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วิสัยทัศน์  Vision

ผู้นำ การจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

The leader of tax collection for society, environment and energy
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สารรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
A Message from the Minister of Finance

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 จากสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง	
ประกอบกับการติดตามของกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด	
ส่งผลให้การจดัเก็บรายได้รฐับาลสทุธิปีงบประมาณ	2561	เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โดยภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้สุทธิของ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	(ตุลาคม	2560	–	กันยายน	2561)	
รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ	จ�านวน	2,536,945	ล้านบาท	สูงกว่าปี
ก่อน	จ�านวน	181,283	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.7	และสูงกว่า
ประมาณการรายได้สุทธิรวมประมาณการรายได้ส�าหรับ
จัดท�างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม	จ�านวน	37,303	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	1.5	ซึ่งผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
นบัเป็นก�าลงัส�าคญัในการเสรมิสร้างความมัน่คงและความย่ังยืน
ทางการคลังให้กับประเทศ	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้มากถึง	จ�านวน	580,442	
ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	18,077	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	3.2	แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ 
กรมสรรพสามติทีช่่วยสนับสนนุให้ฐานะการคลงัของประเทศ	มคีวาม
เข้มแข็งและเอื้อต่อการด�าเนินนโยบายในปีงบประมาณถัดไป		

	 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	2562	เริ่มมีความท้าทาย
จากความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกมากขึ้น	โดยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ	4.0	ซึ่งได้
รบัแรงส่งจากโครงการลงทุนของภาครฐัท่ีจะมส่ีวนช่วยขับเคลือ่น
เศรษฐกิจเป็นส�าคญั	ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทนุภาครฐั	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	 ท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง	
นอกจากน้ี	ในปีน้ียังคาดว่า	โครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและ
เอกชน	(PPP)	ในโครงการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานและความชดัเจน
เก่ียวกับการจัด	การเลือกตั้ง	ยังจะช่วยสนับสนุนให้การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าปีก่อนหน้าอีกด้วย	ส�าหรับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ	คาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
ในปี	2562	จะอยู่ที่ร้อยละ	1.0	

	 สดุท้ายน้ี	ผมขอแสดงความชืน่ชม	และเป็นก�าลังใจให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นกลไก
ส�าคัญในการผลักดันนโยบายรัฐบาลให้เกิดสัมฤทธ์ิผล	ผมมี
ความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานของกรมสรรพสามิตจะส�าเร็จ
ลลุ่วงตามเป้าหมาย	และมส่ีวนส�าคญัในการท�าให้ฐานะการคลงั
ของประเทศมีความมั่นคงและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจสืบไป	

นายอภิศกัดิ์  ตนัติวรวงศ์
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
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สารรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
A Message from the Minister of Finance

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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สารรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั
A Message from Deputy Minister of Finance

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	รัฐบาลได้มีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	เพ่ือเป็นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	ทั้งในด้านการ
สร้างความสามารถในแข่งขัน	การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม	สร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	อันจะน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาความยากจน	
ความเหลื่อมล�้า 	 และความไม ่ เสมอภาคทางสังคม	 เ พ่ือ
ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง	
มั่งคั่ง	 ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
	 ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	กรมสรรพสามิตได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงการคลัง	เพ่ือด�าเนินการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ	20	ปี	โดยการน�าโครงสร้างภาษสีรรพสามติ
มาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมอุตสาหกรรม	และดึงดูดนักลงทุน
ให้เข้าลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	
ใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	โดยเฉพาะการลงทุนในยานยนต์
สมัยใหม่	ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน	เพ่ือให้การสนับสนุนการผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริด
และรถยนต ์ ไฟฟ ้า ท่ีจะช ่วยลดการปล ่อยมลภาวะไปสู ่
สิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	 ยังได้ด�าเนินนโยบายที่จะมีผลในการ
ช่วยเหลือสังคมในแง่อื่น	ๆ	อีกด้วย	เช่น	การส่งเสริมการใช้น�้ามัน
ดีเซล	B20	เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น�า้มนั	และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยใช้พลงังานทางเลอืก	
เป็นต้น

	 ผมขอขอบคุณและช่ืนชมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส�าหรับ
ผลงานในรอบปีท่ีผ่านมาของกรมสรรพสามิต	พร้อมทั้ง	ขอเป็น
ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี	ผมมีความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงาน
ของกรมสรรพสามิตจะส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย	และมีส่วน
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป		

นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ
รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั
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สารรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั
A Message from Deputy Minister of Finance

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

	 ในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงผันผวน	โดยเฉพาะผลจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน	แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ	รวมทัง้ความผนัผวนของราคาน�า้มนัดบิโลก
อันส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ	ภาคอุตสาหกรรม	และประชาชน	
ให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นอย่างมาก

	 กรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักด้านการ
จดัเก็บภาษแีละเป็นก�าลงัส�าคญัในการเสรมิสร้างความมัน่คงและ
ความย่ังยืนทางการคลังให้กับประเทศ	ในปีงบประมาณ	2561	
กรมสรรพสามติสามารถจดัเก็บภาษไีด้มากถึง	580,447.27	ล้านบาท	
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	18,085.96	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
3.22	อันเป็นผลจากการปรับอัตราภาษีน�้ามันดีเซล	เมื่อวันท่ี	

19	มิถุนายน	2561	จาก	5.850	บาท/ลิตร	เป็น	6.440	บาท/ลิตร	
และน�้ามันดีเซล	B7	จาก	5.850	บาท/ลิตร	เป็น	5.980	บาท/ลิตร	
และภาษีรถยนต์ท่ีจัดเก็บได้สูงข้ึน	โดยผู้ประกอบการมีการผลิต
รถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง	

	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	นโยบายรฐับาลและไทยแลนด์	
4.0	ได้มกีารยกระดบัการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ	และเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข ่งขัน	 โดยเฉพาะการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรม	New	S–Curve	ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผลักดัน
มาตรการทางภาษต่ีาง	ๆ 	เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่าง	ๆ 	
ดังกล่าวในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ	อาทิ	
มาตรการทางภาษสี�าหรบัส่งเสรมิการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าท่ีสอดรบั
กับมาตรฐานด้านความปลอดภัย	อันเป็นการเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไปสูร่ะดับสากล	อกีทัง้
ยังตระหนักถึงความส�าคัญในด้านสังคม	 ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน	โดยมีนโยบายส�าคัญทางภาษีส�าหรับสินค้าที่มีผล
ต่อสขุภาพ	เช่น	จดัเก็บภาษเีครือ่งดืม่ท่ีมปีรมิาณน�า้ตาลเกินเกณฑ์	
6	กรัม	ต่อ	100	มิลลิลิตร	เป็นการป้องกันความเสี่ยงการเกิด
โรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั	(NCDs)	และลดภาระด้านงบประมาณในการ
รักษาพยาบาลของประชาชน	มีการส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซล	
B20	เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน	
และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยใช้พลงังานทางเลอืก	ตลอด
จนการปราบปรามและตรวจสอบเพ่ือให้มีการเสียภาษีถูกต้อง	
ครบถ้วน	เช่น	สินค้าปลอม	สินค้าหนีภาษี	เพื่อลดการรั่วไหลของ
ภาษ	ีนอกจากภารกิจหลกัในเรือ่งการบรหิารการจดัเก็บภาษแีล้ว	
ยังได้ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม	หรอื	Corporate	
Social	Responsibility	(CSR)	เช่น	การรณรงค์ป้องกันและ
ลดอบุติัเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์		โครงการสรรพสามติ
สญัจรเพือ่ให้ความรู	้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและพิษภยัของสรุา
และยาสูบ	การให้บริการตรวจสอบพ้ืนท่ีจ�าหน่ายสุรา	(Zoning)	
การมอบทุนการศึกษา	รวมถงึอปุกรณ์กีฬาต่าง	ๆ 		การจดักิจกรรม
สรรพสามิตเพ่ือเยาวชน	ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
เยาวชนให้ลด	ละ	เลกิสรุาและยาสบู	และกิจกรรม	“คลองสวย	น�า้ใส	
สรรพสามิตใส่ใจ	พัฒนาชุมชน”	เป็นต้น	
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	 ในส่วนท่ีส�าคญัอกีประการหนึง่ในฐานะทีก่รมสรรพสามติ
เป็นส่วนราชการ	คอื	ด้านการให้บรกิาร	ได้มกีารพัฒนาหน่วยงาน
บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้เป็นศูนย์ราชการ
สะดวก	(GECC)	โดยผ่านการรบัรองมาตรฐานแล้ว	จ�านวนท้ังสิน้	
12	แห่ง	โดยมุ่งเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	เช่น	การเพ่ิมช่องทางการ
ช�าระภาษีผ่าน	Counter	Service	หรือ	Online	banking	ค�านึงถึง
หลักความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	หรือ	Ease	of	Doing	
Business	ดังนั้น	จึงเป็นการแสดงถึงแนวทางด�าเนินงานของ
กรมสรรพสามติทีมุ่ง่เพ่ิมประสทิธิภาพการให้บรกิาร	ทัง้ในรปูแบบ
ของการบริหารงานภายในด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยั	ท�าให้การด�าเนินการเรว็ข้ึน	(Faster)	ง่ายขึน้	(Easier)	และ
ค่าใช้จ่ายถูกลง	(Cheaper)	ตลอดจนได้ด�าเนินการตามพระราช
บญัญัตกิารอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทาง
ราชการ	พ.ศ.	2558	เช่น	การปรับปรุงคู ่มือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัตฉิบับใหม่	การปรบัรปูแบบคูม่อืส�าหรบัประชาชนใหม่
ให้ง่ายต่อการสื่อสาร	(Infographic)	และมี	2	ภาษา	รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมนวัตกรรม	ผ่านการประกวดนวัตกรรมเพชรสรรพสามิต	
เช่น	การเสนอระบบการติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษี
แบตเตอรี่ส ่งออก	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจ	
เป็นต้น

	 นอกจากการพัฒนาด้านการบรกิารท่ีเด่นชดั	กรมสรรพสามติ
ยังด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายภาษีสรรพสามิต	โดยรวบรวม
กฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต	7	ฉบับ	เข้าด้วยกัน	และ
จัดท�าเป ็น	 “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.2560”	
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	16	กันยายน	2560	ซึ่งนับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่
ส�าคัญ	ทั้งน้ี	กรมสรรพสามิตได้ให้ความส�าคัญในการรับฟัง	
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและปรับปรุงกฎระเบียบและ

แนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ตลอดจนออกอนุบัญญัติเพ่ือให้มีแนวทาง
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที	่
รวมทัง้บรูณาการร่วมกับภาครฐัและเอกชน	โดยลงนามความร่วมมอื
ในการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต	ระหว่าง
กรมสรรพสามติ	กับสมาคมผูค้้าปลกีไทย	และผูป้ระกอบการค้าปลกี
สินค้าสรรพสามิต	 เพ่ือขอความร ่วมมือให้ผู ้ประกอบการ
แจ้งข้อมลูราคาขายปลกีของสนิค้า	ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการจดัเก็บ
และตรวจสอบภาษสีรรพสามติ	ให้เกดิความเรยีบง่าย	มปีระสทิธิภาพ	
โปร่งใส	และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
  
	 	ในปีงบประมาณ	2562	กรมสรรพสามิตมุ่งมั่นในการ
จดัเก็บภาษใีห้ได้ตามเป้าหมาย	และเกิดความย่ังยืนทางการคลงั	
รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย	ตามแนวทาง	Digital	MoF	และ
เป็นองค์กรท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย	พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต	และปลูกฝังค่านิยมเพ่ือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	
อีกท้ังกรมสรรพสามิตมีแผนจะน�าโครงสร้างภาษีสรรพสามิตมา
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน	เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให้เข้าลงทุนใน
โครงการเขตพัฒนาพิเศษ	ภาคตะวันออก	(EEC)	โดยกรมสรรพสามติ
จะสนับสนุน	New	S-curve	กระตุ้นนักลงทุนใน	10	อุตสาหกรรม
เป้าหมายใน	EEC	โดยเฉพาะรถยนต์	EV	องิหลกัดแูลสิง่แวดล้อม	
คุณภาพชีวิต	ความปลอดภัย	ภายใต้	โมเดล	“ไทยแลนด์	4.0”	
ซึ่งในอนาคตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะมีสัดส่วนท่ีสมดุลกัน
มากข้ึน	โดยจะปรับเปล่ียนให้รายได้การจัดเก็บภาษีบาปลดลง	
(สุรา	ยาสูบ)	เน่ืองจากสินค้าในหมวดนี้เป็นสิ่งท่ีท�าลายสุขภาพ
และในทางอ้อมก่อให้เกิดภาระงบประมาณในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน	โดยกรมสรรพสามิตจะเพิ่มรายได้ภาษีจากกลุ่มสินค้า
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมากข้ึน	(รถยนต์	น�้ามัน)	มุ ่งใช้การ
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคม	ส่ิงแวดล้อม	และพลังงาน
เพื่อความผาสุกของประชาชนเป็นส�าคัญ

 

นายพชร อนนัตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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A Message from the Director-General of The Excise Department

	 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	

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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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

นายพชร อนันตศิลป์
Mr. Patchara Anuntasilpa
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Director	General

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

นางสดศรี พงศ์อุทัย
Mrs. Sodsri Ponguthai
รองอธิบดี	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
Deputy	Director	General	Acting
Principal	Advisor	on	Tax	Collection
Development	and	Administration

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

ดร.ธิบดี วัฒนกุล 
Dr. Tibordee Wattanakul 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy	Director	General

นายวรวรรธน์ ภิญโญ
Mr. Worawat Pinyo
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy	Director	General

นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr. Piyakorn Apibalsri 
รองอธิบดี	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Deputy	Director	General	Acting
Principal	Advisor	on	Excise	Tax	Strategy

Executive from The Excise Department
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr. Akkaruth Sandhyanada
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการคลังและรายได้

Director	of	Finance	and	Revenue	

Management	Bureau

นางสิริพร ธนนันทนสกุล 
Mrs. Siriporn Thananunsakul
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

Director	of	Human	Resource	

Management	Bureau

นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr. Nutthakorn Utensute
ผู้อ�านวยการส�านักแผนภาษี

Director	of	Tax	Planning	Bureau

นายวันชัย ตั้งวิจิตร
Mr. Vunchai Tonvigid
ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

Director	of	Legal	Affairs	Bureau

นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr. Vivat Kawsakul
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ

ป้องกันและปราบปราม

Director	of	Audit,	Prevention	

and	Suppression	Bureau

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
Mrs. Sasisopa Kiatiwat 
ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี	1

Director	of	Tax	Collection	

Standards	and	Development	1	

Bureau

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr. Chonlathan Visaruthvong
ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี	2

Director	of	Tax	Collection	

Standards	and	Development	2	

Bureau

คณะผู้บริหารส่วนกลางกรมสรรพสามิต
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร 

Dr. Charuspong Samarnbutr
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director	of	Administrative	

System	Development	Office	

นางนวลอนงค์ คงดำ 
Mrs. Nuananong Kongdum
ผู้อ�านวยการกองก�ากับและ

ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

Director	of	Tax	Monitoring	

Auditing	Division 

ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ ์

Dr. Bunchorn Songsamphant 
ผู้อ�านวยการกองก�ากับและ

พัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

Director	of	Tax	Price	Monitoring	and

Standard	Development	Division

นางอุษามาศ ร่วมใจ
Mrs. Usamas Ruamjai 
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Director	of	Information	

Technology	Center*

นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
Mr. Surasak Jittanukitkul
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา

และตรวจสอบทางเทคนิค

Director	of	Technical	

Development	and	Audit	Office 

นางวัลลีย์ อินทรจักร
Mrs. Wanlee Intarajake 
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้า

และของกลาง

Director	of	Goods	and	

Exhibits	Analysis	Office

นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
Mrs. Patcharee Petsuntad
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director	of	Internal	Audit	Office

 

Executive from The Excise Department

นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
Mr. Pongsit Sumotayakul
เลขานุการกรม

Secretary

*ข้อมูลวันที่	1	มีนาคม	2562
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1
Regional Excise Office 1

นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
Mr. Tammarat Laor-eiam
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	1
Director	of	Regional	Excise	Office	1

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

นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
Mrs. Anchalee Chalungsut
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี	1
Chief	of	Pathumthani	1
Area	Excise	Office

นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
Ms. Kittiwan Tawat
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief	of	Lopburi	
Area	Excise	Office

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

นางสาวสินี แหนกลาง
Ms. Sinee Naeklang
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา	2	
Chief	of	Chief	of	Phranakhon	Si	Ayutthaya	2
Area	Excise	Office

นางวันเพ็ญ อำ ไพสัมพันธกุล
Mrs. Wanpen Ampaisumpundhagul
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Chief	of	Ang	Thong	
Area	Excise	Office

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

นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
Mrs. Ladda Aisoonpisarnsiri
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา	1
Chief	of	Phranakhon	Si	Ayutthaya	1
Area	Excise	Office

นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr. Satit Pinrat
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Chief	of	Sing	Buri
Area	Excise	Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
Regional Excise Office 2

นางชนานันต์ วันแอเลาะ
Mrs. Chananun Vanairlouk
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	2
Director	of	Regional	Excise	Office	2

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

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

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

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

นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
Ms. Suppawan Opapaiboon
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี	2
Chief	of	Chonburi	2
Area	Excise	Office

ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr. Bunchorn Songsamphant
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief	of	Nakhon	Nayok	
Area	Excise	Office

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr. Praphan Rattanadilok Na Phuket
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ	1
Chief	of	Samutprakan	1
Area	Excise	Office

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

นายสุดใจ คนทัตย์
Mr. Sudjai Khonthat 
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief	of	Sakaeo	
Area	Excise	Office

นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ
Ms. Warangkana Singhagraiwan
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี	1
Chief	of	Chonburi	1
Area	Excise	Office

นางสาวสุพัตรา เพชรดี
Ms. Supattra Petchdee
สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief	of	Trat	
Area	Excise	Office

นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
Ms. Naowarat Ratanawatkul
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง	2
Chief	of	Rayong	2
Area	Excise	Office



รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department18

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
Regional Excise Office 3

นายพิพัฒน์ คำ พูน
Mr. Phiphat Compoon
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Chief	of	Yasothon	
Area	Excise	Office

นายพีระดล จงเจริญรัตน์
Mr. Peradol Chongcharoenratana
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	3
Director	of	Regional	Excise	Office	3

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

นายบุญสืบ ศรีแก้ว
Mr. Boonsueb Srikhaew
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief	of	Buriram	
Area	Excise	Office

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

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

นายคำ นวณ รอดขำ 
Mr. Khamnuan Rodkham
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Chief	of	Sisaket	
Area	Excise	Office

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

นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
Mr. Suvanchai Viravattanadej
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Chief	of	Rot	Et	
Area	Excise	Office

นางอรสา ทองบุญรอด
Mrs. Orasa Thongboonrod
สรรพสามิตพื้นที่อ�านาจเจริญ
Chief	of	Amnat	Charoen
Area	Excise	Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

นางสุชาดา โชนะโต
Mrs. Suchada Chonato

ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	4
Director	of	Regional	Excise	Office	4

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

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

นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs. Pawana Kiatchusak
สรรพสามิตพื้นที่เลย
Chief	of	Loei	
Area	Excise	Office

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

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

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
Ms. Saowanee Marlaiphong
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวล�าภู
Chief	of	Nong	Bua	Lamphu	
Area	Excise	Office

นายรังสรรค์ จินตศิริ 
Mr. Rungsan Jintasiri
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief	of	Bueng	Kan	
Area	Excise	Office

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

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

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4
Regional Excise Office 4
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
Regional Excise Office 5

นางนงลักษณ์ สมัครการ
Mrs. Nongluck Smarkarn
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief	of	Phayao	
Area	Excise	Office

นายปัณณทัต ใจทน
Mr. Pannatat Jaiton
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	5
Director	of	Regional	Excise	Office	5

นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs. Chintana Dityen
สรรพสามิตพื้นที่ล�าพูน
Chief	of	Lamphun
Area	Excise	Office

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

นายประพันธ์ สุขเข
Mr. Praphan Sukkhe
สรรพสามิตพื้นที่ล�าปาง
Chief	of	Lampang	
Area	Excise	Office

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

นางมธุรส พรหมนารถ
Mrs. Mathurose Promnart 
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief	of	Mae	Hong	Son	
Area	Excise	Office

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

นายบุญธรรม เสาวดี
Mr. Boontham Saowadee
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief	of	Phrea	
Area	Excise	Office

ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์
Dr. Supachchara Boongerdram
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief	of	Uttaradit	
Area	Excise	Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6
Regional Excise Office 6

ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์
Acting Sub Lt. Prayoot Settaphirom
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	6
Director	of	Regional	Excise	Office	6

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

นายรวม อนุเครือ
Mr. Ruam Anookrua
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Chief	of	Uthai	Thani
Area	Excise	Office

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

นายเอกศักดิ์ เล็กมณี
Mr. Ekkasak Lekmanee
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
Chief	of	Sukhothai	
Area	Excise	Office

นายอำ นาจ อริยจินดา
Mr. Amnat Ariyajinda
สรรพสามิตพื้นที่ก�าแพงเพชร
Chief	of	Kamphaeng	Phet
Area	Excise	Office

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

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

นายทวีป สอนชา
Mr. Taveep Sonchar
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief	of	Phichit	
Area	Excise	Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7
Regional Excise Office 7

นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
Mrs. Veetharin Sunthornnon
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Chief	of	Prachuap	Khiri	Khan	
Area	Excise	Office

นางจิติธาดา ธนะโสภณ 
Mrs. Jitidhada Dhanasobhon
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	7
Director	of	Regional	Excise	Office	7

นางวารุณี อยู่สุข
Mrs. Warunee Yousook
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Chief	of	Samut	Sakhon
Area	Excise	Office*

นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
Mr. Wisit Wachirawiroon
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Chief	of	Kanchanaburi	
Area	Excise	Office

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

นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
Mr. Sakesun Chaisuthivong
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม	2
Chief	of	Nakhon	Pathom	2
Area	Excise	Office

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

นายไพรัช คุลิมา
Mr. Piruch Kulima
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม	1
Chief	of	Nakhon	Pathom	1	
Area	Excise	Office

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

นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
Ms. Sumalee Siriaraya
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Chief	of	Suphan	Buri
Area	Excise	Office

*ข้อมูลวันที่	1	มีนาคม	2562
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
Regional Excise Office 8

นางสุรีย์ ศรีสุข
Mrs. Suree Srisook
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	8
Director	of	Regional	Excise	Office	8

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
Mr. Kritsaphas Siripitupoom
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Chief	of	Nakhon	Si	Thammarat
Area	Excise	Office

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

นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr. Apiluxsn Sugnoi
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง	
Chief	of	Ranong
Area	Excise	Office

นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
Mr. Chairat Saedan
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Chief	of	Krabi
Area	Excise	Office

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

นายสมยศ ซัง
Mr. Somyot Sang
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Chief	of	Suratthani
Area	Excise	Office

นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์
Mr. Krittipong Vejchanukrok
สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Chief	of	Phangnga
Area	Excise	Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9
Regional Excise Office 9

นายพีระชัย เวชชาภินันท์
Mr. Perachai Wetchapinan
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief	of	Pattani
Area	Excise	Office

นายมาโนช พิทักษ์
Mr. Manoch Pituck
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	9
Director	of	Regional	Excise	Office	9

นายชนะ ณ ถลาง
Mr. Chana na Thalang
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Chief	of	Narathiwat
Area	Excise	Office

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

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

นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ
Mr. Phanupong Sriket
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Chief	of	Yala
Area	Excise	Office

นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
Mr. Sresthaporn Sritipun
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Chief	of	Songkhla	
Area	Excise	Office

นางสาวจงกลนี บัวทอง
Ms. Jongkolnee Bourtong
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Chief	of	Phatthalung
Area	Excise	Office
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คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Executive from The Excise Department

สำ นักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10
Regional Excise Office 10

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr. Kriengkrai Pattanaporn
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	10
Director	of	Regional	Excise	Office	10

นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
Mrs. Siriluck Singtro
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	4
Chief	of	Bangkok	4
Area	Excise	Office

นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
Mrs. Kangana Tangvigid
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	3
Chief	of	Bangkok	3
Area	Excise	Office

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

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

นายยุคล กำ เหนิดแขก
Mr. Yukon Kamnerdkhag
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	5
Chief	of	Bangkok	5
Area	Excise	Office



ผู้นำ�การจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม�
ส่ิงแวดล้อม�และพลังงาน
The leader of tax collection 
for society, environment 
and energy

1.��บูรณาการบริหารการจดัเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ�
� โปร่งใส�เป็นธรรมและยั่งยืน�เพื่อเสถียรภาพทางการคลงั

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

วิสัยทัศน์��Vision

4.�เสริมสร้างนวตักรรมทางภาษี
 เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน

3.�พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน�
� ทนัสมยั�โปร่งใส�และเป็นธรรม

2.�ขบัเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสงัคม��
� สิ่งแวดล้อม�และพลงังาน

3. To improve the organization based 
 on international standard toward 
 modernization transparency and fairness 

2. To stimulate tax policy for 
 society environment and energy

4. To promote innovation of tax collection toward 
 sustainable development

พันธกิจ  / Mission

S Tค่านิยม�
Value

ความมีมาตรฐาน
Standardization

ความโปร่งใส
Transparency
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วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม
Vision Mission Strategy Value



ยุทธศาสตร์�/ Strategy

4.�การเสริมสร้างนวตักรรม
� ทางภาษี

1. To integrate tax administration 
 for sustainable development

1. การบริหารการจดัเก็บภาษีแบบบูรณาการ
 เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน

2.�การใช้นโยบายภาษีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
� และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน

3.�การบริหารองค์กร
� ตามหลกัธรรมาภิบาล

4. To promote innovation 
 on taxation

2. To implement tax policy for improving 
 quality of life and promoting healthiness 
 of Thai citizen

3. To manage organization 
 under Good Governance

A R S
จิตสำนึกความรบัผิดชอบ

Accountability
ความรวดเร็วและเรียบง่าย

Rapid & Simplictiy
ความพึงพอใจ
Satisfaction
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วิสยัทศัน์�พนัธกิจ�ยุทธศาสตร์�และค่านิยม
Vision Mission Strategy Value
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ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต�ประจำปีงบประมาณ�พ.ศ.2561
The Excise Department 2018 Strategies

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.2561
The Excise Department 2018 Strategies

วิสัยทัศน์ : ผู้น�ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน
KPI : 1. ผลกำรจัดเก็บรำยได้ภำษีสรรพสำมิตประมำณ 600,000 ล้ำนบำท  
         2. ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 2 จำกกำรใช้นวัตกรรมอย่ำงน้อย 1 นวัตกรรม
         3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกผลกำรใช้มำตรกำรภำษีร้อยละ85  
         4. ระดับควำมส�ำเร็จของผลกำรศึกษำมำตรกำรภำษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ระดับ 5

พันธกิจที่ 1 
บูรณำกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษ ี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็น
ธรรมและยั่งยืน เพื่อเสถียรภำพ

ทำงกำรคลัง

พันธกิจที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบำยภำษี 
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และพลังงำน

พันธกิจที่ 3 
พัฒนำองค์กรให้มีมำตรฐำน 

ทันสมัย โปร่งใส 
และเป็นธรรม

พันธกิจที่ 4
เสริมสร้ำงนวัตกรรมทำงภำษี

เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 2

กำรสนับสนุนศักยภำพและควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 5

กำรคลังกำรเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 6
กำรเป็นองค์กรต้นแบบ

ในกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ธรรมำภิบำลและเป็นมืออำชีพ

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังข้อ 6
กำรเป็นองค์กรต้นแบบ

ในกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ธรรมำภิบำลและเป็นมืออำชีพ

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 1

กำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
แบบบูรณำกำร 

เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 2

กำรใช้นโยบำยภำษีเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและส่งเสริมสุขภำพ

ที่ดีขึ้นของประชำชน

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 3
กำรบริหำรองค์กรตำม

หลักธรรมำภิบำล

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 4  

กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมทำงภำษี

เป้าประสงค์ที่ 1.1
บูรณำกำรกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
บูรณำกำรกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. ติดตำมและวิเครำะห์ผลกำรจัดเก็บ
    รำยได้ภำษี (สผษ.ภำคและพื้นที่) 
2. ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท�ำผิด 
    กฎหมำย (สตป. ภำคและพื้นที่) 
3. ตรวจสอบภำษีทำงบัญชี 
    (Post Audit)(สตป.ภำคและพื้นที่)
4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำน 
    ปรำบปรำมเพื่อบูรณำกำรกำร  
    ปรำบปรำม (สตป.) 
5. ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสุรำเชิงรุก
    เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน(กวข.) 
6. บูรณำกำรตรวจสอบสินค้ำน�้ำมัน 
    (กวข.)
7. พัฒนำเทคนิคและมำตรฐำนกำร
    ตรวจวิเครำะห์สินค้ำน�้ำมันอื่นหรือ
    ผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจำก   
    ปิโตรเลียม (กวข.)
 

