนักรถ
รวมน�้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ
(Space Cab)

5

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา
29 วรรคสอง

6

คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งน�ำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า
(Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือน�ำรถยนต์กระบะมาดัดแปลง
เป็นรถยนต์นั่ง

7

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีส�ำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจาก
สินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560

8

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการช�ำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์

หมายเหตุ
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ล�ำดับที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

9

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)

10

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger
Vehicle : PPV)

11

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV)
และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid
Electric Vehicle)

12

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ส�ำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ต้นแบบที่น�ำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

13

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการน�ำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

14

ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

15

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน
10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล

16

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

17

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง

18

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน
10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน

19

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์
และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์
กระบะ

20

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน�ำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์ เพื่อขายออกไปจากสถาน
แสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวส�ำหรับการจ�ำหน่าย

21

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการช�ำระภาษีรถยนต์ที่น�ำไปแสดงหรือเก็บไว้ ในสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

22

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับ ให้มีน�้ำหนักรถรวมน�้ำหนัก
บรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

23

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)
และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)

1

ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์และมาตรฐานความปลอดภัยประเภท
ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)

หมายเหตุ

ค�ำสั่งกรม
สรรพสามิต
ที่ 510/2560

ANNUAL REPORT 2017 THE EXCISE DEPARTMENT

NOs.

Laws related to the Excise Act B.E. 2560 (2017)

1

Notifications of the Excise Department
Safety standard that helps avoid automobile accidents (Active Safety)

2

Rules, conditions and attributes regarding 4-door pick-up vehicle (Double Cab)

3

Rules, conditions and attributes of pick-up vehicle without luggage space behind
the driver’s seat (No Cab) that is designed to have gross weight not to exceed
4,000 kilograms

4

Rules, conditions and attributes of pick-up vehicle with luggage space behind
the driver’s seat (Space Cab) that is designed to have gross weight not to exceed
4,000 kilograms

5

Rules on minimum costs for vehicle modification and equipment in pursuant to
Section 29 (2)

6

Qualifications of industrialists who uses pick-up vehicle or chassis with windshield
of pick-up vehicle to produce passenger vehicle or modifies pick-up vehicle to be
passenger vehicle

7

Rules, procedures and conditions regarding excise reduction and return for
products produced form goods that their excises were already paid B.E. 2560
(2017)

8

Rules and conditions regarding excise payment for modified vehicle

9

Rules, procedures and conditions regarding a personal vehicle or a transport
vehicle (Hybrid Electric Vehicle) with no more than ten seats

10

Rules, conditions and attributes of pick-up passenger vehicle: PPV

11

Rules and conditions regarding pick-up passenger vehicle (PPV) and 4-door
pick-up vehicle (Double Cab) in the form of hybrid electric vehicle

12

Rules, procedures and conditions regarding zero percent excise payment for
prototype motor vehicle or motorcycle used for analysis, development or
performance test

13

Rules, procedures, conditions and periods of time for taking vehicle out of the
industrial plant or the bonded warehouse for performance test

14

Rules and conditions regarding international hybrid electric vehicle standards

15

Rules and conditions regarding zero percent excise payment for passenger vehicle
with no more than ten seats that is used as an ambulance car

16

Rules, procedures and conditions regarding passenger vehicle with no more than
ten seats

17

Rules and conditions regarding passenger vehicle

Remarks
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รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

NOs.

Laws related to the Excise Act B.E. 2560 (2017)

18

Rules, conditions and attributes of passenger vehicle with no more than ten seats
that uses alternative fuel

19

Rules, conditions and attributes of passenger vehicle being produced from
pick-up vehicle or chassis with windshield of pick-up vehicle or being modified
form pick-up vehicle

20

Rules and conditions regarding taking motor vehicle out of sales car showcase for
temporarily testing before selling

21

Rules and procedures regarding excise payment for motor vehicle that is taken
to show or store at sales car showcase in which excise liability and liability for
value-added excise arise

22

Rules and conditions regarding pick-up vehicle that is designed to have gross
weight not to exceed 4,000 kilograms with capacity of cylinder not to exceed
3,250 cubic centimeters

23

Rules and conditions regarding passenger vehicle with passenger seat not to
exceed 10 seats in the forms of hybrid electric vehicle and electric powered
vehicle

1

Order of the Excise Department
Practice approaches in accordance with rules and conditions regarding vehicle
and safety standard that helps avoid automobile accidents (Active Safety)

ทั้งนี้ กฎหมายอนุบัญญัติดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
กรมสรรพสามิ ต หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะสอดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
โดยสามารถพั ฒ นาการบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ ทั้ ง ระบบ
ลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ และท� ำ ให้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก มาตรฐานและพั ฒ นา
การจัดเก็บภาษี 2
- การจั ด ท� ำ แก้ ไขและปรั บ ปรุ ง กฎหมายอนุ บั ญ ญั ติ
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560

Remarks

Order of
the Excise
Department
No. 510/2560

The aforementioned subordinate legislations
have come into force since September 16th, 2017.
The Excise Department hopes that such
subordinate legislations would be consistent with
intendment of the Excise Act B.E. 2560 (2017) and be
able to manage the whole excise collection systems,
minimize administrative discretion and increase the
excise collection efficiency.
Performance of the Excise Collection Standard
and Development Office 2
- Preparation, revision and improvement
on the subordinate legislations in order to have them
comply with the Excise Act B.E. 2560 (2017)
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ตามที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
ผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อให้การก�ำหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณลักษณะของสินค้ารถยนต์สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อีกทั้งเพื่อให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และส่งเสริมให้การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์
ต่ อ ผู ้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและผู ้ น� ำ เข้ า เกิ ด ความเป็ น ธรรม
กรมสรรพสามิต โดยส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 จึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำ
แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ประกอบด้วย (1) ประกาศกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 23 ฉบับ และ
(2) ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ กฎหมายอนุบัญญัติจ�ำนวน 24 ฉบับ ข้างต้น มีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งกรมสรรพสามิตหวังเป็น
อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะสอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถพัฒนาการบริหาร
การจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
และท�ำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สะดวก

1. การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ

สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 1
กันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง
กรม และจังหวัด รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี “ศูนย์
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)”
เพื่อเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ และอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ
กับ หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาล
จึงได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักนายกรัฐมนตรี
จัดท�ำเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก GECC โดยให้หน่วยงานของรัฐทีม่ คี วามพร้อม
สมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะถูกประเมินโดย
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In accordance with the Excise Act B.E. 2560 (2017)
that has come into force since September 16th, 2017,
to ensure compliances with the Excise Act B.E. 2560
(2017) as well as to align the excise officials’ operations
with the same standard and promote fairness on excise
collection to support automotive industrial entrepreneurs
and importers, the Excise Department by the Excise
Collection Standard and Development Office 2 and
Excise Collection Standard and Development Office
3 prepared, revised and improved their subordinate
legislations comprising (1) 23 notifications of the Excise
Department and (2) 1 order of the Excise Department.
T h e 2 4 s u b ord in a t e le g is la t ions as
aforementioned entered into force on September
16th, 2017. The Excise Department hopes that such
subordinate legislations would be consistent with
intendment of the Excise Act B.E. 2560 (2017) and be
able to manage the whole excise collection systems,
minimize administrative discretion and increase the
excise collection efficiency.

Office of Administrative System
Development
Performance of the Management System
Development Group for the Fiscal Year 2017
1. Certification on the Government Easy
Contact Center’s service standards
In the Cabinet Meeting dated September 1st,
2017, the Prime Minister delivered policy to all
ministries, departments, and provinces including related
state enterprises regarding setting up the Government
Easy Contact Center (GECC) for facilitating public
services, enhancing service efficiency and building trust
with people who come to contact the government
agencies. In the fiscal year 2017, the Government
assigned Office of the Public Sector Development
Commission and Office of the Prime Minister to prepare
assessment criteria for the service standards of the
GECC. Thus, the government agencies can apply for
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คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ทั้งนี้ เกณฑ์การ
ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก จะเป็นการพิจารณาถึงระบบการให้บริการ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ ระบบจุดให้
บริการ และระบบสนับสนุนการให้บริการ

the service standards assessments which are conducted
by a committee supervising the GECC. The assessment
criteria comprise 3 parts namely the system before
entering the service point, the point of service system
and the service support system.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิต มุ่งมั่น
ยกระดับมาตรฐานการให้การบริการประชาชน โดยได้จัดตั้ง
“ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:
GECC)” และได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
จ�ำนวน 1 แห่ง คือส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
และจะขยายผลให้ทุกส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
ทั่ ว ประเทศ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาศู น ย์ ร าชการสะดวก (GECC)
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ

In the fiscal year 2017, committed to the public
service standards enhancement, the Excise Department
established the “Government Easy Contact Center
(GECC)” at the Area Excise Office Bangkok 3 where its
service standards are certified. In addition, all area excise
offices and branches nationwide shall establish their
Government Easy Contact Centers in order to provide
efficient services with the same standards to people
throughout the country.

การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการขานรับ
นโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงหน่วยงานบริการประชาชน
ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การให้บริการ และพัฒนาทักษะความ
ช�ำนาญของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะท�ำให้การติดต่อขอรับบริการกับ
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
การบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยยึดความสะดวก
ของประชาชนเป็นศูนย์กลางใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสถานที่
ต้องมีความสะดวก มีจดุ ให้บริการทีช่ ดั เจน เข้าถึงง่าย ด้านเจ้าหน้าที่
ต้องมีจิตบริการ และมีการจัดระบบงานให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และด้านงาน ควรเป็นงานที่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดให้บริการเดียว

The Government Easy Contact Center (GECC)
establishment is respondent to the government policy
on the public service improvement. Since the service
strategy and the officials’ skills are improved, the public
services at the Area Excise Office Bangkok 3 have
become more convenient and speedy. As a result,
people are able to access to its services easily and
quickly. To ensure customer convenience, 3 significant
aspects were improved. They include the easily
accessible service venue where the service points are
clearly seen, the officials who have service-minded
and services provided in the form of one stop service.

ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของกรมสรรพสามิตเป็นแห่งแรก ด้วยการเป็น
หน่วยงานให้บริการประชาชน มีความเหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ
ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกส�ำหรับผูร้ บั บริการและประชาชน เจ้าหน้าที่
สามารถริ เริ่ ม และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่ เ กิ น ความคาดหวั ง
ของผู ้ รั บ บริ ก าร มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และเหมาะสม
ในการเพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ร ะบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และ
ระบบวิ เ คราะห์ ฐ านข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ ทางกรมสรรพสามิตจึงให้ส�ำนักงานสรรพสามิต
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 3 เป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบด้ า นการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ โดยส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

The Area Excise Office Bangkok 3 is the first
agency under supervision of the Excise Department
that was awarded with the Government Easy Contact
Center (GECC) certification 2017. The Excise Department,
therefore, promoted the agency to be a prototype for
integrated organizational development. Its public
services are well-prepared with physical appropriateness
of venue and officials who are able to initiate,
develop and deliver services that go beyond customer
expectations. Moreover, to ensure speedy and high
service efficiency, the Area Excise Office Bangkok 3
applies modern and suitable technologies comprising
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กรุ ง เทพมหานคร 3 เข้ารับ โล่แ ละตรารับ รองมาตรฐานการ
ให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
จากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่
21 กันยายน 2560
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information storage system and database analysis
system including additional service channels. The Area
Excise Office Bangkok 3 received the Government Easy
Contact Center (GECC) trophy and certification 2017
from the Deputy Prime Minister (Mr. Wissanu Krea-ngam)
on September 21st, 2017.

ภาพสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 3 เข้ า รั บ โล่ แ ละตรารั บ รอง
มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
จากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2560
The Area Excise Office Bangkok 3 received the Government Easy
Contact Center (GECC) trophy and certification 2017 from the
Deputy Prime Minister (Mr. Wissanu Krea-ngam) on September
21st, 2017

2. The Excise Department Corporate Identity

ภาพการตรวจประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก น�ำโดย
ท่านปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)
The Permanent Secretary of the Prime Minister Office (Mr. Jirachai
Moontongroy) led the Subcommittee to conduct the standard
assessment of the Government Easy Contact Center

To ensure sustainable achievement on
objectives as stipulated in the Excise Department’s
vision, the Excise Department Corporate Identity Manual
was prepared and disseminated to the Excise officials.
The manual is used to establish consistency as the Excise
officials could apply the same standard when using the
Excise logo and symbolic icon on internal media and all
kinds of advertising media that appear in public. There
are significant details in the Notification of the Excise
Department on the Use of the Excise Department Logo,
dated October 5th, 2017, and the Corporate Identity (CI)
Manual as follows:
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2. การใช้ตราสัญลักษณ์และคู่มืออัตลักษณ์องค์กรของ
กรมสรรพสามิต (THE EXCISE DEPARTMENT CORPORATE
IDENTITY)
กรมสรรพสามิตได้จัดท�ำคู่มืออัตลักษณ์กรมสรรพสามิต
ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรภายในองค์กร ได้น�ำตรา
สัญลักษณ์และสัญลักษณ์พิเศษไปใช้งานผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายใน
องค์ ก ร และสื่ อโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ทุก ชนิด อัน จะปรากฏ
ต่อสาธารณชน ให้มีความสอดคล้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์
ของกรมสรรพสามิตได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการออกประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์กรมสรรพสามิต
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก�ำหนดการใช้ตราสัญลักษณ์
และคู่มืออัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI) โดยสรุป
รายละเอียดส�ำคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. The Excise Department Logo  
The Excise Department Logo consists of a
paradise bird standing under a shining urna and a word
“Excise” at the bottom. Its lower edge is decorated
with kanok motif and laurel wreath encircling the
paradise bird. In 1933, a royal decree was enacted to
restructure organizations under the Ministry of Finance.
The excise and opium affairs were removed from the
Revenue Department, and then, the “Excise and Opium
Department” was established. In the same year, the
Ministry and Department Restructure Act B.E. 2476 (1933)
was enacted, under which the name “Excise and Opium
Department” was changed to the “Excise Department”.
However, the word “Excise” in the logo still remains.

ตราสัญลักษณ์กรมสรรพสามิต ประกอบด้วย รูปนก
วายุภกั ษ์ภายใต้อณ
ุ าโลมเปล่งรัศมี มีอกั ษรตอนล่างว่า “สรรพสามิตต์”
ริมขอบล่างมีลายกนกและช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบนกวายุภักษ์
ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรม
ในกระทรวงการคลัง ให้แยกงานสรรพสามิตต์และงานฝิ่นออก
จากกรมสรรพากร แล้วรวมกันเป็น “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 ” แต่ มิ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค� ำ ว่ า
“สรรพสามิตต์” ในดวงตราประจ�ำกรมแต่อย่างใด

The paradise bird in Thai is called Nok
Wayupak. Wayu refers to wind and pak refers to food,
therefore, wayupak means eating the wind. The word
“nok” refers to a bird, so that; Nok Wayupak means the
bird that eats the wind. Nok Wayupak is described in
textbook or literature as a king of birds. Its attributes are
more special than other birds because it has gold feather
and gorget made of diamonds. Nok Wayupak lives in
the cloud and eats the wind. Its voice is melodious and
orotund; other animals would stand still as if they fall
under spell whenever they hear Nok Wayupak’s voice.

นกวายุภักษ์ ถ้าแยกค�ำและแปล พบค�ำว่า วายุ หมาย
ถึง ลม ภักษ์ หมายถึง อาหาร เมื่อน�ำมารวมกันจึงหมายถึง
กินลมเป็นอาหาร เมื่อเติมค�ำว่านกเข้าไปอีกค�ำ ก็จะแปลว่า
นกที่กินลมเป็นอาหาร ลักษณะเด่นของนกวายุภักษ์ในต�ำราหรือ
วรรณคดี เขาเขียนบอกไว้วา่ เป็นราชาแห่งนก จึงมีลกั ษณะทีพ่ เิ ศษ

Shining represents spreading widely in all
directions and being well-known.

1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต

Urna represents extolling Buddhism, which
is the basis of Thai art and culture, and a symbol of
auspiciousness.
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กว่านกธรรมดา คือมีขนเป็นทองค�ำ กรองคอเป็นเพชร อาศัย
อยู่บนก้อนเมฆ กินลมเป็นอาหาร เสียงร้องไพเราะ ก้องกังวาน
ครัน้ สัตว์ใดได้ยนิ เสียงร้องต้องหยุด สะดุดนิง่ เหมือนต้องมนต์สะกด
อุณาโลม หมายถึง เชิดชูพระพุทธศาสนา อันเป็น
พื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นเครื่องหมายของความ
เป็นสวัสดิมงคล
ทุกทาง
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Kanok motif and laurel wreath represent
stability derived from steadfast determination. As they
are placed in the lower part to embrace the paradise
bird, they symbolize tenderness and warmth which are
foundations of the organization.

รัศมี หมายถึง การแผ่ไพศาลเป็นที่รู้จักไปในทุกทิศ

ลายกนกและช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความมั่นคงตาม
แนวปณิธานแห่งความตั้งใจที่แน่วแน่และแข็งแกร่ง ทอดตัววาง
อยู่ในลักษณะโอบอุ้มวายุภักษ์ แสดงถึงความอ่อนโยนและอบอุ่น
ของพื้นฐานขององค์กร

2. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbolic Icon)

2. Symbolic Icon
Plus symbolizes the Excise officials’ positive
work processes and thinking methods as well as the
Excise Department’s main mission, which is to conduct
a tax levy to meet the organizational vision towards
the economic growth of the country. Up arrow
symbolizes direction of growth as a result of
achievements towards the organization’s missions for
continued economic and social growths of the country.

