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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
A Message from the Minister of Finance

สารรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกั บ การติ ด ตามของกระทรวงการคลั ง อย่ า งใกล้ ชิ ด
ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รฐั บาลสุทธิปงี บประมาณ 2561 เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้สุทธิของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จ�ำนวน 2,536,945 ล้านบาท สูงกว่าปี
ก่อน จ�ำนวน 181,283 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 และสูงกว่า
ประมาณการรายได้ สุ ท ธิ ร วมประมาณการรายได้ ส� ำ หรั บ
จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จ�ำนวน 37,303 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.5 ซึ่งผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
นับเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเสริมสร้างความมัน่ คงและความยัง่ ยืน
ทางการคลังให้กับประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้มากถึง จ�ำนวน 580,442
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 18,077 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพสามิตทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้ฐานะการคลังของประเทศ มีความ
เข้มแข็งและเอื้อต่อการด�ำเนินนโยบายในปีงบประมาณถัดไป  
ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2562 เริ่ ม มี ค วามท้ า ทาย
จากความเสี่ ย งด้ า นความผั น ผวนของระบบเศรษฐกิ จ และ
การเงินโลกมากขึ้น โดยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งได้
รับแรงส่งจากโครงการลงทุนของภาครัฐทีจ่ ะมีสว่ นช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนภาครัฐ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ ในปีนี้ยังคาดว่า โครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและ
เอกชน (PPP) ในโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและความชัดเจน
เกี่ยวกับการจัด การเลือกตั้ง ยังจะช่วยสนับสนุนให้การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าปีก่อนหน้าอีกด้วย ส�ำหรับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.0

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความชืน่ ชม และเป็นก�ำลังใจให้กบั
ผู้บริหารและบุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นกลไก
ส�ำคัญในการผลักดันนโยบายรัฐบาลให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ผมมี
ความเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิตจะส�ำเร็จ
ลุลว่ งตามเป้าหมาย และมีสว่ นส�ำคัญในการท�ำให้ฐานะการคลัง
ของประเทศมี ค วามมั่ น คงและเหมาะสมต่ อ การสนั บ สนุ น
การขยายตัวของเศรษฐกิจสืบไป

นายอภิศก
ั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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A Message from the Minister of Finance
Thailand’s economic growth, together with the
Minister of Finance’s constant reassessment, had
enabled a success of government revenue collection in
2018. Overall revenue in the aforementioned fiscal year
(October 2017 - September 2018) showed a rise in
government revenue of 2,536,945 million baht, 181,283
million baht higher than the previous fiscal year’s or 7.7
percent increase.  This number also exceeded the
anticipating overall revenue target that included revenue
for complementary budget by 37,303 million baht or 1.5
percent higher. In 2018, the Excise Department had
played a crucial role in revenue collection where the total
number of revenue collection carried out by the Excise
Department alone leaped up to 580,442 million baht or
3.2 percent higher, comparing with last fiscal year’s. It is
apparent that the efficiency in tax collection of the Excise
Department contributes to Thailand’s strong fiscal
position and supports government policies execution for
the next fiscal year.

Thailand will start to face more challenges from
the risks of world’s economic and financial fluctuation in
this near future.  As for Thailand, we are looking at a 4.0
percent economy expansion rate in 2019. Such rate
derives from an increase in government expenditure
budget for public investment projects, which aim to drive
economic growth. Moreover, infrastructure projects
under the Public-Private Partnership (PPP) and the
general election could attract more investments.  
Thailand’s annual inflation rate for year 2019 is forecasted
at 1.0 percent.    
Lastly, I would like to express my sincere appreciation
to executives and staffs of the Excise Department for your
hard work and commitment throughout the year. You have
proven to be one of the valuable assets for Thailand’s
fiscal stability and development. Your effort and motivation
have built a solid base for further successful development
of the department.  I am certain to see more success in
2019 and for many years to come.

Mr. Apisak Tantivorawong
Minister of Finance
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
A Message from Deputy Minister of Finance

สารรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้มีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการ
สร้างความสามารถในแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
ความเหลื่ อ มล�้ ำ  และความไม่ เ สมอภาคทางสั ง คม เพื่ อ
ให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง
มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสรรพสามิตได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงการคลัง เพื่อด�ำเนินการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยการน�ำโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
มาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมอุตสาหกรรม และดึงดูดนักลงทุน
ให้เข้าลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการลงทุนในยานยนต์
สมัยใหม่ ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน เพื่อให้การสนับสนุนการผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริด
และรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ จ ะช่ ว ยลดการปล่ อ ยมลภาวะไปสู ่
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินนโยบายที่จะมีผลในการ
ช่วยเหลือสังคมในแง่อื่น ๆ อีกด้วย เช่น การส่งเสริมการใช้น�้ำมัน
ดีเซล B20 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น�ำ้ มัน และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยใช้พลังงานทางเลือก
เป็นต้น
ผมขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำหรับ
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้ง ขอเป็น
ก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผมมีความเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงาน
ของกรมสรรพสามิตจะส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีส่วน
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  
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A Message from Deputy Minister of Finance

During fiscal year 2018, the government proclaimed
20-year National Strategy (2018-2027) as the method
to improve the potential of our country in many aspects,
including creating competitiveness, providing social
opportunities and equality, providing greater quality of
life while being environmental friendly. These improvements
will lead to the solution for issues like poverty and social
inequality, which support Thailand achieving the vision
of “Thailand becoming developed country with stability,
wealth and sustainability through developments in
accordance with the philosophy of Sufficient Economy.
For fiscal year 2019, the Excise Department was
assigned by Ministry of Finance to follow 20-year
National Strategy by applying excise tax structure as a
tool to promote industry and attract investors to invest
in Eastern Economic Corridor (EEC) Project’s 10 target
industries, especially in modern automobile which has
been integrated with responsible agencies – Ministry

of Industry and the Board of Investment of Thailand.
The purpose of such integration is to support the
manufacturing of hybrid and electric cars which reduce
pollution emission into the environment. Furthermore,
we aimed to implement policies which are helpful for
society in other aspects, for example, promoting the
use of diesel B20 fuel to help and support oil palm
growers and reduce the environmental impact by
applying alternative energy source.
Lastly, I would like to thank and express my
appreciation to the Excise Department’s executives
and officials for their performance in the past year as
well as send them my best wish for their operation. I am
confident that the Excise Department will achieve their
goals for this year and play the important role in developing
the country towards prosperity.

Mr. Wisudhi Srisuphan
Deputy Minister of Finance
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สารอธิบดีกรมสรรพสามิต
A Message from the Director-General of The Excise Department

สารอธิบดีกรมสรรพสามิต
19 มิถุนายน 2561 จาก 5.850 บาท/ลิตร เป็น 6.440 บาท/ลิตร
และน�้ำมันดีเซล B7 จาก 5.850 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร
และภาษีรถยนต์ที่จัดเก็บได้สูงขึ้น โดยผู้ประกอบการมีการผลิต
รถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและไทยแลนด์
4.0 ได้มกี ารยกระดับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยเฉพาะการพั ฒ นาภาค
อุ ต สาหกรรม New S–Curve ซึ่ ง กรมสรรพสามิ ต ได้ ผ ลั ก ดั น
มาตรการทางภาษีตา่ ง ๆ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ
ดังกล่าวในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ อาทิ
มาตรการทางภาษีสำ� หรับส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทีส่ อดรับ
กั บ มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย อั น เป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการไปสูร่ ะดับสากล อีกทัง้
ยั ง ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในด้ า นสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มและ
พลั ง งาน โดยมี น โยบายส� ำ คั ญ ทางภาษี ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า ที่ มี ผ ล
ต่อสุขภาพ เช่น จัดเก็บภาษีเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ตาลเกินเกณฑ์
6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เป็นการป้องกันความเสี่ยงการเกิด
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) และลดภาระด้านงบประมาณในการ
รักษาพยาบาลของประชาชน มีการส่งเสริมการใช้น�้ำมันดีเซล
B20 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน
ในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยมี และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยใช้พลังงานทางเลือก ตลอด
การเปลี่ ย นแปลงผั น ผวน โดยเฉพาะผลจากสงครามการค้ า จนการปราบปรามและตรวจสอบเพื่อให้มีการเสียภาษีถูกต้อง
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ครบถ้วน เช่น สินค้าปลอม สินค้าหนีภาษี เพื่อลดการรั่วไหลของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมทัง้ ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดิบโลก ภาษี นอกจากภารกิจหลักในเรือ่ งการบริหารการจัดเก็บภาษีแล้ว
อันส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน ยังได้สง่ เสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม หรือ Corporate
ให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นอย่างมาก
Social Responsibility (CSR) เช่น การรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  โครงการสรรพสามิต
กรมสรรพสามิ ต เป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นการ สัญจรเพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับโทษและพิษภัยของสุรา
จัดเก็บภาษีและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเสริมสร้างความมัน่ คงและ และยาสูบ การให้บริการตรวจสอบพื้นที่จ�ำหน่ายสุรา (Zoning)
ความยั่งยืนทางการคลังให้กับประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 การมอบทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์กฬี าต่าง ๆ  การจัดกิจกรรม
กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้มากถึง 580,447.27 ล้านบาท สรรพสามิตเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 18,085.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ เยาวชนให้ลด ละ เลิกสุราและยาสูบ และกิจกรรม “คลองสวย น�ำ้ ใส
3.22 อันเป็นผลจากการปรับอัตราภาษีน�้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน” เป็นต้น
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ในส่วนทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ในฐานะทีก่ รมสรรพสามิต
เป็นส่วนราชการ คือ ด้านการให้บริการ ได้มกี ารพัฒนาหน่วยงาน
บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) โดยผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว จ�ำนวนทัง้ สิน้
12 แห่ง โดยมุ่งเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน เช่น การเพิ่มช่องทางการ
ช�ำระภาษีผ่าน Counter Service หรือ Online banking ค�ำนึงถึง
หลักความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing
Business ดังนั้น จึงเป็นการแสดงถึงแนวทางด�ำเนินงานของ
กรมสรรพสามิตทีม่ งุ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ ทัง้ ในรูปแบบ
ของการบริหารงานภายในด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ท�ำให้การด�ำเนินการเร็วขึน้ (Faster) ง่ายขึน้ (Easier) และ
ค่าใช้จ่ายถูกลง (Cheaper) ตลอดจนได้ด�ำเนินการตามพระราช
บัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 เช่น การปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ การปรับรูปแบบคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนใหม่
ให้ง่ายต่อการสื่อสาร (Infographic) และมี 2 ภาษา รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมนวัตกรรม ผ่านการประกวดนวัตกรรมเพชรสรรพสามิต
เช่น การเสนอระบบการติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษี
แบตเตอรี่ ส ่ ง ออก เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกต่ อ ภาคธุ ร กิ จ
เป็นต้น
นอกจากการพัฒนาด้านการบริการทีเ่ ด่นชัด กรมสรรพสามิต
ยั ง ด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป กฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต โดยรวบรวม
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ภาษีส รรพสามิต 7 ฉบับ เข้าด้วยกั น และ
จั ด ท� ำ เป็ น “พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ.2560”
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งนับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่
ส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้ กรมสรรพสามิต ได้ให้ค วามส�ำคัญในการรั บฟั ง
ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว นและปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บและ

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนออกอนุบัญญัติเพื่อให้มีแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
รวมทัง้ บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยลงนามความร่วมมือ
ในการแจ้ ง ข้ อ มู ล ราคาขายปลี ก สิ น ค้ า สรรพสามิ ต ระหว่ า ง
กรมสรรพสามิต กับสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย และผูป้ ระกอบการค้าปลีก
สิ น ค้ า สรรพสามิ ต เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
แจ้งข้อมูลราคาขายปลีกของสินค้า ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บ
และตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้เกิดความเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพสามิตมุ่งมั่นในการ
จัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย และเกิดความยัง่ ยืนทางการคลัง
รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย ตามแนวทาง Digital MoF และ
เป็นองค์กรที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และปลูกฝังค่านิยมเพื่อยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อีกทั้งกรมสรรพสามิตมีแผนจะน�ำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตมา
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าลงทุนใน
โครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โดยกรมสรรพสามิต
จะสนับสนุน New S-curve กระตุ้นนักลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายใน EEC โดยเฉพาะรถยนต์ EV อิงหลักดูแลสิง่ แวดล้อม
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ภายใต้ โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0”
ซึ่งในอนาคตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะมีสัดส่วนที่สมดุลกัน
มากขึ้น โดยจะปรับเปลี่ยนให้รายได้การจัดเก็บภาษีบาปลดลง
(สุรา ยาสูบ) เนื่องจากสินค้าในหมวดนี้เป็นสิ่งที่ท�ำลายสุขภาพ
และในทางอ้อมก่อให้เกิดภาระงบประมาณในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน โดยกรมสรรพสามิตจะเพิ่มรายได้ภาษีจากกลุ่มสินค้า
สิ่งแวดล้อมและพลังงานมากขึ้น (รถยนต์ น�้ำมัน) มุ่งใช้การ
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
เพื่อความผาสุกของประชาชนเป็นส�ำคัญ

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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Nowadays, it is undeniable that the world’s economy
and ours appear to be fluctuated in regards to the
influential trade war between two giants: United States
and China. Besides, a tendency of rising interest rates
used by American Central Bank, combining the instability
of world’s crude oil price leads to a global impact, however,
drastically affects in national levels: economy, business,
industry and life quality among people who live in
developing world.
Our department performs a crucial role in taxation
as part of maintaining financial stability and sustainability
for the nation. In 2018’s fiscal year, we managed to reach
580,447.27 million baht, whilst receiving 18,085.96 million
baht in 2017, which is 3.22 percent of the overall taxation.
This hiking number came from a changing rate of Diesel
tax. On 19th of June 2018, the usual rate was 5.850 baht/
litre changing to 6.440 baht/litre and Diesel B7 was at
5.850 baht/litre augmenting to 5.980 baht/litre. Also,
automobile tax became rising when new manufacturing
and design were developed to feed the market, increasing
sales and promotions.
According to Thailand’s 20-Year National Strategy,
Thai government policy and Thailand 4.0, the country
aims to improve its economic growth and to build up
capacity in industry development (New S–Curve). The
Excise department also helps to support in tax policy
exclusively in automobile manufacturing within Thailand.
Such policy includes ones for supporting electric vehicle
(EV) manufacturing which conforms to safety policy.
This could encourage competitive potential among the
entrepreneurs in international levels in the long run.
Moreover, we are aware of social, environment and
energy responsibility: we enforce taxation policy for
healthcare products such as taxation for drinks that
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contain exceeding amount of sugar (over 6 grams/100 ml.)
which helps to prevent non-communicable diseases
(NCDs) while decreasing the budget for medical
treatment. We, as well, promote the use of Diesel B20
that could provide support to local palm tree farmers and
to smartly use alternative energy sources to endorse an
environment concern. For coping with any actions
concerning taxation: tax avoiding and imitating products,
our department also adopts the policy that helps to
prevent leakage in taxation system.
Apart from aforementioned mission, we take
responsibility in Corporate Social Responsibility (CSR)
such as the campaign to prevent and reduce road
accidents during Songkran festival, Sappasamitr Sanjorn
(Department On Tour) to educate people about:
consequences of drinking and smoking, zoning for
selling alcoholic beverages, educational funding and
sport equipment donation, No smoking/No drinking
activities for youth and other relevant projects to improve
the quality of life within the community.  
  One of our most important roles as part of
the government sector is to provide excellent service.
Hence, we have developed twelve central and regional
departments that could perform as Government Easy
Contact Center: GECC with high-quality standard. The
objective is to focus on the implementation of information
technology that provides a better service through digital
platforms, for instance, tax payment at Counter Service
or through Online banking beneath the concept of Ease
of Doing Business. This shifting platform also reflects
digital reformation within our department: we aim to use
modern technology in administration to help providing
faster and easier service using cheaper budget.
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Furthermore, by considering the 2015 act concerning
the facilitation for permission grant by government sector,
we have re-created such information using infographic
and bilingual languages to communicate to different
groups of audience in more friendly way. We also support
innovative ideas by presenting ‘Pech Sappasamitr’, an
innovation competition and other relevant activities such
as tax exemption system for battery export which helps
to facilitate business flow.
Not only to improve the quality of service, the Excise
department took a key change in revising Excise tax
regulations by bringing together seven relevant regulations
into one act, effective on 16th September 2017. We managed
a revision regarding comments from other relevant
sectors to make tax collection more transparent and
efficient. In addition, we released subordinate legislation
to introduce new methods of work contribution which
tightens consideration process performed by staffs.
In cooperation with private and public sectors, the Excise
department alongside Thai retailers association
and entrepreneurs have signed a memorandum of
understanding: MOU aiming to share information about
retail pricing and price watch. This would help to provide
workflow, transparency and efficiency in tax collection
and inspection later on.

In this 2019’s fiscal year, the Excise department
aspires to excel at tax collection to reach our goal. We
look forward to building sustainability and modernisation
in accordance to the concept of Digital MoF as well as
transparency within the organisation. Equally, manpower
development would become one of our key values. We
aim to encourage our staffs to learn and improve skills,
be ready for future changes and to prioritise public
needs. Another core action is to implement the excise tax
structure as a supporting tool to attract more investors
into the Eastern Economic Corridor: EEC. Our department
would come up with the New S-curve to promote the
investment in ten key industries within EEC especially for
EV car that shows our environment responsibility, life
quality and safety beneath the idea of Thailand 4.0. We
believe that in the near future, it would be more possible
to balance the differences of tax collection. As so-called
‘sin tax’ derived from alcoholic beverages and cigarettes
would become smaller once people value their health as
priority, we can add up reasonable amount of tax for
those environment and energy saving products (EV car
and natural oil) to allow taxation to drive a better future
for sustainable happiness among Thais.

Mr. Patchara Anuntasilpa
Director-General
The Excise Department
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คณะผูบ
้ ริหารกรมสรรพสามิต

นางสดศรี พงศ์อุทัย
Mrs. Sodsri Ponguthai
รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
Deputy Director General Acting
Principal Advisor on Tax Collection
Development and Administration
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นายพชร อนันตศิลป์
Mr. Patchara Anuntasilpa
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Director General

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
Mr. Thammasak Laoraiem
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต
Principal Advisor on Excise Control
System Development
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ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr. Tibordee Wattanakul
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy Director General
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นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr. Piyakorn Apibalsri
รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Deputy Director General Acting
Principal Advisor on Excise Tax Strategy

นายวรวรรธน์ ภิญโญ
Mr. Worawat Pinyo
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy Director General
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คณะผูบ
้ ริหารส่วนกลางกรมสรรพสามิต

นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr. Akkaruth Sandhyanada

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลังและรายได้
Director of Finance and Revenue
Management Bureau

นายวันชัย ตั้งวิจิตร
Mr. Vunchai Tonvigid

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Director of Legal Affairs Bureau
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นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs. Siriporn Thananunsakul

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource
Management Bureau

นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr. Vivat Kawsakul

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม
Director of Audit, Prevention
and Suppression Bureau

นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr. Nutthakorn Utensute

ผู้อำ�นวยการสำ�นักแผนภาษี
Director of Tax Planning Bureau

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
Mrs. Sasisopa Kiatiwat

ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Director of Tax Collection
Standards and Development 1
Bureau

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr. Chonlathan Visaruthvong

ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Director of Tax Collection
Standards and Development 2
Bureau
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นางอุษามาศ ร่วมใจ
Mrs. Usamas Ruamjai

นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
Mr. Surasak Jittanukitkul

นางวัลลีย์ อินทรจักร
Mrs. Wanlee Intarajake

ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
Dr. Charuspong Samarnbutr

นางนวลอนงค์ คงดำ�
Mrs. Nuananong Kongdum

ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
Dr. Bunchorn Songsamphant Mr. Pongsit Sumotayakul

ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information
Technology Center*

ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Administrative
System Development Office

ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค
Director of Technical
Development and Audit Office

ผู้อำ�นวยการกองกำ�กับและ
ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
Director of Tax Monitoring
Auditing Division

ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้า
และของกลาง
Director of Goods and
Exhibits Analysis Office

นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
Mrs. Patcharee Petsuntad

ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Office

เลขานุการกรม
ผู้อำ�นวยการกองกำ�กับและ
พัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต Secretary
Director of Tax Price Monitoring and
Standard Development Division

*ข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2562
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สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
Mr. Tammarat Laor-eiam

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Director of Regional Excise Office 1

นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr. Lanong Kaewsrichuang

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chief of Chai Nat
Area Excise Office

นายอนิรุต หนูหน่าย
Mr. Anirut Nunai

สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2
Area Excise Office

นางสุวรรณา มีทอง
Mrs. Suwanna Methong

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

สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Chief of Nonthaburi
Area Excise Office

นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
Mrs. Ladda Aisoonpisarnsiri

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 1
Area Excise Office

นางสาวสินี แหนกลาง
Ms. Sinee Naeklang

นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
Mrs. Anchalee Chalungsut

สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Chief of Pathumthani 1
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Chief of Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 2
Area Excise Office

นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr. Satit Pinrat

สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Chief of Sing Buri
Area Excise Office

นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
Ms. Kittiwan Tawat

สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief of Lopburi
Area Excise Office

นางวันเพ็ญ อำ�ไพสัมพันธกุล
Mrs. Wanpen Ampaisumpundhagul

สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Chief of Ang Thong
Area Excise Office

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

Regional Excise Office 2
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs. Chananun Vanairlouk

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2

นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
Ms. Warangkana Singhagraiwan Ms. Suppawan Opapaiboon

สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chief of Chonburi 1
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Chief of Chonburi 2
Area Excise Office

นายวิโรจน์ มหาผลศิริกุล
Mr. Wiroj Mahapholsirigul

นางสาวปัทมา ศรีสุข
Ms. Patama Srisuk

นางสาวสุพัตรา เพชรดี
Ms. Supattra Petchdee

ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr. Bunchorn Songsamphant

นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
Mr. Radtravud Mitprasan

นายจรัล เทวรัตน์
Mr. Jaran Tayvarut

นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
Ms. Naowarat Ratanawatkul

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr. Praphan Rattanadilok Na Phuket Mr. Supanit Swetwathana

สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhon Nayok
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Chief of Samutprakan 1
Area Excise Office
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สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
Chief of Prachinburi
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Chief of Samutprakan 2
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Chief of Chachoengsao
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Chief of Rayong 1
Area Excise Office

นายสุดใจ คนทัตย์
Mr. Sudjai Khonthat

สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo
Area Excise Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3

นายพีระดล จงเจริญรัตน์
Mr. Peradol Chongcharoenratana

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Director of Regional Excise Office 3

นายอภิวัชร์ มีเสือ
Mr. Apiwatch Meesoua

นางสาวบุศรา ทองโผ
Ms. Budsara Thongpo

นายบุญสืบ ศรีแก้ว
Mr. Boonsueb Srikhaew

นายพิพัฒน์ คำ�พูน
Mr. Phiphat Compoon

นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
Mr. Suvanchai Viravattanadej

นายคำ�นวณ รอดขำ�
Mr. Khamnuan Rodkham

นางสาวสำ�รวย ระษารักษ์
Ms. Sumruay Rasaruk

นายฉลอง นิ่มเนียม
Mr. Chalong Nimniam

นางอรสา ทองบุญรอด
Mrs. Orasa Thongboonrod

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Chief of Nakhon Ratchasima
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Chief of Yasothon
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Chief of Surin
Area Excise Office

18

สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chief of Chaiyaphum
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Chief of Rot Et
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Chief of Ubonratchathani
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief of Buriram
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Chief of Sisaket
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่อำ�นาจเจริญ
Chief of Amnat Charoen
Area Excise Office

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs. Suchada Chonato

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Director of Regional Excise Office 4

นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs. Darunee Charupoom

สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Chief of Udon Thani
Area Excise Office

นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
Mrs. Wichumon Pinthong

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakam
Area Excise Office

นายพรชัย ทรัพย์มูล
Mr. Pornchai Submoon

สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Chief of Kalasin
Area Excise Office

นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์
Ms. Jarunee Siriwejyant

สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Chief of Khon Kaen
Area Excise Office

นายพยุง บุญสมสุวรรณ
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mr. Payoong Boonsomsuwan Mrs. Pawana Kiatchusak

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan
Area Excise Office

นายอำ�คา ยอดโพธิ์
Mr. Amka Yodpho

สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Chief of Nong Khai
Area Excise Office
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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สรรพสามิตพื้นที่เลย
Chief of Loei
Area Excise Office

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
Ms. Saowanee Marlaiphong

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำ�ภู
Chief of Nong Bua Lamphu
Area Excise Office

นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms. Naiyana Pisuthirat

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Chief of Nakhonphanom
Area Excise Office

นายจิรวิวัฒน์ นิคม
Mr. Jeravevat Nicom

สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakon Nakhon
Area Excise Office

นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr. Rungsan Jintasiri

สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief of Bueng Kan
Area Excise Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

นายปัณณทัต ใจทน
Mr. Pannatat Jaiton

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Director of Regional Excise Office 5

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
Mr. Wiruch Phongnaparux

นายชวการ มาฆะวงศ์
Mr. Chawakarn Makawong

นายอำ�นาจ ผลผ่องใส
Mr. Amnat Phonphongsai

นางนงลักษณ์ สมัครการ
Mrs. Nongluck Smarkarn

นายบุญธรรม เสาวดี
Mr. Boontham Saowadee

นางมธุรส พรหมนารถ
Mrs. Mathurose Promnart

นายประพันธ์ สุขเข
Mr. Praphan Sukkhe

นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs. Chintana Dityen

ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์
Dr. Supachchara Boongerdram

สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chief of Chiang Mai
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ลำ�ปาง
Chief of Lampang
Area Excise Office
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สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chief of Chiang Rai
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief of Phrea
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ลำ�พูน
Chief of Lamphun
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่น่าน
Chief of Nan
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Mae Hong Son
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit
Area Excise Office

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์
Acting Sub Lt. Prayoot Settaphirom

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Director of Regional Excise Office 6