เป้าประสงค์ที่ 2.1
ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ใช้นโยบำยภำษี เพื่อคุณภำพชีวิตและ
สุขภำพที่ดีขึ้น 
25. ปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษี
      สินค้ำที่ท�ำลำยสุขภำพ (สผษ.) 
26. พัฒนำกำรจดัเก็บภำษสีรรพสำมติ
      สีเขียว(Green Tax) (สผษ.) 
27. บูรณำกำรสร้ำงจิตส�ำนึกเพื่อลด  
      กำรบริโภคสินค้ำที่มีผลกระทบ
      ต่อสุขภำพและสังคม (สลก.) 
28. สรรพสำมิตส่งเสริมครอบครัว
      สุขสันต์ (สลก.)
29. สรรพสำมิตสัญจร (สลก.)

เป้าประสงค์ที่ 3.1  
บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
บริหำรจัดกำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
30. จ้ำงที่ปรึกษำส�ำรวจ และ
      ออกแบบปรับปรุงส�ำนักงำน  
      เพื่อยกระดับมำตรฐำน
      กำรให้บริกำร (กพร.)
31. พัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร  
      (กพร.)
32. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
      รำชกำร (กพร.)
33. ตรวจสอบภำยในตำมหลัก
      ธรรมำภิบำล (กตน.)
34. พัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน
      ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
      กำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ  
      (กตน.)
35. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก ่
      ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      (ประชำสัมพันธ์เชิงรุก) 
      (สลก. ภำคและพื้นที่)
36. เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมี
      ส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรของ
      กรมสรรพสำมิต (สลก.)

เป้าประสงค์ที่ 4.1  
มีนวัตกรรมทำงภำษีเพื่อกำรบริหำร
งำนและกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
พัฒนำนวัตกรรมทำงภำษีเพื่อกำร
บริหำรและกำรบริกำร
51. Excise Innovation Awards 
      ครั้งที่8 (สบค)
52. เสริมสร้ำงควำมรู้กำรใช้นวัตกรรม 
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

      ในกำรปฏิบัติงำน (กตน.)
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อนุมัติ
(นำยกฤษฎำ  จีนะวิจำรณะ)
อธิบดีกรมสรรพสำมิต

8.  จัดท�ำฐำนข้อมูลปริมำณน�้ำตำล
     ในเครื่องดื่มและสินค้ำอื่นๆ เพื่อ
      สนับสนุนกำรจัดเก็บภำษี  (กวข.)
9.   พัฒนำเทคนิคกำรตรวจวิเครำะห์
      สินค้ำน�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมันที่
      คล้ำยกัน (กวข.)
10. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ท�ำไวน์โดยใช้
      เทคนิค NMR (กวข.)
11. จัดท�ำฐำนข้อมูลปริมำณกำรจ่ำย
      แสตมป์ (สคร.)
12. ตรวจสอบดูแลบ�ำรุงรักษำระบบ
      มำตรวัดสุรำแช่ (กตท.) 
13. เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบ
      เครื่องมือวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      (กตท.)

เป้าประสงค์ที่ 1.2  
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 
ปรับปรุงกระบวนงำนเพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวก
14. พัฒนำกำรด�ำเนินงำนเพื่อรองรับ   
      (Ease of Doing Business )(สมฐ.1)
15. ปรับปรุงกระบวนงำนและลดขั้นตอน
      กำรท�ำงำนสินค้ำสุรำ (สมฐ.1)
16. รับฟังควำมคิดเห็นผู้ผลิตยำเส้น
      เพื่อบริหำรกำรจัดเก็บภำษี (สมฐ.1)
17. พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรกำร
      จัดเก็บภำษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์
      น�้ำมัน(สมฐ.2) 
18. ปรับปรุงและพัฒนำมำตรฐำนกำร 
      บริหำรงำนสำรละลำยประเภท 
      ไฮโดรคำร์บอนซึ่งเสียภำษีในอัตรำ 
      ศูนย์ (สมฐ.2) 
19. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ 
      รถยนต์ประหยัดพลังงำน Hybrid  
      และ EV  (สมฐ.2)
20. รับฟังควำมคิดเห็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษี 
      เพื่อบริหำรกำรจัดเก็บภำษีสินค้ำ     
      แบตเตอรี่และสถำนบริกำร
      สนำมกอล์ฟ(สมฐ.2)
21. ปรบัปรงุกฎหมำยในระดบัอนุบญัญัติ 
      (สกม.)
22. จ้ำงที่ปรึกษำเพื่อจัดท�ำคู่มือส�ำหรับ 
      ประชำชนตำมพ.ร.บ.อ�ำนวยควำม 
      สะดวก (กพร.)
23. บริหำรกำรจ่ำยคืนเงินภำษีที่ได้รับ 
      อนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง (สคร.)
24. รับช�ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
      (สคร.)

เป้าประสงค์ที่ 3.2  
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีเสถียรภำพ
ทันสมัย พร้อมใช้งำน
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
37. บูรณำกำรคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมำย 
      ใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ของ
      หน่วยงำนภำครัฐ (ศทส.) (20ลบ.)
38. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
      กรมสรรพสำมิต เพื่อรองรับ
      พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตใหม่   
      (ศทส.) (19ลบ.)
39. พัฒนำระบบให้บริกำรธุรกรรม 
      อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสำมิตผ่ำน  
      Mobile Application (Excise Smart  
      Service) (ศทส.)(10ลบ.)
40. จัดท�ำสถำปัตยกรรมองค์กร 
      (Enterprise Architecture : EA)   
      (กระทรวงดิจิทัล61) (ศทส.) (7ลบ.)

เป้าประสงค์ที่ 3.3  
บุคลำกรมีสมรรถนะสูงและมีคุณภำพชีวิต
กำรท�ำงำนที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 
พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
41. ให้ควำมรู้ด้ำนกำรตรวจพิสูจน์และ 
      จัดกำรของกลำง (สกม.)
42. ให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
      เจ้ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินคดี (สกม.)
43. สัมมนำหลักสูตรกำรพิจำรณำอุทธรณ ์
      กำรประเมินภำษีสรรพสำมิตตำม 
      กฎหมำยใหม่และกำรด�ำเนินคดี (สกม.)
44. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
       จัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
       พ.ศ. 2560 (สคร.)
45. ก่อสร้ำงส�ำนักงำนสรรพสำมิตและ 
      บ้ำนพัก (กตท.) 
46. ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
      ของกรมสรรพสำมิตสู่มำตรฐำนสำกล  
      (กพร.)
47. กรมสรรพสำมิตคุณธรรม (สบค.)   
48. บริหำรดำวเด่น (STAR Management)  
      (สบค.) 
49. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
      (สบค. ภำคและพื้นที่)   
50. พัฒนำบุคลำกรด้ำนภำษำอังกฤษ  

      (สบค.) 
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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.

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 2: 

Promoting potential and 
competitiveness.

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

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)

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.

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

ส�านักแผนภาษี
Tax Planning Bureau    
ส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   
 Tax Collection Standards and Development 
1 Bureau  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    
Office of Administrative System Development  
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4, 5 และ 6   
 Regional Excise Office 4, 5  and 6    

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
นำยธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
Principal Advisor on Excise Control Systerm Development  
 Mr. Thammasak Laoraiem

รองอธิบดี รักษาการในต�าแหน่ง    
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 
นำงสดศรี  พงศ์อุทัย
 Deputy Director General Acting in position  
Principal Advisor on Tax Collection
Development and Administration    
Mrs. Sodsri Ponguthai    

รองอธิบดี รักษาการในต�าแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
นำยปิยกร  อภิบำลศรี   
Deputy Director General Acting in position  
Principal Advisor on Excise Tax Strategy  
Mr. Piyakorn Apibalsri     

ส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2   
Tax Collection Standards and 
Development 2 Bureau
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     
Information Technology Center    
 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค    
 Technical Development and Audit Office   
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และ 10    
 Regional Excise Office 7 and 10    
 

ส�านักตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม
Audit, Prevention and 
Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

ส�านักกฎหมาย  
Legal Affairs Bureau 
    

 ส�านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 2, 8 และ 9   
Regional Excise 
Office 2, 8  and 9
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ท่ีปรกึษาด้านการพฒันาและบรหิารการจัดเก็บภาษี 
    
 Principal Advisor on Tax Collection  
 Development and Administration   

รองอธิบดี  
ดร.ธิบดี วัฒนกุล  
Deputy Director General  
Dr. Tibordee Wattanakul  

รองอธิบดี  
นำยวรวรรธน์  ภิญโญ 
Deputy Director General
Mr. Worawat Pinyo  

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง   
 Goods and Exhibits Analysis   
 กองก�ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต  
 Division of Supervision and Inspection of Excise Tax 
 กองก�ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต 
 Division of Supervision and development of 
Excise Tax Rates    
    

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management Bureau
ส�านักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau 
ส�านักงานเลขานุการกรม  
Office of the Secretary  
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 3 
Regional Excise Office 1  and 3   

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ (87 พื้นที่)    
 Area Excise Office (87 areas)    
 ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (177 สาขา)   
 Area Excise Branch (177 Branches)  

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

 Principal Advisor on Excise Tax Strategy

อธิบดีกรมสรรพสามิต
นำยพชร อนันตศิลป์
Director Gerneral

Mr. Patchara  Anuntasilpa
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อัตรากำ�ลังกรมสรรพสามิต
Excise Department Manpower

  1. กำรจัดท�ำแผนกำรก�ำหนดต�ำแหน่งเพ่ือปรับปรุง
กำรก�ำหนดต�ำแหน่งของกรมสรรพสำมิต เป็นกำรล่วงหน้ำ
ระยะเวลำ 3 ปี      
 2. กำรประเมินผลงำนบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน โอน 
รับเงินประจ�ำต�ำแหน่ง และเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับช�ำนำญกำร และช�ำนำญกำรพิเศษ 
จ�ำนวน 55 รำย   
 3. ใช้ระบบกำรคดัเลอืกเพ่ือเข้ำรบักำรประเมนิบคุคลและ
ผลงำน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับช�ำนำญกำรพิเศษ 
 4. กำรด�ำเนินกำรปรับปรุงแบบบรรยำยลักษณะงำน  
(รูปแบบ Role-Profile กรมสรรพสำมิต) ของกรมสรรพสำมิต
 5. กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคล
เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ช�ำนำญกำรพิเศษ โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
 6. กำรขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต�ำแหน่งในสำยงำน จ�ำนวน 
1 สำยงำน คือ จำกสำยงำนนำยช่ำงเครื่องกล ระดับปฏิบัติกำร
หรือช�ำนำญกำร  เป็นสำยงำนวิศวกร ระดับปฏิบัติกำรหรือ
ช�ำนำญกำร เพื่อปรับเปลี่ยนตำมภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
 7. ก ำ ร อ นุ มั ติ ต� ำ แ ห น ่ ง ลู ก จ ้ ำ ง ชั่ ว ค ร ำ ว ป ร ะ จ� ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2150 ต�ำแหน่ง 
 8. กำรด�ำเนินกำรตำมระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
รุ ่นท่ี 14 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 2 รำย คือ 
นำงสำวนวธิ์ฬส พุฒิเมือง และนำงสำวธนพร รักควำมสุข

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

  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.

การพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำ�ลัง Structure and Workforce Development
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 1. กำรสรรหำข้ำรำชกำรโดยวิธีกำรรับโอนข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญทดแทนต�ำแหน่งว่ำง จ�ำนวน 55 รำย
 2. กำรสรรหำข้ำรำชกำรโดยวิธีกำรบรรจุและแต่งต้ัง 
จ�ำนวน 93 รำย
 3. กำรใช้บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร 
เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 20 อัตรำ
 4. ด�ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 23 อัตรำ 
 5. ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิท่ีเพ่ิมขึ้น 
จ�ำนวน 11 รำย
 6. กำรย้ำยข้ำรำชกำรท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและสอบ
ผ่ำนควำมรู้ในภำคควำมเหมำะสมกับต�ำแหน่ง จ�ำนวน 15 รำย
 7. กำรย้ำยข้ำรำชกำร เพ่ือหมุนเวียนงำนและแต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้ำที่ จ�ำนวน 364 รำย 
 8. กำรเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรด�ำรงต�ำแหน่งท่ี
สูงขึ้น ดังนี้
  • ระดับช�ำนำญงำน 81 รำย
  • ระดับช�ำนำญกำร 27 รำย  
  • ระดับช�ำนำญกำรพิเศษ 7 รำย
 9. กำรแต่งตัง้ให้ข้ำรำชกำรรกัษำกำรในต�ำแหน่ง 11 รำย 

 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

การสรรหา�บรรจุและแต่งต้ังบุคลากร Recruitment and Appointment

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ�� Performance Appraising Results 

ข้าราชการ

ระดับคะแนน

ดีเด่น 2,386 รำย

ดีมำก 648 รำย

ดี 74 รำย

พอใช้ 12 รำย

ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 54 รำย

หมายเหตุ: ข้ำรำชกำรที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน กรณีบรรจุใหม่ 
                  และลำศึกษำต่อ

Government Officials

Rating

Great 2,386 Officers

Very Good 648 Officers

Good 74 Officers

Fair 12 Officers

No Salary Raise 54 Officers

Remark: No Salary Raise officers are due to being newly 
               appointed or on leave for further education.
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ชั้นสายสะพาย จ�านวน 32 ราย

ชั้นต�่ากว่าสายสะพาย  
   • ข้ำรำชกำร จ�ำนวน 242 รำย
   • ลูกจ้ำงประจ�ำ จ�ำนวน 37 รำย
   • พนักงำนรำชกำร จ�ำนวน 52 รำย

เหรียญจักรพรรดิมาลา จ�านวน 130 ราย

Sashes were presented to 32 officials. 

Insignias lower than sashes presented to:    
  • 242 government officials   
  • 37 permanent employees   
  • 52 government employees   
 
The Chakrabarti Mala Medals were presented to 130 officials

ดำ�เนินการเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์�
ประจำ�ปี�2561�ดังน้ี

ลูกจ้างประจ�า

ได้รับกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงทั้งปี 2 ขั้น 32 รำย

ได้รับกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงทั้งปี 1.5 ขั้น 183 รำย

ได้รับกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงทั้งปี 0.5 ขั้น 1 รำย

Permanent Employees

Increased annual wage by 2 levels 32 employees

Increased annual wage by 1.5 levels 183 employees

Increased annual wage by 0.5 level 1 employees

พนักงานราชการ

ผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่น 338 รำย

ดีมำก 276 รำย

ดี 59 รำย

พอใช้ 1 รำย

ไม่ได้เลื่อน 50 รำย

หมายเหตุ: พนักงำนรำชกำรที่ไม่ได้เลื่อนค่ำตอบแทน กรณีบรรจุใหม่   
                  และเกษียณอำยุ

Government Employees

Performance

Great 338 รำย

Very Good 276 รำย

Good 59 รำย

Fair 1 รำย

No Salary Raise 50 รำย

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

Making Requests for Insignias 
for Year 2018 as follows: 
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จ�านวนผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้    
 ชั้นมหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก  จ�ำนวน 1 รำย  
 ชั้นมหำวชิรมงกุฎ  จ�ำนวน 2 รำย  
 ชั้นประถมำภรณ์ช้ำงเผือก  จ�ำนวน 21 รำย  
 ชั้นประถมำภรณ์มงกุฎไทย  จ�ำนวน 19 รำย

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

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

พิธีพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์�
ประจำ�ปี�2560�ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว�� �

 1. ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ : สรรพสำมิต
ไหว้พระ จ�ำนวน 1 ครั้ง
 2. ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ : กิจกรรมกีฬำและ
นันทนำกำรเพื่อสุขภำพ
     2.1 ฝึกโยคะ จ�ำนวน 2 ครั้ง/สัปดำห์ (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
     2.2 แอโรบิค จ�ำนวน 1 ครั้ง/สัปดำห์ (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
     2.3 ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย จ�ำนวน 1 ครั้ง 
   (ปีละ 1 ครั้ง)
    2.4 กิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพด้วยกำรท�ำ CPR 
   จ�ำนวน 1 ครั้ง
    2.5 กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี  
 3. กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรด�ำเนินชีวิตที่มีคุณภำพ 
ด้วยกิจกรรมฝึกอำชีพ และส่งเสริมควำมรู้
     • กิจกรรมกำรฝึกท�ำอำหำร จ�ำนวน 2 ครั้ง 
     • กิจกรรมศิลปะ ถักกระเป๋ำ และแกะสลัก 
     • กำรจัดติวข้อสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
    จ�ำนวน 2 ครั้ง
 4. กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้แก่บุตรข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง
ประจ�ำ และพนักงำนรำชกำร กรมสรรพสำมิต จ�ำนวน 352 ทุน

 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.  

        

การเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร

Improving Happiness and 
Relationship among the Staff
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  กรมสรรพสำมิต ได้ส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
โดยด�ำเนินกำร ดังนี้
 1. กิจกรรมกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด ตำมแผนกำร
ปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด
 2. ด�ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนยุทธศำสตร ์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 -2564)
 3. ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดี
 4. ด�ำเนินโครงกำรกรมสรรพสำมิตคุณธรรม
 5. ด�ำเนนิกำรตำมแผนแม่บทกำรส่งเสรมิควำมเสมอภำค
ระหว่ำงหญิงชำย
    6. ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่งและก�ำหนดมำตรกำร
ป้องกันและจดักำรควำมเสีย่งท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
กำรรับสินบนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
 7. ด�ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
 8. สรรหำกรรมกำรจริยธรรมแทนต�ำแหน่งว่ำง 
จ�ำนวน 2 รำย
 9. ตรวจสอบประวัติข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงถูกด�ำเนิน
กำรทำงวินัยและได้รับโทษทำงวินัย
 10. จัดท�ำและเผยแพร่คู่มือวินัยและกำรรักษำวินัยตำม 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ของ
กรมสรรพสำมิต ผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมสรรพสำมิต

 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 

 กรมสรรพสำมิต ด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโดยจัดกำร
ฝึกอบรม/สัมมนำ และส่งบุคลำกรเข้ำอบรมร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก รวมท้ังสิ้น 157 โครงกำร โดยมีบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำทั้งสิ้น 1969 รำย 
 ส�ำหรับกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำของกรมสรรพสำมิต 
ประกอบด้วย
        • ระดับปริญญำโท จ�ำนวน 11 รำย
        • ระดับปริญญำเอก จ�ำนวน 1 รำย

 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

ด้านการรักษาวินัย�การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

Disciplining and Promoting Moral 
and Integrity 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development
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ผลการดำ�เนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Performance under Strategic Plan for Fiscal Year 2018

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

 1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บ
รายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผษ.)
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสำมิตจัดเก็บ
ภำษีได้จ�ำนวน 580,229.14 ล้ำนบำท (เป้ำหมำย 600,000.00 
ล้ำนบำท) ต�ำ่กว่ำเป้ำหมำย 19,770.86 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 3.29 
สำเหตุหลักเกิดจำกกำรจัดเก็บภำษีน�้ำมันฯ ในอัตรำท่ีต�่ำกว่ำ
ประมำณกำร กำรปรับโครงสร้ำงภำษีรถยนต์ กำรปรับโครงสร้ำง
ภำษีสุรำ และกำรปรับโครงสร้ำงภำษียำสูบ

 2. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�าผิด
กฎหมายสรรพสามิต (สตป.)
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสำมิตจับกุม
ผู ้กระท�ำควำมผิดกฎหมำยสรรพสำมิต จ�ำนวน 6,258 คดี 
(เป้ำหมำย 5,335 คด)ี สงูกว่ำเป้ำหมำย 923 คด ีคดิเป็นร้อยละ 17.30 
และคดิเป็นเงนิค่ำปรบัเปรยีบเทียบคด ีจ�ำนวน 242,716,166.02 บำท 
( เป ้ำหมำย 167,930,830.48 บำท) สูงกว ่ำ เป ้ำหมำย 
74,785,335.54บำท คิดเป็นร้อยละ 44.53

 3. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit) (สตป.)
  ด�ำเนนิกำรตรวจสอบภำษ ีณ สถำนประกอบกำรตรวจ
สอบบัญชีย้อนหลัง และปิดแฟ้มส�ำนวนงำนแล้วเสร็จท้ังสิ้น 
99 รำย (เป้ำหมำย 80 รำย) สูงกว่ำเป้ำหมำย 19 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 23.75  รวมท้ังจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำษีเพ่ือ
จดัท�ำฐำนข้อมลูธุรกิจและใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตักิำรตรวจต่อไป

 4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม 
เพื่อบูรณาการการปราบปราม ปี 2561 (สตป.)
  กำรพัฒนำข้อมูลกำรปรำบปรำม ให้มีควำมละเอียด
ถูกต้องแม่นย�ำ มีรูปแบบสนับสนุนกำรตัดสินใจและเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์เชงิบรหิำร เพ่ือพัฒนำข้อมลูปรำบปรำม ให้มปีระสทิธิภำพ
และประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้สำมำรถดึงข้อมูลได้อย่ำงทันเวลำ 
ทันเหตุกำรณ์

 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. 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. 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 
in order to use as business database and guidelines 
for further inspection.

 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�ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงสุรำโดยใช้รถห้อง
ปฏบัิตกิำรเคลือ่นท่ี (Mobile Lab)  จ�ำนวน 12 ครัง้ (เป้ำหมำย 10 ครัง้) 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 2 ครั้ง และออกตรวจปฏิบัติกำรให้ควำมรู ้
ค�ำแนะน�ำเพ่ือพัฒนำคุณภำพสุรำ โดยส�ำรวจผู้ประกอบกำรที่
เข้ำร่วมสัมมนำมีควำมรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85 พร้อมทั้ง
ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85

 6. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน�้ามันเพื่อ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน (กวข.)
  เพ่ือให้กำรป้องกันและปรำบปรำมสนิค้ำน�ำ้มนัทีม่ชิอบ
ด้วยกฎหมำยมีควำมถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ด�ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงน�้ำมันที่ต้องสงสัยว่ำมิชอบ
ด้วยกฎหมำย จ�ำนวน 3,560 ตวัอย่ำง (เป้ำหมำย 2,240 ตัวอย่ำง) 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 1,320 ตัวอย่ำง พร้อมทั้งส�ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 90 

 7. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าน�้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมิได้ผลิตจาก
ปิโตรเลียม (กวข.)
  เพ่ือให้กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล ตำมเป้ำหมำยกระทรวงกำรคลังและกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน จึงด�ำเนินกำรศึกษำเชื้อเพลิงทำงเลือกที่เป็น
น�้ำมันอื่นท่ีไม่ได้ผลิตจำกปิโตรเลียม และน�ำเทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์ เพ่ือใช้พิจำรณำพิกัดอัตรำภำษี จ�ำนวน 980 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 140 ตวัอย่ำง) สงูกว่ำเป้ำหมำย 840 ตัวอย่ำง พร้อมท้ัง
ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละ 85

 

 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 
survey result shows that the customer satisfaction is 
90% in average.