เครือ่ งหมายบวก (Plus) สือ่ ถึง กระบวนการและวิธคี ดิ
ของบุคลากรทีเ่ ป็นเชิงบวกรวมถึงภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต
คือการจัดเก็บภาษีเพือ่ ตอบสนองวิสยั ทัศน์องค์กรสูก่ ารเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

The symbolic icon marks the corporate identity.
It can be used as an element in graphic designs for
creating a clearer understanding about the corporate
identity.

สัญลักษณ์ลูกศรทิศทางพุ่งขึ้น (Up Arrow) สื่อถึง
ทิ ศ ทางการเติ บ โตที่ เ ป็ น ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากภารกิ จ ขององค์ ก ร
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. Colours of the Excise Department

สัญลักษณ์พเิ ศษจึงบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบทางกราฟิกด้านการ
ออกแบบต่างๆ บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจในความเป็น
ตัวตนขององค์กรเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. สีประจ�ำกรมสรรพสามิต
สีหลัก
กรมสรรพสามิตใช้สีน�้ำเงิน (ฟ้าเข้ม) เป็นสีหลักของ
องค์กร ซึ่งเป็นโทนสีเดียวกับกระทรวงการคลังแสดงถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต และได้ปรับโทนสีเพื่อให้เข้ากับกรมสรรพสามิต

Primary colour
Blue (dark blue) is the primary colour of the
Excise Department. It is similar to the Ministry of
Finance’s blue which represents uprightness. However,
the blue tone was adjusted to become unique and
signify the Excise Department Corporate Identity. Its
pantone is 294 C (CMYK: C100 M45 Y0 K14).
Minor colour
Bronze - Gray is a pair of colours representing
steadiness and contemporary era in technology. Its
pantone is 421 C (CMYK: C0 M0 Y0 K26).
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มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และบ่งบอกตัวตนขององค์กร
Pantone 294 C (CMYK : C100 M45 Y0 K14)
สีประกอบ
สีเทา (บรอนซ์) คู่สีที่บ่งบอกถึงความหนักแน่น และ
ความร่วมสมัยกับยุคแห่งเทคโนโลยี Pantone 421 C (CMYK:
C0 M0 Y0 K26)
สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความกระตือรือร้น มีความ
ลงตัว และไม่ขดั แย้งกับสีหลัก Pantone 137 C (CMYK: C0 M35
Y90 K0)
4. FONT (ตัวอักษรประกอบการใช้งาน)
Chatthai)

1. ตั ว อั ก ษรประกอบตราสั ญ ลั ก ษณ์ (Font CS

ส�ำหรับใช้คกู่ บั ตราสัญลักษณ์ บริเวณใต้ตราสัญลักษณ์
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ตั ว อั ก ษรส่ ว นหั ว เรื่ อ ง (Head line) (Font
Superspace) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ตัวอักษรส่วนเนื้อหา (Body Copy) (Font TH
Sarabun New)
5. ค�ำขวัญ (Slogan)
“สรรพสามิต เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เป็นการ
ตอกย�้ ำ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
ว่ า กรมสรรพสามิ ต ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งหน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี
ในรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป แต่ต้องการเป็น “ผู้น�ำการจัดเก็บภาษี
เพื่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั ง งาน” นั่ น หมายความว่ า
จะต้ อ งมี ส ่ ว นส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศเติ บ โตอย่ างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ก็ให้ความส� ำ คั ญ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ

Yellow represents enthusiasm. It looks
perfect and does not contradict with the primary
colour. Its pantone is 137 C (CMYK: C0 M35 Y90 K0)
4. FONT
1. The font in both Thai and English used on
words at the lower part of the logo is CS Chatthai.
2. The font in both Thai and English used on
a head line is Superspace.
3. The font used on a body copy is TH
Sarabun New.
5. Slogan
“The Excise for Economy and Society”
reinforces the organizational vision and spells out that
the Excise Department is no longer a taxation authority
that undertakes its duties with the same old formats,
but intends to be “the leader in tax collection for
the betterment of society, environment and energy”.
The Excise Department shall take part in supporting
and promoting the country’s economic system towards
its continued growth. In the meantime, the Excise
Department values the people’s quality of life;
therefore, its operations are integrated with all sectors’
to enhance work efficiency which is concretely
responsive to the government policy.
3. Integrity and Transparency Assessment
(ITA) of the fiscal year 2017
Integrity and Transparency Assessment (ITA) has
been conducted to assess levels of operation integrity
and transparency of the government agencies and to
provide suggestions and appropriate guidelines for
raising operation integrity and transparency accordingly.
Moreover, it demonstrates to publics at both of national
and international levels the efforts in propelling positive
measures on prevention and suppression of corruption
and good governance compliances of the Thai
government agencies resulted in elevating Thailand
corruption perception index: CPI.
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การให้ ข ้ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นาและ
ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงานอย่างเหมาะสม รวมทัง้ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการขับเคลือ่ นมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี
ภาพลั ก ษณ์ ก ารคอร์ รั ป ชั่ น การรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยดียิ่งขึ้น
โดยการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) จะประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ
(1) กลุ ่ ม ผู ้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External)
(2) กลุ ่ ม บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Internal)
(3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
เป็ น การประเมิ น เชิ ง บวกเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
อั น จะสะท้ อ นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ใ นการด� ำ เนิ น งานในด้ า นต่ า งๆ
ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับ
บริการ โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง
ก็ จ ะสะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการด� ำ เนิ น งานในด้ า นต่ า งๆ
เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกทุกช่องทางและสามารถ
ตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ�ำนงสุจริตที่แน่วแน่ในการบริหารงาน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม หน่วยงานมีระบบการด�ำเนิน
งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้เกิดการทุจริตในการ
ปฏิบตั งิ าน หน่วยงานมีการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ มี
มาตรฐานและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการบริหาร
งานบุคคล บริหารงบประมาณ และมีการมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
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The Integrity and Transparency Assessment
(ITA) comprises the information for assessment from
3 sources as follows:
(1) Service recipients or stakeholders
experiencing services provided by the government
agencies (external).
(2) Officials and personnel of the government
agencies (internal).
(3) Evidence-based.
The ITA is a positive assessment on the
operations integrity, ethics and good governance, which
the government agencies and officials are required to
have and strictly comply with, to reflect good attributes
in the government agencies’ operations and enhance
confidences of the public or service recipients. A high
assessment score shall manifest the agency’s good
image and its good attributes in operations, for
example, the agency providing and disclosing
transparent information straightforwardly and the public
or service recipients can conveniently monitor and
access to such information on every channel, the
agency supporting and providing its stakeholders
opportunities to participate in the operations, the
officials are well-prepared, willing to serve and
accountable for their operations, the executives
have expressed honest intentions in administrations
uncompromisingly, the executives and officials do not
involve in corruption, the agency cultivating favorable
culture as a norm of operational integrity, the agency
implementing systems to prevent conflicts of interest
and corruption, the agency carrying out prevention
and suppression of internal corruption, and the agency
employing standard operating system to perform its
duties with integrity and managing human resource and
budget including delegating tasks to subordinates fairly.
Office of the National Anti-Corruption
Commission (ONACC) stipulated a framework of the
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ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ก�ำหนดกรอบการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
(3) ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
(Corruption - Free Index)
(4) ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร (Integrity
Culture Index)
(5) ดั ช นี คุ ณ ธรรมการท� ำ งานในหน่ ว ยงาน (Work
Integrity Index)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จากส�ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) และมีผลคะแนน
การประเมินในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 82.36 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานอยู่ใน “ระดับสูงมาก” โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คะแนน ITA = 82.36
ระดับผล
คะแนนดั
ช
นี
การประเมิ
น
ดัชนี
(ร้อยละ)
ความโปร่งใส

87.91

สูงมาก

ความพร้อมรับผิด

80.24

สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

87.43

สูงมาก

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

80.70

สูงมาก

คุณธรรมการท�ำงาน
ในหน่วยงาน

71.74

สูง

หมายเหตุ : 1.
		
2.
		

คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมคะแนนแต่ละดัชนี
ที่ได้ถ่วงน�้ำหนักแล้ว
คะแนนดัชนีเป็นการคิดร้อยละที่ยังที่ยังไม่มีการ
ถ่วงน�้ำหนัก ส�ำหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนี

Integrity and Transparency Assessment (ITA) which
comprises 5 indexes as follows:
(1) Transparency Index
(2) Accountability Index
(3) Corruption - Free Index
(4) Integrity Culture Index
(5) Work Integrity Index
In the fiscal year 2017, the Excise Department
was assessed by Office of the National Anti-Corruption
Commission (ONACC). Its overall score level on
operational integrity and transparency is “very high”
and reaches 82.36% with detail as follows:
Summary Overview: Results of the Integrity and
Transparency Assessment
ITA Score = 82.36
Assessment
Index
score
Levels
Indexes
(percentage)
Transparency

87.91

Very high

Accountability

80.24

Very high

Corruption - Free

87.43

Very high

Integrity Culture

80.70

Very high

Work Integrity

71.74

High

Remarks : 1.
		
2.
		