นางสาววันดี โชคคีรี
Ms. Wandee Chockeeree

นายอำ�นาจ อริยจินดา
Mr. Amnat Ariyajinda

นายจรูญ ราชกิจจา
Mr. Jaroon Rachakijja

นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
Ms. Sirigaet Praevanich

นายทวีป สอนชา
Mr. Taveep Sonchar

นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ
Ms. Suphavita Pholprasert

นายเอกศักดิ์ เล็กมณี
Mr. Ekkasak Lekmanee

นายรวม อนุเครือ
Mr. Ruam Anookrua

สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Chief of Phitsanulok
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of Nakhon Sawan
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
Chief of Sukhothai
Area Excise Office
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สรรพสามิตพื้นที่กำ�แพงเพชร
Chief of Kamphaeng Phet
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Chief of Tak
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Chief of Phetchabun
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Chief of Uthai Thani
Area Excise Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

นางจิติธาดา ธนะโสภณ
Mrs. Jitidhada Dhanasobhon

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Director of Regional Excise Office 7

นายไพรัช คุลิมา
Mr. Piruch Kulima

นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
Mr. Sakesun Chaisuthivong

นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr. Wisit Wachirawiroon

นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
Mrs. Veetharin Sunthornnon

นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร
Ms. Wilaiporn Ueaouyporn

นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr. Permsak Kongpermpool

นางวารุณี อยู่สุข
Mrs. Warunee Yousook

นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms. Sumalee Siriaraya

สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Chief of Nakhon Pathom 1
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Chief of Prachuap Khiri Khan
Area Excise Office

นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
Mrs. Monsarun Poljerm

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of Samut Songkhram
Area Excise Office
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สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Chief of Nakhon Pathom 2
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Chief of Phetchaburi
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Chief of Samut Sakhon
Area Excise Office*

สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Chief of Kanchanaburi
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Chief of Ratchaburi
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Chief of Suphan Buri
Area Excise Office

*ข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2562
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

Regional Excise Office 8
นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs. Suree Srisook

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Director of Regional Excise Office 8

นายสมยศ ซัง
Mr. Somyot Sang

สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief of Suratthani
Area Excise Office

นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์
Mrs. Wiyada Somboonvit

สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon
Area Excise Office
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สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Chief of Krabi
Area Excise Office

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
Mr. Kritsaphas Siripitupoom

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief of Nakhon Si Thammarat
Area Excise Office

นายวศิน สีตลารมณ์
Mr. Wasin Seetalarom

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket
Area Excise Office

นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
Mr. Chairat Saedan

นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์
Mr. Krittipong Vejchanukrok

สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Chief of Phangnga
Area Excise Office

นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr. Apiluxsn Sugnoi

สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong
Area Excise Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Office 9

นายมาโนช พิทักษ์
Mr. Manoch Pituck

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Director of Regional Excise Office 9

นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
Mr. Sresthaporn Sritipun

สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Chief of Songkhla
Area Excise Office

นายชนะ ณ ถลาง
Mr. Chana na Thalang

สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Chief of Trang
Area Excise Office

นายพีระชัย เวชชาภินันท์
Mr. Perachai Wetchapinan

สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Chief of Narathiwat
Area Excise Office

นางสาวจงกลนี บัวทอง
Ms. Jongkolnee Bourtong

สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani
Area Excise Office

นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ
Mr. Phanupong Sriket

สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Chief of Yala
Area Excise Office
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นางสารภี ลั่นซ้าย
Mrs. Sarapee Lansai

สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Chief of Phatthalung
Area Excise Office

นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง
Ms. Montira Saetung

สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Chief of Satun
Area Excise Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr. Kriengkrai Pattanaporn

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Office 10

ดร.นิตยา โสรีกุล
Dr. Nittaya Soreekul

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok 1
Area Excise Office

นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
Mrs. Kangana Tangvigid

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Chief of Bangkok 3
Area Excise Office
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นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
Mrs. Siriluck Singtro

นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs. Nareerat Udomdhammabhakdi

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2
Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok 4
Area Excise Office

นายยุคล กำ�เหนิดแขก
Mr. Yukon Kamnerdkhag

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok 5
Area Excise Office
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม
Vision Mission Strategy Value

1. 	บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
2. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
3. พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน
ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม
4. เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสย
ั ทัศน์  Vision
พันธกิจ / Mission
ผูน
้ ำ�การจัดเก็บภาษีเพือ่ สังคม
สิง่ แวดล้อม และพลังงาน

1. To integrate tax collection
for efficiency transparency
fairness and fiscal stability

The leader of tax collection
for society, environment
and energy

2. To stimulate tax policy for
society environment and energy
3. To improve the organization based
on international standard toward
modernization transparency and fairness
4. To promote innovation of tax collection toward
sustainable development

ค่านิยม
Value

S

ความมีมาตรฐาน
Standardization
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T

ความโปร่งใส
Transparency
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม
Vision Mission Strategy Value

1. การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
3. การบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การเสริมสร้างนวัตกรรม
ทางภาษี

ยุทธศาสตร์ / Strategy
1. To integrate tax administration
for sustainable development
2. To implement tax policy for improving
quality of life and promoting healthiness
of Thai citizen
3. To manage organization
under Good Governance
4. To promote innovation
on taxation

A

จิตสำ�นึกความรับผิดชอบ
Accountability

R

ความรวดเร็วและเรียบง่าย
Rapid & Simplictiy
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S

ความพึงพอใจ
Satisfaction
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วิสัยทัศน์ : ผู้น�ำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประมาณ 600,000 ล้านบาท
2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 จากการใช้นวัตกรรมอย่างน้อย 1 นวัตกรรม
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการใช้มาตรการภาษีร้อยละ85
4. ระดับความส�ำเร็จของผลการศึกษามาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระดับ 5
พันธกิจที่ 1
บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น
ธรรมและยั่งยืน เพื่อเสถียรภาพ
ทางการคลัง

พันธกิจที่ 2
ขับเคลื่อนนโยบายภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

พันธกิจที่ 3
พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน
ทันสมัย โปร่งใส
และเป็นธรรม

พันธกิจที่ 4
เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 2
การสนับสนุนศักยภาพและความ
สามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 5
การคลังการเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 6
การเป็นองค์กรต้นแบบ
ในการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 6
การเป็นองค์กรต้นแบบ
ในการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 1
การบริหารการจัดเก็บภาษี
แบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 2
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีขึ้นของประชาชน

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 3
การบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 4
การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี

เป้าประสงค์ที่ 1.1
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บ
รายได้ภาษี (สผษ.ภาคและพื้นที่)
2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำผิด
กฎหมาย (สตป. ภาคและพื้นที่)
3. ตรวจสอบภาษีทางบัญชี
(Post Audit)(สตป.ภาคและพื้นที่)
4. พัฒนาระบบฐานข้อ มู ลด้ า น
ปราบปรามเพื่อบูรณาการการ
ปราบปราม (สตป.)
5. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(กวข.)
6. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน�้ำมัน
(กวข.)
7. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการ
ตรวจวิเคราะห์สินค้าน�้ำมันอื่นหรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจาก
ปิโตรเลียม (กวข.)

เป้าประสงค์ที่ 2.1
ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ใช้นโยบายภาษี เพื่อคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพที่ดีขึ้น
25. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินค้าที่ท�ำลายสุขภาพ (สผษ.)
26. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สีเขียว(Green Tax) (สผษ.)
27. บูรณาการสร้างจิตส�ำนึกเพื่อลด
การบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสังคม (สลก.)
28. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัว
สุขสันต์ (สลก.)
29. สรรพสามิตสัญจร (สลก.)

เป้าประสงค์ที่ 3.1
บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
บริหารจัดการงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
30. จ้างที่ปรึกษาส�ำรวจ และ
ออกแบบปรับปรุงส�ำนักงาน
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการ (กพร.)
31. พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
(กพร.)
32. ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ (กพร.)
33. ตรวจสอบภายในตามหลัก
ธรรมาภิบาล (กตน.)
34. พัฒนางานตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
(กตน.)
35. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(ประชาสัมพันธ์เชิงรุก)
(สลก. ภาคและพื้นที่)
36. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของ
กรมสรรพสามิต (สลก.)

เป้าประสงค์ที่ 4.1
มีนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการบริหาร
งานและการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
พัฒนานวัตกรรมทางภาษีเพื่อการ
บริหารและการบริการ
51. Excise Innovation Awards
ครั้งที่8 (สบค)
52. เสริมสร้างความรู้การใช้นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (กตน.)
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8. จัดท�ำฐานข้อมูลปริมาณน�้ำตาล
ในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดเก็บภาษี (กวข.)
9. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์
สินค้าน�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมันที่
คล้ายกัน (กวข.)
10. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ท�ำไวน์โดยใช้
เทคนิค NMR (กวข.)
11. จัดท�ำฐานข้อมูลปริมาณการจ่าย
แสตมป์ (สคร.)
12. ตรวจสอบดูแลบ�ำรุงรักษาระบบ
มาตรวัดสุราแช่ (กตท.)
13. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
เครื่องมือวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(กตท.)
เป้าประสงค์ที่ 1.2
การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวก
14. พัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อรองรับ
(Ease of Doing Business )(สมฐ.1)
15. ปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอน
การท�ำงานสินค้าสุรา (สมฐ.1)
16. รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้น
เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษี (สมฐ.1)
17. พัฒนามาตรฐานการบริหารการ
จัดเก็บภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์
น�้ำมัน(สมฐ.2)
18. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการ
บริหารงานสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตรา
ศูนย์ (สมฐ.2)
19. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
รถยนต์ประหยัดพลังงาน Hybrid
และ EV (สมฐ.2)
20. รับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้า
แบตเตอรี่และสถานบริการ
สนามกอล์ฟ(สมฐ.2)
21. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบญ
ั ญัติ
(สกม.)
22. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ำคู่มือส�ำหรับ
ประชาชนตามพ.ร.บ.อ�ำนวยความ
สะดวก (กพร.)
23. บริหารการจ่ายคืนเงินภาษีที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง (สคร.)
24. รับช�ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(สคร.)

เป้าประสงค์ที่ 3.2
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพ
ทันสมัย พร้อมใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
37. บูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมาย
ใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ของ
หน่วยงานภาครัฐ (ศทส.) (20ลบ.)
38. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่
(ศทส.) (19ลบ.)
39. พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิตผ่าน
Mobile Application (Excise Smart
Service) (ศทส.)(10ลบ.)
40. จัดท�ำสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture : EA)
(กระทรวงดิจิทัล61) (ศทส.) (7ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 3.3
บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิต
การท�ำงานที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
41. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และ
จัดการของกลาง (สกม.)
42. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินคดี (สกม.)
43. สัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีสรรพสามิตตาม
กฎหมายใหม่และการด�ำเนินคดี (สกม.)
44. ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (สคร.)
45. ก่อสร้างส�ำนักงานสรรพสามิตและ
บ้านพัก (กตท.)
46. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล
(กพร.)
47. กรมสรรพสามิตคุณธรรม (สบค.)
48. บริหารดาวเด่น (STAR Management)
(สบค.)
49. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(สบค. ภาคและพื้นที่)
50. พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
(สบค.)

อนุมัติ
(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
The Excise Department 2018 Strategies

Vision : Being the leader in tax collection for the betterment of society, environment and energy
KPI : 1. The amount of excise revenue collection shall be around Baht 600,000 million.
2. The tax collection efficiency shall be increased by at least 2% from applying at least 1 innovation.
3. The satisfaction among stakeholders on results of tax measures implementation shall reach 85%
4. Reaching a level 5 of achievement in accordance with objectives on results of study on tax measures for society,
environment and energy
Mission 1:
Integrating efficient,
transparent, fair and
sustainable taxation
management to ensure a fiscal
stability.
Ministry of Finance:
Strategy 2:
Promoting potential and
competitiveness.

Mission 2:
Driving tax policies for society,
environment and energy.

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

Mission 3:
Promoting tax innovation for
sustainable development.

Ministry of Finance:
Strategy 5:
Finance for environment.

Ministry of Finance:
Strategy 6:
Becoming an exemplary
agency with good governance
and professional management.

Ministry of Finance:
Strategy 6:
Becoming an exemplary
agency with good governance
and professional management.

The Excise Department:
Strategy 1:
Conducting integrated taxation
management for sustainable
development.

The Excise Department:
Strategy 2:
Developing people’s quality of
life and health through tax
policies.

The Excise Department:
Strategy 3:
Managing the organization with
good governance.

The Excise Department:
Strategy 4:
Promoting tax innovation.

Strategic goal 1.1
Integrating efficient taxation
management
Tactics 1.1.1.
Integrating efficient taxation
management
1. Monitoring and analyzing on
the exile tax revenue collection
2. Preventing and suppressing
the excise law offenders.
3. Conducting post audit
4. Developing a database system
for integration with suppressing
offenders.
5. Proactively inspecting on liquor
quality to ensure sustainable
development
6. Integration on oil product
inspection.
7. Developing techniques and
standard of inspecting and
analyzing of oil or other
products not derived from
petroleum.

Strategic goal 2.1
People enjoy better life and
standard of living.
Tactics 2.1.1.
Applying tax policies for better
standard of living.
25. Improving tax collection for
unhealthy products.
26. Developing Green Excise Tax
collection
27. Integrating to create
consciousness which reduce
consuming products with
negative impacts on health
and society.
28. The Excise Supporting Happy
Family.
29. The Excise on Tour

Strategic goal 3.1
Managing organization with
transparency and fairness.
Tactics 3.1.1.
Managing with efficiency and
effectiveness
30. Hiring consultant for office
renovation survey and design.
31. Developing the organization
with Integration.
32. Adjusting the division
structure.
33. Conducting internal audit in
accordance with good
governance.
34. Improving internal audit
process in accordance with
measures of internal audit
quality assurance for
government sector.
35. Efficiently creating
understanding among the
public with proactive public
relations methods.
36. Giving the public opportunities
to participate in The Excise
Department’s management.

Strategic goal 4.1
Possessing tax innovation for
easier, faster and more efficient
management and services.
Tactics 4.1.1.
Managing with efficiency and
effectiveness
51. Organizing Excise Innovation
Awards VIII.
52. Promoting the use of
innovation to increase
operational efficiency.
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The Excise Department 2018 Strategies

8. Creating database on sugar
content in beverage and other
products to support taxation.
9. Developing inspecting and
analyzing techniques for
lubricating oil and similar oils.
10. Categorizing types of raw
materials used for wine
production by applying NMR
technique.
11. Creating the database on excise
stamp distribution.
12. Monitoring and maintaining
fermented liquor measuring
system.
13. Increasing the efficiency of
measuring tools with modern
technologies.

Strategic goal 3.2 Modernized and
stable information technology system
which are ready to use.
Tactics 3.2.1. Developing modernized
information technology system.

Strategic goal 1.2 Facilitating clients
Tactics 1.2.1. Improving work
process to facilitate
14. Developing the operation to be
compatible with Ease of Doing
Business
15. Improving work process and
reducing steps of works related
to liquor products
16. Opening up for comments from
tobacco producers to manage
tax collection.
17. Improving taxation management
standard for oil and oil products.
18. Improving and developing
management standard regarding
zero percent excise rate
payment for hydrocarbon solvent.
19. Improving the criterions and
conditions of energy saving cars
(Hybrid and EV)
20. Open up for comments from tax
payers to manage tax collection
of battery products and golf
courses.
21. Improving subordinate legislations.
22. Appointing consultants to create
manuals for the public to comply
with Licensing Facilitation Act.
23. Managing tax refund approved
by Ministry of Finance.
24. Accepting payments via
electronic cards.

Strategic goal 3.3 High performance
officers with good quality of working life.
Tactics 3.3.1. Developing officers
towards professionalism.
41. Providing knowledge on works
regarding exhibit inspection and
management.
42. Providing knowledge to improve
capabilities on prosecution.
43. Organizing seminar regarding
consideration the appeals excise tax
assessment in accordance with new
laws and prosecution.
44. Providing knowledge on
Procurement and Government
Supplies Management B.E. 2560
45. Constructing the office and official
residence.
46. Elevating The Excise Department’s
integrity and transparency towards
the international standards.
47. Conducting Excise’s Integrity
Project.
48. STAR Management.
49. Human resource development.
50. Developing officers’ English skill.

37. Integrating the database to support
new laws and connection with other
government agencies (THB 20M)
38. Improving and developing The
Excise Department’s information
system to support the new Excise
Act (THB 19M)
39. Developing electronic transaction
through mobile application (Excise
Smart Service) (THB 10M)
40. Creating Enterprise Architecture
(EA) (Ministry of Digital 61) (THB 7M)

Approved by
(Mr. Krisada Chinavicharana)
Director General, The Excise Department
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โครงสร้างปัจจุบน
ั ของกรมสรรพสามิต
The Excise Department’s Organization Structure

โครงสร้างปัจจุบน
ั ของกรมสรรพสามิต

The Excise Department’s Organization Structure
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
Principal Advisor on Excise Control Systerm Development		
Mr. Thammasak Laoraiem
ส�ำนักตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม
Audit, Prevention and
Suppression Bureau

ส�ำนักกฎหมาย		
Legal Affairs Bureau
				

รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่ง				
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสดศรี พงศ์อุทัย
Deputy Director General Acting in position		
Principal Advisor on Tax Collection
Development and Administration				
Mrs. Sodsri Ponguthai				
ส�ำนักแผนภาษี
Tax Planning Bureau				
ส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1			
Tax Collection Standards and Development
1 Bureau		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
Office of Administrative System Development		
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4, 5 และ 6		
Regional Excise Office 4, 5 and 6				
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ส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 2, 8 และ 9			
Regional Excise
Office 2, 8 and 9

รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
นายปิยกร อภิบาลศรี			
Deputy Director General Acting in position		
Principal Advisor on Excise Tax Strategy		
Mr. Piyakorn Apibalsri					
ส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2			
Tax Collection Standards and
Development 2 Bureau
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ					
Information Technology Center				
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค				
Technical Development and Audit Office			
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และ 10				
Regional Excise Office 7 and 10				
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อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายพชร อนันตศิลป์
Director Gerneral
Mr. Patchara Anuntasilpa

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Principal Advisor on Excise Tax Strategy

รองอธิบดี
นายวรวรรธน์ ภิญโญ
Deputy Director General
Mr. Worawat Pinyo
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
ส�ำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
ส�ำนักงานเลขานุการกรม		
Office of the Secretary		
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 3
Regional Excise Office 1 and 3			

ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
				
Principal Advisor on Tax Collection		
Development and Administration			

รองอธิบดี
ดร.ธิบดี วัฒนกุล		
Deputy Director General
Dr. Tibordee Wattanakul		
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง			
Goods and Exhibits Analysis			
กองก�ำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต		
Division of Supervision and Inspection of Excise Tax
กองก�ำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
Division of Supervision and development of
Excise Tax Rates				
				
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (87 พื้นที่) 			

Area Excise Office (87 areas)				
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (177 สาขา)			
Area Excise Branch (177 Branches)		
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อัตรากําลังกรมสรรพสามิต
Excise Department Manpower

อัตรากำ�ลังกรมสรรพสามิต

Excise Department Manpower

การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Human Resource Management in the Fiscal Year 2018
การพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำ�ลัง

1. การจั ด ท� ำ แผนการก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ของกรมสรรพสามิ ต เป็ น การล่ ว งหน้ า
ระยะเวลา 3 ปี						
2. การประเมินผลงานบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงาน โอน
รับเงินประจ�ำต�ำแหน่ง และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช� ำ นาญการ และช� ำ นาญการพิ เ ศษ
จ�ำนวน 55 ราย			
3. ใช้ระบบการคัดเลือกเพือ่ เข้ารับการประเมินบุคคลและ
ผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับช�ำนาญการพิเศษ
4. การด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แบบบรรยายลั ก ษณะงาน
(รูปแบบ Role-Profile กรมสรรพสามิต) ของกรมสรรพสามิต
5. การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ช�ำนาญการพิเศษ โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก		
6. การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต�ำแหน่งในสายงาน จ�ำนวน
1 สายงาน คือ จากสายงานนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ
หรื อ ช� ำ นาญการ เป็ น สายงานวิ ศ วกร ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ
ช�ำนาญการ เพื่อปรับเปลี่ยนตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป		
7. ก า ร อ นุ มั ติ ต� ำ แ ห น ่ ง ลู ก จ ้ า ง ชั่ ว ค ร า ว ป ร ะ จ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2150 ต�ำแหน่ง
8. การด�ำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 14 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 2 ราย คือ
นางสาวนวธิ์ฬส พุฒิเมือง และนางสาวธนพร รักความสุข
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Structure and Workforce Development

1. Preparing the plan for position specifications to
support the Excise Department’s position specifications
improvement for 3 years in advance.			
2. Appraising officials’ performances for job rotation,
job transfer and receipt of position allowance including
promoting 55 officers to take knowledge worker positions
in professional and senior professional levels. 		
3. Applying qualification system to appraise officials
and their performances for promotions to senior professional
levels.
4. Improving job descriptions (in Excise Department’s
Role-Profile format) for the Excise Department.
5. Determining on rules and procedures for qualifying
officers whose performances are appraised for promotion
to senior professional levels and prepare the list of the
qualified individuals.					
6. Requesting for approval to change 1 title of a working
field from “Mechanic” for practitioner and professional
levels to “Engineering” for practitioner and professional
levels to better reflect the changed related tasks.		
7. Requesting for approval on 2,150 temporary
employee positions for the fiscal year 2019.
8. Conducting the 14th High Performance and
Potential System for the fiscal year 2018 in which involved
2 officials – Ms. Nawarot Phutmuang and Ms. Thanaporn
Rakkwamsuk.
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Recruitment and Appointment

การสรรหา บรรจุและแต่งตัง้ บุคลากร

1. การสรรหาข้าราชการโดยวิธีการรับโอนข้าราชการ
พลเรือนสามัญทดแทนต�ำแหน่งว่าง จ�ำนวน 55 ราย
2. การสรรหาข้าราชการโดยวิธีก ารบรรจุและแต่ ง ตั้ ง
จ�ำนวน 93 ราย
3. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา
4. ด�ำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	
5. ให้ ข ้ า ราชการได้ รั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จ�ำนวน 11 ราย
6. การย้ายข้าราชการที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและสอบ
ผ่านความรู้ในภาคความเหมาะสมกับต�ำแหน่ง จ�ำนวน 15 ราย
7. การย้ายข้าราชการ เพื่อหมุนเวียนงานและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ จ�ำนวน 364 ราย
8. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการด�ำรงต�ำแหน่งที่
สูงขึ้น ดังนี้
		 • ระดับช�ำนาญงาน 81 ราย
		 • ระดับช�ำนาญการ 27 ราย
		 • ระดับช�ำนาญการพิเศษ 7 ราย
9. การแต่งตัง้ ให้ขา้ ราชการรักษาการในต�ำแหน่ง 11 ราย

1. Recruiting 55 government officers in the case of
ordinary civil servant transfers to fulfill vacancies.
2. Hiring and appointing 93 government officers.
3. Hiring 20 persons as mentioned in list of selected
candidates to be temporary employees
4. Hiring 23 temporary employees			
5. Adjusting salaries for 11 government officers in
accordance with their qualifications.
6. Transferring 15 government officers whose
educational qualifications become higher and passed the
examination on position compatibility.
7. Transferring 364 government officers for rotation
and assignment. 		
8. Promoting government officers to higher positions
as:			
		 • 81 government officers for experience level
		 • 27 government officers for professional level
		 • 7 government officers for senior professional level
9. Appointing 11 government officers for action positions

Performance Appraising Results

ผลการประเมินการปฏิบต
ั ริ าชการ 	

ข้าราชการ

Government Officials

ระดับคะแนน

Rating

ดีเด่น

2,386 ราย

ดีมาก

648 ราย

Great
Very Good

2,386 Officers
648 Officers

ดี

74 ราย

Good

74 Officers

พอใช้

12 ราย

Fair

12 Officers

ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน

54 ราย

No Salary Raise

54 Officers

หมายเหตุ: ข้าราชการที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน กรณีบรรจุใหม่
และลาศึกษาต่อ
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Remark: No Salary Raise officers are due to being newly
appointed or on leave for further education.
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ลูกจ้างประจ�ำ

Permanent Employees

ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างทั้งปี 2 ขั้น

32 ราย

ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างทั้งปี 1.5 ขั้น

183 ราย

ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างทั้งปี 0.5 ขั้น

1 ราย

Increased annual wage by 2 levels

32 employees

Increased annual wage by 1.5 levels 183 employees
Increased annual wage by 0.5 level

พนักงานราชการ

Government Employees

ผลการปฏิบัติงาน

Performance

1 employees

ดีเด่น

338 ราย

Great

338 ราย

ดีมาก

276 ราย

Very Good

276 ราย

59 ราย

ดี
พอใช้
ไม่ได้เลื่อน

1 ราย
50 ราย

หมายเหตุ: พนักงานราชการที่ไม่ได้เลื่อนค่าตอบแทน กรณีบรรจุใหม่
และเกษียณอายุ

ดำ�เนินการเสนอขอเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประจำ�ปี 2561 ดังนี้

59 ราย

Good

1 ราย

Fair

50 ราย

No Salary Raise

Remark: No Salary Raise employees are due to being newly
appointed or retired.

Making Requests for Insignias
for Year 2018 as follows:

ชั้นสายสะพาย จ�ำนวน 32 ราย

Sashes were presented to 32 officials.