 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. โครงการจัดท�าฐานข้อมูลปริมาณน�้าตาลใน
เครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี 
(กวข.)
  ด�ำเนินกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล เพ่ือให้สำมำรถน�ำข้อมูล
ที่ได้ไปบริหำรกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยด�ำเนินกำรวิเครำะห์หำปริมำณน�้ำตำลในตัวอย่ำงเครื่องดื่ม
และสนิค้ำอืน่ ๆ  จ�ำนวน 2,403 ตวัอย่ำง (เป้ำหมำย 480 ตวัอย่ำง) 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 1,923 ตัวอย่ำง รวมทั้งส�ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละ 85.33

 9. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น�้ามันหล่อลื่นและน�้ามันที่คล้ายกัน (กวข.)
  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต
และสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยกระทรวง
กำรคลงัและกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมัง่คัง่และย่ังยืน ด�ำเนินกำร
ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงเพ่ือจัดเก็บภำษี จ�ำนวน 2,044 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 256 ตวัอย่ำง) สงูกว่ำเป้ำหมำย 1,788 ตวัอย่ำง รวมท้ัง
ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละ 85 

 10. โครงการแยกชนิดวัตถุดิบท่ีใช้ท�าไวน์โดยใช้
เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน (กวข.)
  จัดซื้อเคร่ืองมือวิเครำะห์ NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance)  จ�ำนวน 1 เคร่ือง เพ่ือกำรวิเครำะห์แยกชนิดของ
วัตถุดบิทีใ่ช้ท�ำไวน์ เพ่ือประโยชน์ในกำรจดัพิกัดอตัรำภำษสีรุำแช่
ชนิดไวน์

 11. โครงการจดัท�าฐานข้อมลูปรมิาณการจ่ายแสตมป์ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์ (สคร.)
  ศึกษำฐำนข้อมูลปริมำณกำรจ่ำยแสตมป์ และศึกษำ
ควำมเชื่อมโยงของฐำนข้อมูลปริมำณกำรจ่ำยแสตมป์ทีจ่ะน�ำมำ
ใช้สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรแสตมป์ เพ่ือให้กระบวนกำร
บริหำรจัดกำรแสตมป์มีประสิทธิและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 12. โครงการตรวจสอบดูแลบ�ารุ งรั กษาระบบ 
มาตรวัดสุราแช่ (กตท.)
  ด�ำเนินงำนซ่อมบ�ำรุงรักษำสอบเทียบและจัดหำ
อะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมำณสุรำแช่มำตรวัดออนไลน์ท่ีใช้
จัดเก็บภำษีจ�ำนวน 47 เครื่อง  และรำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับ
บัญชำทรำบจ�ำนวน 1 ฉบับ 

 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
  The Excise Department is studying the volume 
of stamp distribution and learning the connection of the 
database to support stamp management, making the 
stamp managing process be more efficient and effective.
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 13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
เครื่องมือวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (กตท.)
  ตรวจสอบเครือ่งมอืวัดระดับและเครือ่งมอืวัดอณุหภูมิ
แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย จ�ำนวน 49 เคร่ือง และตรวจสอบ
มำตรวัดเอทำนอลแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยจ�ำนวน 49 เครื่อง

 14. โครงการพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อรองรับ 
Ease of Doing Business  (สมฐ.1)
  เป็นกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนเก่ียวกับ
สินค้ำเครื่องดื่มรองรับ Ease of Doing Business เพ่ืออ�ำนวย
ควำมสะดวกให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมและผู้น�ำเข้ำ โดยกำรจัด
สัมมนำเพ่ือเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดเก็บ
ภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับสินค้ำดังกล่ำว และรับฟังควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 15. โครงการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอน
การท�างานส�าหรับสินค้าสุรา (สมฐ.1)
  กรมสรรพสำมติ ด�ำเนินกำรปรบัปรงุกระบวนงำนและ
ลดขัน้ตอนกำรท�ำงำนส�ำหรบัสนิค้ำสรุำให้มคีวำมสะดวก รวดเรว็ 
มคีวำมโปร่งใส และมปีระสทิธิภำพมำกย่ิงขึน้ พร้อมท้ังจดัท�ำคูม่อื
กำรปฏิบัติงำนเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป

 16. โครงการรับฟ ังความคิดเห็นผู ้ผลิตยาเส ้น 
เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษี (สมฐ.1)
  เป็นกำรบรูณำกำรข้อมลู ควำมรู ้ปัญหำและอปุสรรคท่ี
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของผูผ้ลติยำเส้น และน�ำข้อมลูทีไ่ด้มำเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนด
นโยบำย และเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน

 12. Monitoring and maintaining fermented liquor 
measuring system
  T h e  E x c i s e  D e p a r t m e n t  p e r f o r m e d 
m a i n t e n a n c e ,  c a l i b r a t i o n  a n d  s p a r e  p a r t s 
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 
and temperature measuring tools and as well as 
49 units of ethanol measuring tools has been finished.

 14. Developing the operation to be compatible 
with Ease of Doing Business
  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�้ามันและผลิตภัณฑ์น�้ามัน
(สมฐ.2) 
  รวบรวมสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบ ฯลฯ ประเมินและแก้ไข
ปัญหำอปุสรรคในกำรปฏิบตังิำนตำมกฎหมำย ประกำศ ระเบยีบ ฯลฯ 
ท�ำให้กำรบรหิำรกำรจดัเกบ็ภำษเีป็นไปด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

 18. โครงการปรบัปรงุและพฒันามาตรฐานการบรหิาร
งานส�าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษี
ในอัตราศูนย์  (สมฐ.2) 
  รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหำ สภำพปัญหำ ตำม
ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
และกำรเสียภำษีในอัตรำศูนย์ส�ำหรับสำรละลำยประเภท
ไฮโดรคำร ์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น�ำไปใช ้ใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ พ.ศ. 2560 ผ่ำนช่องทำงกำรรับฟังควำมคิด
เห็นต่ำงๆ และสร้ำงคู่มือก�ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับ
สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน เพ่ือกำรบริหำรงำนส�ำหรับ
สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอนซึ่งเสียภำษีในอัตรำศูนย์ เป็น
มำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและมีประสิทธิภำพสูงขึ้น

 19. โครงการปรบัปรงุเกณฑ์และเงือ่นไข ของรถยนต์น่ัง
และรถยนต์โดยสารท่ีมี ท่ี น่ังไม ่เกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเช้ือเพลิงและ
ไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า 
(Electric Powered Vehicle) ภายใต้โครงการส่งเสรมิการผลติ
รถยนต์ไฟฟ้าของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
(สมฐ.2)
  ด�ำเนินกำรปรับปรุงประกำศกรมฯ และแบบฟอร์ม
ต่ำงๆ ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอร่ำงฯ ที่
ปรับปรุงให้กรมสรรพสำมิตเห็นชอบ เพ่ือตอบสนองนโยบำย
สนับสนุนกำรผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำใน
ประเทศไทย 

 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. Improving the criterions and conditions of 
energy saving cars with less than 10 seats (Hybrid 
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.
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 20. โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี
เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค ้าแบตเตอรี่และ
สถานบริการสนามกอล์ฟ (สมฐ.2) 
  พัฒนำและปรับปรุ งกฎระเบียบต ่ ำงๆ  ท� ำให ้
กำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี เป ็นไปอย ่ำงมีประสิทธิภำพ 
สรุปประเด็น/ปัญหำจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีหน้ำท่ี
เสียภำษนี�ำไปปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้มปีระสทิธิภำพย่ิงข้ึน
ท�ำให้ผูม้หีน้ำท่ีเสยีภำษไีด้รบัควำมสะดวกและได้รบัควำมพึงพอใจ
จำกกำรให้บริกำรของกรมสรรพสำมิต

 21. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ
ของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (สกม.) 
         ศึกษำวิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมำยในระดับ
อนุบัญญัติท่ีต้องมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงแก้ไขและพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยในระดับอนุบัญญัติ 

 22. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท�าคู ่มือส�าหรับ
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (กพร.)
  ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 
(จดัท�ำคูม่อืส�ำหรบัประชำชนเผยแพร่จ�ำนวน 250 ฉบบั) เน่ืองจำก
มีควำมล่ำช้ำในกำรจัดจ้ำงท่ีปรึกษำ สำเหตุจำกกำรปรับปรุง 
พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
        
 23. โครงการบรหิารการจ่ายคืนเงนิภาษีท่ีได้รบัอนมัุติ
จากกระทรวงการคลัง (สคร.)
  ตดิตัง้ระบบบรหิำรกำรจ่ำยคนืเงนิภำษใีห้กับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีข้อมูลกำรจ่ำยคืนเงินภำษีให้กับผู้มีสิทธ์ิ
หลังได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง และสำมำรถติดตำม
สถำนะกำรด�ำเนินกำรในขั้นตอนต่ำงๆ ได้ 

 24. โครงการการรับช�าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(สคร.)
  ได ้ด� ำ เ นินกำรติดตั้ ง อุปกรณ ์รับช� ำระ เงินทำง
อเิลก็ทรอนกิส์ (เครือ่ง EDC) ทัง้หมด 275 แห่ง เพ่ือเพ่ิมช่องทำง 
กำรรับช�ำระเงินภำษีและรำยได ้อื่น รวมท้ังกองทุนต่ำงๆ  
ที่กรมสรรพสำมิตจัดเก็บแทนและเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ประกอบกำรและผู้ช�ำระเงินให้กับกรมสรรพสำมิต

 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. Improving subordinate legislat ions 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. 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 
is available to inform the status for the refunds in process.  

 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�าลาย
สุขภาพ (สผษ.)
  ด�ำเนินกำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงในกำร
ปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต จัดท�ำร่ำงประกำศเสนอต่อ
กรมสรรพสำมิต ต่อกระทรวงกำรคลัง และต่อรัฐมนตรีเพ่ือขอ
ควำมเห็นชอบ พร้อมท้ังจัดท�ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบจำก
กำรด�ำเนินงำน

 26. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
สีเขียว (Green Tax) (สผษ.)
  ด�ำเนินกำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงในกำร
ปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต จัดท�ำร่ำงประกำศเสนอต่อ
กรมสรรพสำมิต ต่อกระทรวงกำรคลัง และต่อรัฐมนตรีเพ่ือขอ
ควำมเห็นชอบ พร้อมท้ังจัดท�ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบจำก
กำรด�ำเนินงำน

 27. โครงการบูรณาการสร้างจิตส�านึกเพ่ือลดการ
บริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม (สลก.)
  กรมสรรพสำมิตได้ด�ำเนินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
สำธำรณกุศล จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อน�ำไปสู่กำรลดกำรบริโภคสินค้ำ
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภำพและสังคม ท�ำให้ประชำชนท่ัวไปม ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของกรมสรรพสำมิต

 28. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ 
(สลก.)
  จำกกำรตระหนัก ถึงควำมส�ำคัญของสถำบัน
ครอบครัว เพ่ือเพ่ิมเติมควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีของ
สมำชิกในครอบครัว และกำรปลูกฝังวิธีกำรด�ำเนินชีวิตท่ีดี 
กรมสรรพสำมิตด�ำเนินกำรจัดท�ำบทควำมส่งเสริมสถำบัน
ครอบครัวผ่ำนจุลสำรสำมิตจ�ำนวน 16,000 เล่ม

 29. โครงการสรรพสามิตสัญจร (สลก.)
  ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนตรวจรำชกำรของผูบ้รหิำรระดับสงู
ของกรมสรรพสำมิต เพ่ือตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ของส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำค/พ้ืนที่ /สำขำ ให้เป็นไปตำม
นโยบำย/แผนงำนที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งจัดท�ำแผนงำน/
กิจกรรมสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับประชำชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พร้อมท้ังรับฟังปัญหำและอุปสรรคจำกกำรด�ำเนินงำนจำก 
พื้นที่จริงจ�ำนวน 10 ครั้ง

 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. โครงการจ้างท่ีปรึกษาส�ารวจ และออกแบบ
ปรับปรุงส�านักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กพร.)
  ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ 
พื้นที่สำขำ ที่เป็นพื้นที่น�ำร่องทั้ง 5 แห่ง ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์
จำกกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เข้ำร่วมส�ำรวจ เก็บข้อมูล และ
เป็นผู ้ออกแบบท้ังภำยนอกและภำยใน ซึ่งไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรส�ำรวจและออกแบบปรบัปรงุส�ำนักงำนฯ ท�ำให้ไม่ต้องจดัจ้ำง
ที่ปรึกษำแต่ประกำรใด
          
 31. โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.)
         ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำร
ประเมนิผลกำรพัฒนำองค์กรแบบบรูณำกำร จดัท�ำคูม่อืแนวทำง
กำรด�ำเนินกำรและประเมินผลกำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร 
แจ้งให้ทุกหน่วยงำนด�ำเนินกำรตำมคู่มือแนวทำงกำรด�ำเนินกำร
และกำรประเมินผลกำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำรท่ีก�ำหนด 
พิจำรณำและคัดเลือกหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
แบบบรูณำกำร สรปุผลกำรประเมนิและเสนอผูบ้รหิำรเพ่ือพิจำรณำ

  32. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของกรมสรรพสามิต (กพร.)
  ด�ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ของกรมสรรพสำมิต โดยกำรจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์กำรระดับกรม 
และจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร (Action plan) เพ่ือด�ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ 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�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรแก่หน่วย
รบัตรวจได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพประสทิธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชี 
ระเบียบกำรปฏิบัติงำนผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนเทคโนโลยีและ
ด้ำนกำรบริหำร ติดตำมและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับตรวจน�ำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสทิธิภำพและประสทิธิผล ตลอดจนให้ค�ำปรกึษำและค�ำแนะน�ำ 

 34. โครงการแผนพัฒนางานตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ์การประกันคณุภาพการตรวจสอบภายในภาครฐั (กตภ.)
  ด�ำเนินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
จัดท�ำยุทธศำสตร์ กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร เพื่อสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนโดยกำรพัฒนำรูปแบบรำยงำนให้เข้ำใจง่ำยและ
น่ำสนใจ และให้เกิดควำมเชือ่มัน่ให้กับหน่วยรบัตรวจ และผูบ้รหิำร

 35. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ (สลก.)
  ผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์จ�ำนวน 6 ครั้ง สปอตวิทยุที่เผยแพร่จ�ำนวน 346 
ครั้ง แผ่นพับจ�ำนวน 45,000 แผ่น สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์
จ�ำนวน 5,000 แผ่น เผยแพร่บทควำมทำงหนังสือพิมพ์จ�ำนวน 5 
ครั้ง เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์จ�ำนวน 10 เดือน ชุด
นทิรรศกำรจ�ำนวน 66 ชุด วดีทิศัน์แนะน�ำกรมสรรพสำมติจ�ำนวน 
400 ชุด และหนังสือรำยงำนประจ�ำปีจ�ำนวน 2,500 เล่ม

 36. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)
  วิเครำะห์ภำรกิจ/ยุทธศำสตร์ ในกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมฯ แต่งตั้งคณะท�ำงำนภำคประชำชน
ของกรมสรรพสำมิต เพ่ือจัดท�ำโครงกำรในกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม รำยงำนควำมคืบหน้ำเสนอผู ้บริหำร และเผยแพร่
ผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

 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 
efficiency as well as provide suggestion and instruction.

 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 
management audit strategy to summarize the operation 
with comprehensible and interesting format to be 
credible for auditors and executives. 

 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. โครงการบูรณาการคลังข ้อมูล เพื่อรองรับ
กฎหมายใหม่และเชือ่มโยงแลกเปลีย่นข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ศทส.)
  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบคลังข้อมูล เพ่ือรองรับ
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตใหม่จัดเตรียมข้อมูลและให้
บริกำร Gateway ส�ำหรับบริกำรข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนำรำยงำนที่ใช้ในกำรน�ำเสนอแก่เจ้ำหน้ำที่
กรมสรรพสำมติ จดัท�ำระบบตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษนี�ำเข้ำ 
กรมศุลกำกร อีกทั้งพัฒนำและปรับปรุง Business Intelligence 
Mobile บนชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile ระบบปฏิบัติกำร IOS, 
Android และ Windows Mobile ส�ำหรับปฏิบัติกำรและผู้บริหำร 
เพ่ือจัดท�ำระบบงำน Business Intelligence เข้ำถึงข้อมูล  
Tracing Tax Payer ส�ำหรบัผูป้ฏิบตังิำน และสำมำรถเรยีกใช้ข้อมลู
สำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจได้สะดวกและมีประสิทธิภำพ

 38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
กรมสรรพสามิตเพือ่รองรบัพระราชบญัญตัภิาษีสรรพสามิต
ใหม่ (ศทส.)
  เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถให้บรกิำรและ
ใช้งำนได้ตำมท่ี พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตใหม่ก�ำหนด
อีกท้ังพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับ
กำรใช้งำนกับเทคโนโลยีในปัจจบุนัและอนำคตทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล
เพ่ิมประสทิธิภำพกำรให้บรกิำรแก่ผูเ้สยีภำษ ีให้มบีรกิำรทีค่รบวงจร 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมเพ่ิมประสิทธิภำพใน
ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรของกรมสรรพสำมติ ในกำรบรหิำรกำรจดัเก็บ
ภำษี เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของกรมสรรสำมิต และ
ลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำรโดยรวมในกำรท�ำธุรกรรมกับ
กรมฯ ปรับปรุงขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือสนับสนุน ท�ำให้มีควำมปลอดภัย เชื่อถือได้ ข้อมูล
มีควำมถูกต้องแม่นย�ำ

 39. โครงการพัฒนาระบบให ้บริ ก าร ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application 
(Excise Smart Service) (ศทส.)
  เพ่ือพัฒนำระบบให้บริกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพสำมิตผ่ำน Mobile Application ท่ีครอบคลุมบริกำร
ผูเ้สยีภำษอีกีทัง้พัฒนำระบบให้บรกิำรข้อมลู ข่ำวสำร กรมสรรพสำมติ 
ข้อมูลสถิติภำษี สถิติคดี และบริกำรกำรติดตำมสถำนะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้เสียภำษี ให้มีบริกำรท่ีครบวงจร 
สะดวกรวดเรว็ โปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ือพฒันำระบบสำรสนเทศ
ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับกำรใช้งำนกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนำคตที่เป็นมำตรฐำนสำกล 

 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 
the use of information technology to conveniently and 
efficiently make decisions.

 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 
Excise Department and also reduced transaction cost 
for tax payers. The whole process will be improved for 
modern service supported by technology to make it 
safe, reliable and accurate.

 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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 40. โครงการจัดท�าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) (ศทส.)
  เ พ่ือจัดท�ำสถำป ัตยกรรมองค ์กร (Enterpr ise 
Architecture: EA) ใหม่ของกรมสรรพสำมิตและจัดท�ำแผน
ปฏบิตักิำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับภำรกจิหลกั 
(Core Business) และกระบวนกำรท�ำงำน (Business Process) 
เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อนของกระบวนกำรท�ำงำน ซึ่งมีหลักสูตรอบรม
ของโครงกำรสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) 
จ�ำนวน 3 หลักสูตร

 41. โครงการให้ความรู ้ด ้านการตรวจพิสูจน์และ
จัดการของกลาง (สกม.) 
         ด�ำ เ นินกำรให ้ควำมรู ้ค�ำแนะน�ำแก ่ เจ ้ำหน ้ำที่ 
ที่เก่ียวกับงำนด้ำนกำรตรวจพิสูจน์และจัดกำรของกลำงของ
ส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่และพ้ืนที่สำขำที่ตั้ งอยู ่ในพ้ืนท่ี 
ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 1-10

 42. โครงการให้ความรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการด�าเนินคดี (สกม.)
         ด�ำเนินกำรให้ควำมรูค้�ำแนะน�ำต่อเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง
เกี่ยวกับงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินคดี
ของส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสำขำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 1-10

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 
working procedures. There are 3 training courses on 
Enterprise Architecture (EA) the department planned 
to attend.  

 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�าเนินคดทีีอ่ยู่ในความรบัผิดชอบของกรมสรรพสามติ (สกม.)
  จดัสมัมนำหลกัสตูรพิจำรณำอทุธรณ์กำรประมนิภำษี
สรรพสำมิตตำมกฎหมำยใหม่และกำรด�ำเนินคดีท่ีอยู่ในควำม
รบัผดิชอบของกรมสรรพสำมติจ�ำนวน 2 รุน่ โดยผูเ้ข้ำร่วมมคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจคิดเป็นร้อยละ 92.54 

 44. โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สคร.)
  ด�ำเนนิกำรให้ควำมรูเ้ก่ียวกับ พ.ร.บ. กำรจดัซือ้จดัจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผู ้เข ้ำรับกำร
ฝึกอบรมจ�ำนวน 226 คน เพ่ือให้บุคลำกรของหน่วยงำนได้รับ
ควำมรู้ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีมำตรฐำน 

 45. โครงการก่อสร้างส�านักงานสรรพสามิตและ 
บ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)
  จดัท�ำแบบก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ 25 โครงกำร และ ส�ำรวจ
สถำนท่ีก่อสร้ำงเพ่ือจัดท�ำแบบและลงรำยละเอียดกำรก่อสร้ำง
แล้วเสร็จ 13 โครงกำร

 46. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล (กพร.)
        ด�ำเนินกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร ่งใสของ
กรมสรรพสำมิตสู่มำตรฐำนสำกล โดยกรมสรรพสำมิตมีค่ำดัชนี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสอยูใ่นระดบัดมีำก คดิเป็นร้อยละ 87.94

 47. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม (สบค.)
  คณะท�ำงำนโครงกำรองค ์กรคุณธรรม โปร ่งใส 
ไร ้ทุจริต ประจ�ำกรมสรรพสำมิต ด�ำเนินกำรตำมแนวทำง
กำรด�ำเนินกำรโครงกำรกระทรวงกำรคลัง : คุณธรรม โปร่งใส 
ไร ้ ทุจริต  โดยด�ำเ นินโครงกำรกรมสรรพสำมิตคุณธรรม 
และก�ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดกรมสรรพสำมิตใช้คุณธรรม
อัตลักษณ์ของกรมสรรพสำมิต

 48. โครงการบรหิารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.)
  พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรดำวเด่น เพ่ือยกย่อง
เชดิชเูกยีรตแิละประกำศเกียรตคิณุข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำงกรมสรรพสำมิต ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ และศักยภำพสูงในกำร
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับ
ของบุคคลในส่วนรำชกำรและสังคม

 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 
residence
  The construction designs were finished in 25 
project and 13 project has completed the construction 
survey.

 46. Elevating the Excise Department’s integrity 
and transparency towards the international standards
         Elevating The Excise Department’s integrity 
and transparency towards the international standards 
showed improvement in integrity and transparency 
index at ‘Very Good’ level or 87.94%

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

 49. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.)
  กรมสรรพสำมิตให ้ควำมส� ำคัญกับบุคลำกร
ในกรมสรรพสำมิต โดยส่งเสริมให้มีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม
อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ หลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ 
โครงกำรสัมมนำมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำผิด
เกี่ยวกับปิโตเลียมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำบุคลำกร
ให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ส่งเสรมิให้บคุลำกรมโีอกำสแลกเปลีย่น
ควำมรู้ประสบกำรณ์และควำมร่วมมือประสำนงำนท้ังในและ
นอกหน่วยงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้มีบุคลำกร
เข้ำร่วมอบรมท้ังหมด 5,154 คน (จำกเป้ำหมำย 1,500 คน)

 50. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของ
กรมสรรพสามิต (สบค.)
  เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพบคุลำกรด้ำนกำรใช้ภำษำองักฤษใน
กำรปฏิบัติงำน โดยได้จัดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ หลักสูตร Introduction to Public Speaking & 
Presentation จ�ำนวน 5 รุ่น 

 51. โครงการ Excise Innovation Awards ครัง้ท่ี 8 (สบค.)
  ด�ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้เกิด
ควำมตืน่ตวัในกำรพัฒนำ ปรบัปรงุน�ำเสนอรปูแบบกำรให้บรกิำร
กรมสรรพสำมิต โดยจัดประกวดนวัตกรรมด้ำนกำรบริกำรมี
หน่วยงำนและบคุคล ส่งนวตักรรมเข้ำประกวดจ�ำนวน 20 ชิน้งำน 
มีผู้ได้รับรำงวัลนวัตกรรมจ�ำนวน 10 รำย

 52. โครงการการเสริมสร้างความรู้การใช้นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กตภ.)
  ด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ จ�ำนวนส่ือท่ี
ผลติ ทัง้หมด 6 ชดุ เป็นวทิยำกรให้กับบคุคลในหน่วยงำน สรปุผล
กำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำและเสริมควำมรู้ พร้อมทั้งรำยงำนผล
กำรให้ค�ำปรึกษำเสนอกรมฯ เห็นชอบ

 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, 
P reven t i ve  and  Suppress i ve  Measu res  f o r 
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 
Public Speaking & Presentation” for 5 classes.
 