		

ITA score means total weighted score which is
calculated from all indexes’ scores.
Percentage score of each index is calculated
without weighted average for a comparison
among different indexes.
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จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของกรมสรรพสามิต จ�ำแนกผลคะแนนตามแหล่งข้อมูล พบว่า
1. คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) เท่ากับร้อยละ 79.36
2. คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 71.78
3. คะแนนจากข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 95.45

กลุ่มตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานตรวจสอบภายในเป็นงานที่มีความส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จในการบริหารราชการ โดยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จะเป็นเครือ่ งมือของผูบ้ ริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานภายในส่วนราชการ ช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินงาน
ของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก�ำกับดูแล
ทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมทีเ่ หมาะสม ซึง่ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการในการปรับเปลี่ยนบทบาท
การบริหารงานราชการไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน และลดการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นในการบริหารราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ดังนัน้ คุณภาพงานตรวจสอบภายในจึงหมายถึง งานตรวจสอบ
ภายในทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน และผลการปฏิบตั ิ
งานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ การน�ำ
ระบบการประกันคุณภาพ มาใช้กับงานตรวจสอบภายใน จึงเป็น
วิธีการที่จะท�ำให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนือ่ ง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ส่งผลให้ระบบงานตรวจสอบ
ภายในเข้มแข็งสามารถตอบสนองการให้บริการต่อผู้บริหารและ
หน่วยรับตรวจ
กลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิ ต ได้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมบัญชีกลาง ซึง่ เป็นการประเมิน
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According to sources of information on the Excise
Department’s Integrity and Transparency Assessment,
they comprise:
1. Score given from the service recipients or
stakeholders (external) is 79.36%.
2. Score given from the officials and personnel
(internal) is 71.78%.
3. Score derived from documental information/
evidence-based is 95.45%.

Internal Audit Office
Public Sector Internal Quality Audit Assurance
2017 2017
Internal audit is a key to success in a public
administration. Internal quality audit is used by
executive management as tool for monitoring, following
up and assessing internal administration performance.
It enhances efficiency and effectiveness of the public
administration as well as ensures good governance,
risk management and appropriate control. These
factors can create added value and transform the public
administration into a new public management which
focuses on task achievement and reduction in
corruption. As a result, they boost up organizational
reliability and establish acceptance among internal
and external agencies.
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ตามทีม่ าตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ก�ำหนดครอบคลุมทุกขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ทัง้ ด้านคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบ
ภายในและด้านการปฏิบัติงาน มีการประเมินทุกกระบวนงาน
ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานการตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ
โดยแบ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 4 ด้าน 16 ประเด็น

ดานการกำกับดูแล
Governance
1. โครงสรางและสายการรายงาน
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
3. การประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน
1. Structure and reporting line
2. Internal audit charter
3. Internal quality audit
assessment

ดานบุคลากร
Staff
1. ความเชีย่ วชาญดานการ
ตรวจสอบภายใน
2. ความระมัดระวังรอบคอบเยีย่ ง
ผูป ระกอบวิชาชีพ
3. การพัฒนาบุคลากร
1. Internal audit expertise
2. Professional attitudes
toward caution and prudence
3. Human resource development

โดยกรมบัญชีกลาง ก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 0 - 4
แบ่งล�ำดับผลการประเมินเป็น 3 ระดับ ปรากฏว่า กรมสรรพสามิต
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ
ในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC)
คะแนนประเมินภาพรวม 3.30 ซึง่ มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
ทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีการประกันคุณภาพขึ้นภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็น การประเมินคุณภาพ
จากภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลภายใน
ส่วนราชการ และการประเมินคุณภาพจากภายนอกโดยบุคคลหรือ

The internal quality audit refers to the internal
audit which maintains standards of practices while its
performance can create audit client satisfaction.
Applying quality assurance system with the internal audit
activity is a method to continually improve work quality
in terms of internal audit standards and code of ethics
compliances. Subsequently, the internal audit system

ดานการจัดการ
Management

ดานกระบวนการ
Process

1. กลยุทธของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน
2. การประเมินความเสีย่ งเพือ่ วางแผน
การตรวจสอบภายใน
3. การวางแผนการตรวจสอบ
4. นโยบาย คูม อื การปฏิบตั งิ าน
และการประสานงาน
5. การรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน
1. Internal audit unit’s strategy
2. Risk assessment for internal
audit planning
3. Audit planning
4. Policy, operations manual and
work coordination
5. Internal audit performance
summary reporting

1. การปฏิบัติงานครอบคลุม
กระบวนการกำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
2. การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภาคสนาม
4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
5. การติดตามผลการตรวจสอบ
1. Operations comprising
governance, risk management
and control processes
2. Audit operational planning
3. Field audit operation
4. Audit results reporting
5. Audit follow-up process

could become dynamic and meet requirements of the
executive management and the audit clients.
The Internal Audit Group of the Excise
Department had participated in the Internal Quality
Audit Assurance 2017 organized by the Comptroller
General’s Department. The project was conducted in
order to assess the administrative agencies’ internal
audit standards and ethics. The assessment covers all
operating procedures, qualifications of auditors, work
performances and all work processes such as audit
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หน่วยงานภายนอก ล้วนเป็นช่องทางในการช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้ กั บ ผู ้ ต รวจสอบภายในต่ อ การด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในว่า มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ผลการตรวจสอบภายในสามารถช่วย
ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการก� ำ กั บ ดู แ ล
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมที่ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ส่วนราชการ สามารถด�ำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อันจะท�ำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้รับ
การตรวจและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
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planning, audit, audit results reports and follow-up.
Assessment criteria include 4 aspects with 16 issues.
The Comptroller General’s Department
determined the internal quality audit assurance
assessment scoring and results to be 0 - 4 and 3 levels
respectively. The Excise Department passed the
assessment with overall score at 3.30 and reached
General Conforms (GC) level. There were 27 agencies
altogether that participated in this assessment project.
Nonetheless, the internal quality audit assurance
assessment, which is conducted either by internal audit
unit within the public sector or external agencies, can
elevate confidences of internal auditors towards their
internal audit practices including standards and ethics.
The assessment results can be used for improvements
on governance efficiency, risk management and
supervision as well as creating added value to the
public administration. Thus, the internal audit can
achieve predetermined objectives resulted in being
accepted by the executive management, audit clients
and relevant persons.

AUDIT

96

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement
กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
		 วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 ลูกหนี้ระยะยาว
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

5
6

8,185,692,832.27
77,556,432.55
813,588,898.88
306,364,147.53
9,383,202,311.23

6,605,453,419.03
203,653,113.27
673,667,296.65
284,091,158.72
7,766,864,987.67

7
8
9

32,229,059.43
5,220,842,932.91
624,693,539.03
2,449,306.89
5,880,214,838.26
15,263,417,149.49

32,264,969.93
4,794,760,264.86
434,909,199.93
5,261,934,434.72
13,028,799,422.39
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย:บาท)
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
		 เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ

2560

2559

10
11
12

130,641,667.07
4,198,501,970.21
533,161,781.26
4,862,305,418.54

308,929,895.89
3,802,405,386.95
459,251,132.87
4,570,586,415.71

2,317,500.00
60,546,516.69
62,864,016.69
4,925,169,435.23
10,338,247,714.26

2,317,500.00
57,270,790.73
59,588,290.73
4,630,174,706.44
8,398,624,715.95

2,114,489,756.59
8,223,757,957.67
10,338,247,714.26

2,114,489,756.59
6,284,134,959.36
8,398,624,715.95

หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
		 ทุน
		 รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

14
15
16
17

3,252,648,195.25
3,378,117,969.19
22,608,242.11
160,168,636.45
6,813,543,043.00

3,513,050,774.51
3,064,995,600.53
49,763,614.17
1,468,288,524.38
8,096,098,513.59

18
19
20
21
22
23
24
25
26

2,088,022,893.95
657,229,187.99
4,138,569.00
932,922,525.78
432,310,375.43
64,962,775.97
587,400,094.56
302,892,521.00
244,282,653.18
5,314,161,596.86
1,499,381,446.14

2,045,122,924.00
631,221,790.61
2,941,880.00
2,703,444,761.41
377,349,528.92
73,928,404.41
512,449,424.51
298,186,451.06
1,509,561,833.91
8,154,206,998.83
(58,108,485.24)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย:บาท)
รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
- หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2559
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

2,114,454,740.73 6,328,162,849.76 8,442,617,590.49
-

14,080,594.84

14,080,594.84

2,114,454,740.73 6,342,243,444.60 8,456,698,185.33
35,015.86

-

5,015.86

-

(58,108,485.24)

(58,108,485.24)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2,114,489,756.59 6,284,134,959.36 8,398,624,715.95