ชั้นต�่ำกว่าสายสะพาย
		 • ข้าราชการ จ�ำนวน 242 ราย
		 • ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 37 ราย
		 • พนักงานราชการ จ�ำนวน 52 ราย

Insignias lower than sashes presented to: 			
		 • 242 government officials			
		 • 37 permanent employees			
		 • 52 government employees			

เหรียญจักรพรรดิมาลา จ�ำนวน 130 ราย

The Chakrabarti Mala Medals were presented to 130 officials
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พิธพ
ี ระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประจำ�ปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั  	 

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้				
ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จ�ำนวน 1 ราย		
ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
จ�ำนวน 2 ราย		
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
จ�ำนวน 21 ราย		
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
จ�ำนวน 19 ราย

การเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร

1. ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา : สรรพสามิต
ไหว้พระ จ�ำนวน 1 ครั้ง
2. ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ : กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
		 2.1 ฝึกโยคะ จ�ำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
		 2.2 แอโรบิค จ�ำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
		 2.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ�ำนวน 1 ครั้ง
			 (ปีละ 1 ครั้ง)
		 2.4 กิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการท�ำ CPR
			 จ�ำนวน 1 ครั้ง
		 2.5 การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อการด�ำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
ด้วยกิจกรรมฝึกอาชีพ และส่งเสริมความรู้
• กิจกรรมการฝึกท�ำอาหาร จ�ำนวน 2 ครั้ง
		 • กิจกรรมศิลปะ ถักกระเป๋า และแกะสลัก
		 • การจัดติวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
		 จ�ำนวน 2 ครั้ง
4. การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจ�ำ และพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต จ�ำนวน 352 ทุน

The Insignias Presentation Ceremony
for Year 2017 from the portrait of His
Majesty the King

The attendants comprise the receivers of following insignias.
• Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted
Order of the White Elephant for 1 official
• Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble
Order of the Crown of Thailand for 2 officials		
• Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted
Order of the White Elephant for 21 officials			
• Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order
of the Crown of Thailand for 19 officials

Improving Happiness and
Relationship among the Staff

1. Organizing Buddhism promoting activity: Excise
Temple Tour for once.
2. Organizing healthy activities: Sport and
Recreation for Health
		 2.1 Yoga practice for 2 times/week
		
(an hour for each time)			
		 2.2 Aerobic dance for 1 time/week
(an hour for each time)		
		 2.3 Physical fitness check for once a year		
		 2.4 Activity on reviving people with CPR
technique for once
		 2.5 Annual health check 				
3. Preparing for quality lifestyle with learning activities.
		 • Cooking class twice				
		 • Artistic activities, bag knitting and carving
		 • Tutorials on general knowledge and abilities twice
4. Allocating 352 scholarships for the children of
government officers, permanent employees and government
employees working for the Excise Department.		
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ด้านการรักษาวินย
ั การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

		 กรมสรรพสามิต ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
โดยดำ�เนินการ ดังนี้
1. กิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาด ตามแผนการ
ปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
2. ด� ำ เนิ น การตามโครงการแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 -2564)
3. ด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี
4. ด�ำเนินโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม
5. ด�ำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย
6. ด�ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่งและก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนและ
การรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
7. ด�ำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
8. สรรหากรรมการจริยธรรมแทนต�ำแหน่งว่าง
จ�ำนวน 2 ราย
9. ตรวจสอบประวัติข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกด�ำเนิน
การทางวินัยและได้รับโทษทางวินัย
10. จัดท�ำและเผยแพร่คู่มือวินัยและการรักษาวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ของ
กรมสรรพสามิต ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมสรรพสามิต ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการ
ฝึกอบรม/สัมมนา และส่งบุคลากรเข้าอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งสิ้น 157 โครงการ โดยมีบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทั้งสิ้น 1969 ราย
ส� ำ หรั บ การจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาของกรมสรรพสามิ ต
ประกอบด้วย
		 • ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 11 ราย
		 • ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 1 ราย
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Disciplining and Promoting Moral
and Integrity

The Excise Department aim to improve its officers
and employee to achieve greater discipline, moral and
integrity with following activities:
1. Clean and Transparent Government Activities in
accordance with the Clean and Transparent Government
Operational Plan
2. Following National Strategic Plan regarding
corruption prevention and suppression, 3rd Stage (2017-2021)
3. Following the good organizational governance
policies
4. Conducting Excise Department’s Integrity Project
5. Implementation in accordance with the model
scheme promoting gender equality.
6. Conducting risk analysis and determining protective
measures and managing the risks of conflicts of interest
and bribery from operation.
7. Conducting qualification for outstanding ordinary
civil servants
8. Recruiting 2 new members of integrity committee
to fulfill vacancies
9. Investigating the profile of government officers
who are in the process of disciplinary action or penalized
10. Preparing the manual regarding discipline and
how to abide by discipline in accordance with Civil Service
Act, B.E. 2551, and publicize through the Excise
Department’s website
Human Resource Development

The Excise Department has been developing its
personnel through organizing trainings, seminars and
participating in training with outside agencies. There were
157 projects in which 1,969 staff members participated.
The Excise Department’s scholarship allocation
comprises: 				
		 • 11 Scholarships for master’s degree 		
		 • 1 Scholarship for doctoral degree
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1. โครงการติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด เก็ บ
รายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผษ.)
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
ภาษีได้จ�ำนวน 580,229.14 ล้านบาท (เป้าหมาย 600,000.00
ล้านบาท) ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย 19,770.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29
สาเหตุหลักเกิดจากการจัดเก็บภาษีน�้ำมันฯ ในอัตราที่ต�่ำกว่า
ประมาณการ การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ การปรับโครงสร้าง
ภาษีสุรา และการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ

1. Tax collection monitoring and analysis by item
and by month
		 In the fiscal year 2018, the Excise Department
collected Baht 580,229.14 million (against Baht
600,000.00 million target), which is Baht 19,770.86
million or 3.29% lower than the target. The major
reasons comprise the lower of oil tax rate, restructuring
of vehicle, liquor and tobacco taxes.

2. โครงการป้ อ งกั น และปราบปรามผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
กฎหมายสรรพสามิต (สตป.)
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิตจับกุม
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด กฎหมายสรรพสามิ ต จ� ำ นวน 6,258 คดี
(เป้าหมาย 5,335 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 923 คดี คิดเป็นร้อยละ 17.30
และคิดเป็นเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี จ�ำนวน 242,716,166.02 บาท
(เป้ า หมาย 167,930,830.48 บาท) สู ง กว่ า เป้ า หมาย
74,785,335.54บาท คิดเป็นร้อยละ 44.53

2. Prevention and suppression of offences
against the excise law
		 In the fiscal year 2018, the Excise Department
arrested the offenders against the excise law in overall
for 6,258 cases (against the target of 5,335 cases),
which is 923 cases or 17.30% above the target. Total
fine collected was Baht 242,716,166.02 (against Baht
167,930,830.48 target), which is Baht 74,785,335.54 or
44.53% above the target.

3. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit) (สตป.)
		 ด�ำเนินการตรวจสอบภาษี ณ สถานประกอบการตรวจ
สอบบัญชีย้อนหลัง และปิดแฟ้มส�ำนวนงานแล้วเสร็จทั้งสิ้น
99 ราย (เป้าหมาย 80 ราย) สูงกว่าเป้าหมาย 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 23.75 รวมทั้งจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภาษีเพื่อ
จัดท�ำฐานข้อมูลธุรกิจและใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั กิ ารตรวจต่อไป

3. Post Audit
		 The Excise Department completed the post
audits at the business establishments for 99 cases
(against the target of 80 cases), which is 19 cases or
23.75% above the target. In addition, the Excise
Department also prepared the report on the tax audits
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม in order to use as business database and guidelines
เพื่อบูรณาการการปราบปราม ปี 2561 (สตป.)
for further inspection.

		 การพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียด
ถูกต้องแม่นย�ำ มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เชิงบริหาร เพือ่ พัฒนาข้อมูลปราบปราม ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา
ทันเหตุการณ์
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4. Improvement on suppression database for
the 2018 suppression integration
		 The suppression database was improved with
format supporting decision-making as well as its
thoroughness, accuracy in accordance with the
management objectives, which is to develop suppression
database to be the most efficient and effective,
enabling timely data gathering.
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5. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กวข.)
		 ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้อง
ปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นที่ (Mobile Lab) จ�ำนวน 12 ครัง้ (เป้าหมาย 10 ครัง้ )
สู ง กว่ า เป้ า หมาย 2 ครั้ง และออกตรวจปฏิบัติก ารให้ ความรู ้
ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา โดยส�ำรวจผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85 พร้อมทั้ง
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85
6. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน�้ำมันเพื่อ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน (กวข.)
		 เพือ่ ให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน�ำ้ มันทีม่ ชิ อบ
ด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน�้ำมันที่ต้องสงสัยว่ามิชอบ
ด้วยกฎหมาย จ�ำนวน 3,560 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,240 ตัวอย่าง)
สูงกว่าเป้าหมาย 1,320 ตัวอย่าง พร้อมทั้งส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 90

5. Proactively inspecting on liquor quality
to ensure sustainableDevelopment
		 Liquor samples are inspected and analyze in
mobile labs 12 times (against the target of 10 times)
which is 2 times above the target. There are seminars
to provide knowledge and advises on how to improve
liquor quality. The survey showed the averagely 85%
of attendance had gained some more knowledge and
85% of them are satisfied with the service.

6. Oil products integrated inspection as a
sustainable prevention against the excise avoidance
		 The Excise Department conducted the
analysis on sample of oils suspected illegal to ensure
accuracy, promptitude and maximum efficiency on
illegal oil product prevention and suppression. The
total samples was 3,560 (against the target of 2,240
samples), which is 1,320 samples above the target. The
7. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจ survey result shows that the customer satisfaction is
วิเคราะห์สินค้าน�้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจาก 90% in average.
ปิโตรเลียม (กวข.)
		 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน จึงด�ำเนินการศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็น
น�้ำมันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม และน�ำเทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์ เพื่อใช้พิจารณาพิกัดอัตราภาษี จ�ำนวน 980 ตัวอย่าง
(เป้าหมาย 140 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 840 ตัวอย่าง พร้อมทัง้
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 85
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7. 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 980 product samples tested (against the target
of 140 samples), which is 840 samples above the target.
The survey result shows that the customer satisfaction
is 85%.
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8. โครงการจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ปริ ม าณน�้ ำ ตาลใน
เครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
(กวข.)
		 ด�ำเนินการจัดท�ำฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูล
ที่ได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยด�ำเนินการวิเคราะห์หาปริมาณน�้ำตาลในตัวอย่างเครื่องดื่ม
และสินค้าอืน่ ๆ จ�ำนวน 2,403 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 480 ตัวอย่าง)
สูงกว่าเป้าหมาย 1,923 ตัวอย่าง รวมทั้งส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 85.33
9. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมันที่คล้ายกัน (กวข.)
		 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวง
การคลังและการพัฒนาประเทศอย่างมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ด�ำเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อจัดเก็บภาษี จ�ำนวน 2,044 ตัวอย่าง
(เป้าหมาย 256 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 1,788 ตัวอย่าง รวมทัง้
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 85
10. โครงการแยกชนิ ด วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ท� ำ ไวน์ โ ดยใช้
เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน (กวข.)
		 จัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ NMR (Nuclear Magnetic
Resonance) จ�ำนวน 1 เครื่อง เพื่อการวิเคราะห์แยกชนิดของ
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทำ� ไวน์ เพือ่ ประโยชน์ในการจัดพิกดั อัตราภาษีสรุ าแช่
ชนิดไวน์
11. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์ (สคร.)
		 ศึกษาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ และศึกษา
ความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ทจี่ ะน�ำมา
ใช้ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การแสตมป์ เพื่ อ ให้ ก ระบวนการ
บริหารจัดการแสตมป์มีประสิทธิและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

8. Creating database on sugar content in
beverage and other products to support taxation
		 The database is created to provide the data
for efficient tax collection. Totally 2,403 samples of
beverage and other products are tested (against the
target of 480 samples), which is 1,923 samples above
the target. The survey result shows that the customer
satisfaction is 85.33%.
9. Lubricating oil and similar oil inspection
technique development
		 These projects were conducted in order to
create 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. There are samples tested
for tax collection. In this fiscal year, 1,788 product
samples were tested (against the target of 256
samples), which is 1,788 samples above the target.
The survey result shows that the customer satisfaction
is 85%.
10. Categorizing types of raw materials, used for wine
production, by NMR technique for sustainable taxation
		 The Excise Department studied on NMR
(Nuclear Magnetic Resonance) technique, which is
The Excise Department has procured 1 unit of NMR
(Nuclear Magnetic Resonance) device to use for
categorizing types of raw materials for wine production,
which helps finding accurate tax rate for fermented
liquor products.

11. Creating the database on excise stamp distribution
12. โครงการตรวจสอบดู แ ลบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบ 		 The Excise Department is studying the volume
มาตรวัดสุราแช่ (กตท.)
of stamp distribution and learning the connection of the
		 ด� ำ เนิ น งานซ่ อ มบ� ำ รุ ง รั ก ษาสอบเที ย บและจั ด หา database to support stamp management, making the
อะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณสุราแช่มาตรวัดออนไลน์ที่ใช้ stamp managing process be more efficient and effective.
จัดเก็บภาษีจ�ำนวน 47 เครื่อง และรายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับ
บัญชาทราบจ�ำนวน 1 ฉบับ
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12. Monitoring and maintaining fermented liquor
measuring system
		 The Excise Department performed
maintenance, calibration and spare parts
procurements for 47 units of fermented liquor
measuring tools. There is also a report on the activity
submitted to the related supervisor.
13. Increasing the efficiency of measuring tools
with modern technologies
		 The checkups for targeted 49 units of volume
13. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบ and temperature measuring tools and as well as
เครื่องมือวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (กตท.)
49 units of ethanol measuring tools has been finished.
		 ตรวจสอบเครือ่ งมือวัดระดับและเครือ่ งมือวัดอุณหภูมิ
แล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมาย จ� ำ นวน 49 เครื่ อ ง และตรวจสอบ
14. Developing the operation to be compatible
มาตรวัดเอทานอลแล้วเสร็จตามเป้าหมายจ�ำนวน 49 เครื่อง
with Ease of Doing Business
14. โครงการพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ รองรั บ
Ease of Doing Business (สมฐ.1)
		 เป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเกี่ยวกับ
สินค้าเครื่องดื่มรองรับ Ease of Doing Business เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น�ำเข้า โดยการจัด
สัมมนาเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตส�ำหรับสินค้าดังกล่าว และรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
15. โครงการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอน
การท�ำงานส�ำหรับสินค้าสุรา (สมฐ.1)
		 กรมสรรพสามิต ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนงานและ
ลดขัน้ ตอนการท�ำงานส�ำหรับสินค้าสุราให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว
มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื
การปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
16. โครงการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผู ้ ผ ลิ ต ยาเส้ น
เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษี (สมฐ.1)
		 เป็นการบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของผูผ้ ลิตยาเส้น และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบาย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน
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		 The project is the improvement of work
process related to beverage products to support Ease
of Doing Business to facilitate entrepreneurs and
importers. Seminars were organized to present the
improving solution to the improvement of excise tax
collection for such product as well as getting feedback
from involved parties and stakeholders.
15. Improving work process and reducing steps
of works related to liquor products
		 The Excise Department has adjusted the work
process and reduced steps of works for liquor products
to be more convenient, faster, more transparent and
more efficient. The manual on the improved process
has been created to ensure accurate operation.
16. Opening up for comments from tobacco
producers to manage tax collection
		 The integration of knowledge, problems and
obstacle related to Excise Act B.E. 2560 experienced
by tobacco producers can be used as the guideline to
policy setting and strengthen the relationship between
government and private sectors.
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17. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสินค้าน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
(สมฐ.2)
		 รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ ฯลฯ ประเมินและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ฯลฯ
ท�ำให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
18. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหาร
งานส�ำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษี
ในอัตราศูนย์ (สมฐ.2)
		 รวบรวมข้ อ มู ล ประเด็ น ปั ญ หา สภาพปั ญ หา ตาม
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
และการเสี ย ภาษี ใ นอั ต ราศู น ย์ ส� ำ หรั บ สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์ บ อน (Hydrocarbon Solvent) ที่ น� ำ ไปใช้ ใ น
อุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2560 ผ่านช่องทางการรับฟังความคิด
เห็นต่างๆ และสร้างคู่มือก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส�ำหรับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อการบริหารงานส�ำหรับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

17. Improving taxation management standard for
oil and oil products
		 The Excise Department compiled all problems
and obstacles to comply with laws, declarations,
regulations, etc. to evaluate and seek for solutions to
comply such laws, declarations, regulations, etc.,
making tax collection management become more
transparent, fair, and up-to-date.
18. Improving and developing management
standard regarding zero percent excise rate payment
for hydrocarbon solvent
		 The Excise Department obtained information
on problems and their conditions to follow with its
declarations regarding the rules, procedures, process
and conditions to claim zero excise tax rate for
hydrocarbon solvent products for industrial purposes
through different communication channels. The manual
on the operational standard for hydrocarbon solvent
with zero tax rate has been created to make the whole
organization follow one single standard and operate
more efficiently.

19. โครงการปรับปรุงเกณฑ์และเงือ่ นไข ของรถยนต์นงั่
และรถยนต์ โ ดยสารที่ มี ที่ นั่ ง ไม่ เ กิ น 10 คน ประเภท
ประหยั ด พลั ง งาน แบบผสมที่ ใ ช้ พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง และ
ไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า
(Electric Powered Vehicle) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(สมฐ.2)
		 ด�ำเนินการปรับปรุงประกาศกรมฯ และแบบฟอร์ม
ต่างๆ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอร่างฯ ที่
ปรับปรุงให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ เพื่อตอบสนองนโยบาย
19. Improving the criterions and conditions of
สนั บ สนุ น การผลิ ต รถยนต์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งานไฟฟ้ า ใน
energy saving cars with less than 10 seats (Hybrid
ประเทศไทย

Electric Vehicle and Electric-powered Vehicle) under
the Board of Investment of Thailand’s electric cars
manufacturing supporting project
		 There were revisions notifications and forms
to be accurate and complete. The drafts were submitted
to The Excise Department for approval in conformity to
the policies promoting electric car manufacturing in
Thailand.

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department

43

ผลการดำ�เนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Performance under Strategic Plan for Fiscal Year 2018

20. โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เพื่ อ การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี สิ น ค้ า แบตเตอรี่ แ ละ
สถานบริการสนามกอล์ฟ (สมฐ.2)
		 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บต่ า งๆ ท� ำ ให้
การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สรุปประเด็น/ปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีหน้าที่
เสียภาษีนำ� ไปปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ท�ำให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีได้รบั ความสะดวกและได้รบั ความพึงพอใจ
จากการให้บริการของกรมสรรพสามิต

20. Opening up for comments from tax payers to
manage tax collection of battery products and golf courses
		 The Excise Department developed and
improved its regulation to enhance tax collection
management efficiency. The problems and issues
heard from tax payers are analyzed and applied to
improve the working process to be more efficient, which
will facilitate and satisfy the tax payers in their future
experience using The Excise Department’s services.

21. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ
ของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (สกม.)
		 ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับ
อนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขและพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ

21. Improving subordinate legislations of
The Excise Department with integration for sustainable
development
		 The Excise Department studied, analyzed
and compiled the information in subordinate legislations
which needs improvement and considered to improve
such legislations.

22. โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (กพร.)
		 ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมาย
(จัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนเผยแพร่จำ� นวน 250 ฉบับ) เนือ่ งจาก
มีความล่าช้าในการจัดจ้างที่ปรึกษา สาเหตุจากการปรับปรุง
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รวมทั้งปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
23. โครงการบริหารการจ่ายคืนเงินภาษีทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากกระทรวงการคลัง (สคร.)
		 ติดตัง้ ระบบบริหารการจ่ายคืนเงินภาษีให้กบั หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลการจ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้มีสิทธิ์
หลังได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และสามารถติดตาม
สถานะการด�ำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้

22. Appointing consultants to create manuals for
the public to comply with Licensing Facilitation Act B.E.
2558
		 The project to publish 250 copies of public
manuals has been unfinished and overdue due to
the delay in appointing a consultant caused by the
revisions of Government Procurement and Supplies
Management Act B.E. 2560 and related regulations.

23. Managing tax refund approved by Ministry of
Finance
		 The tax refund managing system has been
installed for involving agencies to provide the information
on tax refund to the rightful payees after receiving
approval from Ministry of Finance. The tracking system
24. โครงการการรับช�ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ is available to inform the status for the refunds in process.

(สคร.)
		 ได้ ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ รั บ ช� ำ ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เครือ่ ง EDC) ทัง้ หมด 275 แห่ง เพือ่ เพิม่ ช่องทาง
การรั บ ช� ำ ระเงิ น ภาษี แ ละรายได้ อื่ น รวมทั้ ง กองทุ น ต่ า งๆ
ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทนและเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการและผู้ช�ำระเงินให้กับกรมสรรพสามิต
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24. Accepting payments via electronic cards
		 Totally 275 EDC payment devices were
installed to accept electronic payments to increase the
ways of accepting tax payments and other incomes,
including the funds that The Excise Department is
saving for other parties. This facilitates businessmen
and those who make payments to The Excise Department.
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25. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ท�ำลาย
สุขภาพ (สผษ.)
		 ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวทางในการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จัดท�ำร่างประกาศเสนอต่อ
กรมสรรพสามิต ต่อกระทรวงการคลัง และต่อรัฐมนตรีเพื่อขอ
ความเห็นชอบ พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การด�ำเนินงาน
26. โครงการพั ฒ นาการจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต
สีเขียว (Green Tax) (สผษ.)
		 ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวทางในการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จัดท�ำร่างประกาศเสนอต่อ
กรมสรรพสามิต ต่อกระทรวงการคลัง และต่อรัฐมนตรีเพื่อขอ
ความเห็นชอบ พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การด�ำเนินงาน
27. โครงการบู ร ณาการสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก เพื่ อ ลดการ
บริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม (สลก.)
		 กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
สาธารณกุศล จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อน�ำไปสู่การลดการบริโภคสินค้า
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสั ง คม ท� ำ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
28. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์
(สลก.)
		 จากการตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสถาบั น
ครอบครัว เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิ ก ในครอบครั ว และการปลู ก ฝั ง วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี
กรมสรรพสามิ ต ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ บทความส่ ง เสริ ม สถาบั น
ครอบครัวผ่านจุลสารสามิตจ�ำนวน 16,000 เล่ม
29. โครงการสรรพสามิตสัญจร (สลก.)
		 ด�ำเนินการจัดท�ำแผนตรวจราชการของผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน
ของส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาค/พื้ น ที่ / สาขา ให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบาย/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดท�ำแผนงาน/
กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการด� ำ เนิ น งานจาก
พื้นที่จริงจ�ำนวน 10 ครั้ง
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25. Improving tax collection for unhealthy products
		 The Excise Department conducted study and
analysis on how to improve excise tax collection.
The draft of notification was submitted to The Excise
Department, Ministry of Finance and the Minister for
approval with the report on operational impacts prepared.
26. Developing Green Excise Tax collection
		 The Excise Department conducted study and
analysis on how to improve excise tax collection.
The draft of notification was submitted to The Excise
Department, Ministry of Finance and the Minister for
approval with the report on operational impacts prepared.
27. Integrating to create consciousness which
reduce consuming products with negative impacts on
health and society
		 The Excise Department organized 4 activities
for public benefit to promote less consumption of
unhealthy product for health and society to make the
public understand the role of The Excise Department.
28. The Excise Supporting Happy Family
		 The Excise Department published articles
featured in 16,000 in Samit Leaflet to make the public
aware of the importance of family, provide knowledge
on roles of each family member and contribute to
the readers’ good lifestyle.
29. The Excise on Tour
		 The project developed the plan for top
executives of The Excise Department to pay visits to
regional, area, and branch offices to inspect and
monitor the operation to ensure the compliance with
policies and plans. In addition, the project also includes
developing working plans, organizing activities to
improve relationship with the public and stakeholders
and hearing issues and problems from the actual areas
10 times.
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30. โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาส� ำ รวจ และออกแบบ
ปรับปรุงส�ำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กพร.)
		 ได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่
พื้นที่สาขา ที่เป็นพื้นที่น�ำร่องทั้ง 5 แห่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมส�ำรวจ เก็บข้อมูล และ
เป็นผู้ออกแบบทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การส�ำรวจและออกแบบปรับปรุงส�ำนักงานฯ ท�ำให้ไม่ตอ้ งจัดจ้าง
ที่ปรึกษาแต่ประการใด
31. โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.)
		 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวทางและหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
ประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ จัดท�ำคูม่ อื แนวทาง
การด�ำเนินการและประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
แจ้งให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการตามคู่มือแนวทางการด�ำเนินการ
และการประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการที่ก�ำหนด
พิจารณาและคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ สรุปผลการประเมินและเสนอผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณา
32. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของกรมสรรพสามิต (กพร.)
		 ด�ำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของกรมสรรพสามิต โดยการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม
และจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อด�ำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

30. Hiring consultants for office renovation survey
and design
		 The Excise Department surveyed area excise
offices and in 5 pilot locations and their branches, with
assistance from Department of Public Works and Town
& Country Planning who participated in the survey,
collected information and designed both internal and
external parts without any cost for the survey and
renovation design. As a result, there was no consultants
hired in this part.
31. Developing the organization with Integration
		 The Excise Department studied and analyzed
the methods and rules to evaluate the organization’s
integrated development and informed all the agencies
to follow the procedure in the manual on the guideline
for operation and evaluation for organization’s integrated
development. Then, role model agencies are selected
as the exemplars for integrated organization development
and offered to executives for consideration.
32. Adjusting the division structure in The Excise
Department
		 The adjusting for division structure started
with the development of reformation plan in department
level and then the action plan for implementation in the
year 2019.
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33. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
(กตภ.)
		 ด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การและให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ย
รับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชี
ระเบียบการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีและ
ด้านการบริหาร ติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับตรวจน�ำ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำ

33. Conducting internal audit in accordance with
good governance
		 The Excise Department shall be able to manage
and serve the auditing agencies with efficiency,
effectiveness, accountability and credibility in all kinds
of information, namely, finance, accounting, operating
rules and results, technology and management,
monitoring and evaluation. This ensures the audited
agencies receive instructions from auditors and apply
with their operations to improve effectiveness and
34. โครงการแผนพัฒนางานตรวจสอบภายในตาม efficiency as well as provide suggestion and instruction.

เกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (กตภ.)
		 ด�ำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จัดท�ำยุทธศาสตร์ การตรวจสอบด้านการบริหาร เพื่อสรุปผลการ
ปฏิ บั ติ ง านโดยการพั ฒ นารู ป แบบรายงานให้ เ ข้ าใจง่ า ยและ
น่าสนใจ และให้เกิดความเชือ่ มัน่ ให้กบั หน่วยรับตรวจ และผูบ้ ริหาร

34. Improving internal audit process in accordance
with measures of internal audit quality assurance for
government sector
		 Internal audit must be done in accordance
with the standard and integrity of conducting internal
audits. The Excise Department needs to develop
35. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน management audit strategy to summarize the operation
อย่างมีประสิทธิภาพ (สลก.)
with comprehensible and interesting format to be
		 ผลิ ต และเผยแพร่ ส่ื อ ประชาสั ม พั น ธ์ จั ด กิ จ กรรม credible for auditors and executives.

ประชาสัมพันธ์จ�ำนวน 6 ครั้ง สปอตวิทยุที่เผยแพร่จ�ำนวน 346
ครั้ง แผ่นพับจ�ำนวน 45,000 แผ่น สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์
จ�ำนวน 5,000 แผ่น เผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์จ�ำนวน 5
ครั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์จ�ำนวน 10 เดือน ชุด
นิทรรศการจ�ำนวน 66 ชุด วีดทิ ศั น์แนะน�ำกรมสรรพสามิตจ�ำนวน
400 ชุด และหนังสือรายงานประจ�ำปีจ�ำนวน 2,500 เล่ม
36. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)
		 วิเคราะห์ภารกิจ/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ แต่งตั้งคณะท�ำงานภาคประชาชน
ของกรมสรรพสามิ ต เพื่ อ จั ด ท� ำ โครงการในการสร้ า งการมี
ส่ ว นร่ ว ม รายงานความคื บ หน้ า เสนอผู ้ บ ริ ห าร และเผยแพร่
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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35. Efficiently creating understanding among the
public with proactive public relations methods
		 The Excise Department created and publicize
following public relation media: organized 6 public
relation events, aired 346 times of radio advertising,
handed 45,000 leaflets and 5,000 stickers, feature
articles in newspaper 5 times, publicize through online
media for 10 months, displayed 66 sets of exhibition,
produced 400 sets of video on introduction to The
Excise Department, and printed 2,500 copies of
annual report book.
36. Giving the public opportunities to participate
in The Excise Department’s management
		 The Excise Department analyzed its mission
and strategy to give the public opportunities to
participate in appointing public sector working group
to run projects that encourage public participation,
report their progress to the executives and publicize
the performance in the fiscal year 2018.
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37. โครงการบู ร ณาการคลั ง ข้ อ มู ล เพื่ อ รองรั บ
กฎหมายใหม่และเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ศทส.)
		 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่จัดเตรียมข้อมูลและให้
บริการ Gateway ส�ำหรับบริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารายงานที่ใช้ในการน�ำเสนอแก่เจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต จัดท�ำระบบตรวจสอบความถูกต้องของภาษีนำ� เข้า
กรมศุลกากร อีกทั้งพัฒนาและปรับปรุง Business Intelligence
Mobile บนชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile ระบบปฏิบัติการ IOS,
Android และ Windows Mobile ส�ำหรับปฏิบัติการและผู้บริหาร
เพื่ อ จั ด ท� ำ ระบบงาน Business Intelligence เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
Tracing Tax Payer ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน และสามารถเรียกใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

37. Integrating the database to support new laws
and connection with other government agencies
		 The Excise Department intended to improve
and develop data bank system that is compatible with
the new Excise Act to prepare the data and provide
gateway service to government sector to improve and
develop reports for submission to The Excise Department’s
officers. This project also includes developing the
system for accuracy checking of import tax with
Customs Department as well as improving and
developing ‘Business Intelligence Mobile’ on mobile
devices supporting IOS, Android, and Windows Mobile
for both operational and managing purposes to
develop business intelligence system, enabling the
access to tracing tax payer for operational officers and
38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ the use of information technology to conveniently and
กรมสรรพสามิตเพือ่ รองรับพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต efficiently make decisions.

ใหม่ (ศทส.)
		 เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถให้บริการและ
ใช้งานได้ตามที่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ก�ำหนด
อีกทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับ
การใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั และอนาคตทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล
เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผเู้ สียภาษี ให้มบี ริการทีค่ รบวงจร
สะดวกรวดเร็ ว โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
ด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรสามิต และ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวมในการท�ำธุรกรรมกับ
กรมฯ ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือสนับสนุน ท�ำให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ ข้อมูล
มีความถูกต้องแม่นย�ำ

38. Improving and developing The Excise
Department’s information system to support the new
Excise Act
		 The Excise Department aims to develop the
active information system that is complied with the
requirement of the new Excise Act and keep the system
modernized and support the use of new technology
today and in the future. The development is expected
to increase the services’ efficiency, completeness,
convenience and speed for tax payers while improving
transparency and fairness in the management aspect
of The Excise Department. The tax collecting management
will also benefit from reduced service cost for The
39. โครงการพั ฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรม Excise Department and also reduced transaction cost
อิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application for tax payers. The whole process will be improved for
(Excise Smart Service) (ศทส.)
modern service supported by technology to make it
		 เพื่ อ พั ฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ safe, reliable and accurate.

กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application ที่ครอบคลุมบริการ
ผูเ้ สียภาษีอกี ทัง้ พัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กรมสรรพสามิต
ข้อมูลสถิติภาษี สถิติคดี และบริการการติดตามสถานะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการที่ครบวงจร
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรมเพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ มี เ ทคโนโลยี ที่ ทั นสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยี ใ น
ปัจจุบันและอนาคตที่เป็นมาตรฐานสากล
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39. Developing electronic transaction through
Excise Smart Service mobile application
		 The Excise Department aimed to provide
electronic transaction through mobile application
whose coverage include services for tax payers as well as
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develop the system to provide information, news, tax
statistics, legal statistics and tracking service to
increase the efficiency in the service for tax payer. The
development is expected to increase the services’
completeness, convenience, speed, transparency and
fairness; which contribute to the development of information
technology system to be modernized and compatible
with international standard of today and the future.
40. Creating Enterprise Architecture (EA)
		 The Excise Department planned to create the
new Enterprise Architecture (EA) and operation plan for
information technology to comply with its core business
and business process as well as reduce duplicated
40. โครงการจัดท�ำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise working procedures. There are 3 training courses on
Enterprise Architecture (EA) the department planned
Architecture : EA) (ศทส.)
		 เพื่ อ จั ด ท� ำ สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise to attend.
Architecture: EA) ใหม่ของกรมสรรพสามิตและจัดท�ำแผน
ปฏิบตั กิ ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
(Core Business) และกระบวนการท�ำงาน (Business Process)
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของกระบวนการท�ำงาน ซึ่งมีหลักสูตรอบรม
ของโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA)
จ�ำนวน 3 หลักสูตร
41. โครงการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการตรวจพิ สู จ น์ แ ละ
จัดการของกลาง (สกม.)
		 ด� ำ เนิ น การให้ ค วามรู ้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ที่ เ กี่ ย วกั บ งานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของ
ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ ส าขาที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10
42. โครงการให้ ค วามรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินคดี (สกม.)
		 ด�ำเนินการให้ความรูค้ ำ� แนะน�ำต่อเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินคดี
ของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10
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41. Providing knowledge on works regarding
exhibit inspection and management
		 The Excise Department provided knowledge
and advises on the works related to exhibit inspection
and management of 1st thru 10th Regional Excise Offices
to its responsible officers.
42. Providing knowledge to improve capabilities
on prosecution
		 The Excise Department provided knowledge
and advises on the works related to prosecution of 1st
thru 10th Regional Excise Offices to its responsible
officers.
43. Organizing seminar regarding consideration
the appeals excise tax assessment in accordance with
new laws and prosecution
		 The Excise Department organized 2 classes
of seminar on consideration the appeals excise
tax assessment in accordance with new laws and
prosecution. The survey result showed that 92.55%
attendants had gained some knowledge and
understanding.
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43. โครงการสัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่ และการ
ด�ำเนินคดีทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต (สกม.)
		 จัดสัมมนาหลักสูตรพิจารณาอุทธรณ์การประมินภาษี
สรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และการด�ำเนินคดีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมสรรพสามิตจ�ำนวน 2 รุน่ โดยผูเ้ ข้าร่วมมีความรู้
ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 92.54

44. Providing knowledge on Procurement and
Government Supplies Management B.E. 2560 Act
		 Knowledge on Procurement and Government
Supplies Management B.E. 2560 Act is provided during
the traning with 226 attendants for the officers to learn
and operate correctly with good starndard.

45. Constructing the Excise Office and official
44. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อ residence
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สคร.)
		 The construction designs were finished in 25
		 ด�ำเนินการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ พ.ร.บ. การจัดซือ้ จัดจ้าง project and 13 project has completed the construction
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 โดยมี ผู ้ เ ข้ า รั บ การ survey.

ฝึกอบรมจ�ำนวน 226 คน เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
ความรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน

46. Elevating the Excise Department’s integrity
and transparency towards the international standards
45. โครงการก่ อ สร้ า งส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต และ
		 Elevating The Excise Department’s integrity
บ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)
and transparency towards the international standards
		 จัดท�ำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 25 โครงการ และ ส�ำรวจ showed improvement in integrity and transparency
สถานที่ก่อสร้างเพื่อจัดท�ำแบบและลงรายละเอียดการก่อสร้าง index at ‘Very Good’ level or 87.94%
แล้วเสร็จ 13 โครงการ

46. โครงการยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล (กพร.)
ด� ำ เนิ น การยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
กรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล โดยกรมสรรพสามิตมีค่าดัชนี
คุณธรรมและความโปร่งใสอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.94
47. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม (สบค.)
		 คณะท� ำ งานโครงการองค์ ก รคุ ณ ธรรม โปร่ ง ใส
ไร้ ทุ จ ริ ต ประจ� ำ กรมสรรพสามิ ต ด� ำ เนิ น การตามแนวทาง
การด�ำเนินการโครงการกระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส
ไร้ ทุ จ ริ ต โดยด� ำ เนิ น โครงการกรมสรรพสามิ ต คุ ณ ธรรม
และก�ำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตใช้คุณธรรม
อัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
48. โครงการบริหารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.)
		 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดาวเด่ น เพื่ อ ยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และศักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
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47. Conducting Excise’s integrity project
		 The Excise Department’s working team from
Integrity, Transparency, No Corruption Project has
followed the project’s process assigned by Ministry of
Finance’s Integrity, Transparency, No Corruption
Project by running Excise’s Integrity Project and
assigning sectors to
48. STAR Management Project
		 The project is run by selecting great officers
to honor their performance provide them certifications.
The star can be government officers or employees of
The Excise Department with knowledge and high
potential in their job known by government and society
to be honest and have good moral.
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49. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.)
		 กรมสรรพสามิ ต ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ บุ ค ลากร
ในกรมสรรพสามิต โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิด
เกี่ยวกับปิโตเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีโอกาสแลกเปลีย่ น
ความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานทั้งในและ
นอกหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีบุคลากร
เข้าร่วมอบรมทัง้ หมด 5,154 คน (จากเป้าหมาย 1,500 คน)

49. Human Resource Development Project
		 The Excise Department gives priority to its
officers by continuously promoting training projects to
responsible agencies such as Excise Act B.E. 2560
Project, Professional Human Resource Officer Project,
Preventive and Suppressive Measures for
Petroleum-Related Offenses. The trainings are required
to develop the officers’ knowledge, capability while
giving opportunities to share their knowledge,
experience and cooperation for both inside and outside
of their agencies. In fiscal year 2018, there were 5,154
officers attended the trainings (against the target of
1,500 officers).

50. Developing officers’ English skill
		 To increase the officers’ English skill in their
operation, The Excise Department organized training
project to improve their skill called “Introduction to
50. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของ Public Speaking & Presentation” for 5 classes.

กรมสรรพสามิต (สบค.)
		 เพือ่ เพิม่ ศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงาน โดยได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร Introduction to Public Speaking &
Presentation จ�ำนวน 5 รุ่น

51. The 8th Excise Innovation Awards VIII
		 With intention to promote and encourage the
enthusiasm to develop and improve the new formats of
service of The Excise Department, this servicing
innovation contest is organized with the total of 20
51. โครงการ Excise Innovation Awards ครัง้ ที่ 8 (สบค.) contesting agencies and individuals and10 prize winners.

		 ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด
ความตืน่ ตัวในการพัฒนา ปรับปรุงน�ำเสนอรูปแบบการให้บริการ
กรมสรรพสามิ ต โดยจัด ประกวดนวัต กรรมด้านการบริ การมี
หน่วยงานและบุคคล ส่งนวัตกรรมเข้าประกวดจ�ำนวน 20 ชิน้ งาน
มีผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมจ�ำนวน 10 ราย

52. Promoting the use of innovation to increase
operational efficiency
		 The Excise Department published document
to spread the knowledge. In addition, there were 6 sets
of informative medias, provide lecturer for the officers
52. โครงการการเสริมสร้างความรู้การใช้นวัตกรรม in agencies then conclude their suggestion and knowledge
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กตภ.)
sharing and prepare the report on the result to the
		 ด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรู้ จ�ำนวนสื่อที่ department to approve.
ผลิต ทัง้ หมด 6 ชุด เป็นวิทยากรให้กบั บุคคลในหน่วยงาน สรุปผล
การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและเสริมความรู้ พร้อมทั้งรายงานผล
การให้ค�ำปรึกษาเสนอกรมฯ เห็นชอบ
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ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้

เก็บได้จริง

เปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้ว

เก็บได้
ปีที่แล้ว

จ�ำนวน

เปรียบเทียบกับ
ประมาณการ
ตามเอกสาร

ประมาณการ
ตามเอกสาร
(600,000)

ร้อยละ

1. ภาษีน�้ำมันฯ

224,883.12 216,884.89

7,998.23

3.69

2. ภาษีรถยนต์

121,087.81 102,150.15 18,937.66

18.54

จ�ำนวน

ร้อยละ

-9,166.88

-3.90

108,400.00 12,687.81

11.70

234,000.00

3. ภาษีเบียร์

76,356.94

87,197.90 -10,840.96

-12.43

96,000.00 -19,643.06 -20.46

4. ภาษีสุรา

55,964.73

62,656.69

-6,691.96

-10.68

64,500.00

5. ภาษียาสูบ

68,548.17

68,603.09

-54.93

-0.08

68,100.00

448.16

0.66

6. ภาษีเครื่องดื่ม*

21,994.28

16,858.35

5,135.93

30.47

21,000.00

994.28

4.73

6.28

25.62

-19.35

-75.50

-

6.28

-

8. ภาษีรถจักรยานยนต์

3,843.14

3,436.21

406.93

11.84

3,450

393.14

11.40

9. ภาษีแบตเตอรี่

2,970.75

2,436.79

533.96

21.91

2,500.00

470.75

18.83

10. ภาษีสนามกอล์ฟ

590.19

570.57

19.62

3.44

580.00

10.19

1.76

11. ภาษีสถานอาบ อบ นวด

113.19

127.32

-14.13

-11.10

120.00

-6.81

-5.68

12. ภาษีเครื่องหอมฯ

586.75

292.88

293.87

100.34

280.00

80.03

81.33

-1.30

-1.60

75.00

5.03

6.71

172.87

147.68

25.20

17.06

130.00

42.87

32.98

4.03

26.62

22.59

-84.86

25.00

16. ภาษีไพ่

28.11

31.15

-3.05

-9.78

25.00

17. ภาษีพรม

0.55

32.17

-31.63

-98.30

30.00

18. ภาษีสาร cfc

2.05

0.00

2.05 71.769.05

-

2.05

-

-

-

-

-

-

-

-

3,214.30

801.90

2,412.40

300.83

785.00

580,447.27 562,361.31 18.085.96

3.22

7. ภาษีเครื่องไฟฟ้า

13. ภาษีสนามม้า
14. ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค
15. ภาษีแก้วฯ

19. ภาษีโทรคมนาคม
20. รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม

-8,535.27 -13.23

306.75 109.56

-20.97 -83.88
3.11

12.44

-29.45 -98.18

2,429.30 309.46

600,000.00 -19,552.73

-3.26

หมายเหตุ : จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
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Excise Department’s Revenue Statistics – Fiscal Year 2018

Unit : Million Baht
Item

Actual Tax
Collection

Comparison with
Previous Year

2017 Tax
Collection

Amount

Estimate
Documentation
(600,000)

%

1. Petroleum and Petroleum Products

224,883.12 216,884.89

7,998.23

3.69

2. Car

121,087.81 102,150.15 18,937.66

18.54

Comparison with
Estimate
Documentation
Amount

%

-9,166.88

-3.90

108,400.00 12,687.81

11.70

234,000.00

3. Beer

76,356.94

87,197.90 -10,840.96

-12.43

96,000.00 -19,643.06 -20.46

4. Liquors

55,964.73

62,656.69

-6,691.96

-10.68

64,500.00

5. Tobacco

68,548.17

68,603.09

-54.93

-0.08

68,100.00

448.16

0.66

6. Beverage

21,994.28

16,858.35

5,135.93

30.47

21,000.00

994.28

4.73

6.28

25.62

-19.35

-75.50

-

6.28

-

8. Motorcycle

3,843.14

3,436.21

406.93

11.84

3,450

393.14

11.40

9. Battery

2,970.75

2,436.79

533.96

21.91

2,500.00

470.75

18.83

10. Golf course

590.19

570.57

19.62

3.44

580.00

10.19

1.76

11. Massage parlor

113.19

127.32

-14.13

-11.10

120.00

-6.81

-5.68

12. Perfumes and perfume essences

586.75

292.88

293.87

100.34

280.00

80.03

81.33

-1.30

-1.60

75.00

5.03

6.71

172.87

147.68

25.20

17.06

130.00

42.87

32.98

4.03

26.62

22.59

-84.86

25.00

28.11

31.15

-3.05

-9.78

25.00

17. Carpets and other floor covering
textiles

0.55

32.17

-31.63

-98.30

30.00

18. Chlorofluorocarbon (CFC)

2.05

0.00

2.05 71.769.05

-

2.05

-

-

-

-

-

-

-

-

3,214.30

801.90

2,412.40

300.83

785.00

580,447.27 562,361.31 18.085.96

3.22

7. Electric appliances

13. Horseracing course
14. Nightclub and discotheque
15. Lead crystals and other crystal glass
16. Cards

19. Telecommunication business
20. Miscellaneous
Total

-8,535.27 -13.23

306.75 109.56

-20.97 -83.88
3.11

12.44

-29.45 -98.18

2,429.30 309.46

600,000.00 -19,552.73

-3.26

Remark : Prepared by Tax Planning Office, Excise Department; information as of October 22nd, 2018
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รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

Summary Report on Revenue
Collection, The Fiscal Year 2018

		 1. ผลการจัดเก็บรายได้
		 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตช่วงปีงบประมาณ
2561 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 580,447.27 ล้านบาท สูงกว่า ปีก่อน
18,085.96 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 3.22% แต่ตา่ กว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณการ 19,552.73 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
3.26%

		
1. Revenue Collection Performance
		 In the fiscal year 2018, the excise revenue
collection totaled Baht 580,447.27 million; an increase of
Baht 18,085.96 million or 3.22% from the previous year,
which is lower than the amount defined in the estimate
documentation for Baht 19,552.73 million or 3.26%.

		 2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
ปีงบประมาณ 2561 กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้
ภาษี ไ ด้ สู ง กว่ า ปี ก ่ อ น แต่ ต�่ ำ กว่ า ประมาณการ ซึ่ ง สามารถ
วิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้

		
2. Revenue Collection Performance Analysis
		 In the fiscal year 2018, Excise Department
collected higher amount of revenue collection when compared
to the tax amount collected in the previous year. However,
the amount is lower than the amount defined in the estimate
documentation. Below is detail of revenue collection by
major products as:

		
2.1 ภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน จัดเก็บได้
224,883.12 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 7,998.23 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ 3.69% แต่ต�่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
9,116.88 ล้านบาท คิดเป็น 3.90% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีน�้ำมันฯ
ได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากมีการปรับอัตราภาษีน�้ำมันดีเซลเมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จาก 5.850 บาท/ลิตร เป็น 6.440
บาท/ลิตร และน�้ำมันดีเซล B7 จาก 5.850 บาท/ลิตร เป็น 5.980
บาท/ลิ ต ร ส่ า หรั บ สาเหตุ ที่ จั ด เก็ บ ได้ ต�่ ำ กว่ า ประมาณการ
เนื่องจากปริมาณการใช้น�้ำมันเกือบทุกประเภทลดลงต�่ำกว่าที่
ประมาณการไว้ จึงเป็นผลให้ภาพรวมการจัดเก็บภาษีน�้ำมันของ
ปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีก่อนแต่ต่ากว่าประมาณการ
		
2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 121,087.81 ล้านบาท
สูงกว่าปีก่อน 18,937.66 ล้านบาท หรือ 18.54% และ สูงกว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 12,687.81 ล้านบาท หรือ
11.77% สาเหตุ ที่ จั ด เก็ บ ภาษี ร ถยนต์ ไ ด้ สู ง กว่ า ปี ก ่ อ น และ
ประมาณการ เนื่องจากปัจจัยบวกทางด้านพืชผลทางการเกษตร
ที่มีราคาสูงขึ้น อีกทั้ง ผู้ประกอบการรถยนต์มีการผลิตรถยนต์
รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดและมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
ท่าให้ปริมาณรถยนต์ที่เสียภาษีในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น
18.28%
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2.1 Oil and petroleum products taxes collected
totaled Baht 224,883.12 million; the increase of Baht
7,998.23 million or 3.69% from the previous year. The reasons
comprise the adjustments of tax rates applied on diesel on
June 19th, 2018 from 5.850 Baht/liter to 6.440 Baht/liter and
diesel B7 from 5.850 Baht/liter to 5.980 Baht/liter. However,
the reduced consumption of most types of petroleum to
the lower than expected point has made this tax revenue
collection lower than the amount defined in the estimated
documentation.
		
2.2 Car tax collected totaled Baht 121,087.81
million, the increase of Baht 18,937.66 million or 18.54%
from the previous year, which is higher than the amount
defined in the estimate documentation for Baht 12,687.81
million or 11.77%. The reasons why collected car tax
revenue was higher than previous year and the amount
than defined in the estimated documentation comprises the
higher prices for agricultural products and car manufacturers
releasing new models into the market with continually
promotion, raising the volume of cars for tax collection
by 18.28%.
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2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 76,356.94 ล้านบาท ต�ำ่ กว่า
ปีก่อน 10,840.96 ล้านบาท หรือ 12.43% และต�่ำกว่า ประมาณ
การตามเอกสารงบประมาณ 19,643.06 ล้านบาท หรือ 20.46%
สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้ต�่ำกว่าปีก่อน และประมาณการ
เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการชะลอการช่าระภาษี จากทีไ่ ด้มกี ารช�ำระภาษี
และสต๊อกสินค้าล่วงหน้าไปแล้วในช่วง ก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ม าตรการ
กรณีเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
รัฐบาลที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
		
2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 55,964.73 ล้านบาท ต�่ำกว่า
ปีก่อน 6,691.96 ล้านบาท หรือลดลง 10.68% และต�่ำกว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,535.27 ล้านบาท หรือ
13.23% สาเหตุทจี่ ดั เก็บภาษีสรุ าได้ตำ�่ กว่าปีกอ่ นและประมาณการ
เนื่องจากปริมาณการช่าระภาษีสุราลดลง 11.18% ซึ่งเป็นผลมา
จากการกักตุนสินค้าในช่วงก่อน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560
จะมีผลบังคับใช้ และการบริโภคที่ลดลงจากมาตรการควบคุม
ของรัฐบาล กฎหมายควบคุมการจ่าหน่ายสุราและการรณรงค์
ลดละเลิกต่างๆ
		
2.5 ภาษี ย าสู บ จั ด เก็ บ ได้ 68,548.17 ล้ า นบาท
ต�ำ่ กว่าปีกอ่ น 54.93 ล้านบาท หรือ 0.08% แต่สงู กว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 448.16 ล้านบาท หรือ 0.66% สาเหตุที่
จั ด เก็ บ ภาษี ย าสู บ ได้ ต ่ า กว่ า ปี ก ่ อ น เนื่ อ งจากในปี 2560
ผู้ประกอบการ มีการกักตุนสินค้าก่อน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
2560 จะมีผลบังคับใช้ สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ
เนื่องจากผู้ประกอบการ น�ำเข้ามีการน�ำเข้าสินค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น ในขณะที่ ก ารยาสู บ แห่ ง
ประเทศไทยก็สามารถปรับกลยุทธ์ ทางการตลาด เพือ่ ให้สามารถ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้
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2.3 Beer tax collected totaled Baht 76,356.94
million; the decrease of Baht 10,840.96 million or 12.43%
from the previous year, which is lower than the amount
defined in the estimate documentation for Baht 16,643.09
million or 20.46%. The reasons why collected beer tax
revenue were lower than previous year and the amount
defined in the estimated documentation comprises
businesses decelerating their tax payments as they had
already paid in advanced their tax and stock inventory
before Excise Act B.E. 2560 was enforced. Furthermore,
the alcoholic beverage control measures by the governments
have been stricter, which have highly affected beer
consumers’ behavior.
		
2.4 Liquor tax collected totaled Baht 55,964.73
million; the decrease of Baht 6,691.96 million or 10.68%
from the previous year, and lower than the amount in the
estimate documentation for Baht 8,535.27 million or 13.23%
because the tax payment has been reduced by 11.28%.
This was the result of product forestalling before Excise Act
B.E. 2560 was enforced and lower consumption from
government control, the laws on liquor sales control along
with anti-alcohol campaigns.
		