 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 
contesting agencies and individuals and10 prize winners.  

 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 
in agencies then conclude their suggestion and knowledge 
sharing and prepare the report on the result to the 
department to approve.
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ผลการจดัเก็บรายได้กรมสรรพสามิต�ประจำปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561
Excise Department’s Revenue Statistics – Fiscal Year 2018

ประเภทรายได้ เก็บได้จริง
เก็บได้

ปีที่แล้ว

เปรียบเทียบกับ

ปีที่แล้ว
ประมาณการ 

ตามเอกสาร 

(600,000)

เปรียบเทียบกับ 

ประมาณการ

ตามเอกสาร

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. ภำษีน�้ำมันฯ 224,883.12 216,884.89 7,998.23 3.69 234,000.00 -9,166.88 -3.90

2. ภำษีรถยนต์ 121,087.81 102,150.15 18,937.66 18.54 108,400.00 12,687.81 11.70

3. ภำษีเบียร์ 76,356.94 87,197.90 -10,840.96 -12.43 96,000.00 -19,643.06 -20.46

4. ภำษีสุรำ 55,964.73 62,656.69 -6,691.96 -10.68 64,500.00 -8,535.27 -13.23

5. ภำษียำสูบ 68,548.17 68,603.09 -54.93 -0.08 68,100.00 448.16 0.66

6. ภำษีเครื่องดื่ม* 21,994.28 16,858.35 5,135.93 30.47 21,000.00 994.28 4.73

7. ภำษีเครื่องไฟฟ้ำ 6.28 25.62 -19.35 -75.50 - 6.28 -

8. ภำษีรถจักรยำนยนต์ 3,843.14 3,436.21 406.93 11.84 3,450 393.14 11.40

9. ภำษีแบตเตอรี่ 2,970.75 2,436.79 533.96 21.91 2,500.00 470.75 18.83

10. ภำษีสนำมกอล์ฟ 590.19 570.57 19.62 3.44 580.00 10.19 1.76

11. ภำษีสถำนอำบ อบ นวด 113.19 127.32 -14.13 -11.10 120.00 -6.81 -5.68

12. ภำษีเครื่องหอมฯ 586.75 292.88 293.87 100.34 280.00 306.75 109.56

13. ภำษีสนำมม้ำ 80.03 81.33 -1.30 -1.60 75.00 5.03 6.71

14. ภำษีไนท์คลับและดิสโก้เธค 172.87 147.68 25.20 17.06 130.00 42.87 32.98

15. ภำษีแก้วฯ 4.03 26.62 22.59 -84.86 25.00 -20.97 -83.88

16. ภำษีไพ่ 28.11 31.15 -3.05 -9.78 25.00 3.11 12.44

17. ภำษีพรม 0.55 32.17 -31.63 -98.30 30.00 -29.45 -98.18

18. ภำษีสำร cfc 2.05 0.00 2.05 71.769.05 - 2.05 -

19. ภำษีโทรคมนำคม - - - - - - -

20. รำยได้เบ็ดเตล็ด 3,214.30 801.90 2,412.40 300.83 785.00 2,429.30 309.46

รวม 580,447.27 562,361.31 18.085.96 3.22 600,000.00 -19,552.73 -3.26

ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภำษี กรมสรรพสำมิต ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2561
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ผลการจดัเก็บรายได้กรมสรรพสามิต�ประจำปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561
Excise Department’s Revenue Statistics – Fiscal Year 2018

Item
Actual Tax 

Collection

2017 Tax 

Collection

Comparison with 

Previous Year
Estimate 

Documentation 

(600,000)

Comparison with 

Estimate 

Documentation

Amount % Amount %

1. Petroleum and Petroleum Products 224,883.12 216,884.89 7,998.23 3.69 234,000.00 -9,166.88 -3.90

2. Car 121,087.81 102,150.15 18,937.66 18.54 108,400.00 12,687.81 11.70

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 -8,535.27 -13.23

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

7. Electric appliances 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 586.75 292.88 293.87 100.34 280.00 306.75 109.56

13. Horseracing course 80.03 81.33 -1.30 -1.60 75.00 5.03 6.71

14. Nightclub and discotheque 172.87 147.68 25.20 17.06 130.00 42.87 32.98

15. Lead crystals and other crystal glass 4.03 26.62 22.59 -84.86 25.00 -20.97 -83.88

16. Cards 28.11 31.15 -3.05 -9.78 25.00 3.11 12.44

17. Carpets and other floor covering 

textiles

0.55 32.17 -31.63 -98.30 30.00 -29.45 -98.18

18. Chlorofluorocarbon (CFC) 2.05 0.00 2.05 71.769.05 - 2.05 -

19. Telecommunication business - - - - - - -

20. Miscellaneous 3,214.30 801.90 2,412.40 300.83 785.00 2,429.30 309.46

Total 580,447.27 562,361.31 18.085.96 3.22 600,000.00 -19,552.73 -3.26

Remark : Prepared by Tax Planning Office, Excise Department; information as of October 22nd, 2018

Excise Department’s Revenue Statistics – Fiscal Year 2018

Unit : Million Baht
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รายงานสรุปผลการจดัเก็บรายได้�ประจำปีงบประมาณ�2561
Summary Report on Revenue Collection, The Fiscal Year 2018

  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. 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 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%. 

  1. ผลการจัดเก็บรายได้
  ผลกำรจดัเก็บรำยได้ภำษสีรรพสำมติช่วงปีงบประมำณ 
2561 จัดเก็บได้ท้ังสิ้น 580,447.27 ล้ำนบำท สูงกว่ำ ปีก่อน 
18,085.96 ล้ำนบำท หรอืเพ่ิมขึน้ 3.22% แต่ต่่ำกว่ำประมำณกำร
ตำมเอกสำรงบประมำณกำร 19,552.73 ล้ำนบำท คิดเป็น 
3.26%

  2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
  ปีงบประมำณ 2561 กรมสรรพสำมิตจัดเก็บรำยได้
ภำษีได้สูงกว่ำปีก่อน แต่ต�่ำกว่ำประมำณกำร ซึ่งสำมำรถ 
วิเครำะห์เป็นรำยประเภทสินค้ำหลักๆ ได้ดังนี้

  2.1 ภาษีน�้ามันและผลิตภัณฑ์น�้ามัน จัดเก็บได้ 
224,883.12 ล้ำนบำท สูงกว่ำปีก่อน 7,998.23 ล้ำนบำท หรือ 
เพ่ิมข้ึน 3.69% แต่ต�่ำกว่ำประมำณกำรตำมเอกสำรงบประมำณ 
9,116.88 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.90% สำเหตุที่จัดเก็บภำษีน�้ำมันฯ 
ได้สูงกว่ำปีก่อน เนื่องจำกมีกำรปรับอัตรำภำษีน�้ำมันดีเซลเมื่อ
วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 จำก 5.850 บำท/ลิตร เป็น 6.440 
บำท/ลิตร และน�้ำมันดีเซล B7 จำก 5.850 บำท/ลิตร เป็น 5.980 
บำท/ลิตร ส ่ำหรับสำเหตุที่จัดเก็บได้ต�่ำกว ่ำประมำณกำร 
เน่ืองจำกปริมำณกำรใช้น�้ำมันเกือบทุกประเภทลดลงต�่ำกว่ำที่
ประมำณกำรไว้ จึงเป็นผลให้ภำพรวมกำรจัดเก็บภำษีน�้ำมันของ 
ปีงบประมำณ 2561 สูงกว่ำปีก่อนแต่ต่่ำกว่ำประมำณกำร

  2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 121,087.81 ล้ำนบำท 
สูงกว่ำปีก่อน 18,937.66 ล้ำนบำท หรือ 18.54% และ สูงกว่ำ 
ประมำณกำรตำมเอกสำรงบประมำณ 12,687.81 ล้ำนบำท หรือ 
11.77% สำเหตุท่ีจัดเก็บภำษีรถยนต์ได้สูงกว่ำปีก่อน และ 
ประมำณกำร เนื่องจำกปัจจัยบวกทำงด้ำนพืชผลทำงกำรเกษตร
ท่ีมีรำคำสูงขึ้น อีกท้ัง ผู้ประกอบกำรรถยนต์มีกำรผลิตรถยนต์
รุ ่นใหม่ออกสู่ตลำดและมีกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง 
ท่ำให้ปริมำณรถยนต์ท่ีเสียภำษีในปีงบประมำณ 2561 เพ่ิมขึ้น 
18.28%

Summary Report on Revenue 
Collection, The Fiscal Year 2018

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้�
ประจำ�ปีงบประมาณ�2561
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รายงานสรุปผลการจดัเก็บรายได้�ประจำปีงบประมาณ�2561
Summary Report on Revenue Collection, The Fiscal Year 2018

  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.  

  2.3 ภาษีเบยีร์ จดัเก็บได้ 76,356.94 ล้ำนบำท ต�ำ่กว่ำ
ปีก่อน 10,840.96 ล้ำนบำท หรือ 12.43% และต�่ำกว่ำ ประมำณ
กำรตำมเอกสำรงบประมำณ 19,643.06 ล้ำนบำท หรือ 20.46% 
สำเหตุท่ีจัดเก็บภำษีเบียร์ได้ต�่ำกว่ำปีก่อน และประมำณกำร 
เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรชะลอกำรช่ำระภำษ ีจำกท่ีได้มกีำรช�ำระภำษี
และสต๊อกสินค้ำล่วงหน้ำไปแล้วในช่วง ก่อนที่ พ.ร.บ. ภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ นอกจำกน้ีมำตรกำร
กรณีเก่ียวกับกำรควบคุมกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
รัฐบำลที่เข้มงวดมำกขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก

  2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 55,964.73 ล้ำนบำท ต�่ำกว่ำ
ปีก่อน 6,691.96 ล้ำนบำท หรือลดลง 10.68% และต�่ำกว่ำ 
ประมำณกำรตำมเอกสำรงบประมำณ 8,535.27 ล้ำนบำท หรือ 
13.23% สำเหตทุีจ่ดัเก็บภำษสีรุำได้ต�ำ่กว่ำปีก่อนและประมำณกำร 
เนื่องจำกปริมำณกำรช่ำระภำษีสุรำลดลง 11.18% ซึ่งเป็นผลมำ
จำกกำรกักตุนสินค้ำในช่วงก่อน พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต 2560 
จะมีผลบังคับใช้ และกำรบริโภคที่ลดลงจำกมำตรกำรควบคุม
ของรัฐบำล กฎหมำยควบคุมกำรจ่ำหน่ำยสุรำและกำรรณรงค ์
ลดละเลิกต่ำงๆ

  2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 68,548.17 ล้ำนบำท 
ต�ำ่กว่ำปีก่อน 54.93 ล้ำนบำท หรอื 0.08% แต่สงูกว่ำประมำณกำร 
ตำมเอกสำรงบประมำณ 448.16 ล้ำนบำท หรือ 0.66% สำเหตุที่
จัดเก็บภำษียำสูบได ้ต ่่ำกว ่ำป ีก ่อน เ น่ืองจำกในปี  2560 
ผู้ประกอบกำร มีกำรกักตุนสินค้ำก่อน พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต 
2560 จะมีผลบังคับใช้ สำเหตุท่ีจัดเก็บได้สูงกว่ำประมำณกำร 
เนื่องจำกผู้ประกอบกำร น�ำเข้ำมีกำรน�ำเข้ำสินค้ำเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู ้บริโภคมำกข้ึน ในขณะที่กำรยำสูบแห่ง
ประเทศไทยก็สำมำรถปรบักลยุทธ์ ทำงกำรตลำด เพ่ือให้สำมำรถ
รักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้
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ผลการดำ�เนินงานด้านอื่นๆ�ของกรมสรรพสามิต
Other Performance

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

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ กรมสรรพสามิต (Excise MIS & DSS)

  ถือว่ำเป็นกลไกส�ำคัญในกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจ
และยุทธศำสตร์ของกรม เป็นศูนย์รวมของกำรบูรณำกำรข้อมูล
สำรสนเทศ และกำรจัดท�ำคลังข้อมูลต่ำงๆ ภำยในองค์กร ให้
สำมำรถใช้งำนร่วมกัน โดยข้อมูลดังกล่ำวนี้จะเป็นข้อมูลท่ีมี
ควำมสัมพันธ์ สอดคล้องกับภำรกิจหลักของกรมสรรพสำมิต 
อันได้แก่ คลังข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนกำรจัดเก็บภำษี  กำรจับกุม
ผู้กระท�ำผิดกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต กำรอนุญำตสุรำ ยำสูบ 
และไพ่ และทะเบยีนผูเ้สยีภำษสีรรพสำมติ เป็นต้น รวมถึงกำรน�ำ
โปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ซึ่งเป็น
โปรแกรมท่ีช่วยในกำรรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเครำะห์ และกำร
เข้ำถึงข้อมลู รวมถึงกำรดใูนหลำกหลำยมมุมอง (Multidimensional 
Model) ในรูปแบบรำยงำน ตำรำง กรำฟ หรือแผนที่ เปรียบเทียบ
ข้อมูลในส่วนต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ดังแสดงตำม
แผนภำพ

  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, 
wh ich  he lps  on  da ta  ga ther ing ,  compi l i ng , 
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.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Center
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  ระบบ “BI” จะช่วยดงึข้อมลูส�ำคญัของกรมสรรพสำมติ
จ�ำนวนมหำศำล แล้วน�ำเสนอในรูปแบบท่ีสำมำรถเข้ำถึง และ
เข้ำใจได้ง่ำย เช่น ในรูปแบบรำยงำนตำรำง กรำฟ เปรียบเทียบ
ข้อมูลในส่วนต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้สำมำรถ Drill 
Down ข้อมูลได้เป็นชั้นของข้อมูล (Hierarchy) ตำมประเภท
สินค้ำ หรือหน่วยจัดเก็บภำษี สำมำรถ Zoom ข้อมูลแต่ละ
ประเภทกลุ่มข้อมูล ท�ำให้สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์และ
วำงแผนกำรต่ำงๆ ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี กำรป้องกัน
และปรำบปรำม ตลอดจนกำรตดิตำม ควบคมุ ก�ำกบัดแูล ได้โดย
สะดวก รวดเร็ว ท้ังในรูปแบบ Web Application และ Mobile 
Application เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
พร้อมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยของข้อมลูเพียงพอ นอกจำกน้ี 
ผู้ใช้สำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้งำนต่อยอดเพ่ิมเติมทั้งในรูปแบบ 
Excel, Power Point และ PDF ไฟล์ ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรของศนูย์ปฏบิตักิำรกรมสรรพสำมติ 
จะเป็นศูนย์กลำงของกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร ของ 
ผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่
ต้องใช้งำน ได้อย่ำงทันท่วงทีโดยไม่ขึ้นกับเวลำ (Any time) และ
สถำนที่ (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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รูปแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (BI for Mobile Device)

Drill
Down
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กฎหมายท่ีออกประกาศใช้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
การพฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย
  ในกำรบรหิำรจดัเก็บภำษสีรรพสำมติ ตำมพระรำชบญัญติั
ภำษสีรรพสำมติ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสำมติได้มกีำรออกอนบุญัญัติ
ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บภำษี โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ได้มีกำรออกกฎหมำย จ�ำนวน 25 ฉบับ ดังนี้

ระดับ จ�านวน (ฉบับ)

พระรำชกฤษฎีกำ 1

กฎกระทรวง 2

ประกำศกระทรวงฯ 4

ประกำศกรมฯ 16

ระเบียบกรมฯ 1

รวม 25

Types of Laws Numbers of Laws (Issues)

Royal Decree 1

Ministerial Regulation 2

Ministerial Notification 4

Departmental Notification 16

Departmental Regulation 1

Total 25

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:

สำ�นักกฎหมาย Legal Affairs Bureau

ชื่อกฎหมาย / Title ลงวันที่ / Date

1. ก�ำหนดประเภทสินค้ำตำมพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560
Types of goods in pursuant to the excise tariff B.E. 2560

28 ตลุำคม พ.ศ. 2560
October 28th, 2017

  รำยชื่อกฎหมำยอนุบัญญัติที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
 
พระราชกฤษฎีกา 
  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 1 เรื่อง

 List of Subordinate Ligislations Issued during 
Fiscal Year 2018 in Pursuant to the Excise Act B.E. 2560

The Royal Decrees
 During fiscal year 2018 since Oct 1st, 
2017 – Sep 30th, 2018 = 1 issue.
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กฎกระทรวง 
 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 2 เรื่อง

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

ชื่อกฎหมาย / Title ลงวันที่ / Date

1. ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัต ิ
ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
Appointments of officers in pursuant to the Excise Act B.E. 2560. (No. 2)

9 ตุลำคม พ.ศ. 2560
October 9th, 2017

2. ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ก�ำหนดสินค้ำที่ผู้ประกอบอุตสำหกรรมอำจขอช�ำระ
ภำษีภำยในวันที่สิบห้ำของเดือนถัดจำกเดือนที่น�ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม
หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (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 ตุลำคม พ.ศ. 2560
October 9th, 2017

3. ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำรขออนุญำตผลิตไพ่
Permission for playing card manufacture B.E. 2560

12 มีนำคม พ.ศ. 2561
March 12th, 2018

4. ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำรบริหำรและกำรควบคุมแสตมป์สรรพสำมิต
Determination on goods that is excisable by excise stamp or excise 
paid mark

28 กันยำยน พ.ศ. 2561
September 28th, 2018

ชื่อกฎหมาย / Title ลงวันที่ / Date

1. กฎกระทรวงก�ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
Excise tariff (No.3) B.E. 2560

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

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

19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
June 19th, 2018

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

The Ministerial Notification
 During fiscal year 2018 since Oct 1st, 
2017 – Sep 30th, 2018 = 4 issues.
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ประกาศกรมสรรพสามิต 
 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 = จ�ำนวน 16 เรื่อง

ชื่อกฎหมาย / Title ลงวันที่ / Date

1. กำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ ไพ่ ส�ำหรับผู้ได้รับใบอนุญำตต่อเน่ืองจำกท่ีได้รับ 
ใบอนุญำต ณ สถำนประกอบกำรเดิม
Permission for liquor, tobacco, playing cards for licensees who received the licenses 
from previous companies

9 มกรำคม พ.ศ. 2561
January 9th, 2018

2. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรเสียภำษีในอัตรำตำมมูลค่ำร้อยละศูนย์ส�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

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

3. กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรแจ้งรำคำขำยปลีกแนะน�ำ และรำคำ 
ค่ำบริกำร พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
Rules, procedure and conditions regarding notifications on suggested retail price 
and service price (No.2) B.E. 2560

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

4. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ัง ไม่เกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลงังำน แบบผสมทีใ่ช้พลงังำนเชือ้เพลงิและไฟฟ้ำ (Hybrid Electric Vehicle) และ
แบบพลังงำนไฟฟ้ำ (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

12 มีนำคม พ.ศ. 2561
March 12th, 2018

5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสำรที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 
ประเภทประหยัดพลังงำน แบบผสมที่ใช้พลังงำนเชื้อเพลิงและไฟฟ้ำ (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)

12 มีนำคม พ.ศ. 2561
March 12th, 2018

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

14 มีนำคม พ.ศ. 2561
March 14th, 2018

7. ก�ำหนดแบบค�ำขออนุญำตและแบบใบอนุญำตน�ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบ เข้ำมำในหรือ
ส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร ก�ำหนดข้อควำมและลกัษณะฉลำกปิดภำชนะบรรจยุำสบูทีจ่ะ
น�ำเข้ำมำ ในรำชอำณำจักร และก�ำหนดด่ำนศุลกำกรส�ำหรับน�ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบเข้ำ
มำในหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
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 เมษำยน พ.ศ. 2561
April 17th, 2018

Departmental Notification 
 During fiscal year 2018 since Oct 1st, 
2017 – Sep 30th, 2018 = 16 issues.
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8. ก�ำหนดแบบค�ำขออนุญำตน�ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบ เข้ำมำในหรือส่งออกไปนอก 
รำชอำณำจักร ก�ำหนดข้อควำมและลักษณะฉลำกปิดภำชนะบรรจุยำสูบที่จะน�ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร และแบบใบอนุญำต น�ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบ เข้ำมำในหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร
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 เมษำยน พ.ศ. 2561
April 27th, 2018

9. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรเสียภำษีในอัตรำตำมมูลค่ำร้อยละศูนย์ส�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 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
May 11th, 2018

10. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ผ่อนผันกำรแจ้งรำคำขำยปลีกแนะน�ำและโครงสร้ำงรำคำ
ขำยปลีกแนะน�ำ กำรจดทะเบียนสรรพสำมิต และกำรจัดท�ำบัญชีรับจ่ำยสินค้ำท่ีน�ำเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักร ส�ำหรับสินค้ำที่น�ำติดตัวเข้ำมำ หรือน�ำสินค้ำเข้ำมำเพื่อเป็นตัวอย่ำงสินค้ำ 
หรือน�ำสินค้ำเข้ำมำโดยมิใช่เพื่อกำรค้ำ
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 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
June 7th, 2018

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

19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
June 19th, 2018

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอใช้สิทธิในอัตรำภำษีศูนย์ส�ำหรับสุรำสำมทับที่น�ำไป
ใช้ในกำรอุตสำหกรรม
Rules, procedure and conditions regarding zero percent excise rate application 
for distilled liquor with alcohol concentration higher than 80 degrees used for 
industry.

26 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
July 26th, 2018

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

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

14. ก�ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 ส�ำหรับคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท
ร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร ใช้เครื่องหมำยบนภำชนะบรรจุสุรำ
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 กันยำยน พ.ศ. 2561
September 20th, 2018

ชื่อกฎหมาย / Title         ลงวันที่ / Date
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ชื่อกฎหมาย / Title ลงวันที่ / Date

1. ระเบียบกรมสรรพสำมิตว่ำด้วยกำรส่งเงิน กำรยกเว้นกำรส่งเงินเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
กำรขอรบัเงินชดเชย และกำรขอรบัเงินคนืจำกกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัท่ี 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 มกรำคม พ.ศ. 2561
January 17th, 2018

15. ก�ำหนดกำรใช้ กำรขีดฆ่ำ และกำรปิดแสตมป์สรรพสำมิตส�ำหรับสินค้ำยำสูบ (ฉบับที่ 3)
Determination on using, crossing and labeling excise stamp on tobacco (No.3)

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

16. ก�ำหนดแบบบัญชีประจ�ำวัน แบบบัญชีรับจ่ำยสินค้ำ แบบงบเดือนและสถำนท่ีส�ำหรับย่ืน 
งบเดือนและแบบบัญชีบัญชีรับจ่ำยสินค้ำ (ฉบับที่ 2)
Determination on daily account,inventory account, monthly financial statement and 
excise office where to submit monthly financial statement and inventory account,

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

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

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

ชื่อกฎหมาย / Title         ลงวันที่ / Date
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สำ�นักตรวจสอบ�ป้องกันและปราบปราม

รายการ
จ�านวนคดี 

(คดี)

จ�านวนผู้
กระท�าผิด 

(ราย)

ประเภทของกลาง

กัญชา เมทแอมเฟ
ตามีน

(ยาบ้า/เม็ด)

ยาไอซ์
(กรัม)

ยาอี
(เม็ด)

สด (กรัม) แห้ง (กรัม)

ผลกำรจับกุม
ยำเสพติด

72 72 - 50.7 15,354.5 113.7 2,980

ตารางสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)       

หมายเหตุ : 
 * หมำยถึง ผลรวมกรณีผู้ประกอบกำรขอช�ำระภำษีเพิ่มเติม และจำกกำรประเมินภำษีของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่     
 ** หมำยถึง ภำษีท่ีต้องช�ำระเพ่ิม เป็นภำษีท่ีเกิดจำกกำรประเมินภำษีผู้ประกอบกำรรถยนต์จดประกอบเป็นจ�ำนวน 211,506,850.00 บำท  
  คิดเป็นร้อยละ 21.26 ของภำษีท่ีต้องช�ำระทั้งหมด เป็นภำษีท่ีเกิดจำกกำรประเมินภำษีจำกน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน 43,962,274.72  
  คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของภำษีท่ีต้องช�ำระท้ังหมด  และเป็นภำษีท่ีเกิดจำกกำรประเมินภำษีจำกสนำมแข่งม้ำ 722,661,091.78 คิดเป็น 
  ร้อยละ 72.62  ของภำษีที่ต้องช�ำระทั้งหมด   

 *** หมำยถึง ส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม มีกำรรับช�ำระภำษีค้ำงช�ำระรำยบริษัท อำเจไทยจ�ำกัด จำกกำรประเมินภำษีปีงบประมำณ  
  2561 และบริษัทฯ ได้มำช�ำระภำษีพร้อมเบี้ยปรับและภำษีเพิ่มเพื่อมหำดไทยในเดือนพฤศจิกำยน 2560 จ�ำนวน 330,059,526.42 บำท คิดเป็น 
  ร้อยละ 92.46 ของจ�ำนวนเงินภำษีรับช�ำระจริงทั้งหมด        

ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)     

หน่วยงาน

จ�านวนรายการตรวจสอบภาษีเสร็จสิ้น (ราย) จ�านวนเงิน (บาท)

ไม่พบประเด็น
ความผิด

ต้องช�าระ
ภาษีเพิ่ม* รวมทั้งสิ้น

ภาษีที่ต้อง
ช�าระเพิ่ม* ช�าระจริง

ส่วนกลำง (สตป.) 57 42 99  5,950,240.55  322,065,073.67 

ส่วนภูมิภำค (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***
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Description
Number of 

Cases
Number of 
Offenders

Type of Exhibits

Marijuana Amphet-
amine

(Tablets)

Metham-
phetamine

(Gram)

Ecstasy
(Tablets)

Fresh 
(Gram)

Dried 
(Gram)

Result of 
Drug Arrests 72 72 - 50.7 15,354.5 113.7 2,980

Agency

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***

 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.        