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- ตามที่รายงานไว้เดิม

2,114,489,756.59 6,284,134,959.36 8,398,624,715.95

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558

-

440,241,552.17

440,241,552.17

2,114,489,756.59 6,724,376,511.53 8,838,866,268.12

การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด

-

-

0.00

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด

-

1,499,381,446.14

1,499,381,446.14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,114,489,756.59 8,223,757,957.67 10,338,247,714.26
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
ทุน
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานรายได้แผ่นดิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บรายได้ตามกฎหมายสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 และมีสำ� นักงาน
ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดต่างๆ ทัง้ 76 จังหวัด
กรอบกฎหมายหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิต ได้แก่
1. พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
2. พระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
3. พระราชบัญญัตจิ ดั สรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
4. พระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493
5. พระราชบัญญัตจิ ดั สรรเงินภาษีสรุ า พ.ศ. 2527
6. พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509
7. พระราชบัญญัตไิ พ่ พุทธศักราช 2486
8. พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน 2,703,694,500.00 บาท
โดยแยกเป็น งบลงทุน จ�ำนวน 676,012,500.00 บาท และงบประจ�ำ จ�ำนวน 2,027,682,000.00 บาท เพือ่ ใช้จา่ ยในแผนงานพืน้ ฐาน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงั กัด จ�ำนวน 110 แห่ง (301 ศูนย์ตน้ ทุน) ซึง่ รับผิดชอบบริหารจัดการ
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน
และไม่มกี ารจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้นำ� มาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึง่ รวมถึงหลักการและนโยบายบัญชี
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี
เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยได้รบั การยกเว้น การน�ำเสนอ
รูปแบบงบการเงินเปรียบเทียบให้เริม่ ใช้ในการน�ำเสนองบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ไม่ว่ารายการดังกล่าว
จะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภททีห่ น่วยงานมีอำ� นาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการทีป่ รากฏ
ในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของรัฐบาล ภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย และรวมถึง
องค์ประกอบของงบการเงินซึง่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของหน่วยงานทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอง
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีป่ รับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และต้องคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ซึง่ มียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลัง ภายใต้หวั ข้อหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ บัตรภาษี พักเงินสดรับ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากคลัง แสดงไว้เป็น
รายการเทียบเท่าเงินสด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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 ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลกู หนี้
4.3 วัสดุคงเหลือ
		 - วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สนิ้ เปลืองทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทัว่ ไปมีมลู ค่าไม่สงู และ
ไม่มลี กั ษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (First-in First-out หรือ FIFO) เพราะสามารถคิดราคาทุนของวัสดุ
คงเหลือได้ใกล้เคียงความจริงไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง เพราะวัสดุคงเหลือในวันสุดท้ายรอบระยะเวลาบัญชีจะใกล้เคียงกับราคาตลาด
ในขณะนัน้ มากทีส่ ดุ
		 - ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าวัสดุจะตัง้ ขึน้ ส�ำหรับวัสดุทเี่ สือ่ มสภาพ
4.4 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
		 - ทีด่ นิ ทีถ่ อื ครอบครองและใช้ประโยชน์ เป็นทีด่ นิ ทีร่ ฐั บาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ
ทีร่ าชพัสดุ จึงไม่แสดงในงบการเงิน
		 - อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร ทัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิแ์ ละไม่มกี รรมสิทธิ์
แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีทเี่ กิดจากราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
		 - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ รับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการทีม่ มี ลู ค่าต่อหน่วยตัง้ แต่ 5,000 บาท ขึน้ ไป
แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีทเ่ี กิดจากราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
		 - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่
พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานเดิม
ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
		 - ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน สินทรัพย์ทไี่ ด้มาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
		 อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

15 - 40 ปี

		 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

8 - 15

ปี

		 ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์

2 - 12

ปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
และสินทรัพย์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 บันทึกค่าเสือ่ มราคาตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่า
เสือ่ มสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือของกรมสรรพสามิตที่ กค 0617/ ว741 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ดังนี้
อาคารส�ำนักงานและอาคารเพือ่ ประโยชน์อนื่ ทีม่ โี ครงสร้างเป็นคอนกรีต

40

ปี

อาคารและบ้านพักอาศัยและอาคารเพือ่ ประโยชน์อนื่ ทีม่ โี ครงสร้างเป็นไม้

15

ปี

สิง่ ปลูกสร้างทีม่ โี ครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็ก

25

ปี

สิง่ ปลูกสร้างทีม่ โี ครงสร้างเป็นไม้หรือวัสดุอนื่ เป็นหลัก

15

ปี

ครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงาน				

3, 12

ปี

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ				

8

ปี

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				

10

ปี

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่				

10

ปี

5

ปี

ครุภณ
ั ฑ์สำ� รวจ				

10

ปี

ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์			

8

ปี

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์						 5

ปี

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว						 5

ปี

เครือ่ งมือและอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน และครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

- ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.5 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
		 - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
		 - ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์						 5

ปี

4.6 รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว
		 รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว เป็นรายการทีห่ น่วยงานบันทึกบัญชีเมือ่ ได้รบั สินทรัพย์บริจาค โดยมีผมู้ อบให้หน่วยงานไว้ใช้
ในการด�ำเนินงาน ซึง่ หน่วยงานยังไม่อาจรับรูร้ ายได้
		 รายได้รอการรับรูจ้ ะถูกทยอยตัดบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์ทเี่ ป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาทีจ่ ำ� เป็นเพือ่
จับคูร่ ายได้กบั ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทยอยรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั ความช่วยเหลือหรือบริจาค
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ
		 รายได้จากเงินงบประมาณรับรูต้ ามเกณฑ์ดงั นี้
		 1) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
		 2) เมือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
		 3) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รบั ตัวเงิน
		 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณ
ทีข่ อเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ของหน่วยงานผูเ้ บิกแทน
4.8 รายได้จากการให้บริการ
		 รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้ทหี่ น่วยงานได้รบั อนุญาตให้เก็บรายได้นนั้ ไว้เพือ่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
จะรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ หน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กบั ผูซ้ อื้
4.9 รายได้แผ่นดิน
		 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจาก
หักส่วนทีจ่ ดั สรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามทีไ่ ด้รบั การยกเว้นรายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ตอ้ งแสดงเป็นรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
		 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่เมื่อเงื่อนไข
เป็นข้อจ�ำกัด ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามในการใช้จา่ ยเงิน หรือได้รบั ความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึง่ ปี
จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุ
ของสินทรัพย์นนั้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: บาท)
เงินสดในมือ
บัตรภาษี
พักเงินสดรับ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากไม่มีรายตัว
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2560
166,312,302.28
3,418,441,311.21
2,317,500.00
2,794,726.69
1,495,363.34
3,558,103.29
556,722.14
4,590,216,803.32
8,185,692,832.27

2559
69,883,348.27
965,688.55
3,027,826,727.46
2,317,500.00
2,709,424.65
761,833.74
3,558,103.29
636,064.79
3,496,794,728.28
6,605,453,419.03

พักเงินสดรับ เป็นเงินสด เช็คธนาคาร และเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานได้รับไว้และน�ำฝากธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เพือ่ รอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย โดยไม่สามารถน�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2547 เพือ่ ใช้จา่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในส�ำนักงาน ซึง่ จะต้องส่งคืนคลัง เมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้จา่ ย
เงินฝากคลัง เป็นเงินทีห่ น่วยงานฝากไว้กบั กระทรวงการคลังภายใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมายโดยไม่มดี อกเบีย้ ซึง่ สามารถเบิกถอน
ได้เมือ่ ต้องการใช้จา่ ยตามรายการทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบทีร่ ะบุขอ้ จ�ำกัดในการใช้จา่ ย
เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จ�ำนวน 4,590,216,803.32 บาท และ จ�ำนวน 3,496,794,728.28 บาท
ตามล�ำดับ เป็นเงินนอกงบประมาณทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการใช้จา่ ย เพือ่ จ่ายต่อไปให้บคุ คลหรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในกฎหมาย
อันเป็นทีม่ าของเงินฝากคลังนัน้ หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จา่ ยเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มหี น้าที่
ถือไว้เพือ่ จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
เงินฝากค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการหรือภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารงานแสตมป์
เงินฝากเงินรายได้ขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบ�ำรุงองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เงินฝากภาษีบ�ำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร
เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างส�ำหรับ
กรมสรรพสามิต
เงินฝากโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังส�ำหรับ
กรมสรรพสามิต
เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมการยกระดับธรรมาภิบาล
เงินฝากของกรมสรรพสามิต
รวม

2560
1,492,124,072.31
2,681,393,674.89

2559
1,145,140,991.97
1,893,266,460.51

187,880,927.95

201,851,203.50

105,493,031.72

82,359,030.29

16,667,888.30
-

17,171,873.23
-

881,920.00

992,170.00

936,718.23
2,520.00
104,836,049.92

936,718.23
2,520.00
155,073,760.55

4,590,216,803.32

3,496,794,728.28

หมายเหตุ 6 ลูกหนีร้ ะยะสัน้

ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ (ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระและส่งใช้ใบส�ำคัญ)
ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ (ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระและส่งใช้ใบส�ำคัญ)
เงินจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย: บาท)
2560
83,080.00
5,618,029.85
57,556,380.00
14,298,942.70
77,556,432.55