2.5 Tobacco tax collected totaled Baht 68,548.17
million; the decrease of Baht 54.93 million or 0.08% from
the previous year, but higher than the amount defined in
the estimate documentation for Baht 448.16 million or
0.66%. The cause of the decrease from previous year was
products forestalling during the year 2017 before Excise
Act B.E. 2560 was enforced. The reason of the amount
being higher than the amount defined in the estimate
documentation was the increased importation to supply the
demand while the Tobacco Authority of Thailand has been
able to adapt itself and reserve its market share.
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Center

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ กรมสรรพสามิต (Excise MIS & DSS)

“BI” Business Intelligent Excise Department
หรือ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ กรมสรรพสามิต”

		 ถือว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารงานตามภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของกรม เป็นศูนย์รวมของการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ และการจัดท�ำคลังข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร ให้
สามารถใช้งานร่วมกัน โดยข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต
อันได้แก่ คลังข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บภาษี การจับกุม
ผู้กระท�ำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต การอนุญาตสุรา ยาสูบ
และไพ่ และทะเบียนผูเ้ สียภาษีสรรพสามิต เป็นต้น รวมถึงการน�ำ
โปรแกรมธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Business Intelligence) ซึ่ ง เป็ น
โปรแกรมที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการ
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional
Model) ในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ หรือแผนที่ เปรียบเทียบ
ข้อมูลในส่วนต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ดังแสดงตาม
แผนภาพ
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		 Excise MIS & DSS is considered to be an
essential mechanism in the management in accordance
with the department’s missions and strategies, which
is the center of the information technology integration
and compatibility development of data banks in the
organization. Such data banks are supposed to be
conformed to the main missions of the Excise Department,
for example, data banks on tax collection, arresting
excise law offenders, permissions related to liquor,
tobacco and cards, and excise tax payer registration.
This also includes applying Business Intelligence,
which helps on data gathering, compiling,
analyzing and accessibility. The system comes with
multidimensional model where data can be displayed
in the formats of report, table, charts or map with
capability to partially compare the data based on the
users’ needs as shown in the picture.
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		 ระบบ “BI” จะช่วยดึงข้อมูลส�ำคัญของกรมสรรพสามิต
จ�ำนวนมหาศาล แล้วน�ำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าถึง และ
เข้าใจได้ง่าย เช่น ในรูปแบบรายงานตาราง กราฟ เปรียบเทียบ
ข้อมูลในส่วนต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้สามารถ Drill
Down ข้อมูลได้เป็นชั้นของข้อมูล (Hierarchy) ตามประเภท
สิ น ค้ า หรื อ หน่ ว ยจั ด เก็ บ ภาษี สามารถ Zoom ข้ อ มู ล แต่ ล ะ
ประเภทกลุ่มข้อมูล ท�ำให้สามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนการต่างๆ ในการบริหารการจัดเก็บภาษี การป้องกัน
และปราบปราม ตลอดจนการติดตาม ควบคุม ก�ำกับดูแล ได้โดย
สะดวก รวดเร็ว ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile
Application เพิ่ มประสิทธิภ าพในการตัด สินใจของผู ้ บริ ห าร
พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพียงพอ นอกจากนี้
ผู้ใช้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้งานต่อยอดเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบ
Excel, Power Point และ PDF ไฟล์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารของศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมสรรพสามิต
จะเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหาร ของ
ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลที่
ต้องใช้งาน ได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ขึ้นกับเวลา (Any time) และ
สถานที่ (Any place)

		 The “BI” system can extract enormous data
from the Excise Department and present it in the
formats that are simplified and easier to understand
such as table, charts or partially comparing data based
on users’ requests. Extra function of Drill Down enables
users to see hierarchy-based data which is sorted by
product type or tax collecting unit. Users can zoom to
focus on each type of data they need to use for specific
analyzing or planning tasks related to tax collection
management, prevention and suppression, monitoring
and controlling with ease and rapidity through web
application and mobile application with sufficient data
security measures. These quality increases efficiency
in management’s decision-making. Moreover, users
can conveniently export the data to other application
such as Excel, PowerPoint and PDF. Excise MIS & DSS
will efficiently be the center for information compilation
for management with modern information technology
and communication as the tools to timely manage
necessary data without the limitation of time and
location

Zoom
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Drill
Down

รูปแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (BI for Mobile Device)
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สำ�นักกฎหมาย

Legal Affairs Bureau

กฎหมายทีอ่ อกประกาศใช้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตได้มกี ารออกอนุบญ
ั ญัติ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้มีการออกกฎหมาย จ�ำนวน 25 ฉบับ ดังนี้
ระดับ

Laws Enforced during Fiscal Year 2018
		 In the excise tax collection management in
accordance with the Excise Act B.E. 2560, the Excise
Department issued subordinate legislations for tax
collection. During fiscal year 2018, there were 25 new
laws legislated as follows:

จำ�นวน (ฉบับ)

Types of Laws

Numbers of Laws (Issues)

พระราชกฤษฎีกา

1

Royal Decree

1

กฎกระทรวง

2

Ministerial Regulation

2

ประกาศกระทรวงฯ

4

Ministerial Notification

4

ประกาศกรมฯ

16

Departmental Notification

16

ระเบียบกรมฯ

1

Departmental Regulation

1

25

Total

25

รวม

		 รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติ
List of Subordinate Ligislations Issued during
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Fiscal Year 2018 in Pursuant to the Excise Act B.E. 2560
พระราชกฤษฎีกา
		 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 1 เรื่อง

The Royal Decrees
During fiscal year 2018 since Oct 1st,
2017 – Sep 30th, 2018 = 1 issue.

ชื่อกฎหมาย / Title
1. ก�ำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
Types of goods in pursuant to the excise tariff B.E. 2560
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กฎกระทรวง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 2 เรื่อง

The Ministerial Regulations
During fiscal year 2018 since Oct 1st,
2017 – Sep 30th, 2018 = 2 issues.

ชื่อกฎหมาย / Title

ลงวันที่ / Date

1. กฎกระทรวงก�ำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
October 31st, 2017

2. กฎกระทรวงก�ำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
Excise tariff (No.4) B.E. 2560

19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
June 19th, 2018

Excise tariff (No.3) B.E. 2560

ประกาศกระทรวงการคลัง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 4 เรื่อง

The Ministerial Notification
During fiscal year 2018 since Oct 1st,
2017 – Sep 30th, 2018 = 4 issues.

ชื่อกฎหมาย / Title

ลงวันที่ / Date

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
Appointments of officers in pursuant to the Excise Act B.E. 2560. (No. 2)

9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
October 9th, 2017

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช�ำระ
ภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่น�ำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ 2)
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)

9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
October 9th, 2017

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตผลิตไพ่
Permission for playing card manufacture B.E. 2560

12 มีนาคม พ.ศ. 2561
March 12th, 2018

4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารและการควบคุมแสตมป์สรรพสามิต
Determination on goods that is excisable by excise stamp or excise
paid mark

28 กันยายน พ.ศ. 2561
September 28th, 2018
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ประกาศกรมสรรพสามิต
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 16 เรื่อง

Departmental Notification

During fiscal year 2018 since Oct 1st,
2017 – Sep 30th, 2018 = 16 issues.

ชื่อกฎหมาย / Title

ลงวันที่ / Date

1. การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ส�ำหรับผู้ไ ด้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ไ ด้รับ
ใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม
Permission for liquor, tobacco, playing cards for licensees who received the licenses
from previous companies
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ส�ำหรับเครื่องดื่ม
ประเภทน�้ำผลไม้และน�้ำพืชผัก พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
Rules, procedure and conditions regarding zero percent excise payment for fruit
and vegetable juices B.E. 2560
3. การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�ำ และราคา
ค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
Rules, procedure and conditions regarding notifications on suggested retail price
and service price (No.2) B.E. 2560
4. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงาน แบบผสมทีใ่ ช้พลังงานเชือ้ เพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และ
แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)
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
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric
Vehicle) (ฉบับที่ 2)
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 (No.2)

9 มกราคม พ.ศ. 2561
January 9th, 2018

23 มกราคม พ.ศ. 2561
January 23rd, 2018

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
February 27th, 2018

12 มีนาคม พ.ศ. 2561
March 12th, 2018

12 มีนาคม พ.ศ. 2561
March 12th, 2018

6. ขยายก�ำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
Extending compliance period on theExcise Act B.E. 2560 (No.2)

14 มีนาคม พ.ศ. 2561
March 14th, 2018

7. ก�ำหนดแบบค�ำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตน�ำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ก�ำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบทีจ่ ะ
น�ำเข้ามา ในราชอาณาจักร และก�ำหนดด่านศุลกากรส�ำหรับน�ำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้า
มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
Determination on application form and license for import into or export from the
Kingdom tobacco leaf, snuff or tobacco, including description and label on tobacco
container for tobacco imported into the kingdom, and determination on certain
custom post, which allows tobacco leaf, snuff or tobacco import into or export from
the kingdom

17 เมษายน พ.ศ. 2561
April 17th, 2018
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ชื่อกฎหมาย / Title

ลงวันที่ / Date

8. ก� ำ หนดแบบค� ำ ขออนุ ญ าตน� ำ ใบยา ยาอั ด หรื อ ยาสู บ เข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร ก�ำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะน�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และแบบใบอนุญาต น�ำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร
Determination on application form for license for import into or export from the Kingdom
tobacco leaf, snuff or tobacco, including description and label on tobacco container
for tobacco imported into the kingdom, and tobacco leaf, snuff or tobacco import
to and export from the kingdom license form.

27 เมษายน พ.ศ. 2561
April 27th, 2018

9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ส�ำหรับเครื่องดื่ม
ประเภทน�้ำผลไม้และน�้ำพืชผัก พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
Rules, procedure and conditions regarding zero percent excise payment for fruit
and vegetable juices (No.3) B.E. 2560

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
May 11th, 2018

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�ำและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะน�ำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท�ำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามา
ในราชอาณาจักร ส�ำหรับสินค้าที่น�ำติดตัวเข้ามา หรือน�ำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า
หรือน�ำสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า
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

7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
June 7th, 2018

11. ก�ำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส�ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 3)
Determination on codes of excisable goods for electronic data interchange (No.3)

19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
June 19th, 2018

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ส�ำหรับสุราสามทับที่น�ำไป
ใช้ในการอุตสาหกรรม
Rules, procedure and conditions regarding zero percent excise rate application
for distilled liquor with alcohol concentration higher than 80 degrees used for
industry.

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
July 26th, 2018

13. ขยายก�ำหนดเวลาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (แบบที่ 3)
Extending compliance period on the Excise Act B.E. 2560 (No.3)

11 กันยายน พ.ศ. 2561
September 11th, 2018

14. ก�ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ส�ำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
ร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา
Determination on the license holders of type 2 liquor sale for bonded warehouse
of duty-free store in accordance with the custom law to use specific mark on
liquor container.

20 กันยายน พ.ศ. 2561
September 20th, 2018
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Other Performance

ชื่อกฎหมาย / Title

ลงวันที่ / Date

15. ก�ำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส�ำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 3)
Determination on using, crossing and labeling excise stamp on tobacco (No.3)

21 กันยายน พ.ศ. 2561
September 21st, 2018

16. ก�ำหนดแบบบัญชีประจ�ำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือนและสถานที่ส�ำหรับยื่น
งบเดือนและแบบบัญชีบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 2)
Determination on daily account,inventory account, monthly financial statement and
excise office where to submit monthly financial statement and inventory account,

21 กันยายน พ.ศ. 2561
September 21st, 2018

ระเบียบกรมสรรพสามิต
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 1 เรื่อง

Departmental Regulation
During fiscal year 2018 since Oct 1st,
2017 – Sep 30th, 2018 = 1 issue.

ชื่อกฎหมาย / Title

ลงวันที่ / Date

1. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
Regulation on sending money, exemption from sending money to fuel oil fund,
compensation and refund request from the fuel oil fund (No.3) B.E. 2018

17 มกราคม พ.ศ. 2561
January 17th, 2018
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ผลการดำ�เนินงานด้านอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต
Other Performance

สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ตารางสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 2561
					
(เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)		

รายการ

จำ�นวนคดี
(คดี)

ผลการจับกุม
ยาเสพติด

72

จำ�นวนผู้
กระทำ�ผิด
(ราย)
72

ประเภทของกลาง

สด (กรัม)

แห้ง (กรัม)

เมทแอมเฟ
ตามีน
(ยาบ้า/เม็ด)

-

50.7

15,354.5

กัญชา

ยาไอซ์
(กรัม)

ยาอี
(เม็ด)

113.7

2,980

ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)					
จำ�นวนรายการตรวจสอบภาษีเสร็จสิ้น (ราย)
หน่วยงาน

จำ�นวนเงิน (บาท)

ไม่พบประเด็น
ความผิด

ต้องชำ�ระ
ภาษีเพิ่ม*

รวมทั้งสิ้น

ภาษีที่ต้อง
ชำ�ระเพิ่ม*

ชำ�ระจริง

57

42

99

5,950,240.55

322,065,073.67

ส่วนภูมิภาค (สสภ.ที่ 1-10)

1,280

131

1,411

989,124,624.05

34,892,752.04

รวมทั่วประเทศ

1,337

173

1,510

995,074,864.60** 356,957,825.71***

ส่วนกลาง (สตป.)

หมายเหตุ :
* หมายถึง ผลรวมกรณีผู้ประกอบการขอช�ำระภาษีเพิ่มเติม และจากการประเมินภาษีของพนักงานเจ้าหน้าที่ 				
** หมายถึง ภาษีที่ต้องช�ำระเพิ่ม เป็นภาษีที่เกิดจากการประเมินภาษีผู้ประกอบการรถยนต์จดประกอบเป็นจ�ำนวน 211,506,850.00 บาท
		 คิดเป็นร้อยละ 21.26 ของภาษีที่ต้องช�ำระทั้งหมด เป็นภาษีที่เกิดจากการประเมินภาษีจากน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน 43,962,274.72
		 คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของภาษีที่ต้องช�ำระทั้งหมด และเป็นภาษีที่เกิดจากการประเมินภาษีจากสนามแข่งม้า 722,661,091.78 คิดเป็น
		 ร้อยละ 72.62 ของภาษีที่ต้องช�ำระทั้งหมด 		
*** หมายถึง ส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม มีการรับช�ำระภาษีค้างช�ำระรายบริษัท อาเจไทยจ�ำกัด จากการประเมินภาษีปีงบประมาณ
		 2561 และบริษัทฯ ได้มาช�ำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและภาษีเพิ่มเพื่อมหาดไทยในเดือนพฤศจิกายน 2560 จ�ำนวน 330,059,526.42 บาท คิดเป็น
		 ร้อยละ 92.46 ของจ�ำนวนเงินภาษีรับช�ำระจริงทั้งหมด								
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Audit, Prevention and Suppression Bureau

Summary on Arrests for Drug Law Violation in Fiscal Year 2018
(October 2017 - September 2018)
Type of Exhibits
Description

Number of
Cases

Number of
Offenders

72

72

Result of
Drug Arrests

Marijuana
Fresh
(Gram)

Dried
(Gram)

-

50.7

Amphetamine
(Tablets)

Methamphetamine
(Gram)

Ecstasy
(Tablets)

15,354.5

113.7

2,980

Nationwide Tax Investigation in The Fiscal Year 2018
(October 2017 - September 2018) 			
Number of tax investigation that are completed (persons)

Amount (Baht)

No fault
found

Have to pay
more taxes*

Total

Tax amount that
must be paid
additionally*

Actual
tax payment
amount

Central Agencies

57

42

99

5,950,240.55

322,065,073.67

Regional Agencies

1,280

131

1,411

989,124,624.05

34,892,752.04

Total Nationwide

1,337

173

1,510

995,074,864.60** 356,957,825.71***

Agency

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 211,506,850.00, which is 21.26% of the total tax amount that must be paid; amount of tax derived from
		 tax assessment on oil and oil products for Baht 43,962,274.72, which is 4.42% of the total amount that must be paid; and amount
		 of tax derived from tax assessment on race course for Baht 722,661,091.78, which is 72.62% of the total amount that must be paid.
*** Refers to the Central Agencies has accepted back tax payment from R.J. Thai Company Limited from the assessment in the fiscal
		 year 2018 In November 2017, the company paid for excise tax along with fine and local government tax for 330,059,526.42, which is
		 92.46% of the total amount that must be paid.								
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ผลการดำ�เนินงานด้านอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต
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ตารางแสดงผลการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมาย
สรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561		
(เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)		

Results of Suppression of Offence against
the Excise Law in the Fiscal Year 2018		
(October 2017 - September 2018)		

สินค้า

จ�ำนวนคดี
(คดี)

ค่าปรับ
(บาท)

Types of
Offences

Number of
Cases

Amounts of
Fines

สุรา

16,736

164,139,304.54

Liquor

16,736

164,139,304.54

ยาสูบ

12,325

305,708,723.96

Tobacco

12,325

305,708,723.96

ไพ่

1,286

13,579,052.40

Playing Cards

1,286

13,579,052.40

น�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน

1,574

58,132,673.80

Oil and Oil
Products

1,574

58,132,673.80

เครื่องดื่ม

52

1,975,761.48

Beverage

52

1,975,761.48

รถยนต์

53

11,289,173.46

Car

53

11,289,173.46

รถจักรยานยนต์

1,005

19,498,443.93

Motorcycle

1,005

19,498,443.93

เครื่องหอมและ
เครื่องส�ำอาง

101

1,261,872.66

Perfume and
Cosmetics

101

1,261,872.66

แบตเตอรี่

159

4,084,550.83

Battery

159

4,084,550.83

อื่นๆ

177

5,532,475.66

Others

177

5,532,475.66

รวม

33,468

585,202,032.72

Total

33,468

585,202,032.72

แหล่งข้อมูล : ระบบงานผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
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สำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

การปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกรมสรรพสามิต		
ส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561		
ลำ�ดับที่

กฎหมาย

ลงวันที่

1

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำ�หนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต
สำ�หรับสินค้าสุรา (ฉบับที่ 2)

26 ธันวาคม 2560

2

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ สำ�หรับผู้ได้รับอนุญาต
ต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม

9 มกราคม 2561

3

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำ�หนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

14 มีนาคม 2561

4

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ สำ�หรับสุราสามทับที่นำ�ไปใช้ในการอุตสาหกรรม

26 กรกฎาคม 2561

5

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำ�หนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำ�หรับคลัง
สินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรใช้เครื่องหมายบน
ภาชนะบรรจุสุรา

20 กันยายน 2561

6

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตผลิตไพ่

12 มีนาคม 2561

7

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำ�หนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต
สำ�หรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 2)

26 ธันวาคม 2560

8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำ�หนดแบบคำ�ขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำ�ใบยา
ยาอัดหรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออก ไปนอกราชอาณาจักร กำ�หนดข้อความและลักษณะ
ฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร และกำ�หนดด่านศุลกากร
สำ�หรับนำ�ใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

27 เมษายน 2561

9

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำ�หนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต
สำ�หรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 3)

21 กันยายน 2561

10

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำ�หนดแบบบัญชีประจำ�วัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า
แบบงบเดือนและสถานที่สำ�หรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 2)

21 กันยายน 2561
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Other Performance

Tax Collection Standards and Development 1 Bureau

Improvement on Legislation, Regulation and Notification of Excise Department		
The Excise Collection Standard and Development Office 1, Fiscal Year 2018		
Number

Law

Date
December 26th, 2017

1

Notification of the Excise Department regarding using, crossing and labeling
excise stamp on liquors (No.2)

2

Notification of the Excise Department regarding permission for liquor, tobacco,
playing cards for licensees who received the licenses from previous companies

January 9th, 2018

3

Notification of the Excise Department regarding extending compliance period on
the Excise Act B.E. 2560 (No.2)

March 14th, 2018

4

Notification of the Excise Department regarding rules, procedure and conditions
regarding zero percent excise rate application for distilled liquor with alcohol
concentration higher than 80 degrees used for industry.

July 26th, 2018

5

Notification of the Excise Department regarding determination on the license
holders of type 2 liquor sale for bonded warehouse of duty-free store in
accordance with the custom law to use specific mark on liquor container.

September 20th, 2018

6

Notification of the Ministry of Finance regarding application for playing card
manufacture permission.

March 12th, 2018

7

Notification of the Excise Department regarding using, crossing and labeling
excise stamp on tobacco (No.2)

December 26th, 2017

8

Notification of the Excise Department regarding application form and license for
import into or export from the Kingdom tobacco leaf, snuff or tobacco, including
description and label on tobacco container for tobacco imported into the kingdom,
and determination on certain custom post, which allows tobacco leaf, snuff or
tobacco import into or export from the kingdom.

9

Notification of the Excise Department regarding using, crossing and labeling
excise stamp on tobacco (No.3)

September 21st, 2018

10

"Notification of the Excise Department regarding determination on daily account,
inventory account, monthly financial statement and excise office where to submit
monthly financial statement and inventory account (No. 2)

September 21st, 2018
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สำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

รายชื่ออนุบัญญัติและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ก�ำหนดวงเงินประกันค่าภาษี ตามหนังสือกรมสรรพสามิต
ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว 1489 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
2. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบ
การส่งน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือ
น� ำ เข้ า ไปในเขตปลอดอากร ตามหนั ง สื อ กรมสรรพสามิ ต ที่
กค 0616/ว 1500 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการ
ควบคุมและตรวจสอบการส่งน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันออก
นอกราชอาณาจักรหรือน�ำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามหนังสือ
กรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 602 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
4. ก�ำชับให้สำ� นักงานสรรพสามิตภาค ส�ำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ติดตาม ควบคุม
ก� ำ กั บ ดู แ ล และตรวจสอบการน� ำ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ส� ำ หรั บ
เครื่องบินไอพ่นที่น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับอากาศยานไป
ต่างประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ตาม
หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1583 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม
2561
5. ก�ำหนดอัตราส่วนการเติมสาร Marker และแนวทาง
การตรวจสอบการเติมสารมาร์คเกอร์ และค่าสารมาร์คเกอร์ ทีว่ ดั ได้
ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1794 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2561
6. แนวปฏิบัติการน�ำน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันยกเว้น
ภาษี และหรือที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เก็บรวมในถังน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเสียภาษี ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค
0616/ว 1950 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department

Tax Collection Standards and
Development 2 Bureau

List of Subordinate Lisgislation and Regulations Implemented
in Fiscal Year 2018
1. Determining on excise tax insurance limit in
accordance with the Excise Department’s extremely
urgent memorandum number Gor Khor 0616 / Wor 1489
dated October 17th, 2017.
2. Determining on the regulations regarding the
control and monitoring of the export of oil and oil products
out of the kingdom or taken into free zone in accordance
with the Excise Department’s memorandum number Gor
Khor 0616 / Wor 1500 dated October 19th, 2017.
3. Practicing on the understanding in the regulation
regarding the control and monitoring of the export of oil
and oil products out of the kingdom or taken into free zone
in accordance with the Excise Department’s memorandum
number Gor Khor 0616 / Wor 602 dated February 26th,
2018.
		 4. Insisting with regional, area and branch excise
offices to monitor, control, look after and examine the
application of fuel produced for jet aircraft to fill in aircrafts
traveling international trips to be done correctly, carefully
and efficiently in accordance with the Excise Department’s
memorandum number Gor Khor 0616 / Wor 1583 dated
May 10th, 2018.
5. Determining on the ratio of added marker
substance, the methods of checking for marker substance and measuring the amount of marker substance in accordance with the Excise Department’s
memorandum number Gor Khor 0616 / Wor 1794 dated
May 25th, 2018.
		 6. The regulations on taking the oil and oil products with excise exemption and/or zero percent excise
payment to combine in the same tank for oil and oil products with regular excise payment in accordance with the
Excise Department’s memorandum number Gor Khor
0616 / Wor 1950 dated June 11th, 2018.
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ผลการปฏิบัติราชการของส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัด
เก็บภาษี 3 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 ได้ด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric
Vehicle) (ฉบับ 2) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า
(Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric
Powered Vehicle) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
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Performance of Tax Collection Standards and
Development Division 3 Fiscal Year 2018
Tax Collection Standards and Development 3
Bureau amended 2 following departmental notifications.
Notification of the Excise Department on Rules
and Condition Regarding personal car or transport car
with no more than ten seats in the forms of hybrid electric
vehicle (No.2), dated March 12th, 2018.
Notification of the Excise Department on Rules and
Condition Regarding personal car or transport car with
no more than ten seats in the forms of hybrid electric
vehicle and electric powered vehicle, dated March 12th,
2018.
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

Internal Audit Office

วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน :
ผู ้ ต รวจสอบภายในมื อ อาชี พ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ อ งค์ ก ร
ตามหลักธรรมาภิบาล

Vision of Internal Audit Office:

พันธกิจ :
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ
2. ให้ความเชื่อมั่น และให้ค�ำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการให้ดขี นึ้
3. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมและก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Missions:

ค่านิยม :
ให้ค�ำปรึกษา สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มคุณค่า ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในให้ได้รบั การยกย่อง กลุม่ ตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
จึ ง ต้ อ งก� ำ หนดกรอบคุ ณ ธรรมของกลุ ่ ม ตรวจสอบภายในขึ้ น
เพื่อปฏิบัติตนเพื่อท�ำให้เกิดความเชื่อมั่น เที่ยงธรรม เป็นอิสระ
และมีคุณภาพ
1. ความเป็นอิสระ (lndependance)
1.1 กลุ่มตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุด
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการใดๆ ที่
อาจน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือ
สร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
1.3 ผูต้ รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
1.4 ไม่เข้าตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในระยะเวลา 1 ปี
1.5 ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบและใช้วิธี
การตรวจสอบต่างๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นโดยไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลใดๆ
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Being professional auditors, adding value to
organization with good governance.
1. Conducting internal audit in accordance to
internal audit standard and the moral code of internal audit
for government agencies.
2. Provide credibility and advice with fairness and
independence to support and improve the operation of
government agencies.
3. Evaluate and improve the efficiency of risk
management process with systematically control and
monitoring.
4. Cooperating or supporting the operation of other
related or assigned agencies.

Values:

Providing suggestions, creating credibility and
value in accordance with good governance.
To improve the status and the honor of internal
auditing profession, Internal Audit Office of Excise Department
has set its own moral framework to follow and create credibility,
fairness, independence and quality for its operation.
1. lndependence
1.1 Internal Audit Office is operating directly under
the head of agencies and Director of Internal Audit Office
is the highest management position.
1.2 Internal auditors are not participating in any
committee that could ruin the internal auditing profession
or the government agency.
1.3 Internal auditors are independent for their operation.
1.4 Internal auditors are not allow to audit activities
with their own interest within 1-year period.
1.5 Internal auditors must plan the audit, apply
auditing methods and express their opinions without falling
under any influences.
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2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความยุติธรรมและเป็น
กลาง ปราศจากความล�ำเอียง
2.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ

2. Objectivity
2.1 Internal auditor must be fair and honest without
prejudice.
2.2 Internal auditors must report all the important
facts found during the audit.