Nationwide Tax Investigation in The Fiscal Year 2018 
(October 2017 - September 2018)    
 

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

Audit, Prevention and Suppression Bureau
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สินค้า
จ�านวนคดี

(คดี)
ค่าปรับ
(บาท)

สุรา  16,736  164,139,304.54 

ยาสูบ  12,325  305,708,723.96 

ไพ่  1,286  13,579,052.40 

น�้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ามัน

 1,574  58,132,673.80 

เครื่องดื่ม  52  1,975,761.48 

รถยนต์  53  11,289,173.46 

รถจักรยานยนต์  1,005  19,498,443.93 

เครื่องหอมและ
เครื่องส�าอาง

 101  1,261,872.66 

แบตเตอรี่  159  4,084,550.83 

อื่นๆ  177  5,532,475.66 

รวม  33,468  585,202,032.72 

Types of 
Offences

Number of 
Cases

Amounts of 
Fines

Liquor  16,736  164,139,304.54 

Tobacco  12,325  305,708,723.96 

Playing Cards  1,286  13,579,052.40 

Oil and Oil 
Products

 1,574  58,132,673.80 

Beverage  52  1,975,761.48 

Car  53  11,289,173.46 

Motorcycle  1,005  19,498,443.93 

Perfume and 
Cosmetics

 101  1,261,872.66 

Battery  159  4,084,550.83 

Others  177  5,532,475.66 

Total  33,468  585,202,032.72 

แหล่งข้อมูล : ระบบงำนผู้กระท�ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลำคม 2561 

ตารางแสดงผลการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมาย
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)  

Source : Illegal cases agains the excise laws system  
Remark : Information as of October 19th, 2018 



รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department 67

ผลการดำ�เนินงานดำ้านอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต
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สำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี�1

ล�าดับที่ กฎหมาย ลงวันที่

1 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก�ำหนดกำรใช้ กำรขีดฆ่ำ และกำรปิดแสตมป์สรรพสำมิต
ส�ำหรับสินค้ำสุรำ (ฉบับที่  2)

26 ธันวำคม 2560

2 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง กำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ ไพ่ ส�ำหรับผู้ได้รับอนุญำต
ต่อเนื่องจำกที่ได้รับใบอนุญำต ณ สถำนประกอบกำรเดิม

9 มกรำคม 2561

3 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ขยำยก�ำหนดเวลำกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)  

14 มีนำคม 2561

4 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอใช้สิทธิเสียภำษีใน
อัตรำศูนย์ ส�ำหรับสุรำสำมทับที่น�ำไปใช้ในกำรอุตสำหกรรม

26 กรกฎำคม 2561

5 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก�ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2 ส�ำหรับคลัง
สินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรใช้เครื่องหมำยบน
ภำชนะบรรจุสุรำ

20 กันยำยน 2561

6 ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำรขออนุญำตผลิตไพ่ 12 มีนำคม 2561

7 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก�ำหนดกำรใช้ กำรขีดฆ่ำ และกำรปิดแสตมป์สรรพสำมิต
ส�ำหรับสินค้ำยำสูบ  (ฉบับที่ 2)

26 ธันวำคม 2560

8 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก�ำหนดแบบค�ำขออนุญำตและแบบใบอนุญำตน�ำใบยำ  
ยำอัดหรือยำสูบ เข้ำมำในหรือส่งออก ไปนอกรำชอำณำจักร ก�ำหนดข้อควำมและลักษณะ
ฉลำกปิดภำชนะบรรจุยำสูบที่จะน�ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และก�ำหนดด่ำนศุลกำกร 
ส�ำหรับน�ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบเข้ำมำในหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร

27 เมษำยน 2561

9 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก�ำหนดกำรใช้ กำรขีดฆ่ำ และกำรปิดแสตมป์สรรพสำมิต
ส�ำหรับสินค้ำยำสูบ  (ฉบับที่ 3)

21 กันยำยน 2561

10 ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก�ำหนดแบบบัญชีประจ�ำวัน แบบบัญชีรับจ่ำยสินค้ำ 
แบบงบเดือนและสถำนที่ส�ำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ำยสินค้ำ (ฉบับที่ 2)

21 กันยำยน 2561

การปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกรมสรรพสามิต  
ส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ประจ�าปีงบประมาณ 2561  
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Number Law Date

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

December 26th, 2017

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.

April 27th, 2018

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

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

Tax Collection Standards and Development 1 Bureau
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Tax Collection Standards and 
Development 2 Bureauสำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี�2

รายชื่ออนุบัญญัติและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1. ก�ำหนดวงเงนิประกันค่ำภำษ ีตำมหนังสอืกรมสรรพสำมติ 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว 1489 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2560  
 2. ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนกำรควบคุมและตรวจสอบ
กำรส่งน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันออกนอกรำชอำณำจักรหรือ 
น�ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร ตำมหนังสือกรมสรรพสำมิต ท่ี  
กค 0616/ว 1500 ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560 
 3. ซักซ้อมควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวทำงปฏิบัติงำนกำร
ควบคุมและตรวจสอบกำรส่งน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันออก
นอกรำชอำณำจักรหรือน�ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร ตำมหนังสือ
กรมสรรพสำมิต ที่ กค 0616/ว 602 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 
 4. ก�ำชบัให้ส�ำนักงำนสรรพสำมติภำค ส�ำนักงำนสรรพสำมติ
พ้ืนที่ และส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีสำขำ ติดตำม ควบคุม 
ก�ำกับดูแล และตรวจสอบกำรน�ำน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ
เครื่องบินไอพ่นที่น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับอำกำศยำนไป
ต่ำงประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภำพ ตำม
หนงัสอืกรมสรรพสำมติ ที ่กค 0616/ว 1583 ลงวันท่ี 10 พฤษภำคม 
2561
 5. ก�ำหนดอัตรำส่วนกำรเติมสำร Marker และแนวทำง
กำรตรวจสอบกำรเตมิสำรมำร์คเกอร์ และค่ำสำรมำร์คเกอร์ ท่ีวัดได้ 
ตำมหนังสือกรมสรรพสำมิต ท่ี กค 0616/ว 1794 ลงวันท่ี 25 
พฤษภำคม 2561 
 6. แนวปฏิบัติกำรน�ำน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันยกเว้น
ภำษี และหรือท่ีเสียภำษีในอัตรำศูนย์เก็บรวมในถังน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเสียภำษี ตำมหนังสือกรมสรรพสำมิต ท่ี กค 
0616/ว 1950 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2561

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 sub-
stance and measuring the amount of marker sub-
stance 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 prod-
ucts with excise exemption and/or zero percent excise 
payment to combine in the same tank for oil and oil prod-
ucts 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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Performance of Tax Col lect ion 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. 

ผลการปฏิบัติราชการของส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัด
เก็บภาษี 3 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 3 ได้ด�ำเนิน
กำรปรับปรุงแก้ไขประกำศกรมสรรพสำมิต จ�ำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
 ประกำศกรมสรรพสำมิต เร่ือง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์ โดยสำรที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 
แบบผสมที่ใช้พลังงำนเชื้อเพลิงและไฟฟ้ำ (Hybrid Electric 
Vehicle) (ฉบับ 2) ลงวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2561 
 ประกำศกรมสรรพสำมิต เร่ือง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสำรที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงำน แบบผสมที่ใช้พลังงำนเชื้อเพลิงและไฟฟ้ำ 
(Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงำนไฟฟ้ำ (Electric 
Powered Vehicle) ลงวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2561
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กลุ่มตรวจสอบภายใน Internal Audit Office

วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน :
 ผู ้ตรวจสอบภำยในมืออำชีพ เพ่ิมคุณค่ำให้องค์กร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล

พันธกิจ :
 1. ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำร
 2. ให้ควำมเชื่อมั่น และให้ค�ำปรึกษำ อย่ำงเที่ยงธรรม
และเป็นอสิระ เพ่ือสนับสนนุกำรปฏิบตังิำนของส่วนรำชกำรให้ดขีึน้
 3. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและก�ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ
 4. ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

ค่านิยม :
 ให้ค�ำปรึกษำ สร้ำงควำมเชื่อมั่น เพ่ิมคุณค่ำ ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล
        เพ่ือเป็นกำรยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบ
ภำยในให้ได้รบักำรยกย่อง กลุม่ตรวจสอบภำยใน กรมสรรพสำมติ 
จึงต้องก�ำหนดกรอบคุณธรรมของกลุ ่มตรวจสอบภำยในขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติตนเพ่ือท�ำให้เกิดควำมเชื่อมั่น เท่ียงธรรม เป็นอิสระ 
และมีคุณภำพ
 1. ความเป็นอิสระ (lndependance)
 1.1 กลุ่มตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
และผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยในเป็นผู้บริหำรสูงสุด
 1.2 ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรใดๆ ท่ี
อำจน�ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีต่อวิชำชพีกำรตรวจสอบภำยในหรอื
สร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร
 1.3 ผูต้รวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏิบตังิำน
 1.4 ไม่เข้ำตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
 1.5 ผู้ตรวจสอบภำยในวำงแผนกำรตรวจสอบและใช้วิธี
กำรตรวจสอบต่ำงๆ รวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นโดยไม่อยู่ภำยใต้
อิทธิพลใดๆ

Vision of Internal Audit Office:
 Being professional auditors, adding value to 
organization with good governance.

Missions:
 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 ผู ้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมยุติธรรมและเป็น 
กลำง ปรำศจำกควำมล�ำเอียง
 2.2 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส�ำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ

 3. ความซื่อสัตย์ (Honesty)
 3.1 ผู ้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำท่ีของตนด้วย
ควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรมีควำมรับผิดชอบ
 3.2 ผูต้รวจสอบภำยในต้องปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ แนวทำงปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตำมวิชำชีพ
 3.3 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องในกำร 
กระท�ำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย
 3.4 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่กระท�ำกำรหรือสนับสนุน
ให้ผู้อื่นกระท�ำกำรโดยทุจริต เพ่ือให้เกิดกำรปลอมแปลง แก้ไข 
ปกปิดหรือท�ำลำยหลักฐำนให้ผิดไปจำกควำมเป็นจริง

 4. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
 4.1 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้
และรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
 4.2 ผูต้รวจสอบภำยในต้องไม่น�ำข้อมลูต่ำงๆ ทีไ่ด้รบัจำก
กำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง
 4.3 ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงเปิดเผยชื่อหน่วยงำนใน
กำรน�ำเสนอ หรือเผยแพร่ผลกำรตรวจสอบ หรือประเด็นปัญหำ
เพื่อน�ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรปฏิบัติงำน 

 5. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
 5.1 ผู ้ตรวจสอบภำยในต้องน�ำควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และประสบกำรณ์มำใช้งำนอย่ำงเต็มที่
 5.2 ผู ้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
ระมัดระวัง และรอบคอบโดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของส่วนรำชกำร และระเบียบที่ก�ำหนด
 5.3 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง 
รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและคุณภำพของกำรให้บริกำรด้วยจิต
สำธำรณะอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
 5.4 ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำแก่
หัวหน้ำส่วนรำชกำร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เก่ียวข้องโดยก�ำหนด
ให้ผู้ตอบอ้ำงถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทำงปฏิบัติ
 5.5 ผู ้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 

 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. 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. 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 ful ly 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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เรือ่ง  การรบัรองมาตรฐานการให้บรกิารของศนูย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC)
 กรมสรรพสำมิตได้ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ประชำชน ให้มคีวำมทันสมยั โปร่งใส และเป็นธรรม   มมีำตรฐำน
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยน�ำเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC)  มำใช้ในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สำขำทั่วประเทศ ให้จัดตั้ง 
เป็นศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) เพ่ือท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำ 
และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้เกิดกำรบริกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ประชำชนท่ีเดินทำงมำ
ติดต่อรำชกำรกับส�ำนกังำนสรรพสำมติพ้ืนที/่พ้ืนทีส่ำขำ ท่ัวประเทศ 
โดยศูนย์รำชกำรสะดวก เป็นกำรบริกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือ
หรืออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร 
โดยเฉพำะผู ้รับบริกำรท่ีมำติดต่อครั้งแรก เป็นกำรบริกำร
ท่ีสนับสนุนให้กำรติดต่อรำชกำรมีควำมง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
ในกำรขอรับบริกำร มีช ่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย 
มีกำรสร้ำงแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
เป็นกำรบริกำรท่ีสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service : OSS) ณ จดุเดยีวได้ รวมทัง้ เป็นกำรบรกิำร
ที่สำมำรถจัดชุดเฉพำะกิจลงไปในพ้ืนท่ีปัญหำได้อีกด้วย ซึ่งกำร
จัดตั้งศูนย์รำชกำรสะดวกจะสอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ท่ีต้องกำรปรับปรุงหน่วยงำนบริกำรประชำชนด้วย
กำรพัฒนำกลยุทธ์ิกำรให้บรกิำร และพัฒนำทักษะควำมช�ำนำญ
ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะท�ำให้กำรติดต่อขอรับบริกำรจำกส�ำนักงำน
สรรพสำมติพ้ืนท่ี/พ้ืนทีส่ำขำท่ัวประเทศ เป็นไปด้วยควำมสะดวก 
รวดเร็วมำกย่ิงขึ้น เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำสู ่กำร
บริกำรภำครัฐได้อย่ำงสะดวก โดยมีมุมมองที่ส�ำคัญของกำรให้
บริกำร 4 ด้ำนคือ ด้ำนสถำนที่ ต้องเข้ำถึงง่ำย และสะดวกในกำร
ติดต่อขอรับบริกำร ด้ำนบุคลำกร ต้องมีจิตบริกำร (Service 
Mind) ด้ำนงำนที่ให้บริกำร ต้องตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ขั้นตอนไม่ยุ่งยำกซ�้ำซ้อน  มีควำมง่ำยต่อเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรให้บรกิำร และด้ำนอืน่ๆ ตำมควำมเหมำะสม ตำมภำรกิจของ
กรมสรรพสำมิต ซึ่งต้องมีมำตรฐำนในกำรให้บริกำรประชำชนที่
ชัดเจน ทั้งนี้กำรจัดต้ังศูนย์รำชกำรสะดวกจะยกระดับมำตรฐำน
กำรให้บริกำรของส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ / พ้ืนท่ีสำขำ 
ทั่วประเทศ ให้มีมำตรฐำนเดียวกันและมีทิศทำงเดียวกัน รวมทั้ง
ยังเป็นเครื่องในกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรให้บริกำรและ
เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมสรรพสำมิต  

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 

Administrative System 
Development Officeกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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 ใ น ป ี  พ . ศ .  2 5 6 0  ส� ำ นั ก ง ำ น ส ร ร พ ส ำ มิ ต พ้ื น ท่ี
กรุงเทพมหำนคร 3 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของ
กรมสรรพสำมิตเป็นแห่งแรก และในปี พ.ศ. 2561 มีส�ำนักงำน
สรรพสำมิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สำขำ ท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก เพ่ิมขึ้นอีกจ�ำนวน 11 แห่ง 
(ดังตำรำง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ มำตรฐำนกำรให้บริกำรของ
กรมสรรพสำมิตมีมำตรฐำนระดับประเทศ พร้อมที่จะอ�ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และประสทิธิผล 
ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร รวมทั้งช่วยสร้ำงภำพ
ลักษณ์ที่ดีและควำมเชื่อมั่นต่อกรมสรรพสำมิต  

ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ภาค ส�านักงานสรรพสามิต

2560 10 พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 3

2 พื้นที่จันทบุรี สำขำเมือง

3 พื้นที่อ�ำนำจเจริญ สำขำเมืองอ�ำนำจเจริญ

4 พื้นที่นครพนม สำขำเมืองนครพนม

5 พื้นที่ล�ำพูน สำขำเมืองล�ำพูน

2561 5 พื้นที่เชียงใหม่ สำขำเมืองเชียงใหม่

5 พื้นที่เชียงรำย สำขำเมืองเชียงรำย

5 พื้นที่อุตรดิตถ์ สำขำเมืองอุตรดิตถ์

6 พื้นที่นครสวรรค์ สำขำเมืองนครสวรรค์

8 พื้นที่สุรำษฎร์ธำนี สำขำพุนพิน

9 พื้นที่พัทลุง สำขำเมืองพัทลุง

10 พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 1

รวม 12

ในปี พ.ศ.  2560 – 2561 มีจ�านวนส�านักงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GECC รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ดังนี้
In 2017-2018, there were 12 excise offices certified by GECC standard as follows:

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.  
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Year of GECC Certification Region Excise Office

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

2018 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

Total 12
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 นำงสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสำมิตและ
ข้ำรำชกำรกรมสรรพสำมิตเข้ำร่วมงำนพิธีมอบโล่และตรำรับรอง
มำตรฐำนกำรให้บรกิำรของศนูย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจ�ำปี 
พ.ศ. 2561 โดยมี นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 
ให้โอวำท และมอบโล่รับรองมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 3 และ 4 ชั้น 4 
โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561

 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. 
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เรือ่ง การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  เป็นเครื่องมือกำรประเมินที่ครอบคลุมกำร
ปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของ
ผู ้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำน 
ตลอดจน ประเมิน “ระบบงาน”  โดยเฉพำะกำรเปิดเผยข้อมูล 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ ้ำงที่มีควำมโปร ่งใส ข้ันตอนและ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนและมี
ควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตำม
หลกัธรรมำภิบำล  รวมถึงกำรประเมนิ “วฒันธรรม” ในหน่วยงำน
ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริต กำรประเมิน
แนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรป้องกันกำรปฏิบัติงำน
ท่ีอำจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อนได้จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ซึ่งมีควำม
ส�ำคัญและสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในกำร
ด�ำเนินงำนที่มีคุณธรรมและธรรมำภิบำล ที่หน่วยงำนภำครัฐ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี  
 นอกจำกน้ี กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐถูกยกระดับให้เป็นกลไก
และตวัชีว้ดัส�ำคญัในกำรขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิกำรทีเ่ก่ียวข้องกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล อำทิ

 ระดับประเทศ  
 1. กลไกกำรขับเคลื่อนและถูกก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศำสตร์ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบ
ปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
 2. ถูกก�ำหนดให้เป็นตวัชีว้ดัแนวทำงที ่2 “กำรป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก” ตำมแผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ   
 3. เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรยกระดับธรรมำภิบำลตำม
รำยงำนเรื่อง “กำรปฏิรูปมำตรกำรเสริมสร้ำงระบบกำรบริหำร
งำนท่ีมีธรรมำภิบำลในภำครัฐ” โดยคณะกรรมกำรวิสำมัญ
ขบัเคลือ่นกำรปฏริปูประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ

Integrity and Transparency Assessment: ITA Fiscal Year 
2018

 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: 

 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. เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย  
 2. เป็นเครื่องมือในกำรวดัควำมส�ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่ 
16.5 เรื่อง “กำรลดกำรทุจริตในต�ำแหน่งหน้ำที่และกำรรับสินบน
ทุกรูปแบบ” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
 1. ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) 
 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index)
 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
(Corruption – Free Index)
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture 
Index)
 5. ดชันคุีณธรรมกำรท�ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity 
Index)

 ประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  โดยกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น
จำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)  โดยกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน
 3. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity 
and Transparency Assessment: EBIT)  เป็นกำรประเมนิระบบ
กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยกำรตอบค�ำถำมพร้อมแนบ
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบ

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  กรมสรรพสำมิตมีผลกำร
ประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน โดย
ภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.94  ซึง่ถือว่ำมคีณุธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนระดับ “สูงมำก”  และเมื่อท�ำกำร
จัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่ำ กรมสรรพสำมิตอยู่ใน
อันดับท่ี 37 ของจ�ำนวน 146 หน่วยงำน ซึ่งสำมำรถจ�ำแนก
คะแนนกำรประเมินตำมดัชนีและเครื่องมือกำรประเมินได้ ดังนี้

 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). 

The framework for evaluation of Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) consists of 5 following indexes.
 1. Transparency Index
 2. Accountability Index
 3. Corruption - Free Index
 4. Integrity Culture Index
 5. Work Integrity Index

 The evaluation is conducted by 3 data sources, 
which are: 
 1. Internal Integrity and Transparency Assessment 
(IIT) whose data is obtained by opinion survey from evaluated 
agencies’ officers
 2. External Integrity and Transparency Assessment 
(EIT) whose data is obtained by opinion survey from 
evaluated agencies’ stakeholder
 3. Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) whose data is obtained by answering 
question supported by attached document as evidence to 
evaluate the agency’s working system.

 In the fiscal year 2018, the Excise Department was 
evaluated for Integrity and Transparency Assessment. The 
overall score was 87.94%, which is considered to be “very 
high”. The Excise Department is ranked 37 from total of 146 
agencies evaluated. The details on the score for each index 
and tool are summarized below. 
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คะแนน ITA = 87.94  (ถ่วงน�า้หนัก)
ITA Score = 87.94 (Weight) ระดบัผล

การประเมิน
Level of Scoreดชันี 

Index
คะแนนดชันี  (ร้อยละ)

Index Score (%)

ควำมโปร่งใส (Transparency) 97.13
สูงมำก

Very High

ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 79.85
สูง

High

ควำมปลอดจำกกำรทจุรติในกำรปฏบิติังำน (Corruption – Free) 89.97
สูงมำก

Very High

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 86.43
สูงมำก

Very High

คุณธรรมกำรท�ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) 81.72
สูงมำก

Very High

แหล่งข้อมูล
Source of Data

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ)
Evaluation Score (%)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) 77.46

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) 91.48

หลกัฐำนเชงิประจกัษ์ (Evidence-Based) 95.45

 1. คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน จ�ำแนกตำมดัชนี
 1. Integrity and Transparency Assessment score by index

หมายเหตุ:  
1. คะแนน ITA  หมำยถึง  ผลรวมคะแนนแต่ละดัชนีที่ได้ถ่วงน�้ำหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นกำรคิดร้อยละที่ยังที่ยังไม่มีกำรถ่วงน�้ำหนัก  ส�ำหรับกำรเปรียบเทียบแต่ละดัชนี

 2. คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน จ�ำแนกตำมแหล่งข้อมูล
 2. Integrity and Transparency Assessment score by sources of data

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.
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ล�าดับที่
No.

แหล่งข้อมลู
Data Source

ผลคะแนน  Score

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

Fiscal Year 2016

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

Fiscal Year 2017

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

Fiscal Year 2018

1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) 63.76 71.78 77.46

2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) 71.16 79.36 91.48

3 หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 72.56 95.45 95.45

ผลคะแนนกำรประเมิน ITA ในภำพรวม (ร้อยละ)
Overall ITA Score (%) 74.85 82.36 87.94

ระดับผลกำรประเมิน
Level of Score

สูง
High

สูงมำก
Very High

สูงมำก
Very High

อันดับผลคะแนนของส่วนรำชกำรระดับกรม
Ranking among Government Agency 

(Department Level)
134 90 37

จ�ำนวนส่วนรำชกำรระดับกรม (หน่วยงำน)
ที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA 

Total Number of Department Agencies at Department 
Level Participating in ITA Evaluation.

148 147 146

 ทั้งน้ี จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน จ�ำแนกตำมแหล่งข้อมูลตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสำมติ
มีผลกำรประเมินโดยภำพรวม และมีอันดับผลคะแนนท่ีสูงข้ึน  
มีรำยละเอียดดังนี้ 

 From comparison of Integrity and Transparency 
Result by each data source from fiscal year 2016 to 
fiscal year 2018, the  Excise Department’s score has 
improved in overall with higher score ranking as follows.

เร่ือง โครงการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) 
 กลุ ่มพัฒนำระบบบริหำร ได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำอย่ำงต่อเน่ือง
ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจบุนั โดยมวัีตถุประสงค์
เ พ่ือ พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของกรม
สรรพสำมิต และส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำง
เป็นรูปธรรม ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำกรมสรรพสำมิต
สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐได้ประสบผล
ส�ำเร็จเป็นอย่ำงดีย่ิง นับตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
กรมสรรพสำมิตได้รับกำรรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์ระดับพ้ืนฐำน 

 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) และได้รับรำงวัลระดับชำติจำก
ส�ำนักงำน ก.พ.ร. มำโดยตลอดนับตั้งแต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555 – 2559 จ�ำนวน 5 รำงวัล จำก 5 หมวด ได้แก่ รำงวัลควำม
เป็นเลิศด้ำนกระบวนกำรคุณภำพและนวัตกรรมจำกหมวดท่ี 6 
ในปี พ.ศ. 2555 รำงวลัควำมเป็นเลศิด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
และกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติจำกหมวดที่ 2  และรำงวัล
ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กร
และกำรจัดกำรควำมรู้จำกหมวดท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2556 รำงวัล
ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จำกหมวดท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2557 และรำงวัลคุณภำพกำรบริหำร
จดักำรภำครฐัจำกหมวดท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 กรมสรรพสำมิตได้ส่งผลกำรด�ำเนินงำนขอรับรำงวัล
จำกส�ำนักงำน ก.พ.ร. จ�ำนวน 2 รำงวัล คือ รำงวัลคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐระดับดีเด่น และรำงวัลคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐรำยหมวด หมวด 5 : กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล  
อย่ำงไรก็ตำม แม้ในปีที่ผ่ำนมำกรมสรรพสำมิตจะยังไม่ได้รับ
รำงวัลดังกล่ำว แต่กรมสรรพสำมิตยังคงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง

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.