2559
76,085.00
1,755,468.00
63,654,300.00
138,167,260.27
203,653,113.27
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 7 ลูกหนีร้ ะยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว จ�ำนวน 32,229,059.43 บาท เป็นลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิดซึ่งเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จ�ำนวน 22,326,410.00 บาท โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดแล้ว และกรมสรรพสามิตมีค�ำสั่งให้ผู้ทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ผู้ทุจริตได้หลบหนีไป กรณีความรับผิดทางอาญา
ปัจจุบนั ได้สง่ ส�ำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว และลูกหนีค้ วามรับผิดทางละเมิดซึง่ เกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานสรรพสามิต
พื้นที่ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 9,871,890.00 บาท โดยกรมสรรพสามิตมีค�ำสั่งให้ผู้ทุจริตรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว กรณี
ความรับผิดทางอาญา ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
เกิดจากกรณีความรับผิดทางละเมิดต่อรถยนต์ของทางราชการของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานสรรพสามิตพืน้ ทีบ่ รุ รี มั ย์ จ�ำนวน 30,759.43 บาท
หมายเหตุ 8 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย: บาท)
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

2560

3,146,811,624.94
(688,858,383.59)
2,457,953,241.35
3,840,935,469.53
(2,028,044,256.88)
1,812,891,212.65
   949,998,478.91
5,220,842,932.91

2559

3,001,960,989.40
(599,355,959.18)
2,402,605,030.22
3,283,883,750.13
(1,701,190,569.11)
1,582,693,181.02
   809,462,053.60
4,794,760,264.86

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2560
1,250,003,150.24

2559
952,738,394.46

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(625,309,611.21)

(517,829,194.53)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

624,693,539.03

434,909,199.93
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 10 เจ้าหนีร้ ะยะสัน้
(หน่วย: บาท)
2560
105,094,155.66

2559
294,884,189.16

596,705.71

260,001.60

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

4,969,521.91

4,670,374.31

ใบส�ำคัญค้างจ่าย

8,778,232.51

8,426,300.78

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

11,203,051.28

689,030.04

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

130,641,667.07

308,929,895.89

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ 11 เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้
(หน่วย: บาท)
2560
17,335,896.04

2559
17,890,043.10

325,291,574.42

264,557,204.57

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

3,855,874,499.75

3,519,958,139.28

รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

4,198,501,970.21

3,802,405,386.95

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสัน้
(หน่วย: บาท)
2560
375,936,047.00

2559
290,866,057.42

34,415,590.00

18,119,658.00

เงินประกันอื่น

122,810,144.26

150,265,417.45

รวมเงินรับฝากระยะสั้น

533,161,781.26

459,251,132.87

เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 13 ทุน
(หน่วย: บาท)
2,106,337,028.00

ทุนยกยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
บวก รายการทุนเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2548

37,608,455.23

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2550

10,222,301.22

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2553

4,006,804.34

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2554

14,617,321.86

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2555

75,944,627.12

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2557

2,295,931.98

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2558

15,033,492.60

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2559

35,015.86

159,763,950.21
2,266,100,978.21

หัก รายการทุนเคลื่อนไหวลดลง
		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2549

42,596,693.12

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2551

106,151,476.64

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2552

2,187,555.39

		 รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2556

675,496.47

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
บวก รายการทุนเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

151,611,221.62
2,114,489,756.59
2,114,489,756.59
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย: บาท)
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
รวมรายได้จากงบประมาณ

2560
1,492,539,733.37
272,238,469.23
303,913,402.63
9,980,674.72
854,947,376.51
98,111,292.69
(2,143,585.70)
  3,029,587,363.45

2559
1,451,916,269.39
448,123,041.05
259,552,103.00
6,195,794.90
826,731,523.40
118,224,957.26
(2,365,063.75)
3,108,378,625.25

7,766,886.77
194,205,427.03

17,916,752.54
260,872,231.01
65,953,960.51
59,929,205.20
  404,672,149.26
3,513,050,774.51

21,088,518.00
223,060,831.80
3,252,648,195.25

หมายเหตุ 15 รายได้จากการให้บริการ
(หน่วย: บาท)
รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี
รวมรายได้จากการให้บริการ

2560
42,578,373.33

2559
41,517,189.58

3,335,539,595.86

3,023,478,410.95

  3,378,117,969.19

3,064,995,600.53
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รายงานประจำ�ปี 2560 กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย: บาท)
รายได้จากการช่วยเหลือเพือ่ การด�ำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ

2560
14,943,493.00

2559
39,667,454.09

รายได้จากการบริจาค

7,664,749.11

10,096,160.08

22,608,242.11

49,763,614.17

รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
หมายเหตุ 17 รายได้อน่ื

(หน่วย: บาท)
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น

2560
126,082,585.37

2559
1,468,156,531.83

39,402.00

-

34,046,649.08

131,992.55

160,168,636.45

1,468,288,524.38

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
(หน่วย: บาท)
2560
1,299,343,095.21

2559
1,263,451,577.15

35,573,000.00

35,883,420.00

ค่าจ้าง

351,624,619.32

350,772,833.02

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

133,060,946.63

129,148,404.87

28,409,019.33

27,653,876.57

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา

เงินค่าครองชีพ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 18 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
2560
126,565,101.27

2559
121,000,668.90

15,446,545.25

15,400,758.75

1,237,352.40

897,523.50

เงินชดเชย กบข.

19,627,473.98

18,934,370.85

เงินสมทบ กบข.

29,441,211.21

28,401,556.09

เงินสมทบ กสจ.

1,589,278.27

1,649,392.73

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

21,404,096.07

21,295,163.84

ค่าเช่าบ้าน

14,712,056.49

15,948,855.47

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

9,989,098.52

14,684,522.26

2,088,022,893.95

2,045,122,924.00

ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวติ

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
หมายเหตุ 19 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

(หน่วย: บาท)
2560
425,550,445.20

2559
398,548,802.43

เงินช่วยค่าครองชีพ

56,855,323.22

59,785,727.59

บ�ำเหน็จ

16,563,576.94

14,852,070.87

เงินบ�ำเหน็จตกทอด

24,872,800.43

23,703,628.48

เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ

27,889,459.50

38,838,815.75

ค่ารักษาพยาบาล

99,626,557.65

90,061,546.93

เงินช่วยการศึกษาบุตร

1,066,619.25

873,138.75

บ�ำเหน็จบ�ำนาญอืน่

4,804,405.80

4,558,059.81

    657,229,187.99

631,221,790.61

บ�ำนาญ

รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 20 ค่าตอบแทน
(หน่วย: บาท)
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน

2560
4,130,069.00

2559
1,692,730.00

8,500.00

1,249,150.00

4,138,569.00

2,941,880.00

หมายเหตุ 21 ค่าใช้สอย
(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม

2560
102,502,405.49

2559
93,897,661.36

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง

136,605,978.14

133,387,824.81

65,814,650.36

94,400,729.18

239,521,105.25

291,976,480.19

118,455.00

27,660.00

ค่าจ้างทีป่ รึกษา

30,061,400.00

68,923,517.50

ค่าครุภณ
ั ฑ์มลู ค่าต�ำ่ กว่าเกณฑ์

10,134,261.17

13,878,935.46

170,315.00

282,400.00

ค่าเช่า

191,746,281.01

132,310,430.19

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

147,032,477.07

1,858,772,995.78

ค่าประชาสัมพันธ์

6,949,024.08

13,142,600.00

ค่าใช้สอยอื่น

2,266,173.21

2,443,526.94

  932,922,525.78

2,703,444,761.41

ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จา่ ยในการประชุม

รวมค่าใช้สอย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 22 ค่าวัสดุ
(หน่วย: บาท)
ค่าวัสดุ

2560
393,144,654.41

2559
341,634,978.73

ค่าเชื้อเพลิง

39,165,721.02

35,714,550.19

รวมค่าวัสดุ

   432,310,375.43

377,349,528.92

หมายเหตุ 23 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย: บาท)
ค่าไฟฟ้า

2560
50,619,874.25

2559
52,024,509.97

ค่าประปา

1,905,494.73

2,173,073.35

ค่าโทรศัพท์

7,850,260.41

7,803,954.35

937,919.58

8,925,085.74

3,649,227.00

3,001,781.00

64,962,775.97

73,928,404.41

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุ 24 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(หน่วย: บาท)
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

2560
103,848,539.12

2559
84,280,954.12

ครุภัณฑ์

376,007,598.85

310,069,481.75

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

107,543,956.59

118,098,988.64

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

587,400,094.56

512,449,424.51
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 25 ค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค

2560
9,980,674.72

2559
6,195,794.90

292,911,846.28

291,990,656.16

   302,892,521.00

298,186,451.06

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จา่ ยอืน่
(หน่วย: บาท)
2560
3,544,244.85

2559
17,212,486.98

12,000,000.00

12,000,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

228,738,408.33

1,480,349,346.93

รวมค่าใช้จ่ายอื่น

244,282,653.18   

1,509,561,833.91

ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ

หมายเหตุ 27 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
กรมสรรพสามิตในฐานะผูเ้ ช่ามีจำ� นวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ โดยเบิกจ่าย
จากเงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ดังนี้
(หน่วย: บาท)
ไม่เกิน 1 ปี