3. ความซื่อสัตย์ (Honesty)
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย
ความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ
3.2 ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพ
3.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการ
กระท�ำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
3.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่กระท�ำการหรือสนับสนุน
ให้ผู้อื่นกระท�ำการโดยทุจริต เพื่อให้เกิดการปลอมแปลง แก้ไข
ปกปิดหรือท�ำลายหลักฐานให้ผิดไปจากความเป็นจริง

3. Honesty
3.1 Internal auditor must diligently operate their
duties with honesty, and responsibility.
3.2 Internal auditors must obey the laws, regulations,
codes of conduct and reveal as much information as
professional ethics allowed.
3.3 Internal auditors must not be involved in any
unlawful activities.
3.4 Internal auditors must not conduct or support
others to corrupt, counterfeit, adjust, cover up or destroy
any evidence to make the audit result appear differently
from the fact.

4. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้
และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
4.2 ผูต้ รวจสอบภายในต้องไม่นำ� ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จาก
การปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงเปิดเผยชื่อหน่วยงานใน
การน�ำเสนอ หรือเผยแพร่ผลการตรวจสอบ หรือประเด็นปัญหา
เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน
5. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
5.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องน�ำความรู้ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์มาใช้งานอย่างเต็มที่
5.2 ผู ้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ และระเบียบที่ก�ำหนด
5.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการด้วยจิต
สาธารณะอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
5.4 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยก�ำหนด
ให้ผู้ตอบอ้างถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติ
5.5 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
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4. Confidentiality
4.1 Internal auditors must be cautious in using and
protecting the information received during the operation.
4.2 Internal auditors must not use the information
received from the audit process to their own interests.
4.3 Internal auditors should not reveal the name of
agencies during the presentation or spreading audit result
or the issues which lead to improving the operation system.
5. Competency
5.1 Internal auditors must fully apply their
knowledge, skill and experience to the operation.
5.2 Internal auditor must operate their tasks with care
and deliberateness, holding on to the standard of internal
audit for government agencies and specified regulations.
5.3 Internal auditors must routinely and continuously
develop their potential as well as effectiveness and quality
of service with public mind.
5.4 Internal auditors must provide advices to the leader
of government agencies, audited unit, and those responsible
by referring to laws, rules, regulations, and processes.
5.5 Internal auditors must complete their tasks to
achieve the objectives of annual internal audit plan.
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรือ่ ง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
กรมสรรพสามิ ต ได้ ย กระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน ให้มคี วามทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยน�ำเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center : GECC) มาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ ให้จัดตั้ง
เป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
และอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่เดินทางมา
ติดต่อราชการกับส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ที/่ พืน้ ทีส่ าขา ทัว่ ประเทศ
โดยศูนย์ราชการสะดวก เป็นการบริการที่ให้ความช่วยเหลือ
หรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ
โดยเฉพาะผู ้ รั บ บริ ก ารที่ ม าติ ด ต่ อ ครั้ ง แรก เป็ น การบริ ก าร
ที่สนับสนุนให้การติดต่อราชการมีความง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ในการขอรั บ บริ ก าร มี ช ่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย
มีการสร้างแนวปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป็นการบริการที่สามารถพัฒนาไปสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) ณ จุดเดียวได้ รวมทัง้ เป็นการบริการ
ที่สามารถจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพื้นที่ปัญหาได้อีกด้วย ซึ่งการ
จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกจะสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ต้องการปรับปรุงหน่วยงานบริการประชาชนด้วย
การพัฒนากลยุทธิก์ ารให้บริการ และพัฒนาทักษะความช�ำนาญ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะท�ำให้การติดต่อขอรับบริการจากส�ำนักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที/่ พืน้ ทีส่ าขาทัว่ ประเทศ เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่การ
บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก โดยมีมุมมองที่ส�ำคัญของการให้
บริการ 4 ด้านคือ ด้านสถานที่ ต้องเข้าถึงง่าย และสะดวกในการ
ติดต่อขอรับบริการ ด้านบุคลากร ต้องมีจิตบริการ (Service
Mind) ด้านงานที่ให้บริการ ต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซ�้ำซ้อน มีความง่ายต่อเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการ และด้านอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ตามภารกิจของ
กรมสรรพสามิต ซึ่งต้องมีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนที่
ชัดเจน ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกจะยกระดับมาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารของส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ / พื้ น ที่ ส าขา
ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
ยังเป็นเครื่องในการประเมินผลการด�ำเนินการให้บริการและ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมสรรพสามิต
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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Administrative System
Development Office

The Certification for Service Standard of Government Easy
Contact Center : GECC
The Excise Department has elevated its standard of
public service to be modern, transparent and fair with good
standard and become accepted in national level by applying
the rules of Government Easy Contact Center (GECC) to
elevate the service of area and branch excise offices
nationwide. Government Easy Contact Center were then
established to provide suggestions and facilitate the
people for service efficiency and confidence amont the
people coming in contact with area and branch excise
offices nationwide. Government Easy Contact Center has
served the purposes of providing assistance and facilitating
the contacting people, especially people contacting for the
first time; supporting simple public service contact with
variety of different accesses to services and regulations
allowing to operate in one standard; enabling development
into Once Stop Service (OSS) and forming a working team
to provide on-site solution at areas with problems. The
establishment of Government Easy Contact Center will be
in conformity to government’s policies that excourage
improving public service agencies through developing
service strategic development as well as officers’ skill and
expertise, which helps facilitating and accellating the
service for the people by the Excise Department, allowing
people to access the services from area and branch excise
offices with greater convenience and speed. There are 4
points of view in providing service to the people. Firstly, the
location must be accessible and convenient for the people
contacting for service. Secondly, the staff members must
have service mind. Thirdly, the service operations must be
satisfying the people’s need supported by simple working
process without duplication and complication to make it
easy for the staff to operate. And lastly, the other points in
accordance with appropriateness and missions of the
Excise Department. There must be clear standard of
service and the application of Government Easy Contact
Center will elevate the standard of service of area and
branch excise offices across the country to operate under
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ในปี พ.ศ. 2560 ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร 3 ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของ
กรมสรรพสามิตเป็นแห่งแรก และในปี พ.ศ. 2561 มีส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 11 แห่ง
(ดั ง ตาราง) ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารของ
กรมสรรพสามิตมีมาตรฐานระดับประเทศ พร้อมที่จะอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ รวมทั้งช่วยสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อกรมสรรพสามิต

the same standard and direction and also serve as a tool
to evaluate the service performance and create good
image for the Excise Department.
In 2017, Area Excise Office Bangkok 3, was the first
excise office to be certified the service standard by
Governemnt Easy Service Center (GECC) 2017. In 2018,
there were 11 more area or branch excise offices certified
by Government Easy Contact Center (as shown in the table
below). This fact has proved that the service provided by
the Excise Department has reached the national standard
and its preparedness to efficiently and effectively serve the
people, which have brought satisfaction on the service as
well as good image and confidence toward the Excise
Department.

ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีจ�ำนวนส�ำนักงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GECC รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ดังนี้

In 2017-2018, there were 12 excise offices certified by GECC standard as follows:
ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC

ภาค

2560

10

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

2

พื้นที่จันทบุรี สาขาเมือง

3

พื้นที่อำ�นาจเจริญ สาขาเมืองอำ�นาจเจริญ

4

พื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม

5

พื้นที่ลำ�พูน สาขาเมืองลำ�พูน

5

พื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่

5

พื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

5

พื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์

6

พื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์

8

พื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน

9

พื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง

10

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

2561

รวม
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สำ�นักงานสรรพสามิต
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Year of GECC Certification

Region

2017

10

Area, Bangkok 3

2

Area, Chanthaburi, Muang Branch

3

Area, Amnat Charoen, Muang Amnat Charoen Branch

4

Area, Nakhon Phanom, Muang Nakhon Phanom Branch

5

Area, Lamphun, Muang Lamphun Branch

5

Area, Chiangmai, Muang Chiangmai Branch

5

Area, Chiangrai, Muang Chiangrai Branch

5

Area, Uttaradit, Muang Uttaradit Branch

6

Area, Nakhon Sawan, Muang Nakhon Sawan Branch

8

Area, Surat Thani, Phunphin Branch

9

Area, Phattalung, Muang Phattalung Branch

10

Area, Bangkok 1

2018

Total

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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นางสดศรี พงศ์ อุ ทั ย รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต และ
ข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และตรารับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561 โดยมี นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี
ให้ โ อวาท และมอบโล่ รั บ รองมาตรฐานศู น ย์ ร าชการสะดวก
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 และ 4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็ น ทรา บายเซ็ น ทาราศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั่ น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

76

Mrs. Sodsri Ponguthai, Deputy Director General of
the Excise Department and the offices from the Excise
Department attended the honorary shields and crests
presentation ceremony for Government Easy Contact
Center (GECC) Service Standard Certification 2018. In this
occasion, Mr. Visanu Krua-ngam, Deputy Prime Minister
delivered a speech and presented honorary shields for
Government Easy Contact Center Service Standard
Certification 2018 at Vayupak Meeting Room 3 and 4 on 4th
floor of Centra Hotel by Centara Government Complex
Hotel and Convention Centre, Chaeng Wattana, on
September 27th, 2018.

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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เรือ่ ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

Integrity and Transparency Assessment: ITA Fiscal Year
2018

การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ตลอดจน ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี ค วามโปร่ ง ใส ขั้ น ตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมี
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน
ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต การประเมิน
แนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงาน
ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ภายในและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ภายนอก ซึ่ ง มี ความ
ส� ำ คั ญ และสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ใ นการ
ด�ำเนินงานที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกยกระดับให้เป็นกลไก
และตัวชีว้ ดั ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ

Integrity and Transparency Assessment : ITA is the
evaluating tools that cover all aspects of public service
operations from executives’ management to the operatives’
performance and the “working system” evaluation, especially
the transparency disclosure of procurement process,
which is of high standard and fair without discrimination to
be operating with good governance. Agencies’ “culture” is
also included as what is being evaluated in agencies
emphasizing in promoting honest culture and value by
evaluating the methods to prevent against corruption and
operations that might cause conflict of interest as well as
evaluating the overall performance reflected through the
acknowledgement of internal stakeholders and external
stakeholders, which is essential in and able to reflect in the
good quality of operating with integrity and good
governance that government officers and agencies must
keep in their minds and be able to put into action.
In addition, Integrity and Transparently Assessment
for Government Sector was elevated to be the important
mechanism and indicator to drive the operation related to
prevention and suppression against corruption as well as
promote integrity and transparency in both national and
international level as follows:

ระดับประเทศ
1. กลไกการขับเคลื่อนและถูกก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบ
ปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. ถูกก�ำหนดให้เป็นตัวชีว้ ดั แนวทางที่ 2 “การป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3. เป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตาม
รายงานเรื่อง “การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหาร
งานที่ มี ธ รรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ” โดยคณะกรรมการวิ ส ามั ญ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

National Level
1. The driving mechanism is determined as strategic
indicator in accordance with National Strategy on preventing
and suppressing corruption in the 3rd period (2017-2021)
2. The indicator is determined as the 2nd method
for “Proactive Corruption Prevention” according to the
integrated plan for preventing corruption.
3. The indicator is working as the mechanism to
elevate good governance according to the report “Reform
of Measures Promoting Management System with Good
Governance for Government Sector” prepared by Select
Committee for National Reform Steering for Issues Related
to Corruption, National Reform Steering Assembly.
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ระดับสากล
1. เป็นเครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
2. เป็นเครื่องมือในการวัดความส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ที่
16.5 เรื่อง “การลดการทุจริตในต�ำแหน่งหน้าที่และการรับสินบน
ทุกรูปแบบ” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)

International Level
1. The indicator is a tool for elevating Thailand’s
Corruption Perceptions Index (CPI)
2. The indicator is a tool for measuring the success
in accordance with objective number 16.5 on “Reducing
Corruption and All Forms of Bribery” in accordance to
Sustainable Development Goals (SDGs).

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ The framework for evaluation of Integrity and Transparency
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA) consists of 5 following indexes.
Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. Transparency Index
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2. Accountability Index
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3. Corruption - Free Index
3. ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
4. Integrity Culture Index
(Corruption – Free Index)
5. Work Integrity Index
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture
Index)
The evaluation is conducted by 3 data sources,
5. ดัชนีคณ
ุ ธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work Integrity which are:
Index)
1. Internal Integrity and Transparency Assessment
(IIT) whose data is obtained by opinion survey from evaluated
ประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ
agencies’ officers
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
2. External Integrity and Transparency Assessment
Transparency Assessment: IIT) โดยการส�ำรวจความคิดเห็น (EIT) whose data is obtained by opinion survey from
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
evaluated agencies’ stakeholder
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
3. Evidence-Based Integrity and Transparency
Transparency Assessment: EIT) โดยการส�ำรวจความคิดเห็น Assessment (EBIT) whose data is obtained by answering
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
question supported by attached document as evidence to
3. หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity evaluate the agency’s working system.
and Transparency Assessment: EBIT) เป็นการประเมินระบบ
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน โดยการตอบค�ำถามพร้อมแนบ
In the fiscal year 2018, the Excise Department was
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบ
evaluated for Integrity and Transparency Assessment. The
overall score was 87.94%, which is considered to be “very
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิตมีผลการ high”. The Excise Department is ranked 37 from total of 146
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน โดย agencies evaluated. The details on the score for each index
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.94 ซึง่ ถือว่ามีคณ
ุ ธรรมและ and tool are summarized below.
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานระดับ “สูงมาก” และเมื่อท�ำการ
จัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่า กรมสรรพสามิตอยู่ใน
อันดับที่ 37 ของจ�ำนวน 146 หน่วยงาน ซึ่งสามารถจ�ำแนก
คะแนนการประเมินตามดัชนีและเครื่องมือการประเมินได้ ดังนี้
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1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน จ�ำแนกตามดัชนี

1. Integrity and Transparency Assessment score by index

คะแนน ITA = 87.94 (ถ่วงน�ำ้ หนัก)
ITA Score = 87.94 (Weight)
ดัชนี
คะแนนดัชนี (ร้อยละ)

Index

ระดับผล
การประเมิน

Level of Score

Index Score (%)

ความโปร่งใส (Transparency)

97.13

สูงมาก
Very High

ความพร้อมรับผิด (Accountability)

79.85

สูง
High

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน (Corruption – Free)

89.97

สูงมาก
Very High

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

86.43

สูงมาก
Very High

คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

81.72

สูงมาก
Very High

หมายเหตุ:
1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมคะแนนแต่ละดัชนีที่ได้ถ่วงน�้ำหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคิดร้อยละที่ยังที่ยังไม่มีการถ่วงน�้ำหนัก ส�ำหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนี
Remark:
1. ITA score refers to the total score of all indexes combined after handicapped
2. Index Score is calculated score of each index without handicap, which should be done before comparison between each index.

2. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน จ�ำแนกตามแหล่งข้อมูล

2. Integrity and Transparency Assessment score by sources of data
แหล่งข้อมูล

Source of Data

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ)

Evaluation Score (%)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)

77.46

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)

91.48

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)

95.45
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ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและ
From comparison of Integrity and Transparency
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน จ�ำแนกตามแหล่งข้อมูลตั้งแต่ Result by each data source from fiscal year 2016 to
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิต fiscal year 2018, the Excise Department’s score has
มีผลการประเมินโดยภาพรวม และมีอันดับผลคะแนนที่สูงขึ้น improved in overall with higher score ranking as follows.
มีรายละเอียดดังนี้
ผลคะแนน Score
ล�ำดับที่
No.

แหล่งข้อมูล
Data Source

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
Fiscal Year 2016 Fiscal Year 2017 Fiscal Year 2018

1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)

63.76

71.78

77.46

2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)

71.16

79.36

91.48

3

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)

72.56

95.45

95.45

ผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม (ร้อยละ)
Overall ITA Score (%)

74.85

82.36

87.94

ระดับผลการประเมิน
Level of Score

สูง
High

สูงมาก
Very High

สูงมาก
Very High

อันดับผลคะแนนของส่วนราชการระดับกรม
Ranking among Government Agency
(Department Level)

134

90

37

จ�ำนวนส่วนราชการระดับกรม (หน่วยงาน)
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA
Total Number of Department Agencies at Department
Level Participating in ITA Evaluation.

148

147

146

เรือ่ ง โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ได้ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของกรม
สรรพสามิต และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมากรมสรรพสามิ ต
สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ประสบผล
ส� ำ เร็ จ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง นั บ ตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
กรมสรรพสามิตได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
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Public Sector Management Quality Award (PMQA)
Since the fiscal year 2006 until the present, Management
System Development Group has continually conducted
Public Sector Management Quality Award (PMQA) Project
whose objective has been to develop the quality of public
sector management in the Excise Department and encourage
officers to gain solid knowledge, understanding and
participate in development of public sector management.
The past performance has proven this project to be
successful as the Excise Department has been qualified for
Fundamental Level (FL) rating since the fiscal year 2012
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(Fundamental Level : FL) และได้รับรางวัลระดับชาติจาก
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มาโดยตลอดนับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 – 2559 จ�ำนวน 5 รางวัล จาก 5 หมวด ได้แก่ รางวัลความ
เป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมจากหมวดที่ 6
ในปี พ.ศ. 2555 รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติจากหมวดที่ 2 และรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
และการจัดการความรู้จากหมวดที่ 4 ในปี พ.ศ. 2556 รางวัล
ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหมวดที่ 3 ในปี พ.ศ. 2557 และรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐจากหมวดที่ 1 ในปี พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตได้ส่งผลการด�ำเนินงานขอรับรางวัล
จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. จ�ำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น และรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
อย่างไรก็ตาม แม้ในปีที่ผ่านมากรมสรรพสามิตจะยังไม่ได้รับ
รางวัลดังกล่าว แต่กรมสรรพสามิตยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

and was awarded national prizes from Office of the Public
Sector Development Commission (OPDC) during the fiscal
year 2012 – 2016 totally 5 prizes from 5 categories, namely,
Excellence in Quality and Innovation Process from Category
6 in 2012, Excellence in Strategic Planning and Communication
for Implementation from Category 2 and Excellence in
Organizational Performance Analysis and Knowledge
Management from Category 4 in 2013, Excellence in
Focusing on Clients and Stakeholders from Category from
Category 3 in 2014 and Public Sector Management
Quality Award from Category 1 in 2016. In fiscal year 2017,
the Excise Department applied for 2 prizes from OPDC, i.e.,
Excellence in Public Sector Management Quality and
Public Sector Management Quality from Category 5:
Focusing on Human Resource. However, despite the
Excise Department not receiving the prizes, the Excise
Department still continue to develop its own public sector
management quality.

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิตได้มุ่ง
เป้าหมายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(PMQA 4.0) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยให้สอดรับกับ
โมเดลไทยแลนด์ 4.0 โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ก�ำหนดเครื่องมือ
การประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ
เพื่ อ เชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการกั บ เป้ า หมายและ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศคือ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่ เป็นเกณฑ์การประเมิน
รูปแบบใหม่โดยมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประเมิน
ส่วนราชการเพื่อรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 โดย
จ�ำแนกผลการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับพื้นฐาน

In the fiscal year 2018, the Excise Department
targeted towards the Public Sector Quality Management
Award 4.0 (PMQA 4.0) to comply with the operating
direction of OPDC, which intends to develop Thailand’s
government service system to comply with Thailand 4.0
Model. OPDC specified the integrated tool to evaluate
government service management system to provide the
connection between the strategies of public service agencies
and the nation’s targets and direction. The tool is called
PMQA 4.0, which is the new form of evaluation, applying
computer program to evaluate public service agencies and
to approve the status of public service system 4.0. There
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(300 - 399 คะแนน) 2) ระดับก้าวหน้า (มากกว่าหรือเท่ากับ 400
คะแนน) และ 3) ระดับพัฒนาจนเกิดผล (มากกว่าหรือเท่ากับ
500 คะแนน) ซึ่งผลการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิต พบว่า
กรมสรรพสามิตได้เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานทีผ่ า่ นการประเมินอยูใ่ น
ระดับพืน้ ฐาน (จากหน่วยงานทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ สิน้ กว่า 200
แห่ง ทั้งนี้ หน่วยงานอีก 4 แห่งที่มีผลการประเมินผ่านระดับ
พื้นฐาน ได้แก่ กรมสรรพากร กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข และกรมปศุสัตว์) และจากการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติ
ให้คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปตรวจเยี่ยมการ
ด�ำเนินการเพือ่ ศึกษา ถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลีย่ นแนวทาง
ในการจัดท�ำแผนการพัฒนาองค์การสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0
ณ กรมสรรพสามิต ซึ่งเมื่อวันพฤหัส บดีที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. ศาสตรจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ได้เป็น
ประธานน�ำคณะผูท้ รงคุณวุฒอิ กี จ�ำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการตรวจ
เยี่ยมกรมสรรพสามิต โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี
กรมสรรพสามิตในขณะนัน้ เป็นประธานน�ำคณะผูบ้ ริหารระดับสูง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ โดย
การตรวจเยี่ยมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเป็นการศึกษา
ถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการ
ด�ำเนินงานไปสูก่ ารเป็นกรมสรรพสามิต 4.0 ณ ห้องประชุมราชวัตร
ชัน้ 5 กรมสรรพสามิต และช่วงสุดท้ายเป็นการน�ำคณะผูท้ รงคุณวุฒิ
เดินเยี่ยมชมผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของ
กรมสรรพสามิต ณ ตึกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Mobile

are 3 levels for evaluation results: 1) Basic Level (300-399
points), 2) Progressive Level (400-499 points), and 3)
Developed Level (500 and above). The Excise
Department’s performance is evaluated to be one of the 5
agencies in Basic Level (from more than 200 agencies
participating in the evaluation, the other 4 Basic Level
agencies include Revenue Department, Department of
Disease Control, Office of the Permanent Secretary for
Public Health, and Department of Livestock Development).
From the conference of Subcommittee on Public Service
System Development Related to Good Community Affair
Management Promotion on August 10th, 2018, there were
conclusion for the members of subcommittee and experts
to visit the Excise Department to conduct survey on the
operation, study, analyze and share their methods of
preparing the organization development plan to be a part
of Public Service System 4.0. On Thursday September 6th,
2018, at 9.00 -12.00 hr., Dr. Pratya Vesarat led 3 experts to
participate in the visit to the Excise Department with
Mr. Kritsada Chinavicharana, then Director General of
the Excise Department, presided the event and led high
executives, government officers, and employees to
welcome. The visit comprised 2 parts; the first part at Ratchawat Meeting Room, 5th Floor, the Excise Department was
studying, analyzing and sharing the methods on how to

การตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

Pictures taken during the visit to survey the result of organization development toward Public Service System 4.0
at the Excise Department’s operating areas.
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Lab ศูนย์บริการและเรียนรู้ขอ้ มูลกรมสรรพสามิต แบบอัจฉริยะ
(Smart Learning) และห้อง Command Center เป็นต้น ซึ่งจาก
การหารื อ และร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล รวมถึ ง การเยี่ ย มชม
การด�ำเนินงานจริง คณะผู้ทรงคุณวุฒิมีความประทับใจ และ
ให้การชื่นชมการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิตว่ามีสอดคล้อง
กับการเป็นระบบราชการ 4.0 รวมถึงสามารถเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาไปสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ได้ต่อไป
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิต ยังได้รับเชิญเข้าร่ วมการ
สัมมนาวิชาการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 และร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาองค์กรสูร่ ะบบราชการ 4.0
ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
เวลา 9.30 - 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร
อิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยรองนายกรัฐมนตรี
นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม ประธานในพิ ธี ไ ด้ เ ข้ า เยี่ ย มชมผลงานที่
กรมสรรพสามิตได้คดั เลือกไปจัดแสดงจ�ำนวน 2 ผลงาน ประกอบ
ด้วย 1) Excise Knowledge Sharing ซึ่งเป็นศูนย์บริการและ
เรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอัจฉริยะ (Smart Learning)
และคลังข้อมูลความรู้ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Archive) และ
2) Mobile Application “Excise Smart Service” เป็น Mobile
Application ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถต่อ
ใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ได้ด้วยตนเอง

work toward becoming the Excise Department 4.0 and the
second part was leading the experts through the survey on
the technology-related operation, which is the outstanding
part of the Excise Department, at Information Technology
Building. The examples of visited places include Mobile
Lab, The Excise Department’s Smart Learning and Service
Center, Command Center. According to the discussion and
information sharing during the visit, the experts were
impressed and praised the operation of the Excise Department
for being complied with Public Service System 4.0 and its
capability of being the role model for other agencies to
develop towards Public Service System 4.0 in the future.
Moreover, the excise department was invited to
participate in the annual academic seminar 2018 and the
exhibition displaying the achievements related to developing
organizations towards Public Service System 4.0, which is
organized by OPDC on Friday September 14th, 2018, from
9.30-15.30 hr., at Grand Diamond Ballroom, Impact Forum
Building, Muangthong Thani, Nonthaburi. Visanu
Krua-ngam, Deputy Prime Minister, who was the event’s
chairman encountered the Excise Department’s 2 selected
achievements consisted of 1) “Excise Knowledge Sharing”
– the smart learning and service center with digital archive
and 2) “Excise Smart Service” – the mobile application that
helps facilitating people in renewals of liquor, tobacco and
playing cards selling licenses by themselves.