 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสำมิตได้มุ่ง
เป้ำหมำยไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 
(PMQA 4.0)  เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ที่มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรไทยให้สอดรับกับ
โมเดลไทยแลนด์ 4.0 โดยส�ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก�ำหนดเครื่องมือ
กำรประเมินระบบกำรบริหำรของส่วนรำชกำรในเชิงบูรณำกำร
เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรกับเป้ำหมำยและ
ทศิทำงกำรพัฒนำของประเทศคอื เกณฑ์กำรพัฒนำคณุภำพกำร
บรหิำรจดักำรภำครฐั 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นเกณฑ์กำรประเมนิ
รูปแบบใหม่โดยมีกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรประเมิน
ส่วนรำชกำรเพ่ือรับรองสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 โดย
จ�ำแนกผลกำรประเมินออกเป็น 3 ระดับ  ได้แก่ 1) ระดับพื้นฐำน 

 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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กำรตรวจเยี่ยมผลกำรพัฒนำองค์กำรสู่ระบบรำชกำร 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต
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.

(300 - 399 คะแนน) 2) ระดับก้ำวหน้ำ (มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 400 
คะแนน) และ 3) ระดับพัฒนำจนเกิดผล (มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
500 คะแนน) ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนของกรมสรรพสำมิต พบว่ำ 
กรมสรรพสำมติได้เป็น 1 ใน 5 หน่วยงำนทีผ่่ำนกำรประเมนิอยู่ใน
ระดบัพ้ืนฐำน (จำกหน่วยงำนท่ีเข้ำรบักำรประเมนิทัง้สิน้กว่ำ 200 
แห่ง ท้ังน้ี หน่วยงำนอีก 4 แห่งท่ีมีผลกำรประเมินผ่ำนระดับ
พ้ืนฐำน ได้แก่ กรมสรรพำกร  กรมควบคุมโรค  ส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข  และกรมปศุสัตว์)  และจำกกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเก่ียวกับกำรส่งเสริมกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ได้มีมติ
ให้คณะอนุกรรมกำรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำไปตรวจเย่ียมกำร
ด�ำเนินกำรเพ่ือศกึษำ ถอดบทเรยีน และร่วมแลกเปลีย่นแนวทำง
ในกำรจดัท�ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรสูก่ำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ณ กรมสรรพสำมิต ซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยำยน 2561 
เวลำ 9.00 - 12.00 น. ศำสตรจำรย์ ดร.ปรัชญำ เวสำรัชช์ ได้เป็น
ประธำนน�ำคณะผูท้รงคณุวุฒอิกีจ�ำนวน 3 ท่ำน เข้ำร่วมกำรตรวจ
เยี่ยมกรมสรรพสำมิต โดยนำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ อธิบดี
กรมสรรพสำมติในขณะน้ัน เป็นประธำนน�ำคณะผูบ้รหิำรระดับสงู 
ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำท่ีกรมสรรพสำมิตให้กำรต้อนรับ โดย
กำรตรวจเยี่ยมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเป็นกำรศึกษำ 
ถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
ด�ำเนนิงำนไปสูก่ำรเป็นกรมสรรพสำมติ 4.0 ณ ห้องประชมุรำชวัตร 
ชัน้ 5 กรมสรรพสำมติ และช่วงสดุท้ำยเป็นกำรน�ำคณะผูท้รงคณุวุฒิ
เดินเย่ียมชมผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีท่ีเป็นจุดเด่นของ
กรมสรรพสำมิต ณ ตึกศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ Mobile 

are 3 levels for evaluation results: 1) Basic Level (300-399 
points), 2) Progressive Level (400-499 points), and 3) 
Developed Leve l  (500 and above) .  The Exc ise 
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 Ratcha-
wat Meeting Room, 5th Floor, the Excise Department was 
studying, analyzing and sharing the methods on how to 
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Lab   ศนูย์บรกิำรและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสำมิต แบบอัจฉริยะ 
(Smart Learning)  และห้อง Command Center เป็นต้น ซึ่งจำก
กำรหำรือและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงกำรเย่ียมชม
กำรด�ำเนินงำนจริง คณะผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมประทับใจ และ
ให้กำรชื่นชมกำรด�ำเนินงำนของกรมสรรพสำมิตว่ำมีสอดคล้อง
กับกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 รวมถึงสำมำรถเป็นหน่วยงำน
ต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 ได้ต่อไป

 นอกจำกนี้ กรมสรรพสำมิตยังได้รับเชิญเข้ำร่วมกำร
สัมมนำวิชำกำร ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 และร่วมจัดนิทรรศกำร
แสดงผลงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำองค์กรสูร่ะบบรำชกำร 4.0 
ท่ีจัดขึ้นโดยส�ำนักงำน ก.พ.ร. ในวันศุกร์ท่ี 14 กันยำยน 2561 
เวลำ 9.30 - 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อำคำร 
อมิแพ็ค ฟอรัม่ เมอืงทองธำน ีจงัหวัดนนทบรุ ีโดยรองนำยกรฐัมนตรี 
นำยวิษณุ เครืองำม ประธำนในพิธีได้เข้ำเย่ียมชมผลงำนท่ี 
กรมสรรพสำมติได้คดัเลอืกไปจดัแสดงจ�ำนวน 2 ผลงำน ประกอบ
ด้วย 1) Excise Knowledge Sharing ซึ่งเป็นศูนย์บริกำรและ
เรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสำมิตแบบอัจฉริยะ (Smart Learning)  
และคลังข้อมูลควำมรู้ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Archive)  และ 
2) Mobile Application “Excise Smart Service” เป็น Mobile 
Application ที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถต่อ
ใบอนุญำตขำย สุรำ ยำสูบ และไพ่ ได้ด้วยตนเอง 

รูปภำพนิทรรศกำรสัมมนำวิชำกำร ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี

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.   

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

ผลการด�าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์

ส่วนวิเครำะห์ 1
 1. โครงกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสุรำเชิงรุกเพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน
 ด�ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงสุรำโดยใช้รถห้อง
ปฏิบัติกำรเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จ�ำนวน 12 ครั้ง (เป้ำหมำย 10 
ครั้ง) สูงกว่ำเป้ำหมำย 2 ครั้ง และออกตรวจปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
ค�ำแนะน�ำเพ่ือพัฒนำคุณภำพสุรำ โดยส�ำรวจผู้ประกอบกำรท่ี
เข้ำร่วมสมัมนำมคีวำมรูเ้พิม่ขึน้ คิดเป็นร้อยละเฉลีย่ 85 พร้อมทัง้
ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85
 2. โครงกำรแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ท�ำไวน์โดยใช้เทคนิค 
NMR เพื่อกำรจัดเก็บภำษีที่ยั่งยืน
 ด�ำเนนิกำรก�ำหนดรำยละเอยีดเครือ่งมอืครภัุณฑ์ทีจ่ดัซือ้
ตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ สุ่มซื้อตัวอย่ำงสุรำ และตรวจรับ
เครือ่งมอื NMR พร้อมทดสอบประสทิธิภำพกำรใช้งำนของเครือ่งมอื

ส่วนวิเครำะห์ 2
 1. โครงกำรบูรณำกำรตรวจสอบสินค้ำน�้ำมันเพื่อป้องกัน
กำรหลีกเลี่ยงภำษีสรรพสำมิตอย่ำงยั่งยืน
 ด�ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงน�้ำมันท่ีต้องสงสัยว่ำ
มิชอบด้วยกฎหมำย จ�ำนวน 3,560 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 2,240 
ตัวอย่ำง) สูงกว่ำเป้ำหมำย 1,320 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 37.08 
พร้อมท้ังส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย 90 เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำมสินค้ำน�้ำมันที่มิชอบ
ด้วยกฎหมำย    มีควำมถูกต้องและรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
สูงสุด
 2. โครงกำรพัฒนำเทคนิคและมำตรฐำนกำรตรวจ
วิเครำะห์สินค้ำน�้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิได้ผลิตจำก
ปิโตรเลียม
 เพ่ือให้กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยกระทรวงกำรคลัง และกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงย่ังยืนจึงด�ำเนินกำรศึกษำเชื้อเพลิงทำงเลือกที่เป็น
น�้ำมันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจำกปิโตรเลียม และน�ำเทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์ เพ่ือใช้พิจำรณำพิกัดอัตรำภำษี พร้อมทั้งทดสอบ
ตัวอย่ำงสินค้ำ จ�ำนวน 980 ตัวอย่ำง

Performance in Accordance with Strategic Projects

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 
bought and used for testing during the receiving and 
examination of NMR equipment to see its efficiency 
during actual operation. 

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

Goods and Exhibits Analysis Office
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 3. โครงกำรพัฒนำเทคนคิกำรตรวจวิเครำะห์สนิค้ำน�ำ้มนั
หล่อลื่นและน�้ำมันที่คล้ำยกัน
 ด�ำเนินกำรพัฒนำและน�ำเทคนิคกำรตรวจวิเครำะห์
สินค้ำน�้ำมันหล่อล่ืนไปใช้พิจำรณำพิกัดอัตรำภำษี พร้อมทั้ง
ทดสอบตัวอย่ำงสินค้ำ จ�ำนวน 2,044 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 256 
ตัวอย่ำง) สูงกว่ำเป้ำหมำย 1,788 ตัวอย่ำง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตและสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
มีประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยกระทรวงกำรคลังและกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงมั่งคั่งและยั่งยืน
 
ส่วนวิเครำะห์ 3
 1. โครงกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลปริมำณน�้ำตำลในเครื่องด่ืม
และสินค้ำอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดเก็บภำษี
 ด�ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์หำปริมำณน�้ำตำลในเครื่องดื่ม
และสนิค้ำอืน่ๆ จ�ำนวน 2,403 ตวัอย่ำง (เป้ำหมำย 480 ตวัอย่ำง) 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 1,923 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 80.02 พร้อมทั้ง
ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85.33

ผลการปฏิบัติราชการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รถปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ี
สำมำรถรองรบัสนิค้ำทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรก�ำกับดแูลของกรมสรรพสำมติ
ได้อย่ำงทั่วถึงทั้งประเทศ และยังเตรียมกำรเพ่ือรองรับแผน
บริหำรควำมต่อเน่ืองในสภำวะวิกฤตของหน่วยงำน กรณีเกิด
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่น กำรชุมนุมทำงกำรเมืองปิดสถำนท่ีรำชกำร 
ไฟไหม้ ไฟดับ น�้ำท่วม หรือเหตุอื่นๆ อันอำจท�ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติในห้องปฏิบัติกำรในส่วนกลำง

 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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 กลุ่มวิเครำะห์สินค้ำและของกลำงยังสำมำรถรองรับงำน
ที่เพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งมีผลจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2560 โดยปริมำณ
งำนที่เพิ่มขึ้นมีทั้ง สุรำ ยำสูบ น�้ำมัน และเครื่องดื่ม โดยมีปริมำณ
ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
 • สรุำน�ำเข้ำ ทัง้สรุำแช่และสรุำกลัน่ เพ่ือขออนุญำตน�ำเข้ำ
 • น�้ำมันหล่อลื่นและน�้ำมันอื่นที่คล้ำยกัน และกำรรองรับ
สินค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทใหม่ๆ ในอนำคต
 • เครือ่งด่ืม ทัง้ตวัอย่ำงเครือ่งดืม่ตำมพิกัด 02.02, 02.03, 
02.04, และ 16.90 เพื่อตรวจวิเครำะห์หำปริมำณน�้ำตำล
 • ยำเส้น เพื่อตรวจวิเครำะห์สำรปรุงแต่ง เพื่อกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ถูกต้องเป็นธรรม

ปีงบประมาณ
สุรา และ

แอลกอฮอล์
น�้ามัน และ

ผลิตภัณฑ์น�้ามัน
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

 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
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กรมสรรพสามิต
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 (หน่วย:บาท) 

 สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 23,605,552,375.46 8,199,536,616.07

 ลูกหนี้ระยะสั้น 6  42,842,568.61  77,556,329.35 

 ลูกหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะสั้น 979,579,302.45 813,588,898.88

 วัสดุคงเหลือ 493,294,319.39 306,364,147.53

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25,121,268,565.91 9,397,045,991.83

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 ลูกหนี้ระยะยำว 7 214,697,471.67 32,229,059.43

 ที่ดิน อำคำร 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

 รวมสินทรัพย์ 31,851,359,225.21 15,293,214,605.02

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน�(ต่อ)

กรมสรรพสามิต
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 (หน่วย:บาท) 

 หนี้สิน หมายเหตุ 2561 2560

 หนี้สินหมุนเวียน 

 เจ้ำหนี้ระยะสั้น 10  40,175,374.91  130,745,969.97 

 เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะสั้น 11  19,647,859,685.63  4,204,574,008.48 

 เงินรับฝำกระยะสั้น 12  1,608,924,286.99  528,406,856.44 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  21,296,959,347.53  4,863,726,834.89 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว  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 

 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

 ทุน 13  2,114,495,451.66  2,114,486,740.91 

 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม  8,202,864,767.52  8,252,137,012.53 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  10,317,360,219.18  10,366,623,753.44 

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้   



รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department 89

งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

กรมสรรพสามิต
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 (หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ 2561 2560

 รายได้ 

 รำยได้จำกงบประมำณ 14  3,489,580,534.87  3,252,648,195.25 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 15  3,826,914,722.82  3,381,125,156.83 

 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 16  18,588,378.46  22,608,242.11 

 รำยได้อื่น 17  51,298,863.90  34,086,341.08 

 รวมรายได้  7,386,382,500.05  6,690,467,935.27 

 ค่าใช้จ่าย 

 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 18  2,099,004,827.86  2,088,022,893.95 

 ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 19  697,539,502.38  657,229,187.99 

 ค่ำตอบแทน 20  2,039,010.00  4,138,569.00 

 ค่ำใช้สอย 21  3,172,687,512.29  773,115,469.64 

 ค่ำวัสดุ 22  353,640,286.63  442,545,439.50 

 ค่ำสำธำรณูปโภค 23 70,510,335.05 64,962,775.97

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 24  654,909,598.32  589,059,154.63 

 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค 25  315,120,846.07  302,892,521.00 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 26 82,398,919.27 65,226,752.78

 รวมค่าใช้จ่าย  7,447,850,837.87  4,987,192,764.46 

 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (61,468,337.82)  1,703,275,170.81 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
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 (หน่วย:บาท) 

 ทุน  รายได้สูง/(ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
- ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

2,114,486,740.91 6,533,104,121.33  8,647,590,862.24 

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดปีก่อน         - 15,757,720.39 15,757,720.39 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
- หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

2,114,486,740.91 6,548,861,841.72  8,663,348,582.63 

สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2560 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด          -  -   

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับงวด         -  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 วันท่ี 30 กันยายน 2560 
- ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

2,114,486,740.91 8,252,137,012.53 10,366,623,753.44 

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดปีก่อน         - 12,196,092.81 12,196,092.81 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
- หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2560

2,114,486,740.91 8,264,333,105.34 10,378,819,846.25 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด  8,710.75          -  8,710.75 

รำยได้สูง(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับงวด (61,468,337.82) (61,468,337.82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,114,495,451.66 8,202,864,767.52 10,317,360,219.18 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

กรมสรรพสามิต
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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หมายเหตุ สารบัญ
 
 1 ข้อมูลทั่วไป 
 2  เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน 
 3  มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ และมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่ปรับปรุงใหม่ 
 4  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 
 5  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 6  ลูกหนี้ระยะสั้น 
 7  ลูกหนี้ระยะยำว 
 8  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 10  เจ้ำหนี้ระยะสั้น 
 11  เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะสั้น 
 12  เงินรับฝำกระยะสั้น 
 13  ทุน 
 14  รำยได้จำกงบประมำณ 
 15  รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 16  รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 
 17  รำยได้อื่น 
 18  ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
 19  ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 
 20  ค่ำตอบแทน 
 21  ค่ำใช้สอย 
 22  ค่ำวัสดุ 
 23  ค่ำสำธำรณูปโภค 
 24  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 
 25  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค 
 26  ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
 27  ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน 
 28  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 29  รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน 
 30  รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป
 กรมสรรพสำมิตเป็นส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงกำรคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักในกำรจัดเก็บรำยได้
ตำมกฎหมำยสรรพสำมิต
 กรมสรรพสำมิตตั้งอยู่เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 
และมีส�ำนักงำนตั้งอยู่ในจังหวัดต่ำงๆ ทั้ง 76 จังหวัด
 กรอบกฎหมำยหลกัทีเ่ก่ียวข้องกบักำรด�ำเนนิงำนของกรมสรรพสำมติ คอื พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ 
พ.ศ. 2560
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี จ�ำนวน 
2,491,000,200.00 บำท และได้รับโอนงบกลำง รำยกำรเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร  ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 58,551,522.47 บำท รวมจ�ำนวน 2,549,551,722.47 บำท โดยแยกเป็นรำยจ่ำยลงทุน จ�ำนวน 
284,060,900.00 บำท และรำยจ่ำยประจ�ำ จ�ำนวน 2,265,490,822.47 บำท เพ่ือใช้จ่ำยในแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
และแผนงำนยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยภำครัฐ ผลผลิตกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 
 กรมสรรพสำมติมหีน่วยงำนระดบัหน่วยเบกิจ่ำยภำยใต้สงักัดจ�ำนวน 110 แห่ง (301 ศนูย์ต้นทนุ) ซึง่รบัผดิชอบ
บริหำรจัดกำรเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่งหน่วยเบิกจ่ำยดังกล่ำว 
ไม่เป็นหน่วยงำนท่ีเสนอรำยงำนและไม่มีกำรจัดท�ำงบกำรเงินแยกกัน รำยกำรบัญชีของหน่วยเบิกจ่ำยทุกแห่งจึงได้น�ำมำ
แสดงรวมไว้ในงบกำรเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2  เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่กระทรวงกำรคลังประกำศใช้ ซึ่งรวมถึง
หลักกำรและนโยบำยบัญชีส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ และแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินตำมแนวปฏิบัติทำงบัญชี เร่ือง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0423.2/ 
ว 237 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2557 
 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
 งบกำรเงินของกรมสรรพสำมิต รวมรำยกำรบัญชีท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงำนท่ีอยู่ภำยใต้สังกัด ไม่ว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวจะเกิดจำกเงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณทุกประเภทท่ีกรมสรรพสำมิตมีอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมกฎหมำย รำยกำรทีป่รำกฏในงบกำรเงนิ รวมถึงสนิทรพัย์ หนีส้นิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ซึง่เป็นของรฐับำลและอยู่ภำยใต้
กำรควบคมุของรฐับำลในภำพรวม แต่ให้กรมสรรพสำมติเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรดแูลรกัษำและบรหิำรจดักำรให้แก่รฐับำล
ภำยในขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนของกรมสรรพสำมิตเอง
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กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
 ภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
 ในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กระทรวงกำรคลงัได้ประกำศใช้มำตรฐำนและนโยบำย กำรบญัชภีำครฐั
ฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
 มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนำคต
 มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ    วันที่มีผลใช้บังคับ
 ฉบับที่ 12  เรื่อง สินค้ำคงเหลือ    1 ตุลำคม 2561
 ฉบับที่ 14  เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน  1 ตุลำคม 2561
 ฉบับที่ 17  เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์   1 ตุลำคม 2560
 ฉบับที่ 31  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   1 ตุลำคม 2561
 ผู้บริหำรของกรมสรรพสำมิตเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ข้ำงต้น จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส�ำคัญต่องบกำรเงินในงวดที่น�ำมำถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 - เงินทดรองรำชกำร เป็นเงินที่หน่วยงำนได้รับจำกรัฐบำลเพ่ือทดรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปลีกย่อย
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบำลเมื่อหมดควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เงิน แสดงไว้
เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ำมกับรำยกำรเงินทดรองรำชกำรรับจำกคลัง ภำยใต้หัวข้อหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
 - รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องซึ่งมีระยะเวลำครบก�ำหนดท่ีจะเปลี่ยน
ให้เป็นเงินสดได้ภำยใน 3 เดือน เช่น เงินฝำกประจ�ำ บัตรเงินฝำก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภำยใน 3 เดือน แสดงไว้เป็น
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 4.2 ลูกหนี้
 - ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�ำหรับลูกหนี้ ส่วนที่คำดว่ำจะไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำเก่ียวกับจ�ำนวนลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติกำร
ช�ำระหนี้ และหลักฐำนกำรติดตำมลูกหนี้แต่ละรำยร่วมกับกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
 4.3 วัสดุคงเหลือ
 - วัสดุคงเหลือ หมำยถึง ของใช้ส้ินเปลืองท่ีหน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินงำนตำมปกติ โดยท่ัวไปมี
มูลค่ำไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถำวร แสดงตำมรำคำทุนโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน (First-in First-out หรือ FIFO)  
เพรำะสำมำรถคิดรำคำทุนของวัสดุคงเหลือได้ใกล้เคียงควำมจริงไม่ว่ำรำคำจะขึ้นหรือลง เพรำะวัสดุคงเหลือในวันสุดท้ำย
รอบระยะเวลำบัญชีจะใกล้เคียงกับรำคำตลำดในขณะนั้นมำกที่สุด
 - ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำวัสดุจะตั้งขึ้นส�ำหรับวัสดุที่เสื่อมสภำพ
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 4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 - ท่ีดิน ที่ถือครอบครองและใช้ประโยชน์ เป็นที่ดินที่รัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ
ตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ จึงไม่แสดงในงบกำรเงิน
 - อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง รวมท้ังส่วนปรับปรุงอำคำร แสดงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีท่ีเกิดจำกรำคำทุน 
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม อำคำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงแสดงตำมรำคำทุน
 - อปุกรณ์ ได้แก่ ครภัุณฑ์ประเภทต่ำง ๆ รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เฉพำะรำยกำรทีม่มีลูค่ำต่อหน่วยตัง้แต่ 5,000 บำท 
ขึ้นไป แสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีที่เกิดจำกรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
 - รำคำทุนของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ รวมถึงรำยจ่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสถำนที่
และสภำพที่พร้อมใช้งำน ต้นทุนในกำรต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงำนได้รับประโยชน์ตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำกมำตรฐำนเดิมถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผล
กำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
 - ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน สินทรัพย์ที่ได้มำก่อนวันที่  
1 ตลุำคม 2554 ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนท่ีก�ำหนดไว้ในหลกักำรและนโยบำยบญัชสี�ำหรบัหน่วยงำนภำครฐั 
ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลำง ดังนี้
 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 15 - 40 ปี
 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 8 - 15 ปี
 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 2 - 12 ปี
 และสินทรัพย์ที่ได้มำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2554 บันทึกค่ำเส่ือมรำคำตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดอำยุกำร
ใช้งำนและอัตรำค่ำเสื่อมสินทรัพย์ถำวรตำมหนังสือของกรมสรรพสำมิตที่ กค 0617/ว741 ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2554 ดังนี้
 อำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้ำงเป็นคอนกรีต 40 ปี
 อำคำรและบ้ำนพักอำศัยและอำคำรเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้ำงเป็นไม้ 15 ปี
 สิ่งปลูกสร้ำงที่มีโครงสร้ำงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้ำงเหล็ก 25 ปี
 สิ่งปลูกสร้ำงที่มีโครงสร้ำงเป็นไม้หรือวัสดุอื่นเป็นหลัก 15 ปี
 ครุภัณฑ์ส�ำนักงำน 3,12 ปี
 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 8 ปี
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 10 ปี
 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 10 ปี
 เครื่องมือและอุปกรณ์ครุภัณฑ์กำรเกษตร ครุภัณฑ์โรงงำน และครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 5 ปี
 ครุภัณฑ์ส�ำรวจ 10 ปี
 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 8 ปี
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 5 ปี
 - ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
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กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่ำด้วยมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
 - ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน  
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดังนี้
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 ปี
 4.6  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว เป็นรำยกำรท่ีหน่วยงำนบันทึกบัญชีเมื่อได้รับสินทรัพย์บริจำค โดยมีผู้มอบให้
หน่วยงำนไว้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน ซึ่งหน่วยงำนยังไม่อำจรับรู้รำยได้
 รำยได้รอกำรรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะ
เวลำที่จ�ำเป็นเพ่ือจับคู่รำยได้กับค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของค่ำเสื่อมรำคำของ
สินทรัพย์ที่ได้รับควำมช่วยเหลือหรือบริจำค
 4.7  เงินส�ารองเพื่อจ่ายคืนภาษี
 เงินส�ำรองเพ่ือจ่ำยคืนภำษี เป็นเงินที่กระทรวงกำรคลังอนุญำตให้กรมสรรพสำมิตหักเงินภำษีสรรพสำมิต 
ที่จัดเก็บได้ตั้งเป็นเงินส�ำรองเพ่ือเป็นแหล่งเงินสมทบเงินงบประมำณในกำรจ่ำยคืนภำษีให้แก่ ผู้มีสิทธ์ิหลังได้รับอนุมัติ 
คนืภำษจีำกกระทรวงกำรคลงัในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 วงเงนิ 200 ล้ำนบำท โดยเปิดบญัชเีงนิฝำกไว้ทีก่ระทรวงกำรคลงั 
ชื่อบัญชี “เงินกองกลำงเพ่ือส�ำรองจ่ำยคืนภำษีสรรพสำมิตให้แก่ผู้มีสิทธิของกรมสรรพสำมิต” และเมื่อกรมสรรพสำมิต 
ได้รบัอนุมตัใิห้ถอนคนืเงนิรำยได้แล้วให้สำมำรถใช้จ่ำยจำกเงนิกองกลำงเพ่ือส�ำรองจ่ำยคืนภำษสีรรพสำมติได้ ส�ำหรบัวิธีกำร
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรบัญชีให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร และเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
หำกมีเงินเหลือจ่ำยให้น�ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน
 4.8  รายได้จากเงินงบประมาณ
 รำยได้จำกเงินงบประมำณรับรู้ตำมเกณฑ์ ดังนี้
 1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำงในกรณีเป็นกำรขอรับเงินเข้ำบัญชีหน่วยงำน
 2) เมื่ออนุมัติจ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นกำรจ่ำยตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
 3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำงในกรณีเป็นกำรเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
 หน่วยงำนแสดงรำยได้จำกเงินงบประมำณในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินตำมจ�ำนวนเงิน
งบประมำณท่ีขอเบิกสุทธิจำกเงินงบประมำณเบิกเกินส่งคืน งบประมำณเบิกแทนกันแสดงรำยได้จำกเงินงบประมำณ
ในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำนผู้เบิกแทน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 4.9  รายได้จากการให้บริการ
 รำยได้จำกกำรให้บรกิำร เป็นรำยได้ทีห่น่วยงำนได้รบัอนุญำตให้เก็บรำยได้นัน้ไว้เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน
ของหน่วยงำน จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อหน่วยงำนส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้กับผู้ซื้อ
 4.10 รายได้แผ่นดิน
 รำยได้แผ่นดินเป็นรำยได้ทีห่น่วยงำนไม่สำมำรถน�ำมำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน รบัรูเ้มือ่เกิดรำยได้ด้วยยอด
สุทธิหลังจำกหักส่วนท่ีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมำณตำมท่ีได้รับกำรยกเว้น รำยได้แผ่นดินและรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ไม่ต้องแสดงเป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน แต่แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นรำยงำนแยกต่ำงหำก
 4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
 รำยได้จำกเงินโอนและเงินบริจำคจำกบุคคลอื่นนอกจำกหน่วยงำนภำครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณี
ทีม่เีงือ่นไขเป็นข้อจ�ำกัดท่ีต้องปฏิบตัติำมในกำรใช้จ่ำยเงนิ หรอืได้รบัควำมช่วยเหลอืและบรจิำคเป็นสนิทรพัย์ท่ีให้ประโยชน์
แก่หน่วยงำนเกินหน่ึงปี จะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์กำรค�ำนวณ
ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอำยุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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 พักเงินสดรับ เป็นเงินสด เช็คธนำคำร และเงินฝำกธนำคำรท่ีหน่วยงำนได้รับไว้และน�ำฝำกธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด 
(มหำชน) ประเภทเงินฝำกกระแสรำยวัน เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำย โดยไม่สำมำรถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงำนได้
 เงนิทดรองรำชกำร เป็นวงเงนิท่ีได้รบัอนมุตัจิำกกระทรวงกำรคลงั ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร 
พ.ศ. 2547 เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปลีกย่อยในส�ำนักงำน ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง เมื่อหมดควำมจ�ำเป็นในกำรใช้จ่ำย
 เงินฝำกคลัง เป็นเงินที่หน่วยงำนฝำกไว้กับกระทรวงกำรคลังภำยใต้ข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสำมำรถ
เบิกถอนได้เมื่อต้องกำรใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในกำรใช้จ่ำย
 เงินฝำกคลงั ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ 2560 จ�ำนวน 4,020,818,850.19 บำท และ จ�ำนวน 4,589,675,780.87 บำท 
ตำมล�ำดับ เป็นเงินนอกงบประมำณท่ีมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้จ่ำย เพ่ือจ่ำยต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุ 
ไว้ในกฎหมำยอันเป็นท่ีมำของเงินฝำกคลังนั้น หน่วยงำนไม่สำมำรถน�ำไปใช้จ่ำยเพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ตำมปกติได้ แต่มีหน้ำที่ถือไว้เพื่อจ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของเงินฝำกคลัง ดังนี้