2560
1,000,000.00

2559
116,538,228.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3,216,000.00

173,158,890.00

รวม

4,261,000.00

289,697,118.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 28 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปจั จุบนั และปีกอ่ น
28.1 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

1,500,850,342.79
268,187,331.88
357,713,686.84
9,980,674.72
274,587,945.00
2,411,319,981.23
2,537,511.00
2,537,511.00

(80,679,042.79)
2,518,568.12
318,298,813.16
19,325.28
52,216,855.00
292,374,518.77
-

-

-

12,000,000.00

-

9,215,000.00

-

485,000.00

300,000.00

- 2,426,342,492.23

292,674,518.77

แผนงาน  บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิตที่ 1
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบบุคลากร
1,420,171,300.00
งบด�ำเนินงาน
270,705,900.00
งบลงทุน
676,012,500.00
งบอุดหนุน
10,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น
326,804,800.00
รวม
2,703,694,500.00
งบรายจ่ายอื่น
2,554,800.00
17,289.00
รวม
2,554,800.00
17,289.00
งบประมาณเบิกแทนส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (งบลับ)
งบรายจ่ายอื่น
12,000,000.00
งบประมาณเบิกแทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบรายจ่ายอื่น
(ค่าใช้จ่ายในการ
เจรจาธุรกิจและ
การประชุม
นานาชาติ)
รวมทั้งสิ้น

10,000,000.00

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

2,728,249,300.00 9,232,289.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
				 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 กรมสรรพสามิตได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายคืนเงินให้แก่
ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลางทั้งจ�ำนวน ดังนี้
				

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

7,280,000,000.00

				

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

40,000,000,000.00

				

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1,644,000,000.00

				

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2,554,800.00

รวม

48,926,554,800.00

				 ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต งบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 266,804,800.00 บาท มีส่วนที่เบิกจ่ายโดย
กรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน 218,925,800.00 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม
28.2 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงบประมาณ บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบลงทุน
8,940,000.00 7,450,000.00
รวม
8,940,000.00 7,450,000.00
รายการ

คงเหลือ

1,490,000.00
1,490,000.00

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงบประมาณ บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบลงทุน
45,604,932.41 3,452,400.12
รวม
45,604,932.41 3,452,400.12
รายการ

คงเหลือ

42,152,532.29
42,152,532.29

ANNUAL REPORT 2017 THE EXCISE DEPARTMENT

119

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 29 รายงานรายได้แผ่นดิน
(หน่วย : บาท)
2560
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
		 รายได้แผ่นดิน - ภาษี
		 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
		 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
		 รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

557,407,937,167.52
2,425,214,855.68
559,833,152,023.20
480,751,043.06
5,573,098,548.02
553,779,302,432.12
553,007,444,365.30
771,858,066.82
(771,858,066.82)
-

2559
517,398,421,841.52
3,536,952,466.25
520,935,374,307.77
2,074,736,168.94
5,096,924,312.37
513,763,713,826.46
513,850,897,344.65
(87,183,518.19)
87,183,518.19
-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายได้แผ่นดิน - ภาษี
(หน่วย:บาท)
2560

2559

รายได้ภาษีทางอ้อม
ภาษีขายเฉพาะ
			 ภาษีสรรพสามิต
				 รายได้ภาษีสรรพสามิตจากการน�ำเข้า

100,109,740,643.81

92,086,858,244.14

2,325,731,826.00

2,022,867,283.33

				 รายได้ภาษีสุราและแสตมป์สุรา

56,395,739,492.04

55,635,787,517.04

				 รายได้ภาษีเบียร์

86,457,035,807.35

85,432,711,448.25

				 รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

16,687,587,106.18

17,743,551,829.17

				 รายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ

46,377,759,414.51

43,535,891,010.08

196,649,720,242.71

165,696,558,873.61

4,758,147.96

52,013,244.19

49,499,919,941.04

52,161,892,234.99

1,503,497,914.28

1,475,996,575.37

108,105,639.30

111,410,066.06

434,454.81

346,380.60

-

19,840,167.60

				 รายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่

31,065,666.60

25,534,391.88

				 รายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

21,700,463.94

-

-

118,436,329.76

556,172,796,760.53

516,119,695,596.07

147,676,508.89

168,980,300.78

				 รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์

				 รายได้ภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน�้ำมัน
				 รายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า
				 รายได้ภาษีรถยนต์
				 รายได้ภาษีแบตเตอรี่
				 รายได้ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส�ำอางค์
				 รายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว
				 รายได้ภาษีเรือ

				 รายได้ภาษีส�ำหรับสินค้าสารท�ำลายชั้นบรรยากาศโอโซนฯ
				 รวมภาษีสรรพสามิต
			 ภาษีบริการเฉพาะ
				 รายได้ภาษีสถานบริการเฉพาะให้ความบันเทิง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่วย:บาท)
2560

2559

				 รายได้ภาษีสถานบริการอื่น

779,219,471.10

809,666,290.67

				 รวมภาษีบริการเฉพาะ

926,895,979.99

978,646,591.45

รวมรายได้ภาษีขายเฉพาะ

557,099,692,740.52

517,098,342,187.52

รวมรายได้ภาษีทางอ้อม

557,099,692,740.52

517,098,342,187.52

308,244,427.00

300,079,654.00

308,244,427.00

300,079,654.00

557,407,937,167.52

517,398,421,841.52

รายได้ภาษีอื่น
			 ภาษีลักษณะอนุญาต
				 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น
รวมรายได้ภาษีอื่น
รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
(หน่วย:บาท)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

2560
7,869,898.27
7,063.67
2,417,337,893.74
2,425,214,855.68

2559
23,499,374.31
11,555.86
3,513,441,536.08
3,536,952,466.25
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2560
Outstanding Activities 2017

กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต น�ำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมลงนามถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนาม
ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

กรมสรรพสามิ ต เข้ า เฝ้ า ฯ ในพระราชพิ ธี ธ รรมสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
น�ำคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าเฝ้าฯ
ในพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ วัน
ที่ 16 ตุลาคม 2559

พิธวี างพวงมาลาเนือ่ งในวันปิยมหาราช (กรมสรรพสามิต)
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มในพิ ธี ว างพวงมาลาถวายสั ก การะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว (รั ช กาลที่ 5) เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
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กรมสรรพสามิตร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตร่วมถวาย
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เพื่อร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชน
ชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสาน
พระราชปณิธานทีจ่ ะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา
ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2559
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2559 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
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พิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมสรรพสามิ ต โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว โดยได้รับเงินบริจาคเพื่อถวายวัด
จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,014,547 บาท ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร ต�ำบลท่าวาสุกรี อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
เปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ค ณะผู ้ บริ ห าร
ระดับสูง และข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนา
ดังกล่าว เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
แก่ผู้บริหารของกรมสรรพสามิต ทบทวนการด�ำเนินการ
บริหารงานแบบบูรณาการ แนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ศึกษาปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ ใ นการประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานบริ ห ารเพื่ อ รองรั บ
การเปลีย่ นแปลง ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูตคิ อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
ประชุ ม การจั ด ท� ำ งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น
นายวรวรรธณ์ ภิ ญ โญ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็ น ประธานในการประชุ ม จั ด ท� ำ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น โดยมีข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559
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กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานน�ำร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวน�ำปฏิญาณตนเพือ่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
ยืนสงบนิง่ เป็นเวลา 89 วินาที ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กรมสรรพสามิ ต ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพพระพิ ธี ธ รรมสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ
ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ
กรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ า ว ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2559

พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมท�ำบุญ
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 โดยมี พระพรหมมังคลาจารย์ ธมฺมธโช (ท่านเจ้าคุณธงชัย)
วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
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การประชุมคณะท�ำงานก�ำกับดูแลและแก้ไขปัญหาสถานที่ขายสุราบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะท�ำงาน
ก�ำกับดูแลและแก้ไขปัญหาสถานทีข่ ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยมีคณะผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
กรมการปกครอง ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
การจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ส รรพสามิ ต
เพื่อสังคม
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานการจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์
สรรพสามิตเพื่อสังคม ซึ่งกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของกรมสรรพสามิต
การจัดกิจกรรมสันทนาการ การมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัมพวันศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
กรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลนวัตกรรมระดับกรม รางวัลชมเชย ในพิธีมอบรางวัล
เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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ประชุมคณะผูบ้ ริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครัง้ ที่ 1/2560
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะผูบ้ ริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครัง้ ที่ 1/2560
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 9
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ ม ทีป่ รึกษา
ด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต
เข้ า ตรวจเยี่ ย มและมอบนโยบาย โดยมี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ภาคที่ 9
เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ส�ำนักงาสรรพสามิต
ภาคที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
และนางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง
กรมสรรพสามิต ร่วมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ณ ห้องประชุมความฝันอันสูงสุด ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 85 ปี
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา
กรมสรรพสามิตครบรอบ 85 ปี โดยได้จัดให้มีพิธีต่างๆ ดังนี้ พิธีสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรมสรรพสามิต พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป โดยมีพระพรหม
มังคลาจารย์ (ธงชัย ธมมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การมอบเงินบริจาคจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา การแสดงของเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต พิ ธี ม อบ
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น การสนทนาในหัวข้อ “วันวานและ
กาลเวลาแห่งความภาคภูมใิ จ จาก นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต”
โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุม
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุ ม อธิ บ ดี ส รรพสามิ ต อาเซี ย น The ASEAN
Director-General Meeting on Excise Taxation
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วม
ประชุมกับอธิบดีสรรพสามิตอาเซียนเพือ่ ประสานความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านนโยบายและการบริหาร
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประชาคมอาเซียน สูเ่ ป้าหมาย
AEC Blueprint 2025 โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ โรงแรมอิ น เตอร์ ค อนติ เ นนตั ล หั ว หิ น รี ส อร์ ท อ� ำ เภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
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การประชุมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ง านเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์
งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งน�ำคณะสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานศูนย์ตรวจสอบสินค้า
กรมสรรพสามิต ด่านแม่สาย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงาน
ดังกล่าว ณ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

การแถลงข่าวเรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
การแถลงข่าวเรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต
7 ฉบับ เข้าด้วยกัน เน้นสร้างความโปร่งใส เป็นธรรมให้แก่
ผู ้ เ สี ย ภาษี และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ
ของผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมงานแถลงข่าว
ดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2560

กิจกรรม ขับรถมีน�้ำใจ รักษาวินัยจราจร
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ปล่ อ ยแถวรถรณรงค์ ป ้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในกิจกรรม ขับรถมีน�้ำใจ รักษา
วินัยจราจร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
12 เมษายน 2560
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การสัมมนานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต (Excise Innovation Awards 2017)
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต
Excise Innovation Awards 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้บริหาร และบุคลากร
ทุกระดับทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ถอดรหัสความส�ำเร็จในการสร้างสรรค์กรมสรรพสามิต
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่พร้อมรองรับ Thailand 4.0” โดย คุณฉัตรปวีณ ตรีชัชวาลวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่
27 เมษายน 2560

พิธีเปิดการคัดเลือกตัวนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชน
นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกตัวนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพือ่ เยาวชน โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต รวมทัง้ เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
และคณะผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนธนบุรีอินเตอร์อะคาเดมี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
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รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสทุ ธิ์ ศรีสพุ รรณ)
ตรวจราชการกรมสรรพสามิต
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เป็ น ประธานการประชุ ม ในตรวจราชการกรมสรรพสามิ ต
โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ
ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้
ได้มกี ารประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 และสรรพสามิต
พื้นที่ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นหลักสูตรส�ำหรับงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามชั้นสูง (advance)
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต” รุน่ ที่ 8 ซึง่ เป็นหลักสูตรส�ำหรับงานด้านป้องกันและปราบปรามชัน้ สูง (advance)
โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม หรือปฏิบัติงานในลักษณะใกล้เคียง จากกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร
และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
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พิธีวางศิลาฤกษ์เทวาลัยประดิษฐานเจ้าพ่อโรงต้ม  
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธวี างศิลาฤกษ์เทวาลัยประดิษฐานเจ้าพ่อโรงต้ม โดยมี พระพรหม
มังคลาจารย์ ธมมฺธโช (เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

แถลงผลการปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต แถลงผลการปราบปราม คดี
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ที่โกดังไม่มีเลขที่ แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบของกลาง คือ สุรา
กลั่นผสม (ยาดอง) จ�ำนวน 54 ถัง 10 แกลอน รวมจ�ำนวน
น�้ำสุรา 1,670 ลิตร โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม และฝ่ายป้องกันและปราบปราม 3
เข้าตรวจค้นจับกุมผู้กระท�ำผิดดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
งานแถลงข่าวโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลินิกภาษีกระทรวง
การคลั ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานและการให้
บริการด้านบูรณาการภาษีของโครงการคลินกิ ภาษีกระทรวง
การคลังให้ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนผู ้ มี ค วามสนใจเรื่ อ งภาษี และปาฐกถาพิ เ ศษ
“ภาษีพาสุข กับ ยุค 4.0” โดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง
The Sala Thai Ballroom ชัน้ 5 โรงแรม แบงค็องแมริออท
ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
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งานมอบรางวัล “ผูท้ ำ� คุณประโยชน์
ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์”
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต เข้ารับมอบรางวัล
“ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ดี เ ด่ น ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์” โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว
ณ ห้องกมลทิพย์ 1, 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2560
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การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวน
ปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวน
ปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8 ร่วมกับคณาจารย์จาก
โรงเรี ย นนายร้ อ ยต� ำ รวจ โดยมี ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ
และคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ เข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว ณ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

การตรวจเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center)
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะทีไ่ ด้เดินทาง
เข้าตรวจเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับการตรวจเยีย่ มชมดังกล่าว ณ ศูนย์บญ
ั ชาการกรมสรรพสามิต อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่
4 กรกฎาคม 2560
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การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น ประธานในการต้ อ นรั บ
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตรวจประเมินมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ส�ำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิด “โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปราม
การกระท�ำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะแฟร์เฮาส์บชี รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
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พิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรถวายพระราชกุ ศ ลและ
ถวายพระพรชัยมงคล
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เข้าร่วมในพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และถวายพระพรชั ย มงคลกั บ ถวายพระราชกุ ศ ล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

พิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรและพิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี
ท�ำบุญตักบาตรและพิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงกลาง
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
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พิธีเปิดอาคารส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็นประธานในพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเปิดอาคารส�ำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม โดยมี พระพรหมมังคลาจารย์ ธมมธโช (ท่านเจ้าคุณธงชัย) เจิมป้ายอาคารฯ และพรมน�้ำพระพุทธมนต์
โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ อาคารส�ำนัก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

“การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”
เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และ
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการเปิ ด โครงการจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ สั ญ จรโดย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “พ.ร.บ. สรรพสามิตใหม่ เข้าใจง่ายกว่าที่คิด” การให้บริการออกใบอนุญาต
ขาย สุรา ยาสูบ และไพ่เคลือ่ นที่ บริการตรวจโซนนิง่ ร้านขายสุรารอบสถานศึกษาและกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 4
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
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การจัดเสวนา “ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร
ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่”
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานการจัด
เสวนา “ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิตใหม่” โดย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดเสวนา
ดังกล่าว ซึง่ ในภาคเช้าผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิตและตัวแทนภาคธุรกิจเสนอความเห็นต่อวงเสวนาและในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย
“แนวทางการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2560” โดยมีผบู้ ริหาร และผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาระดับบริหาร เจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงการสัมมนาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ส�ำหรับผู้บริหารกรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ส�ำหรับผู้บริหารกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว
ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560

พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจ�ำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจ�ำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
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งานเสวนา “ภาษีสรรพสามิตใหม่ ใครได้ ใครเสีย”
นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ภาษี
สรรพสามิตใหม่ ใครได้ ใครเสีย” โดย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบหอการค้าไทย ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วม
การเสวนากับ นายสมเดช ศรี ส วั ส ดิ์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และ
ผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
7 กันยายน 2560
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตรวจเยี่ ย มการปฏิ บั ติ ร าชการ
ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 3 และส� ำ นั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วย
นายปั ญ ญา ฉายะจิ น ดาวงศ์ รองอธิ บ ดี ก รม
สรรพสามิต ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 3 และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา โดยมี นายพีระดล จงเจริญรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการเปิดโครงการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สญั จร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การเสวนาให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต
พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “พ.ร.บ. สรรพสามิตใหม่ เข้าใจง่ายกว่าที่คิด”
การให้บริการออกใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่เคลื่อนที่
บริการตรวจโซนนิ่งร้านขายสุรารอบสถานศึกษาและกิจกรรม
สันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 3 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ แฟชั่นฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันที่
11 กันยายน 2560
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งานแถลงข่าว “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560”
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในงาน
แถลงข่าว “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560” และตอบ
ข้อซักถามสื่อมวลชน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ อาคารส�ำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

“ก้ า วผ่ า นด้ ว ยพากเพี ย ร สู ่ วั น เกษี ย ณที่
ภูมิใจ”
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมสรรพสามิ ต ร่ ว มงาน
“ก้าวผ่านด้วยพากเพียร สูว่ นั เกษียณทีภ่ มู ใิ จ”
เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
29 กันยายน 2560

พิธีมอบรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 7 ปี
พ.ศ. 2560 (7TH EXCISE INNOVATION
AWARDS 2017)
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับ
รางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2560 (7TH EXCISE INNOVATION AWARDS 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง
และน�ำเสนอรูปแบบการให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2560
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