รูปภาพนิทรรศการสัมมนาวิชาการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Pictures taken during the annual academic seminar 2018
at Grand Diamond Ballroom, Impact Forum Building, Muangthong Thani
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กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลการด�ำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์

Goods and Exhibits Analysis Office

Performance in Accordance with Strategic Projects

ส่วนวิเคราะห์ 1
1. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้อง
ปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จ�ำนวน 12 ครั้ง (เป้าหมาย 10
ครั้ง) สูงกว่าเป้าหมาย 2 ครั้ง และออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้
ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา โดยส�ำรวจผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมสัมมนามีความรูเ้ พิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละเฉลีย่ 85 พร้อมทัง้
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85
2. โครงการแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ท�ำไวน์โดยใช้เทคนิค
NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน
ด�ำเนินการก�ำหนดรายละเอียดเครือ่ งมือครุภณ
ั ฑ์ทจี่ ดั ซือ้
ตามขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ สุ่มซื้อตัวอย่างสุรา และตรวจรับ
เครือ่ งมือ NMR พร้อมทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครือ่ งมือ

Laboratory Analysis Part 1
1. Proactively inspecting on liquor quality to
ensure sustainable development
The project inspected liquor samples using
mobile labs 12 times (against 10 times target), which is
twice higher than the target. In addition, the project
provided knowledge and advice on liquor quality
development. According to the survey, 85% of attendees
gained more knowledge and satisfied with the training.
2. Categorizing types of raw materials, used for
wine production, by NMR technique for sustainable
taxation
The specifications of the tools are determined
before the procurement in accordance with the
procurement procedure. The liquor samples are
ส่วนวิเคราะห์ 2
bought and used for testing during the receiving and
1. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน�้ำมันเพื่อป้องกัน examination of NMR equipment to see its efficiency
การหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน
during actual operation.

ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน�้ำมันที่ต้องสงสัยว่า
มิชอบด้วยกฎหมาย จ�ำนวน 3,560 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,240
ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 1,320 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.08
พร้อมทั้งส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย 90 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน�้ำมันที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย มีความถูกต้องและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. โครงการพั ฒ นาเทคนิ ค และมาตรฐานการตรวจ
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 จาก
ปิโตรเลียม
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง และการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนจึงด�ำเนินการศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็น
น�้ำมันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม และน�ำเทคนิคการตรวจ
วิ เ คราะห์ เพื่ อ ใช้ พิ จ ารณาพิ กั ด อั ต ราภาษี พร้ อ มทั้ ง ทดสอบ
ตัวอย่างสินค้า จ�ำนวน 980 ตัวอย่าง
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Laboratory Analysis Part 2
1. Oil products integrated inspection as a
sustainable prevention against the excise avoidance.
The inspection was conducted on oil sample
suspected to be violating the excise law as many as
3,560 samples (against 2,240 samples target), which
is 1,320 samples or 37.08 higher than the target. The
survey result shows that the customer satisfaction is
90% in average. The inspection was performed to
prevent and suppress illegal oil product with highest
accuracy, speed and efficiency.
2. Development on technique and measure used
for inspection other kinds of oil or products that are not
produced from petroleum
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3. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สนิ ค้าน�ำ้ มัน
หล่อลื่นและน�้ำมันที่คล้ายกัน
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาและน� ำ เทคนิ ค การตรวจวิ เ คราะห์
สินค้าน�้ำมันหล่อลื่นไปใช้พิจารณาพิกัดอัตราภาษี พร้อมทั้ง
ทดสอบตัวอย่างสินค้า จ�ำนวน 2,044 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 256
ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 1,788 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนา
ประเทศอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
ส่วนวิเคราะห์ 3
1. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่ม
และสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่ม
และสินค้าอืน่ ๆ จ�ำนวน 2,403 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 480 ตัวอย่าง)
สูงกว่าเป้าหมาย 1,923 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80.02 พร้อมทั้ง
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85.33
ผลการปฏิบัติราชการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 รถปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นที่
สามารถรองรับสินค้าทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกรมสรรพสามิต
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ประเทศ และยังเตรีย มการเพื่อ รองรั บแผน
บริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน กรณีเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การชุมนุมทางการเมืองปิดสถานที่ราชการ
ไฟไหม้ ไฟดับ น�้ำท่วม หรือเหตุอื่นๆ อันอาจท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติในห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง
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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 980 product samples.
3. Lubricating oil and similar oil inspection
technique development
The inspection technique for lubricating oil was
applied to determine excise tax rate as well as tested
2,044 samples, (against 256 samples target), which is
1,788 samples higher than the target. This project was
conducted in order to create 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.
Laboratory Analysis Part 3
1. Creating database on sugar content in
beverage and other products to support taxation
Totally 2,403 samples of beverage and other
products are tested (against the target of 480 samples),
which is 1,923 samples or 80.02% above the target.
The survey result shows that the customer satisfaction
is 85.33%.
		
Performance of the Goods and Exhibits Analysis Group
for the Fiscal Year 2018
In the fiscal year 2018, 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.
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กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางยังสามารถรองรับงาน
ที่ เพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ ง มี ผลจากการบังคับใช้พ ระราชบัญญั ติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 โดยปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้นมีทั้ง สุรา ยาสูบ น�้ำมัน และเครื่องดื่ม โดยมีปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
• สุราน�ำเข้า ทัง้ สุราแช่และสุรากลัน่ เพือ่ ขออนุญาตน�ำเข้า
• น�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมันอื่นที่คล้ายกัน และการรองรับ
สินค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทใหม่ๆ ในอนาคต
• เครือ่ งดืม่ ทัง้ ตัวอย่างเครือ่ งดืม่ ตามพิกดั 02.02, 02.03,
02.04, และ 16.90 เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน�้ำตาล
• ยาเส้น เพื่อตรวจวิเคราะห์สารปรุงแต่ง เพื่อการจัดเก็บ
ภาษีที่ถูกต้องเป็นธรรม

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

สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561

Report Summarizing Performance of the Goods and Exhibits Analysis Group under Strategic Plan of the Excise
Department for the Fiscal Year 2013-2018
ปีงบประมาณ

สุรา และ
แอลกอฮอล์

น�้ำมัน และ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน

เครื่องดื่ม ยาสูบ
และสินค้าอื่นๆ

รวม

Fiscal Year

Liquor and Alcohol
(Sample)

Oil and Petroleum
Products (Samples)

Beverage, Tobacco
and Other Products
(Samples)

Total
(Samples)

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

2561

4,634

6,486

4,284

15,404

รวม

25,358

36,016

18,083

79,457
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement
กรมสรรพสามิต
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2561

2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

23,605,552,375.46

8,199,536,616.07

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

42,842,568.61

77,556,329.35

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

979,579,302.45

813,588,898.88

วัสดุคงเหลือ

493,294,319.39

306,364,147.53

25,121,268,565.91

9,397,045,991.83

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

7

214,697,471.67

32,229,059.43

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8

5,698,568,045.64

5,236,796,707.84

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

9

815,506,581.99

624,693,539.03

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,318,560.00

2,449,306.89

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6,730,090,659.30

5,896,168,613.19

31,851,359,225.21

15,293,214,605.02

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
กรมสรรพสามิต
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)
หนี้สิน

หมายเหตุ

2561

2560

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

10

40,175,374.91

130,745,969.97

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

11

19,647,859,685.63

4,204,574,008.48

เงินรับฝากระยะสั้น

12

1,608,924,286.99

528,406,856.44

21,296,959,347.53

4,863,726,834.89

2,317,500.00

2,317,500.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

234,722,158.50

60,546,516.69

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

237,039,658.50

62,864,016.69

รวมหนี้สิน

21,533,999,006.03

4,926,590,851.58

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

10,317,360,219.18

10,366,623,753.44

2,114,495,451.66

2,114,486,740.91

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

8,202,864,767.52

8,252,137,012.53

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

10,317,360,219.18

10,366,623,753.44

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 		
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

14

3,489,580,534.87

3,252,648,195.25

รายได้จากการให้บริการ

15

3,826,914,722.82

3,381,125,156.83

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

16

18,588,378.46

22,608,242.11

รายได้อื่น

17

51,298,863.90

34,086,341.08

7,386,382,500.05

6,690,467,935.27

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18

2,099,004,827.86

2,088,022,893.95

ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

19

697,539,502.38

657,229,187.99

ค่าตอบแทน

20

2,039,010.00

4,138,569.00

ค่าใช้สอย

21

3,172,687,512.29

773,115,469.64

ค่าวัสดุ

22

353,640,286.63

442,545,439.50

ค่าสาธารณูปโภค

23

70,510,335.05

64,962,775.97

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

24

654,909,598.32

589,059,154.63

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

25

315,120,846.07

302,892,521.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

26

82,398,919.27

65,226,752.78

7,447,850,837.87

4,987,192,764.46

(61,468,337.82)

1,703,275,170.81

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กรมสรรพสามิต
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)

ทุน

รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

2,114,486,740.91

6,533,104,121.33

8,647,590,862.24

15,757,720.39

15,757,720.39

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนสำ�หรับปี 2560

2,114,486,740.91

6,548,861,841.72

8,663,348,582.63

-

การเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำ�หรับงวด

-

-

1,703,275,170.81

1,703,275,170.81

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2,114,486,740.91

8,252,137,012.53

10,366,623,753.44

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
- ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

2,114,486,740.91

8,252,137,012.53

10,366,623,753.44

-

12,196,092.81

12,196,092.81

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
- หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนสำ�หรับปี 2560
การเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ทุนเพิ่ม/ลด

2,114,486,740.91

8,264,333,105.34

10,378,819,846.25

8,710.75

-

8,710.75

(61,468,337.82)

(61,468,337.82)

8,202,864,767.52

10,317,360,219.18

รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2,114,495,451.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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
การจัดประเภทรายการใหม่
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานรายได้แผ่นดิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรมสรรพสามิตเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บรายได้
ตามกฎหมายสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตตั้งอยู่เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
และมีส�ำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด
กรอบกฎหมายหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิต คือ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่ ว ยงานได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี จ� ำ นวน
2,491,000,200.00 บาท และได้รับโอนงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 58,551,522.47 บาท รวมจ�ำนวน 2,549,551,722.47 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายลงทุน จ�ำนวน
284,060,900.00 บาท และรายจ่ายประจ�ำ จ�ำนวน 2,265,490,822.47 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ
และแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตมีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงั กัดจ�ำนวน 110 แห่ง (301 ศูนย์ตน้ ทุน) ซึง่ รับผิดชอบ
บริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่งหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว
ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและไม่มีการจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ำมา
แสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดง
รายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/
ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมสรรพสามิต รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด ไม่ว่ารายการ
ดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่กรมสรรพสามิตมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการ
ตามกฎหมาย รายการทีป่ รากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของรัฐบาลและอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้กรมสรรพสามิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รฐั บาล
ภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิตเอง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ
ฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ				วันที่มีผลใช้บังคับ
ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ				
1 ตุลาคม 2561
ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน		
1 ตุลาคม 2561
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์			
1 ตุลาคม 2560
ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
1 ตุลาคม 2561
ผู้บริหารของกรมสรรพสามิตเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่น�ำมาถือปฏิบัติ
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงิ น ทดรองราชการ เป็ น เงิ น ที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ จากรั ฐ บาลเพื่ อ ทดรองจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยปลี ก ย่ อ ย
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลัง ภายใต้หัวข้อหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยน
ให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็น
รายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
- ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�ำหรับลูกหนี้ ส่วนที่คาดว่าจะไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการ
ช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละรายร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 วัสดุคงเหลือ
- วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมี
มูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First-in First-out หรือ FIFO)
เพราะสามารถคิดราคาทุนของวัสดุคงเหลือได้ใกล้เคียงความจริงไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง เพราะวัสดุคงเหลือในวันสุดท้าย
รอบระยะเวลาบัญชีจะใกล้เคียงกับราคาตลาดในขณะนั้นมากที่สุด
- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าวัสดุจะตั้งขึ้นส�ำหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
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4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ที่ดิน ที่ถือครอบครองและใช้ประโยชน์ เป็นที่ดินที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ จึงไม่แสดงในงบการเงิน
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการทีม่ มี ลู ค่าต่อหน่วยตัง้ แต่ 5,000 บาท
ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่
และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล
การด�ำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนวันที่
1 ตุลาคม 2554 ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15 - 40 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
8 - 15 ปี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
2 - 12 ปี
และสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 บันทึกค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดอายุการ
ใช้งานและอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือของกรมสรรพสามิตที่ กค 0617/ว741 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ดังนี้
อาคารส�ำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
40 ปี
อาคารและบ้านพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นไม้
15 ปี
สิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็ก
25 ปี
สิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างเป็นไม้หรือวัสดุอื่นเป็นหลัก
15 ปี
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
3,12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
8 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
10 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
10 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โรงงาน และครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5 ปี
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
10 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี
4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นรายการที่หน่วยงานบันทึกบัญชีเมื่อได้รับสินทรัพย์บริจาค โดยมีผู้มอบให้
หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะ
เวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
4.7 เงินส�ำรองเพื่อจ่ายคืนภาษี
เงินส�ำรองเพื่อจ่ายคืนภาษี เป็นเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้กรมสรรพสามิตหักเงินภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บได้ตั้งเป็นเงินส�ำรองเพื่อเป็นแหล่งเงินสมทบเงินงบประมาณในการจ่ายคืนภาษีให้แก่ ผู้มีสิทธิ์หลังได้รับอนุมัติ
คืนภาษีจากกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 200 ล้านบาท โดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้ทกี่ ระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “เงินกองกลางเพื่อส�ำรองจ่ายคืนภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้มีสิทธิของกรมสรรพสามิต” และเมื่อกรมสรรพสามิต
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ถอนคืนเงินรายได้แล้วให้สามารถใช้จา่ ยจากเงินกองกลางเพือ่ ส�ำรองจ่ายคืนภาษีสรรพสามิตได้ ส�ำหรับวิธกี าร
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
หากมีเงินเหลือจ่ายให้น�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงิน
งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณ
ในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
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4.9 รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้ทหี่ น่วยงานได้รบั อนุญาตให้เก็บรายได้นนั้ ไว้เพือ่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.10 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ทหี่ น่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน รับรูเ้ มือ่ เกิดรายได้ดว้ ยยอด
สุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณี
ทีม่ เี งือ่ นไขเป็นข้อจ�ำกัดทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามในการใช้จา่ ยเงิน หรือได้รบั ความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ประโยชน์
แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณ
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)
2561

2560

เงินสดในมือ

774,106,251.90

161,052,377.46

พักเงินสดรับ

-

3,438,086,042.28

2,317,500.00

2,317,500.00

18,798,209,678.90

-

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

1,197,188.07

2,794,726.69

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

4,097,343.89

1,495,363.34

เงินฝากกระแสรายวัน

3,558,103.29

3,558,103.29

เงินฝากไม่มีรายตัว

1,247,459.22

556,722.14

4,020,818,850.19

4,589,675,780.87

23,605,552,375.46

8,199,536,616.07

เงินทดรองราชการ
เงินฝากธนาคารเพื่อนำ�ส่งคลัง

เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พักเงินสดรับ เป็นเงินสด เช็คธนาคาร และเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานได้รับไว้และน�ำฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย โดยไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2547 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงาน ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง เมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถ
เบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จ�ำนวน 4,020,818,850.19 บาท และ จ�ำนวน 4,589,675,780.87 บาท
ตามล�ำดับ เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย เพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:บาท)
2561

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

2560

2,201,268,402.86

1,492,042,374.44

1,046,764,477.73

2,681,393,674.89

278,937,759.83

187,880,927.95

21,841,938.35
16,403,365.88

105,493,031.72
16,662,567.85

1,003,995.00
936,718.23

881,920.00
936,718.23

-

2,520.00

51,574,110.76

104,382,045.79

1,162,440.00

-

เงินบำ�รุงกองทุนผู้สูงอายุ

377,793,024.26

-

เงินฝากเงินสินบนรางวัล

23,132,617.29

-

4,020,818,850.19

4,589,675,780.87

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานแสตมป์
เงินฝากเงินรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
เงินฝากค่าใช้จา่ ยเงินบ�ำรุงองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เงินฝากภาษีบำ�รุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร
เงินฝากโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังส�ำหรับ
กรมสรรพสามิต
เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมการยกระดับธรรมาภิบาล
เงินฝากของกรมสรรพสามิต
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

รวมเงินฝากคลัง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
2561

2560

54,804.40

83,080.00

เงินจ่ายล่วงหน้า

4,986,154.94
20,769,900.00

5,618,029.85
57,556,380.00

รายได้ค้างรับ

17,031,709.27

14,298,839.50

รวมลูกหนี้ระยะสั้น

42,842,568.61

77,556,329.35

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและส่งใช้ใบส�ำคัญ)
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและส่งใช้ใบส�ำคัญ)

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว จ�ำนวน 214,697,471.67 บาท ประกอบด้วย
- ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จ�ำนวน
22,326,410.00 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดแล้ว และกรมสรรพสามิตมีค�ำสั่งให้ผู้ทุจริต
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแต่ผทู้ จุ ริตได้หลบหนีไป กรมสรรพสามิตจึงด�ำเนินการติดตามสืบทรัพย์ของผูท้ จุ ริตและแจ้งให้อยั การด�ำเนินการ
ทางแพ่งกับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อชดใช้เงินฝากคืน ส่วนความรับผิดทางอาญาส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแล้ว
- ลูกหนีค้ วามรับผิดทางละเมิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานสรรพสามิตพืน้ ทีฉ่ ะเชิงเทราจ�ำนวน 9,871,890.00 บาท
ซึ่งกรมสรรพสามิตมีค�ำสั่งให้ผู้ทุจริตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ส่วนความรับผิดทางอาญา
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- ลูกหนีค้ วามรับผิดทางละเมิดต่อรถยนต์ของทางราชการของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 จ�ำนวน 85,589.02 บาท
และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ จ�ำนวน 14,515.54 บาท
- ลูกหนี้ผิดเงื่อนไขโครงการรถยนต์คันแรกของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด กรมสรรพสามิต 29 พื้นที่ จ�ำนวน
182,399,067.11 บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
2561
ที่ดิน

2560
-

-

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

3,582,093,567.31

3,157,880,459.94

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

(808,441,675.30)

(688,881,443.66)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ

2,773,651,892.01

2,468,999,016.28

ครุภัณฑ์

4,319,069,694.30

3,849,115,469.53

(2,358,825,694.93)

(2,031,316,256.88)

1,960,243,999.37

1,817,799,212.65

964,672,154.26

949,998,478.91

5,698,568,045.64

5,236,796,707.84

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
2561

2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1,548,658,427.62

1,250,003,150.24

หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(733,151,845.63)

(625,309,611.21)

815,506,581.99

624,693,539.03

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสำ�คัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

2561
26,588,443.00
1,521,812.11
2,353,686.60
9,540,497.16
170,936.04
40,175,374.91

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

(หน่วย:บาท)
2560
105,094,155.66
596,705.71
4,969,521.91
8,778,232.51
11,307,354.18
130,745,969.97

(หน่วย:บาท)
2561

2560

17,139,614.77

17,335,896.04

1,704,837,888.49

326,995,453.65

รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

17,925,882,182.37

3,860,242,658.79

รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

19,647,859,685.63

4,204,574,008.48

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย:บาท)
2561

เงินรับฝากอื่น

2560

1,522,431,057.58

370,676,122.18

เงินประกันผลงาน

31,596,550.00

34,415,590.00

เงินประกันอื่น

54,656,679.41

123,315,144.26

240,000.00

-

1,608,924,286.99

528,406,856.44

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 13 ทุน

(หน่วย:บาท)

ทุนยกยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

2,106,337,028.00

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

32,000.18

รายการทุนเคลื่อนไหวระหว่างปี 2561

8,710.75

159,769,645.28
2,266,106,673.28

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 2561
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151,611,221.62
2,114,495,451.66
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

(หน่วย:บาท)
2561

2560

รายได้จากงบบุคลากร

1,519,206,618.96

1,492,539,733.37

รายได้จากงบดำ�เนินงาน

265,093,097.31

272,238,469.23

รายได้จากงบลงทุน

223,465,477.11

303,913,402.63

รายได้จากงบอุดหนุน

11,977,642.99

9,980,674.72

รายได้จากงบกลาง

890,741,728.59

854,947,376.51

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น

158,520,196.09

98,111,292.69

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ

(3,722,961.09)

(2,143,585.70)

3,065,281,799.96

3,029,587,363.45

15,440,124.02

7,766,886.77

357,443,910.89

194,205,427.03

51,414,700.00

21,088,518.00

424,298,734.91

223,060,831.80

3,489,580,534.87

3,252,648,195.25

รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบดำ�เนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
รวมรายได้จากงบประมาณ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 15 รายได้จากการให้บริการ

(หน่วย:บาท)
2561

2560

43,355,008.76

42,578,373.33

รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี

3,783,559,714.06

3,338,546,783.50

รวมรายได้จากการให้บริการ

3,826,914,722.82

3,381,125,156.83

รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก

หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

(หน่วย:บาท)
2561

2560

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงาน
จากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการบริจาค

6,649,760.00

6,699,760.00

8,373,105.87

7,664,749.11

รายได้ระหว่างหน่วยงานรับจากหน่วยอื่น

3,565,512.59

8,243,733.00

รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

18,588,378.46

22,608,242.11

หมายเหตุ 17 รายได้อื่น
รายได้อนื่ จ�ำนวน 51,298,863.90 บาท ประกอบด้วย บัญชีรายได้คา่ ปรับ จ�ำนวน 26,954.44 บาท บัญชีรายได้อนื่ จ�ำนวน
547,613.65 บาท บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง สูงกว่าบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอก
งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง จ�ำนวน 234,461.36 บาท และบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง สูงกว่าบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลัง จ�ำนวน 50,489,834.45 บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)
2561

เงินเดือน

2560

1,326,768,247.91

1,302,705,195.51

24,592,910.00

35,573,000.00

ค่าจ้าง

351,671,456.67

351,624,619.32

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

138,733,805.61

133,060,946.63

29,439,080.86

28,409,019.33

275,734.95

-

118,355,746.58

126,565,101.27

14,407,277.25

15,446,545.25

845,775.60

1,237,352.40

เงินชดเชยสมาชิกกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

20,121,517.00

19,627,473.98

เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

30,182,275.50

29,441,211.21

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ�

1,539,735.60

1,589,278.27

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

21,942,768.32

21,404,096.07

ค่าเช่าบ้าน

12,981,606.90

14,712,056.49

7,146,889.11

6,626,998.22

2,099,004,827.86

2,088,022,893.95

ค่าล่วงเวลา

เงินช่วยค่าครองชีพ
เงินรางวัล
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 19 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

(หน่วย:บาท)
2561

บำ�นาญ

2560

459,022,642.14

425,550,445.20

เงินช่วยค่าครองชีพ

54,093,820.65

56,855,323.22

บำ�เหน็จ

18,490,656.61

16,563,576.94

บำ�เหน็จตกทอด

33,231,602.89

24,872,800.43

บำ�เหน็จดำ�รงชีพ

33,168,592.75

27,889,459.50

ค่ารักษาพยาบาล

94,055,893.26

99,626,557.65

เงินช่วยการศึกษาบุตร

1,053,492.75

1,066,619.25

บำ�เหน็จบำ�นาญอื่น

4,422,801.33

4,804,405.80

697,539,502.38

657,229,187.99

รวมค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

หมายเหตุ 20 ค่าตอบแทน

(หน่วย:บาท)
2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

2560

2,039,010.00

-

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน

-

4,130,069.00

ค่าตอบแทนอื่น

-

8,500.00

2,039,010.00

4,138,569.00

รวมค่าตอบแทน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 21 ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)
2561

2560

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

84,881,357.80

102,502,405.49

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

134,795,605.72

136,605,978.14

77,448,854.23

65,814,650.36

365,139,588.61

239,521,105.25

ค่าธรรมเนียม

4,679,922.08

118,455.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา

30,214,583.80

27,411,500.00

368,445.00

170,315.00

129,165,678.19

191,749,781.01

2,333,501,520.22

6,082.10

10,127,361.30

6,949,024.08

2,364,595.34

2,266,173.21

3,172,687,512.29

773,115,469.64

ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

หมายเหตุ 22 ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)
2561

ค่าวัสดุ

2560

302,525,625.00

393,144,654.41

ค่าเชื้อเพลิง

40,475,854.55

39,266,523.92

ค่าครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์

10,638,807.08

10,134,261.17

353,640,286.63

442,545,439.50

รวมค่าวัสดุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 23 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)
2561

2560

ค่าไฟฟ้า

50,573,466.73

50,619,874.25

ค่าประปา

1,960,271.07

1,905,494.73

ค่าโทรศัพท์

8,885,970.61

7,850,260.41

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

6,400,793.49

937,919.58

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

2,689,833.15

3,649,227.00

70,510,335.05

64,962,775.97

2561
121,199,771.70
425,689,172.62
108,020,654.00
654,909,598.32

(หน่วย:บาท)
2560
103,871,599.19
377,643,598.85
107,543,956.59
589,059,154.63

2561
11,648,056.84
303,418,938.03

(หน่วย:บาท)
2560
9,980,674.72
292,911,846.28

53,851.20
315,120,846.07

302,892,521.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงิน
ให้หน่วยงานอื่น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย:บาท)
2561

2560

ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

70,194,534.41

3,544,244.85

ค่าใช้จา่ ยในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ

12,000,000.00

12,000,000.00

204,384.86

49,682,507.93

82,398,919.27

65,226,752.78

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ 27 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
กรมสรรพสามิตในฐานะผู้เช่ามีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน ที่ไม่สามารถยกเลิกได้
โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ดังนี้
(หน่วย:บาท)
2561
ไม่เกิน 1 ปี

2560

214,000.00

4,216,000.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

133,025,628.00

365,217,534.00

รวม

133,239,628.00

369,433,534.00
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 28 การจัดประเภทรายการใหม่
ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงิน ปี 2560 มีการจัดประเภทใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทและการแสดงรายการ
ในงบการเงิน ปี 2561 ดังนี้
(หน่วย:บาท)
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

เพิ่ม/(ลด)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

1,299,343,095.21

3,362,100.30

1,302,705,195.51

9,989,098.52

(3,362,100.30)

6,626,998.22

1,309,332,193.73

-

1,309,332,193.73

10,134,261.17

(10,134,261.17)