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย:บาท)

2561 2560

เงินสดในมือ      774,106,251.90 161,052,377.46

พักเงินสดรับ               - 3,438,086,042.28

เงินทดรองรำชกำร       2,317,500.00 2,317,500.00

เงินฝำกธนำคำรเพื่อน�ำส่งคลัง 18,798,209,678.90               -

เงินฝำกธนำคำร (เงินงบประมำณ)       1,197,188.07 2,794,726.69

เงินฝำกธนำคำร (เงินนอกงบประมำณ)        4,097,343.89 1,495,363.34

เงินฝำกกระแสรำยวัน        3,558,103.29 3,558,103.29

เงินฝำกไม่มีรำยตัว        1,247,459.22 556,722.14

เงินฝำกคลัง   4,020,818,850.19  4,589,675,780.87

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,605,552,375.46 8,199,536,616.07

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

2561 2560

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น 2,201,268,402.86 1,492,042,374.44

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรหรือภำรกิจที่เกี่ยวข้อง
      กับกำรบริหำรงำนแสตมป์ 1,046,764,477.73 2,681,393,674.89

เงนิฝำกเงินรำยได้ขององค์กำรกระจำยเสยีงและแพร่ภำพ
      สำธำรณะแห่งประเทศไทย 278,937,759.83 187,880,927.95

เงนิฝำกค่ำใช้จ่ำยเงินบ�ำรงุองค์กำรกระจำยเสยีงและ
      แพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 21,841,938.35 105,493,031.72

เงินฝำกภำษีบ�ำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร 16,403,365.88 16,662,567.85

เงินฝำกโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงกำรคลังส�ำหรับ
      กรมสรรพสำมิต 1,003,995.00 881,920.00

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำและวิเครำะห์ 936,718.23 936,718.23

เงินฝำกเงินกู้โครงกำรส่งเสริมกำรยกระดับธรรมำภิบำล                     - 2,520.00

เงินฝำกของกรมสรรพสำมิต 51,574,110.76     104,382,045.79

เงินฝำกค่ำธรรมเนียมกำรสอบแข่งขัน 1,162,440.00                    -

เงินบ�ำรุงกองทุนผู้สูงอำยุ    377,793,024.26                    -

เงินฝำกเงินสินบนรำงวัล   23,132,617.29                    -    

รวมเงินฝากคลัง 4,020,818,850.19 4,589,675,780.87

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ระยะยาว
 ลูกหนี้ระยะยำว จ�ำนวน  214,697,471.67  บำท ประกอบด้วย
 - ลูกหนี้ควำมรับผิดทำงละเมิดจำกกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยำ 1 จ�ำนวน 
22,326,410.00 บำท ซึ่งกระทรวงกำรคลังได้แจ้งผลกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงละเมิดแล้ว และกรมสรรพสำมิตมีค�ำส่ังให้ผู้ทุจริต
ชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนแต่ผูท้จุรติได้หลบหนีไป กรมสรรพสำมติจงึด�ำเนินกำรตดิตำมสบืทรพัย์ของผูทุ้จรติและแจ้งให้อยักำรด�ำเนนิกำร
ทำงแพ่งกับธนำคำรแห่งหนึ่งเพ่ือชดใช้เงินฝำกคืน ส่วนควำมรับผิดทำงอำญำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐได้ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรแล้ว 
 - ลกูหนีค้วำมรบัผดิทำงละเมดิจำกกำรทุจรติของเจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนทีฉ่ะเชงิเทรำจ�ำนวน 9,871,890.00 บำท 
ซึ่งกรมสรรพสำมิตมีค�ำสั่งให้ผู้ทุจริตและเจ้ำหน้ำท่ีผู้เก่ียวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแล้ว ส่วนควำมรับผิดทำงอำญำ 
อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
 - ลกูหน้ีควำมรบัผดิทำงละเมดิต่อรถยนต์ของทำงรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีส�ำนกังำนสรรพสำมติ ภำคที ่3 จ�ำนวน 85,589.02 บำท 
และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่บุรีรัมย์ จ�ำนวน  14,515.54  บำท
 - ลูกหน้ีผิดเง่ือนไขโครงกำรรถยนต์คันแรกของส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีในสังกัด กรมสรรพสำมิต 29 พ้ืนท่ี จ�ำนวน 
182,399,067.11 บำท

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ (ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและส่งใช้ใบส�ำคัญ)         54,804.40 83,080.00

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ (ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและส่งใช้ใบส�ำคัญ)      4,986,154.94 5,618,029.85

เงินจ่ำยล่วงหน้ำ    20,769,900.00 57,556,380.00

รำยได้ค้ำงรับ    17,031,709.27 14,298,839.50

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 42,842,568.61 77,556,329.35

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

2561 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,548,658,427.62 1,250,003,150.24

หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (733,151,845.63)  (625,309,611.21)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 815,506,581.99 624,693,539.03

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ที่ดิน - -

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 3,582,093,567.31 3,157,880,459.94

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง    (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

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑ์ (2,358,825,694.93) (2,031,316,256.88)

ครุภัณฑ์ - สุทธิ 1,960,243,999.37 1,817,799,212.65

งานระหว่างก่อสร้าง   964,672,154.26   949,998,478.91

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 5,698,568,045.64 5,236,796,707.84

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น (หน่วย:บาท)

2561 2560

เงินรับฝำกอื่น 1,522,431,057.58 370,676,122.18

เงินประกันผลงำน 31,596,550.00 34,415,590.00

เงินประกันอื่น 54,656,679.41  123,315,144.26

หนี้สินหมุนเวียนอื่น          240,000.00                       -   

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 1,608,924,286.99 528,406,856.44

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น (หน่วย:บาท)

2561 2560

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,139,614.77 17,335,896.04

เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 1,704,837,888.49 326,995,453.65

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 17,925,882,182.37  3,860,242,658.79

รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 19,647,859,685.63 4,204,574,008.48

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย:บาท)

2561 2560

เจ้ำหนี้กำรค้ำ      26,588,443.00 105,094,155.66

เจ้ำหนี้อื่น 1,521,812.11 596,705.71

ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงจ่ำย 2,353,686.60 4,969,521.91

ใบส�ำคัญค้ำงจ่ำย 9,540,497.16 8,778,232.51

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น     170,936.04   11,307,354.18

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 40,175,374.91 130,745,969.97

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 13 ทุน (หน่วย:บาท)

ทุนยกยอด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2547 2,106,337,028.00

บวก  รำยกำรทุนเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2548 37,608,455.23

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2550 10,222,301.22

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2553 4,006,804.34

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2554 14,617,321.86

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2555 75,944,627.12

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2557 2,295,931.98

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2558 15,033,492.60

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2559       32,000.18

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2561        8,710.75    159,769,645.28

2,266,106,673.28

หัก    รำยกำรทุนเคลื่อนไหวลดลง

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2549 42,596,693.12

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2551 106,151,476.64

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2552 2,187,555.39

รำยกำรทุนเคลื่อนไหวระหว่ำงปี 2556      675,496.47     151,611,221.62

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,114,495,451.66

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รำยได้จำกงบด�ำเนินงำน 15,440,124.02 7,766,886.77

รำยได้จำกงบลงทุน 357,443,910.89 194,205,427.03

รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น 51,414,700.00      21,088,518.00

รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 424,298,734.91   223,060,831.80

รวมรายได้จากงบประมาณ 3,489,580,534.87 3,252,648,195.25

หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย:บาท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 2561 2560

รำยได้จำกงบบุคลำกร 1,519,206,618.96 1,492,539,733.37

รำยได้จำกงบด�ำเนินงำน 265,093,097.31 272,238,469.23

รำยได้จำกงบลงทุน 223,465,477.11 303,913,402.63

รำยได้จำกงบอุดหนุน 11,977,642.99 9,980,674.72

รำยได้จำกงบกลำง 890,741,728.59 854,947,376.51

รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น 158,520,196.09 98,111,292.69

หัก  เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ (3,722,961.09)       (2,143,585.70)

รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ 3,065,281,799.96 3,029,587,363.45

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค (หน่วย:บาท)

2561 2560

   รำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพื่อกำรด�ำเนินงำน
       จำกหน่วยงำนภำครัฐ

6,649,760.00 6,699,760.00

   รำยได้จำกกำรบริจำค 8,373,105.87  7,664,749.11

   รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนรับจำกหน่วยอื่น   3,565,512.59   8,243,733.00

  รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 18,588,378.46 22,608,242.11

หมายเหตุ 17 รายได้อื่น
 รำยได้อืน่ จ�ำนวน 51,298,863.90 บำท ประกอบด้วย บญัชรีำยได้ค่ำปรบั จ�ำนวน 26,954.44  บำท บญัชรีำยได้อืน่ จ�ำนวน 
547,613.65  บำท บัญชีรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - ปรับเงินฝำกคลัง สูงกว่ำบัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนโอนเงินนอก
งบประมำณให้กรมบัญชีกลำง จ�ำนวน 234,461.36 บำท และบัญชีรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน – หน่วยงำนรับเงินนอกงบประมำณจำก
กรมบัญชีกลำง สูงกว่ำบัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน – ปรับเงินฝำกคลัง จ�ำนวน 50,489,834.45 บำท

หมายเหตุ 15 รายได้จากการให้บริการ (หน่วย:บาท)

2561 2560

รำยได้จำกกำรให้บริกำร - บุคคลภำยนอก 43,355,008.76 42,578,373.33

รำยได้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดเก็บภำษี 3,783,559,714.06  3,338,546,783.50

รวมรายได้จากการให้บริการ 3,826,914,722.82 3,381,125,156.83

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หน่วย:บาท)

2561 2560

เงินเดือน 1,326,768,247.91 1,302,705,195.51

ค่ำล่วงเวลำ 24,592,910.00 35,573,000.00

ค่ำจ้ำง 351,671,456.67 351,624,619.32

ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 138,733,805.61 133,060,946.63

เงินช่วยค่ำครองชีพ 29,439,080.86 28,409,019.33

เงินรำงวัล 275,734.95                       - 

ค่ำรักษำพยำบำล 118,355,746.58 126,565,101.27

เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 14,407,277.25 15,446,545.25

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 845,775.60 1,237,352.40

เงินชดเชยสมำชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร 20,121,517.00 19,627,473.98

เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร 30,182,275.50 29,441,211.21

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพลูกจ้ำงประจ�ำ 1,539,735.60 1,589,278.27

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 21,942,768.32 21,404,096.07

ค่ำเช่ำบ้ำน 12,981,606.90 14,712,056.49

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอื่น       7,146,889.11        6,626,998.22

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,099,004,827.86 2,088,022,893.95

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

หมายเหตุ 20 ค่าตอบแทน (หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 2,039,010.00                      -

ค่ำตอบแทนเฉพำะงำน                      - 4,130,069.00

ค่ำตอบแทนอื่น                      -            8,500.00

รวมค่าตอบแทน 2,039,010.00 4,138,569.00

หมายเหตุ 19 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ (หน่วย:บาท)

2561 2560

บ�ำนำญ 459,022,642.14 425,550,445.20

เงินช่วยค่ำครองชีพ 54,093,820.65 56,855,323.22

บ�ำเหน็จ 18,490,656.61 16,563,576.94

บ�ำเหน็จตกทอด 33,231,602.89 24,872,800.43

บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ 33,168,592.75 27,889,459.50

ค่ำรักษำพยำบำล 94,055,893.26 99,626,557.65

เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 1,053,492.75 1,066,619.25

บ�ำเหน็จบ�ำนำญอื่น     4,422,801.33     4,804,405.80

รวมค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 697,539,502.38 657,229,187.99

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

หมายเหตุ 22 ค่าวัสดุ (หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่ำวัสดุ 302,525,625.00 393,144,654.41

ค่ำเชื้อเพลิง   40,475,854.55    39,266,523.92

ค่ำครุภัณฑ์ต�่ำกว่ำเกณฑ์   10,638,807.08   10,134,261.17

รวมค่าวัสดุ 353,640,286.63 442,545,439.50

ค่ำเช่ำ 129,165,678.19 191,749,781.01

ค่ำใช้จ่ำยผลักส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 2,333,501,520.22 6,082.10

ค่ำประชำสัมพันธ์ 10,127,361.30 6,949,024.08

ค่ำใช้สอยอื่น        2,364,595.34       2,266,173.21

รวมค่าใช้สอย 3,172,687,512.29 773,115,469.64

หมายเหตุ 21 ค่าใช้สอย (หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรม 84,881,357.80 102,502,405.49

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง 134,795,605.72 136,605,978.14

ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ 77,448,854.23 65,814,650.36

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 365,139,588.61 239,521,105.25

ค่ำธรรมเนียม 4,679,922.08 118,455.00

ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 30,214,583.80 27,411,500.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 368,445.00 170,315.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค (หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 11,648,056.84 9,980,674.72

ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนโอนเงิน
        ให้หน่วยงำนอื่น

  303,418,938.03  292,911,846.28

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น         53,851.20                     -    

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 315,120,846.07 302,892,521.00

หมายเหตุ 23 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่ำไฟฟ้ำ 50,573,466.73 50,619,874.25

ค่ำประปำ 1,960,271.07 1,905,494.73

ค่ำโทรศัพท์ 8,885,970.61 7,850,260.41

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 6,400,793.49 937,919.58

ค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   2,689,833.15   3,649,227.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 70,510,335.05 64,962,775.97

หมายเหตุ 24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (หน่วย:บาท)

2561 2560

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 121,199,771.70 103,871,599.19

ครุภัณฑ์ 425,689,172.62 377,643,598.85

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  108,020,654.00  107,543,956.59

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 654,909,598.32 589,059,154.63

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

หมายเหตุ 27 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
 กรมสรรพสำมิตในฐำนะผู้เช่ำมีจ�ำนวนเงินข้ันต�่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน ท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ 
โดยเบิกจ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี 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

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายอื่น (หน่วย:บาท)

2561 2560

ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 70,194,534.41 3,544,244.85

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำควำมม่ันคงของประเทศ 12,000,000.00 12,000,000.00

ค่ำใช้จ่ำยอื่น     204,384.86  49,682,507.93

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 82,398,919.27 65,226,752.78

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

หมายเหตุ 28 การจัดประเภทรายการใหม่
 ตวัเลขเปรียบเทยีบในงบกำรเงิน ปี 2560 มีกำรจัดประเภทใหม ่เพือ่ให้สอดคลอ้งกบักำรจัดประเภทและกำรแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงิน ปี 2561 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

เพิ่ม/(ลด)
หลังจัด

ประเภทใหม่

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน 1,299,343,095.21 3,362,100.30 1,302,705,195.51

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอื่น       9,989,098.52 (3,362,100.30)       6,626,998.22

1,309,332,193.73                  -      1,309,332,193.73

ค่าใช้สอย

ค่ำครุภัณฑ์ต�่ำกว่ำเกณฑ์ 10,134,261.17 (10,134,261.17)                  -      

ค่าวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์ต�่ำกว่ำเกณฑ์                  -       10,134,261.17 10,134,261.17      

10,134,261.17                  -      10,134,261.17

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
 29.1 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบบุคลำกร 1,528,654,922.47 - - 1,528,654,922.47 -

งบด�ำเนินงำน 24,123,500.00 - - 23,721,383.12 402,116.88

รวม 1,552,778,422.47 - - 1,552,376,305.59 402,116.88

แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

งบด�ำเนินงำน 250,327,605.50 - 9,382,919.28 239,056,851.68 1,887,834.54

งบลงทุน 281,796,552.90 - 38,677,901.44 243,118,651.46 -

งบเงินอุดหนุน 11,977,666.48 - - 11,977,642.99 23.49

งบรำยจ่ำยอื่น 452,671,475.12 30,218,815.00 53,974,609.68 368,234,154.18 243,896.26 

 รวม 996,773,300.00 30,218,815.00 102,035,430.40 862,387,300.31 2,131,754.29

รวมทั้งสิ้น 2,549,551,722.47 30,218,815.00 102,035,430.40 2,414,763,605.90 2,533,871.17

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลือ จ�ำนวน 2,533,871.17 บำท งบประมำณพับไป
 ผลผลิตกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 
 • งบลงทุน จ�ำนวน 284,060,900.00 บำท ได้รับอนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณ เป็นงบด�ำเนินงำน จ�ำนวน 
2,264,347.10 บำท คงเหลืองบลงทุน จ�ำนวน 281,796,552.90 บำท 
 • งบรำยจ่ำยอื่น จ�ำนวน 452,671,475.12 บำท มีส่วนที่เบิกจ่ำยโดยกรมศุลกำกร กรมธุรกิจพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน และส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ จ�ำนวน 267,030,800 บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับปิโตรเลียม และโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพปฏิบัติภำรกิจกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำผิด 
เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ดังนี้

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

29.2 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
 รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการ
เงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ บริหำรจัดกำรเศรษฐกิจมหภำคให้เกิดควำมยั่งยืน
ผลผลิต กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต

 

งบลงทุน 9,342,123.65 825,723.14 8,516,400.51

รวม 9,342,123.65 825,723.14 8,516,400.51

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รำยกำร
เงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนงบประมาณ บริหำรจัดกำรเศรษฐกิจมหภำคให้เกิดควำมยั่งยืน
ผลผลิต กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต

 

งบลงทุน 56,991,458.38 44,105,958.38 12,885,500.00

รวม 56,991,458.38 44,105,958.38 12,885,500.00

 1. กรมศุลกำกร  จ�ำนวน 64,564,000 บำท
 2. กรมธุรกิจพลังงำน จ�ำนวน 1,260,000 บำท
 3. ส�ำนักงำนโยบำยและแผนพลังงำน จ�ำนวน 400,000 บำท
 4. ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ จ�ำนวน 200,806,800 บำท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,030,800 บำท

กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 30 รายงานรายได้แผ่นดิน  (หน่วย:บาท) 

2561 2560

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รำยได้แผ่นดิน-ภำษี  577,220,245,899.97  557,425,210,672.15 

รำยได้แผ่นดิน-นอกจำกภำษี  3,570,030,226.71  2,425,382,526.48 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  580,790,276,126.68  559,850,593,198.63 

หัก รำยได้แผ่นดินถอนคืนจำกคลัง  595,984,000.06  682,161,397.28 

รำยได้แผ่นดินจัดสรรตำมกฎหมำย  4,049,183,362.06  5,574,670,808.23 

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ  576,145,108,764.56  553,593,760,993.12 

รำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง 562,075,101,081.94 549,733,518,334.33 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 14,070,007,682.62 3,860,242,658.79 

ปรับ รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง (14,070,007,682.62) (3,860,242,658.79)

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ           -           - 

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   
 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
เงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรภำครัฐ  
ผลผลิต กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต  

งบด�ำเนินงำน 13,235,386.94 13,061,608.30 173,778.64

งบลงทุน 301,321,173.58 260,315,039.76 41,006,133.82

งบรำยจ่ำยอื่น 51,390,450.00 51,390.450.00 -

รวม 365,947,010.52 324,767,098.06 41,179,912.46
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

 

 (หน่วย:บาท) 

2561 2560

 รายได้ภาษีทางอ้อม 

 ภาษีขายเฉพาะ 

 ภำษีสรรพสำมิต 

 รำยได้ภำษีสรรพสำมิตจำกกำรน�ำเข้ำ  103,365,826,488.45  100,109,740,643.81 

 รำยได้ภำษีรถจักรยำนยนต์  2,439,709,645.10  2,325,731,826.00 

 รำยได้ภำษีสุรำและแสตมป์สุรำ  49,819,472,171.11  56,395,739,492.04 

 รำยได้ภำษีเบียร์  75,683,677,878.32  86,457,035,807.35 

 รำยได้ภำษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  21,351,650,467.45  16,695,770,595.86 

 รำยได้ภำษียำสูบและแสตมป์ยำสูบ  54,982,136,169.01  46,377,759,414.51 

 รำยได้ภำษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์จำกน�้ำมัน  210,664,615,888.58  196,658,806,207.66 

 รำยได้ภำษีเครื่องไฟฟ้ำ  9,000.00  4,758,147.96 

 รำยได้ภำษีรถยนต์  55,166,966,726.41  49,499,919,941.04 

 รำยได้ภำษีแบตเตอรี่  1,757,229,557.36  1,503,497,914.28 

 รำยได้ภำษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและ

        เครื่องส�ำอำงค์ 

 192,713,507.38  108,105,639.30 

 รำยได้ภำษีแก้วและเครื่องแก้ว  10,880.91  434,454.81 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมประทับตรำไพ่  26,161,975.20  31,065,666.60 

 รำยได้ภำษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ  456,615.12  21,700,463.94 

 รำยได้ภำษีสรรพสำมิตอื่น  366,728,399.89  -   

 รวมภำษีสรรพสำมิต  575,817,365,370.29  556,190,066,215.16 

กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   
 

รายได้แผ่นดิน - ภาษี
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 (หน่วย:บาท) 

2561 2560

 (หน่วย:บาท) 

2561 2560

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร  14,164,013.29  7,899,898.27 

 รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล  9,451.03  6,960.47 

 รำยได้อื่น  3,555,856,762.39  2,417,475,667.74 

 รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  3,570,030,226.71  2,425,382,526.48 

กรมสรรพสามิต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   
 

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

รายได้แผ่นดิน�-�ภาษี�(ต่อ)

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

 ภำษีบริกำรเฉพำะ 

 รำยได้ภำษีสถำนบริกำรเฉพำะให้ควำมบันเทิง  172,872,842.82  147,676,508.89 

 รำยได้ภำษีสถำนบริกำรอื่น  783,405,146.86  779,219,471.10 

 รวมภำษีบริกำรเฉพำะ  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 

 รายได้ภาษีอื่น 

 ภำษีลักษณะอนุญำต 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตอื่น  446,602,540.00  308,248,477.00 