-

-

10,134,261.17

10,134,261.17

10,134,261.17

-

10,134,261.17

ค่าใช้สอย
ค่าครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
29.1 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
		 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

งบสุทธิ

การสำ�รองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1,528,654,922.47

-

-

1,528,654,922.47

-

24,123,500.00

-

-

23,721,383.12

402,116.88

1,552,778,422.47

-

-

1,552,376,305.59

402,116.88

1,887,834.54

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
รวม

แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบดำ�เนินงาน

250,327,605.50

-

9,382,919.28

239,056,851.68

งบลงทุน

281,796,552.90

-

38,677,901.44

243,118,651.46

งบเงินอุดหนุน

11,977,666.48

-

งบรายจ่ายอื่น

452,671,475.12

30,218,815.00

รวม

996,773,300.00

30,218,815.00

รวมทั้งสิ้น

2,549,551,722.47

30,218,815.00

-

-

11,977,642.99

23.49

53,974,609.68

368,234,154.18

243,896.26

102,035,430.40

862,387,300.31

2,131,754.29

2,414,763,605.90

2,533,871.17

102,035,430.40

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลือ จ�ำนวน 2,533,871.17 บาท งบประมาณพับไป
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
• งบลงทุน จ�ำนวน 284,060,900.00 บาท ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงบด�ำเนินงาน จ�ำนวน
2,264,347.10 บาท คงเหลืองบลงทุน จ�ำนวน 281,796,552.90 บาท
• งบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 452,671,475.12 บาท มีส่วนที่เบิกจ่ายโดยกรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน 267,030,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิด
เกี่ยวกับปิโตรเลียม ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department

111

งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
1. กรมศุลกากร จ�ำนวน 64,564,000 บาท
2. กรมธุรกิจพลังงาน จ�ำนวน 1,260,000 บาท
3. ส�ำนักงานโยบายและแผนพลังงาน จ�ำนวน 400,000 บาท
4. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน 200,806,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,030,800 บาท

29.2 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงบประมาณ บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
9,342,123.65
งบลงทุน
รายการ

รวม

9,342,123.65

เบิกจ่าย

คงเหลือ

825,723.14

8,516,400.51

825,723.14

8,516,400.51

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงบประมาณ บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
56,991,458.38
งบลงทุน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

44,105,958.38

12,885,500.00

56,991,458.38

44,105,958.38

12,885,500.00

รายการ

รวม
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561			
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
ผลผลิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบดำ�เนินงาน
13,235,386.94
13,061,608.30
งบลงทุน
301,321,173.58
260,315,039.76
งบรายจ่ายอื่น
51,390,450.00
51,390.450.00
รวม
365,947,010.52
324,767,098.06
รายการ

คงเหลือ

173,778.64
41,006,133.82
41,179,912.46
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 30 รายงานรายได้แผ่นดิน

2561

2560

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ

รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
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577,220,245,899.97

557,425,210,672.15

3,570,030,226.71

2,425,382,526.48

580,790,276,126.68

559,850,593,198.63

595,984,000.06

682,161,397.28

4,049,183,362.06

5,574,670,808.23

576,145,108,764.56

553,593,760,993.12

562,075,101,081.94

549,733,518,334.33

14,070,007,682.62

3,860,242,658.79

(14,070,007,682.62)

(3,860,242,658.79)

-

-
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561			
รายได้แผ่นดิน - ภาษี

(หน่วย:บาท)
2561

2560

รายได้ภาษีทางอ้อม
ภาษีขายเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
รายได้ภาษีสรรพสามิตจากการนำ�เข้า

103,365,826,488.45

100,109,740,643.81

2,439,709,645.10

2,325,731,826.00

รายได้ภาษีสุราและแสตมป์สุรา

49,819,472,171.11

56,395,739,492.04

รายได้ภาษีเบียร์

75,683,677,878.32

86,457,035,807.35

รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

21,351,650,467.45

16,695,770,595.86

รายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ

54,982,136,169.01

46,377,759,414.51

210,664,615,888.58

196,658,806,207.66

9,000.00

4,758,147.96

55,166,966,726.41

49,499,919,941.04

1,757,229,557.36

1,503,497,914.28

192,713,507.38

108,105,639.30

10,880.91

434,454.81

26,161,975.20

31,065,666.60

456,615.12

21,700,463.94

366,728,399.89

-

575,817,365,370.29

556,190,066,215.16

รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์

รายได้ภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน�้ำมัน
รายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า
รายได้ภาษีรถยนต์
รายได้ภาษีแบตเตอรี่
รายได้ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและ
เครื่องสำ�อางค์
รายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว
รายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่
รายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
รายได้ภาษีสรรพสามิตอื่น
รวมภาษีสรรพสามิต
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561			
รายได้แผ่นดิน - ภาษี (ต่อ)

(หน่วย:บาท)
2561

2560

ภาษีบริการเฉพาะ
รายได้ภาษีสถานบริการเฉพาะให้ความบันเทิง

172,872,842.82

147,676,508.89

รายได้ภาษีสถานบริการอื่น

783,405,146.86

779,219,471.10

รวมภาษีบริการเฉพาะ

956,277,989.68

926,895,979.99

รวมรายได้ภาษีขายเฉพาะ

576,773,643,359.97

557,116,962,195.15

รวมรายได้ภาษีทางอ้อม

576,773,643,359.97

557,116,962,195.15

446,602,540.00

308,248,477.00

446,602,540.00

308,248,477.00

577,220,245,899.97

557,425,210,672.15

รายได้ภาษีอื่น
ภาษีลักษณะอนุญาต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น
รวมรายได้ภาษีอื่น
รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

(หน่วย:บาท)
2561
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

2560

14,164,013.29

7,899,898.27

9,451.03

6,960.47

รายได้อื่น

3,555,856,762.39

2,417,475,667.74

รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

3,570,030,226.71

2,425,382,526.48

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
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พิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จ�ำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้จัดให้มีพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา 89 วินาที รวมทั้งพิธีท�ำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 4/2560
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กรม ครั้ ง ที่
4/2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
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พิธวี างพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในพิ 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)
โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร และข้ า ราชการกรมสรรพสามิ ต
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
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วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต น�ำคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมวางดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ด้ ว ยส� ำ นึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
กรมสรรพสามิ ต โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ข้ า ราชการ
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และประชาชนที่มีจิตศรัทธา
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ฯ ดั ง กล่ า ว โดยได้ รั บ เงิ น บริ จ าคเพื่ อ ถวายวั ด
จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 2,191,707 บาท ณ วั ด ปริ น ายกวรวิ ห าร
เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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โครงการสัมมนา หลักสูตร “การพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และด�ำเนิน
คดีทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต” รุน่ ที่ 1
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา หลักสูตร “การพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และ
ด� ำ เนิ น คดี ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมสรรพสามิ ต ”
รุน่ ที่ 1  โดยมีผบู้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต
เข้ า ร่ ว มโครงการสั ม มนาดั ง กล่ า ว ณ โรงแรมปริ๊ น ส์ ตั้ น
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
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พิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center)
และการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ส�ำหรับห้อง Data Center
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ทีใ่ ห้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์บญ
ั ชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) และ
ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ส�ำหรับห้อง Data Center ของกรมสรรพสามิต
โดยตัวแทนจาก Bureau Veritas (Thailand) Co.,Ltd รวมทั้งรับชมการน�ำเสนอผลงานจากส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

การตรวจราชการในพื้นที่
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี
ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต พ ร ้ อ ม ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร
กรมสรรพสามิ ต เดิ น ทางตรวจราชการและ
ประชุ ม มอบนโยบายการปฏิ บั ติ ง านแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงาน
สรรพสามิ ต ภาคที่ 5 โดยมี ส รรพสามิ ต พื้ น ที่
และข้าราชการในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 ให้การต้อนรับ และร่วมการประชุม
ณ ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 5 และ
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นทีเ่ ชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2560
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งาน Digital Government Summit 2017
นางสดศรี พงศ์ อุ ทั ย รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ มด้ ว ย
ข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในงาน Digital Government Summit
2017 เพื่อลงนามการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอ�ำนวย
ความสะดวกให้บริการประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ลานอีเดน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
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การตรวจราชการในพื้นที่สังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุม
มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 4 และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

การประชุมหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการและ
หลั ก เกณฑ์ ก ารอุ ท ธรณ์ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
น า ย ธ ร ร ม ศั ก ดิ์
ลออเอี่ ย ม ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
พั ฒ นาระบบควบคุ ม ทาง
สรรพสามิ ต เป็ น ประธาน
ในการประชุมหลักเกณฑ์การ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ

กรมสรรพสามิตต้อนรับคณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต
นางสาววิ ไ ล ตั น ติ นั น ท์ ธ นา
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต เป็นประธานในการ
ต้ อ นรั บ คณะศู น ย์ ไ ซเบอร์
กองทั พ บกเยี่ ย มชมศู น ย์
บั ญ ชาการกรมสรรพสามิ ต
น�ำโดย พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ไ ซเบอร์ ก องทั พ บก และคณะ โดยมี
ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต
ร่ ว มต้ อ นรั บ ณ อาคารศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

และหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี งบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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Outstanding Activities 2018

กรมสรรพสามิตร่วมท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จ�ำนวน 901 รูป
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560

JAN
การแถลงผลการปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น
ประธานในการแถลงผลการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมาย
สรรพสามิต หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารส�ำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2560
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งาน Excise Sport Day & New Year Party
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานเปิดงาน Excise Sport Day & New Year
Party โดยจัดให้มกี ารแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประกวด
กองเชียร์ และงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ของกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สนามกีฬา
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
พิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2561
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็นประธานในพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
2561 พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพสามิ ต ร่ ว มท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล  
ณ อาคารส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น
ประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี
2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา
เครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา รถจักรยาน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และ
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ
ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ใ นสั ง กั ด เข้ า ร่ ว มงานดั ง กล่ า ว
ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department

121

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2561
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อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิต
เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบตั งิ าน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อม
คณะผู้บริหาร กรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุม
มอบนโยบายการปฏิ บั ติ ง าน แก่ ข ้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 8 และ ส� ำ นั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ของ บริ ษั ท หาดทิ พย์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิ น โดยมี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 8 สรรพสามิตพื้นที่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพ
สามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบตั งิ าน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการ
และประชุมมอบนโยบายการ ปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และ
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก โดยมีผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สรรพสามิตพืน้ ที่ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

กิจกรรม Big Cleaning Day ท�ำความสะอาดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและตลาดราชวัตร
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day ท�ำความสะอาดพระบรม
รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และตลาดราชวัตร โดยมีขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต ทหารมณฑลทหารบกที่ 11
และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  
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พิธีเปิดอาคารส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานีแห่งใหม่
และตรวจราชการส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธเี ปิดอาคารส�ำนักงานสรรพสามิต
พืน้ ทีอ่ ดุ รธานีแห่งใหม่ และตรวจราชการส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีอ่ ดุ รธานี สาขาเพ็ญ โดยมีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สรรพสามิตพืน้ ที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและ
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
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วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา
กรมสรรพสามิตครบรอบ 86 ปี โดยได้จัดให้มีพิธี
สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจ� ำ กรมสรรพสามิ ต
พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป การรับมอบเงินบริจาค
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เข้ า กองทุ น สรรพสามิ ต
เพือ่ สังคม การแสดงของเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต
การประกาศเจตนารมณ์เจตจ�ำนงสุจริตในการ
บริ ห ารงานมุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ ยึ ด มั่ น
ในหลั ก ธรรมาภิ บ าล   พิ ธี ม อบใบประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น และการ
เสวนาในหัวข้อ “86 ปี สู่สรรพสามิต 4.0” โดยมี
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
งานดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
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การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
รุ่นที่ 3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon
Solvent) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี” รุ่นที่ 1
นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในการเปิ ด โครงการฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร
“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี” รุน่ ที่ 1 โดยมีผบู้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รม
สรรพสามิตเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมมิโด
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติการตามอนุบัญญัติของ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติการ
ตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้ า ร่ ว มงานดั ง กล่ า ว ณ โรงแรมมณเฑี ย ร กรุ ง เทพมหานคร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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การอบรม โครงการบู ร ณาการบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One stop Service For
e-Excise) หลักสูตรอบรมความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต
นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น
ประธานเปิ ด การอบรมโครงการบู ร ณาการบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์จดุ เดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One stop Service
For e-Excise) หลักสูตรอบรมความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มการอบรมดั ง กล่ า ว ณ
โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2561
การประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผนงาน/
โครงการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 3-5 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 3-5 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
นายปิ ย กร อภิ บ าลศรี รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ผู ้ บ ริ ห าร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมราชวัตร ชัน้ 5 กรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจ�ำปี 2560
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประจ�ำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยมีขา้ ราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธดี งั กล่าว ณ อาคารส�ำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
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การลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมสรรพสามิ ต กั บ สมาคม
ผู้ค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับสมาคมผู้ค้าปลีก
ไทย และผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีก ของ
สินค้าสรรพสามิตแก่กรมสรรพสามิต โดยมีนางสาวจริยา จิราธิวัฒน์
ประธานสมาคมผู ้ ค ้ า ปลี ก ไทย และผู ้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก สิ น ค้ า
สรรพสามิ ต จ� ำ นวน 18 ราย ร่ ว มลงนามความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า ว
ณ อาคารส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

การเปิดตัวโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ โดยให้หน่วยงาน
ราชการรับช�ำระเงินค่าบริการต่างๆ จากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ โดยให้หน่วยงานราชการรับช�ำระเงินค่าบริการ
ต่างๆ จากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพสามิต ร่วมมือกับ
กรมบัญชีกลางช�ำระภาษีผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก
ในการใช้บริการ โดยมี นางสาวสุทธิรตั น์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน
การเปิดตัวโครงการดังกล่าว ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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งานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี
นายกฤษฎา  จี น ะวิ จ ารณะ  อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต   พร้ อ ม
คณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ
143 ปี  โดยมีนายอภิศกั ดิ  ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานในพิธี ซึง่ ได้จดั ให้มพี ธิ โี หรพราหมณ์บวงสรวงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำ
กระทรวงการคลังและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561 โดยกิจกรรมภาย
ในงานประกอบด้วยพิธสี รงน�ำ้ พระบรมสารีรกิ ธาตุพระพุทธเจ้า พระธาตุอรหันต์ พระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พิธรี ดน�ำ 
้
ขอพรจากผู้บริหาร การปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การออกร้าน
การกุศลจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยรายได้ทงั้ หมดมอบให้เป็นทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอัมพวันศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพือ่ สังคม โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต โทษและพิษภัยของสุรา
และบุหรี่ การมอบเงินรายได้จากการออกร้านการกุศลในงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย กิจกรรมสันทนาการ และการเลีย้ งอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดอัมพวันศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
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อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร
กรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุม
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต เดิ น ทางตรวจ
ราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 1 และส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ น นทบุ รี
โดยมี ผู้อ�ำนวยการส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 1
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
สังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2561

อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เดิ น ทางตรวจราชการและประชุ ม
มอบนโยบายการปฏิบตั งิ านส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ
ผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบตั งิ าน แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 7 และส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครปฐม 1 โดยมีผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สรรพสามิตพืน้ ที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ บริษัท
สุราพิเศษสุวรรณภูมิ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 1/2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการประชุมคณะผูบ้ ริหารระดับกรม ครัง้ ที่ 1/2561 โดยมีผบู้ ริหาร
ข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทัง้ นี้ ได้มี
การประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักงานสรรพสามิตภาค และสรรพสามิตพื้นที่ ณ ห้องประชุม
ราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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การสั ม มนา “โครงการศึ ก ษาพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ใบยาสู บ
ด้ ว ยเทคนิ ค ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละระบบ
การส�ำรวจระยะไกล ปี 59”
นางสาววิไล ตันตินนั ท์ธนา ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต เป็นประธานในการสัมมนา “โครงการศึกษาพื้นที่
เพาะปลูกใบยาสูบด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และระบบการส�ำรวจระยะไกล ปี 59” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ
ห้องดวงกมล โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561

แถลงผลการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 (เดือนกันยายน 2560 30 เมษายน 2561)
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต ได้ รั บ มอบหมายจาก นายกฤษฎา
จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เพื่ อ เป็ น ประธาน
ในการแถลงผลการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 (เดือนกันยายน 2560 – 30
เมษายน 2561) พบว่ามีการกระท�ำผิด จ�ำนวน 2,027 คดี คิดเป็น
ค่าภาษีทรี่ ฐั ต้องสูญเสียรายได้ 21.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าของ
กลาง 50.63 ล้ า นบาท และเงิ น ค่ า ปรั บ 209.94 ล้ า นบาท
ณ ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
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กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา
กรมธนารักษ์ 85 ปี
นายปั ญ ญา ฉายะจิ น ดาวงศ์ รองอธิ บ ดี
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา
กรมธนารั ก ษ์ 85 ปี โดยมี ข ้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมธนารักษ์
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

การประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชั้นกรรมาธิการ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานในการประชุมเตรียมชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชั้นกรรมาธิการ โดยมี
ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
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โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
ปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น ประธานเปิดโครงการ
สัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมสรรพสามิต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดัง กล่าว ณ โรงแรมเดอะแฟร์เฮ้าส์
บีชรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

พิธีท�ำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิต
ใสสะอาด ณ อาคารกรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เดิ น ทางตรวจราชการและ
ประชุ มมอบนโยบายการปฏิ บั ติ ง านส� ำ นักงานสรรพ
สามิตภาคที่ 9
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการ
และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาสะเดา สาขาหาดใหญ่   และ
ด่านศุลกากรสะเดา โดยมีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการในพื้นที่
ณ บริษทั หาดทิพย์ จ�ำกัด ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถนุ ายน 2561
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โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต
พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “สรรพสามิต 4.0” การให้บริการ
ออกใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่เคลื่อนที่
บริการตรวจโซนนิ่งร้านขายสุรารอบสถานศึกษา
กิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ออกบู ธ ขายสิ น ค้ า ที่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี ส รรพสามิ ต
โดยมี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 10
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน
ดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

การประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามิต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการประชุ ม โครงการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมามี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
ราชการของกรมสรรพสามิต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีคณะผูบ้ ริหาร
จากกรมสรรพสามิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ข้าราชการและ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์
ทวารวดี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
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งานวันสถาปนาครบรอบโรงงานไพ่ ปีที่ 79
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รม
สรรพสามิ ต เป็ น ประธานในการจั ด งาน
วันสถาปนาครบรอบโรงงานไพ่ ปีที่ 79 โดยมี
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ครั้ ง ที่ 1 เพื่ อ ชี้ แ จง
โครงการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชนของ
กรมสรรพสามิต
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในการเปิ ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ครั้ ง ที่ 1 เพื่ อ ชี้ แ จงโครงการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ
ประชาชนของกรมสรรพสามิ ต โดยมี นางสดศรี
พงศ์ อุ ทั ย รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ผู ้ บ ริ ห าร
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมการ
อบรมดังกล่าว ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล
ปริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม
2561
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อบรมโครงการแผนรองรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย
ขั้นต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ
นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการอบรมโครงการแผนรองรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภยั ขัน้ ต้นและ
การฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเจ้าหน้าที่จากส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว
ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ ม
คณะผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต เดิ น ทางตรวจราชการและประชุ ม
มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีร่ ะยอง 1
โดยมีผู้อ�ำ นวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�ำเนินงานของผู้ประกอบ
การในพื้นที่ ณ บริษัท สตาร์ปโิ ตรเลีย่ มรีไฟน์นงิ่ จ�ำกัด (SPRC) จังหวัด
ระยอง และบริษทั เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ�ำกัด จังหวัดชลบุรี ระหว่าง
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
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กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรม “คลองสวย น�ำ้ ใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน”
ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
“คลองสวย น�้ำใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน” ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกรมสรรพสามิต โทษและพิษภัยของ
สุ ร าและบุ ห รี่ เล่ น เกมส์ แ จกของที่ ร ะลึ ก มอบทุ น เพื่ อ จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และร่วมกันโยนลูก EM BALL ลงในคลองเปรม
ประชากรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อรักษาสภาพน�้ำให้ใสสะอาด โดยมีคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการ
พั ฒ นาและบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี เป็ น ประธานในการเปิ ด
โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “สรรพสามิต 4.0” การให้บริการ
ออกใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่เคลือ่ นที่ บริการตรวจโซนนิง่
ร้านขายสุรารอบสถานศึกษากิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและออกบูธขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต และ
มิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต จาก ภั ท รวี ศรี สั น ติ สุ ข โดยมี นายปั ญ ญา
ฉายะจิ น ดาวงศ์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 2 สรรพสามิ ต พื้ น ที่ เจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพสามิต ผูป้ ระกอบการ และประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมงาน
ดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
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พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี
และพลั ง ของแผ่ น ดิ น และพิ ธี ล งนามถวาย
พระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในพิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนาม
ถวายพระพรเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารส�ำนัก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธวี างพานพุม่ ถวายเครือ่ งราช
สั ก การะ และร่ ว มจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 พร้ อมด้ ว ยนายปั ญ ญา ฉายะจิ น ดาวงศ์ รองอธิ บดี กรมสรรพสามิต
น�ำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญ
เครื่องราชสักการะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

การประชุมคณะผูบ้ ริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต
ครั้งที่ 1/2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ดั ง กล่ า ว ณ ห้ อ งประชุ ม ราชวั ต ร ชั้ น 5
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
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พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร และ
ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม
2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต น�ำ คณะผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธีถวายภัตตาหาร
เช้าแด่พระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร และท�ำบุญตักบาตร เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ โถงวายุภักษ์ชั้น 1 กระทรวง
การคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

พิ ธี ล งนามถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น
ประธานในพิธีล งนามถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิ ง หาคม 2561 โดยมี
คณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพสามิ ต
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ า ว ณ อาคารส� ำ นั ก ตรวจสอบ ป้ อ งกั น และ
ปราบปราม กรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

พิธอี ญ
ั เชิญเครือ่ งราชสักการะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ผู ้ แ ทนกระทรวงการคลั ง เข้ า ร่ ว มพิ ธี อั ญ เชิ ญ
เครื่ อ งราชสั ก การะ ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561
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โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
นายปั ญ ญา ฉายะจิ น ดาวงศ์ รองอธิ บ ดี
กรมสรรพสามิ ต เป็ น ประธานเปิ ด การจั ด กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์สัญจร ตามโครงการประชาสัมพันธ์
กรมสรรพสามิต โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิ ต พ.ศ. 2560 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีก่ รมสรรพสามิต และกิจกรรมสันทนาการ
โดยมี ผู ้ แ ทนจากส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 7
สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนราชินบี รู ณะ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ณ โรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

แถลงผลการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น
ประธานการแถลงข่าวการจับกุมผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ซึ่ ง บู ร ณาการร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ น� ำ โดย พ.ต.อ.สิ น ชั ย
นิ่มปุญญก�ำพงษ์ ผู้ก�ำกับ สน.ล�ำหิน ณ โกดังไม่มีเลขที่ ถนน
คู้-คลองสิบ แขวงคูฝ้ ง่ั เหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็น
แหล่งผลิตสุรามิชอบด้วยกฎหมาย พบของกลาง 1.สุรากลั่นผสม
(ยาดอง) บรรจุถัง ขนาด 80 ลิตร จ�ำนวน 36 ถัง ปริมาณน�้ำสุรา
2,880 ลิตร 2.สุรากลั่นผสม (ยาดอง) บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร
จ�ำนวน 200 แกลลอน ปริมาณน�ำ้ สุรา 1,000 ลิตร 3.สุรากลัน่ ชนิด
สุราขาว บรรจุถงุ ขนาด 25 ลิตร จ�ำนวน 4 ถุง ปริมาณน�ำ้ สุรา 100 ลิตร
รวมจ�ำนวนน�้ำสุราทั้งสิ้น 3,980 ลิตร และผู้ต้องหา จ�ำนวน 5 ราย
คิดเป็นมูลค่าของกลางและภาษีทรี่ ฐั สูญเสีย เป็นเงิน 511,112 บาท
โดยมีนายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ ม ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต เข้าร่วม
การแถลงข่าวฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
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อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและ
ประชุ ม มอบนโยบายการปฏิ บั ติ ง านส� ำ นั ก งาน
สรรพสามิตภาคที่ 10
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต เดิ น ทาง
ตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบตั งิ านแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 10 โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 10 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 10 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2561
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โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรม
สรรพสามิต
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรมสรรพสามิ ต โดยมี
ผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วม
โครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
โดยกิ จ กรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “ภาษีสรรพสามิต
เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี
การให้บริการออกใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่เคลือ่ นที่ บริการตรวจ
โซนนิ่งร้านขายสุรารอบสถานศึกษา กิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และมินิคอนเสิร์ตจาก ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส ศิรินทิพย์)
โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 10 สรรพสามิตพื้นที่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และ
ประชาชนทั่ ว ไปเข้ า ร่ ว มงานดั ง กล่ า ว ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า
แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

พิ ธี ม อบโล่ ที่ ร ะลึ ก งานเกษี ย ณอายุ
ราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
นางสาวสุ จิ ต รา เลาหวั ฒ นภิ ญ โญ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาและบริ ห าร
การจั ด เก็ บ ภาษี    นายปั ญ ญา ฉายะ
จินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
และผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธี
มอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังเป็นผู้มอบโล่ที่ระลึก
ณ ห้ อ งประชุ ม วายุ ภั ก ษ์ 4   ชั้ น 4
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2561
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การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น ประธานการประชุ ม แผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมสรรพสามิ ต
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผบู้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร
ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่  21 กันยายน 2561
งานเกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามิต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น ประธานเปิ ด การจั ด งานเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการ การกล่าวเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรมสรรพสามิต และ
งานจัดเลี้ยง “ความสุข ความทรงจ�ำ ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้า
ร่วมงานดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
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