 รวมรายได้ภาษีอื่น  446,602,540.00  308,248,477.00 

 รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี  577,220,245,899.97  557,425,210,672.15 
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2561
Outstanding Activities 2018

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 4/2560
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	
เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม	ครั้งท่ี	
4/2560	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2560

พิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ	1	ปี	
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์	จ�านวน	10	รูป	จากวัดอัมพวัน	
กรุงเทพมหานคร	นอกจากน้ี	ได้จัดให้มีพิธีเจริญจิตภาวนาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	เป็นเวลา	89	วินาที	รวมท้ังพิธีท�าบุญตักบาตร
พระสงฆ์	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	ณ	อาคารส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและ
ปราบปราม	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2560

พธิวีางพวงมาลาถวายสกัการะพระบรมราชานุสาวรย์ี 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รชักาลที ่5)
	 	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	
เป ็นประธานในพิ ธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลท่ี	5)	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลท่ี	5)	
โดยมีคณะผู้บริหาร	และข้าราชการกรมสรรพสามิต 
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์	
รัชกาลที่	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	 
เป ็ นประธานใน พิ ธีถวายผ ้ าพระกฐิ นพระราชทาน 
กรมสรรพสามิต	โดยมีคณะผู ้บริหารระดับสูง	ข้าราชการ	 
เจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต	และประชาชนที่มีจิตศรัทธา 
เข้าร่วมพิธีฯ	ดังกล่าว	โดยได้รับเงินบริจาคเพ่ือถวายวัด 
จ�านวนทั้งสิ้น	 2,191,707	บาท	ณ	 วัดปรินายกวรวิหาร	 
เชงิสะพานผ่านฟ้าลลีาศ	ถนนราชด�าเนินนอก	แขวงบ้านพานถม	
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2560

วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	น�าคณะผู้บริหาร	และข้าราชการกรมสรรพสามิต	ร่วมวางดอกไม้จันทน์ 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9	 ด ้วยส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาท่ีสุดมิได้	ณ	ลานเอนกประสงค์	ชั้น	2	อาคารรัฐประศาสนภักดี	 
(อาคาร	B)	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ	แจ้งวัฒนะ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	ตุลาคม	2560

โครงการสัมมนา หลักสูตร “การพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และด�าเนิน
คดท่ีีอยู่ในความรบัผิดชอบของกรมสรรพสามติ” รุน่ท่ี 1
	 	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา	หลักสูตร	“การพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และ
ด�าเนินคดีที่อยู ่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต”	
รุน่ที	่1		โดยมผีูบ้รหิาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามติ
เข ้าร ่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว	ณ	โรงแรมปริ๊นส์ตั้น	
กรงุเทพมหานคร	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2560
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การตรวจราชการในพื้นที่
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดี
ก รมสร รพสามิ ต 	 พ ร ้ อมคณะผู ้ บ ริ ห า ร 
กรมสรรพสามิต	 เดินทางตรวจราชการและ
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ งานแก ่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�านักงาน
สรรพสามิตภาคที่	5	โดยมีสรรพสามิตพ้ืนที	่
และข้าราชการในสังกัดส�านักงานสรรพสามิต
ภาคที่	5	ให้การต้อนรับ	และร่วมการประชุม	 
ณ	 ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 	 5 	 และ 
ส�านักงานสรรพสามิตพื้นทีเ่ชียงใหม่	เมื่อวันที่	9	
พฤศจิกายน	2560

งาน Digital Government Summit 2017
	 	 นางสดศรี	พงศ์อุทัย	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมด้วย
ข้าราชการกรมสรรพสามิต	เข้าร่วมในงาน	Digital	Government	Summit	
2017	เพ่ือลงนามการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอ�านวย
ความสะดวกให้บริการประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	
โดยมีนายวิษณุ	เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	ณ	ลานอีเดน	
ชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2560

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2561
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พิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) 
และการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ส�าหรับห้อง Data Center 
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	และคณะผู้บริหารระดับสูง	ให้การต้อนรับ	นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ	์
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั	ทีใ่ห้เกียรตเิป็นประธานในพิธีเปิดศนูย์บญัชาการกรมสรรพสามติ	(Excise	Command	Center)	และ
ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC	27001	ส�าหรับห้อง	Data	Center	ของกรมสรรพสามิต	 
โดยตัวแทนจาก	Bureau	Veritas	(Thailand)	Co.,Ltd	รวมทั้งรับชมการน�าเสนอผลงานจากส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	
โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	กรมสรรพสามิต	 
เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560
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กรมสรรพสามิตต้อนรับคณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต 

	นางสาววิไล	 ตันตินันท์ธนา	
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามติ	เป็นประธานในการ
ต ้อนรับคณะศูนย ์ไซเบอร ์
กอ งทั พบก เ ย่ี ยมชมศู นย ์
บัญชาการกรมสรรพสามิต 
น�าโดย	พลตร	ีมานพ	สมัมาขนัธ์	

ผู ้อ�านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก	และคณะ	โดยม ี
ผู ้บริหาร	 ข ้าราชการและเจ ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
ร ่วมต ้อนรับ	ณ	 อาคารศูนย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ	 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2560

การตรวจราชการในพื้นที่สังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต	เดินทางตรวจราชการและประชุม
มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ีสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	4	โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงาน
สรรพสามิตภาคที่	4	สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมการประชุม	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน
สรรพสามิตภาคที่	4	และส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี		เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2560

	 	 น า ย ธ ร ร ม ศั ก ดิ	์
ลออ เอี่ ยม 	 ที่ ป รึ กษาด ้ าน
พัฒนาระบบควบคุมทาง
สรรพสามิต	 เป ็นประธาน
ในการประชุมหลักเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติราชการ

การประชุมหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการและ
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการ	ประจ�าปี	งบ
ประมาณ	พ.ศ.	2561	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2560
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JAN

การแถลงผลการปราบปรามผูก้ระท�าผิดกฎหมายสรรพสามติ 
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็น
ประธานในการแถลงผลการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต	หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	
พ.ศ.	2560	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ี
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	อาคารส�านักตรวจสอบ	
ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันท่ี	20	ธันวาคม	
2560

กรมสรรพสามิตร่วมท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร
	 	 นายปิยกร	อภบิาลศร	ีรองอธิบดกีรมสรรพสามติ	ร่วมพิธีท�าบญุตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร		จ�านวน	901	รปู	
เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2560
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การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็น
ประธานในการจัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าป	ี
2561	ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา	 
เครือ่งคอมพิวเตอร์เพ่ือการศกึษา	รถจกัรยาน	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	และ
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	ส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	1	และ
ส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีในสังกัดเข ้าร ่วมงานดังกล ่าว	 
ณ	โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ารุง	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
เมื่อวันที่	12	มกราคม	2561

งาน Excise Sport Day & New Year Party 
	 	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามติ	
เป็นประธานเปิดงาน	Excise	Sport	Day	&	New	Year	
Party	โดยจดัให้มกีารแข่งขนักีฬาประเภทต่าง	ๆ 	ประกวด
กองเชียร์	และงานเลี้ยงสังสรรค์	เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ของกรมสรรพสามิต	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และ
เจ้าหน้าทีก่รมสรรพสามติเข้าร่วมงานดงักล่าว	ณ	สนามกีฬา
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2560

พิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2561
	 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	
เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	
2561	พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร	ข ้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต	ร่วมท�าบุญตักบาตรเพ่ือความเป็นสิริมงคล		
ณ	อาคารส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามติ	
เมื่อวันที่	4	มกราคม	2561
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อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพ
สามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏบิตังิาน
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	
พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการ
และประชุมมอบนโยบายการ	ปฏิบัติงาน	แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	6	และ
ส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพิษณุโลก	โดยมีผู้อ�านวยการ
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	6	สรรพสามติพืน้ที	่ข้าราชการ	
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด	ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	
เมื่อวันที่	30	มกราคม	2561

กิจกรรม Big Cleaning Day ท�าความสะอาดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและตลาดราชวัตร
	 นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	ท�าความสะอาดพระบรม
รปูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัและตลาดราชวัตร	โดยมข้ีาราชการ	เจ้าหน้าทีก่รมสรรพสามติ	ทหารมณฑลทหารบกท่ี	11	
และประชาชนจิตอาสา	เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ณ	ลานพระบรมรูป	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	กรมสรรพสามิต	 
เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2561		                                                                   

อธบิดกีรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บรหิารกรมสรรพสามิต 
เดนิทางตรวจราชการและประชมุมอบนโยบายการปฏบิตังิาน
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อม
คณะผู้บริหาร	กรมสรรพสามิต	เดินทางตรวจราชการและประชุม
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน	แก่ข ้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 	 8	 และ	ส�านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี	พร้อมท้ัง	เย่ียมชมการปฏิบัติงาน
ของ	บริษัท	หาดทิพย์	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงานพุนพิน	โดยมี
ผู้อ�านวยการส�านักงาน	สรรพสามิตภาคที่	8	สรรพสามิตพ้ืนท่ี	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วม
ประชุม	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2561
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พิธีเปิดอาคารส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานีแห่งใหม่ 
และตรวจราชการส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	พร้อมคณะผูบ้รหิารกรมสรรพสามติร่วมพิธีเปิดอาคารส�านกังานสรรพสามติ
พ้ืนทีอ่ดุรธานีแห่งใหม่	และตรวจราชการส�านกังานสรรพสามติพ้ืนท่ีอดุรธานี	สาขาเพ็ญ	โดยมผีูอ้�านวยการส�านักงานสรรพสามติภาคท่ี	4	 
สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัด	ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2561

อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติงาน	แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	3	และส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครราชสีมา	โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	3	สรรพสามิตพืน้ที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัด	ให้การต้อนรับและ
เข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2561	
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วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี 
	 นายกฤษฎา	 จีนะ วิจารณะ	 อ ธิบดี 
กรมสรรพสามิต	เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา
กรมสรรพสามิตครบรอบ	86	ปี	โดยได้จัดให้มีพิธี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ�ากรมสรรพสามิต	 
พิธีท�าบุญเลี้ยงพระ	9	รูป	การรับมอบเงินบริจาค
จากหน่วยงานต่างๆ	 เข้ากองทุนสรรพสามิต 
เพ่ือสงัคม	การแสดงของเจ้าหน้าทีก่รมสรรพสามติ	
การประกาศเจตนารมณ์เจตจ�านงสุจริตในการ
บริหารงานมุ ่ งสู ่ การ เป ็นองค ์กรที่ ยึ ดมั่ น 
ในหลักธรรมาภิบาล	 	 พิ ธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น	และการ
เสวนาในหัวข้อ	“86	ปี	สู่สรรพสามิต	4.0”	โดยมี
คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
งานดังกล่าว	ณ	หอประชุมกรมสรรพสามิต	เมื่อ
วันที่	19	กุมภาพันธ์	2561
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โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติการตามอนุบัญญัติของ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1
	 นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	
เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติการ
ตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	
รุ่นท่ี	1	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต
เข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	โรงแรมมณเฑียร	กรุงเทพมหานคร	 
เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2561

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
รุ่นที่ 3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
	 นายปิยกร	อภิบาลศร	ีรองอธิบดกีรมสรรพสามติ	เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลกัสตูรการใช้งาน
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน	รุ่นที่	3	โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน	(Hydrocarbon	
Solvent)	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว	ณ	ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์	ชั้น	5	ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2561

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี” รุ่นที่ 1
	 นายวรวรรธน	์ภิญโญ	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บญัช”ี	รุน่ท่ี	1	โดยมผีูบ้รหิาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รม
สรรพสามิตเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว	ณ	โรงแรมมิโด	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2561
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การประชมุตรวจตดิตามผลการปฏบิตัริาชการตามแผนงาน/
โครงการท่ีได้รับมอบหมาย ส�านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 3-5 ประจ�าปีงบประมาณ 2561
	 นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้ตรวจราชการกระทรวง
การคลัง	เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนงาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย	ส�านักงาน 
สรรพสามติพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร	3-5	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	
โดยมีนายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	
นายปิยกร	อภิบาลศรี	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	ผู ้บริหาร	
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	
ณ	ห้องประชมุราชวัตร	ชัน้	5	กรมสรรพสามติ	เมือ่วันท่ี	13	มนีาคม	2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจ�าปี 2560
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ชั้นสายสะพาย	 
ประจ�าปี	2560	ต่อหน้าพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	โดยมข้ีาราชการกรมสรรพสามติ	เข้าร่วมพิธีดงักล่าว	ณ	อาคารส�านกัตรวจสอบ	
ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2561

การอบรม โครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส ์
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One stop Service For  
e-Excise) หลกัสตูรอบรมความรูท่ั้วไปเก่ียวกับธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ กรมสรรพสามิต
	 นายปิยกร	อภิบาลศรี	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็น
ประธาน เป ิดการอบรมโครงการบู รณาการบริ การ
อิเล็กทรอนิกส์จดุเดียวเบด็เสรจ็	(Integrated	One	stop	Service	
For	e-Excise)	หลักสูตรอบรมความรูท่ั้วไปเก่ียวกบัธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์	กรมสรรพสามิต	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว	ณ	 
โรงแรมปรนิซ์พาเลซ	กรงุเทพมหานคร	เมือ่วันที	่15	มนีาคม	2561
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การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับสมาคม 
ผู้ค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธาน 
ในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับสมาคมผู้ค้าปลีก
ไทย	และผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีก	ของ
สินค้าสรรพสามิตแก่กรมสรรพสามิต	โดยมีนางสาวจริยา	จิราธิวัฒน์	
ประธานสมาคมผู ้ค ้าปลีกไทย	และผู ้ประกอบการค้าปลีกสินค้า
สรรพสามิต	จ�านวน	18	ราย	ร ่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว	
ณ	อาคารส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2561

การเปิดตวัโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรบัจ่ายเงนิภาครฐั โดยให้หน่วยงาน
ราชการรบัช�าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ จากประชาชนผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์
	 นายวรวรรธน์	ภิญโญ	รองอธิบดกีรมสรรพสามติ	เข้าร่วมการเปิดตวัโครงการ 
เพ่ิมประสทิธิภาพการรบัจ่ายเงนิภาครฐั	โดยให้หน่วยงานราชการรบัช�าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆ	จากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	โดยกรมสรรพสามิต	ร่วมมือกับ 
กรมบญัชกีลางช�าระภาษผ่ีานระบบอเิลก็ทรอนกิส์	เพ่ือให้ประชาชนได้รบัความสะดวก
ในการใช้บรกิาร	โดยม	ีนางสาวสุทธริตัน์	รตันโชติ	อธิบดีกรมบญัชกีลาง	เป็นประธาน
การเปิดตัวโครงการดังกล่าว	ณ	ส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	3	 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2561
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กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561 
	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	เป็นประธานการจดังานวันสงกรานต์	สบืสานประเพณีไทย	2561	โดยกจิกรรมภาย 
ในงานประกอบด้วยพิธีสรงน�า้พระบรมสารรีกิธาตพุระพุทธเจ้า	พระธาตอุรหนัต์	พระพุทธมหามณีรตันปฏิมากร	(พระแก้วมรกต)	พิธีรดน�า้	
ขอพรจากผู้บริหาร	การปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	การออกร้าน 
การกศุลจากหน่วยงานต่างๆ	ในสงักัดกรมสรรพสามติ	โดยรายได้ท้ังหมดมอบให้เป็นทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรยีนโรงเรยีนอมัพวนัศกึษา	
เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	กรมสรรพสามิต	 
เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561

งานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี
	 นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ		อธิบดีกรมสรรพสามิต	 	พร้อม
คณะผู้บรหิารระดบัสงู	เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลงั	ครบรอบ	
143	ปี		โดยมนีายอภิศกัดิ	์	ตนัติวรวงศ์		รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั	เป็น
ประธานในพิธี	ซึง่ได้จดัให้มพิีธีโหรพราหมณ์บวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจ�า
กระทรวงการคลงัและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการส�านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง	ณ	กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม
	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	เป็นประธานการจดักิจกรรมประชาสมัพันธ์สรรพสามติเพ่ือสงัคม	โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต	โทษและพิษภัยของสุรา
และบหุรี	่การมอบเงนิรายได้จากการออกร้านการกุศลในงานวันสงกรานต์	สืบสานประเพณีไทย	กิจกรรมสันทนาการ	และการเล้ียงอาหาร
กลางวนัแก่เด็กนกัเรยีน	โดยมคีณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามติเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว	ณ	โรงเรยีนวดัอมัพวันศกึษา	
เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561
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อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุม 
มอบนโยบายการปฏบิตังิานส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7
	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	พร้อมคณะ 
ผู้บรหิารกรมสรรพสามติเดินทางตรวจราชการและประชมุมอบนโยบาย
การปฏิบตังิาน	แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดส�านักงานสรรพสามติ
ภาคที	่7	และส�านักงานสรรพสามติพ้ืนท่ีนครปฐม	1	โดยมผีูอ้�านวยการ
ส�านักงานสรรพสามติภาคที	่7	สรรพสามติพ้ืนที	่ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	พร้อมนี้	ได้ตรวจเย่ียม
และติดตามผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบการในพ้ืนที่	ณ	บริษัท	
สุราพิเศษสุวรรณภูมิ	จ�ากัด	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2561

อธิบดีกรมสรรพสามิต พร ้อมคณะผู ้บริหาร 
กรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุม
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	
พร้อมคณะผู ้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจ
ราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน	แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดส�านกังานสรรพสามติ
ภาคท่ี	1	และส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นนทบุรี	 
โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 	 1	 
สรรพสามิตพ้ืนที่ 	 ข ้าราชการ	และเจ ้าหน ้า ท่ีใน
สังกัด	ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	7	
พฤษภาคม	2561

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 1/2561
	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	เป็นประธาน
ในการประชมุคณะผูบ้รหิารระดบักรม	ครัง้ท่ี	1/2561	โดยมผีูบ้รหิาร	
ข้าราชการ	เจ้าหน้าทีก่รมสรรพสามติเข้าร่วมประชมุดังกล่าว	ท้ังนี	้ได้มี
การประชมุผ่านระบบทางไกล	(VDO	Conference)	ร่วมกับผูอ้�านวย
การส�านกังานสรรพสามิตภาค	และสรรพสามิตพื้นที่	ณ	ห้องประชุม
ราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561
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การสัมมนา “โครงการศึกษาพื้นท่ีเพาะปลูกใบยาสูบ 
ด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบ 
การส�ารวจระยะไกล ปี 59”
	 นางสาววิไล	ตนัตนินัท์ธนา	ทีป่รกึษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	เป็นประธานในการสัมมนา	“โครงการศึกษาพ้ืนท่ี
เพาะปลูกใบยาสูบด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และระบบการส�ารวจระยะไกล	ปี	59”	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว	ณ	
ห้องดวงกมล	โรงแรมสุโกศล	กรุงเทพมหานครฯ	เมื่อวันท่ี	15	
พฤษภาคม	2561

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา
กรมธนารักษ์ 85 ปี
	 นายป ัญญา	 ฉายะจินดาวงศ ์ 	 รองอธิบดี 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา 
กรมธนารักษ์	85	ปี	 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	กรมธนารักษ	์
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2561

แถลงผลการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิต
ของส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 (เดือนกันยายน 2560 -  
30 เมษายน 2561)
	 นายธรรมศักดิ์	ลออเอ่ียม	 ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต	ได้รับมอบหมายจาก	นายกฤษฎา	
จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เ พ่ือเป ็นประธาน 
ในการแถลงผลการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิต
ของส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	9	(เดือนกันยายน	2560	–	30	
เมษายน	2561)	พบว่ามีการกระท�าผิด	จ�านวน	2,027	คดี	คิดเป็น
ค่าภาษทีีร่ฐัต้องสญูเสยีรายได้	21.92	ล้านบาท	คดิเป็นมลูค่าของ
กลาง	 50.63	 ล้านบาท	และเงินค่าปรับ	209.94	ล้านบาท	 
ณ	ส�านกังานสรรพสามติภาคที่	9	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561

การประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชั้นกรรมาธิการ 
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	 
เป็นประธานในการประชมุเตรยีมชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ชั้นกรรมาธิการ	โดยม ี
ผู ้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต 
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2561
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โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
ปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	เป็น	ประธานเปิดโครงการ
สัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดเก่ียวกับปิโตรเลียมของ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงู	ข้าราชการ	เจ้าหน้าทีจ่ากกรมสรรพสามติ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดัง	กล่าว	ณ	โรงแรมเดอะแฟร์เฮ้าส์	 
บีชรีสอร์ท	แอนด์	โฮเต็ล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2561

พิธีท�าบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	 
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ี 
กรมสรรพสามติ	ร่วมพธีิท�าบญุตกับาตรตามโครงการสรรพสามติ 
ใสสะอาด	ณ	อาคารกรมสรรพสามติ	เมือ่วนัที	่22	มถุินายน	2561

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและ
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานส�านักงานสรรพ
สามิตภาคที่ 9
 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	
พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการ
และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	9	ส�านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีสงขลา	สาขาสะเดา	สาขาหาดใหญ่		และ
ด่านศุลกากรสะเดา	โดยมผีูอ้�านวยการส�านักงานสรรพสามติ
ภาคที่	9	สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	พร้อมน้ี	ได้ตรวจเย่ียม
และติดตามผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบการในพ้ืนที่	 
ณ	บรษิทั	หาดทพิย์	จ�ากัด	ระหว่างวนัที	่26	–	27	มถุินายน	2561
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โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร
	 นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	รองอธิบดี
กรมสรรพสามติ	เป็นประธานในการเปิดโครงการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร	โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้
เ ก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 
พ.ศ.	2560	ในหัวข้อ	“สรรพสามติ	4.0”	การให้บรกิาร
ออกใบอนุญาตขาย	สุรา	ยาสูบ	และไพ่เคลื่อนที่	
บริการตรวจโซนนิ่งร้านขายสุรารอบสถานศึกษา
กิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ออกบูธขายสินค้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต	 
โดยม	ีผูอ้�านวยการส�านักงานสรรพสามติภาคท่ี	1	
ผู ้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	10	
สรรพสามิตพ้ืนท่ี	 เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต	 
ผู้ประกอบการ	และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมงาน
ดังกล่าว	ณ	ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	เวสต์เกต	
จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561

การประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	 นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธาน 
ในการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	โดยมคีณะผูบ้รหิาร
จากกรมสรรพสามิต	ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	7	ข้าราชการและ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	โรงแรมไมด้า	แกรนด์	
ทวารวดี	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2561
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งานวนัสถาปนาครบรอบโรงงานไพ่ ปีท่ี 79
นายกฤษฎา	 จีนะ วิจารณะ	 อ ธิบดีกรม
สรรพสามิต	 เป ็นประธานในการจัดงาน 
วันสถาปนาครบรอบโรงงานไพ่	ปีท่ี	79	โดยม ี
ผู้บริหารระดับสูง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ี
กรมสรรพสามติเข้าร่วมงานดงักล่าว	ณ	โรงงานไพ่	
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2561

อบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ขั้นต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ
	 นายวรวรรธน์	ภิญโญ	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธาน
ในการอบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	หลกัสตูรป้องกันและระงับอคัคีภัยขัน้ต้นและ
การฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ	โดยเจ้าหน้าท่ีจากส�านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	เป็นวิทยากรบรรยาย	โดยม ี
ผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีก่รมสรรพสามติเข้าร่วมงานดังกล่าว	
ณ	อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 เพื่อชี้แจง
โครงการจัดท�าคู ่มือส�าหรับประชาชนของ 
กรมสรรพสามิต
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	
เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
ครั้งที่ 	 1	 เพ่ือชี้แจงโครงการจัดท�าคู ่มือส�าหรับ
ประชาชนของกรมสรรพสามิต	โดยมี	นางสดศรี	 
พงศ์อุทัย	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	ผู ้บริหาร	
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมสรรพสามติเข้าร่วมการ
อบรมดังกล่าว	ณ	ห้องหลานหลวง	โรงแรมรอยัล
ปริน๊เซส	หลานหลวง	กรงุเทพฯ	เมือ่วันที	่13	กรกฎาคม	
2561

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อม 
คณะผู ้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุม 
มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส�านกังานสรรพสามติภาคที	่2	และส�านักงานสรรพสามติพ้ืนท่ีระยอง	1	
โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	2	สรรพสามิตพ้ืนที	่
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	
พร้อมน้ี	ได้ตรวจเย่ียมและติดตามผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบ
การในพื้นที่	ณ	บริษัท	สตาร์ปิโตรเลีย่มรไีฟน์นิง่	จ�ากดั	(SPRC)	จงัหวดั
ระยอง	และบรษิทั	เอสเอไอซ	ีมอเตอร์-ซีพี	จ�ากัด	จังหวัดชลบุรี	ระหว่าง
วันที่	17-18	กรกฎาคม	2561

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมสรรพสามิต
Annual Report 2018 The Excise Department 133



กิจกรรมเด่นในรอบปี 2561
Outstanding Activities 2018

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
	 นางสาวสุจิตรา		เลาหวัฒนภิญโญ	ท่ีปรึกษาด้านการ
พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานในการเปิด
โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต	โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัพระราชบัญญตัิภาษี
สรรพสามิต	พ.ศ.	2560	ในหัวข้อ	“สรรพสามิต	4.0”	การให้บริการ
ออกใบอนญุาตขาย	สรุา	ยาสบู	และไพ่เคลือ่นที	่บรกิารตรวจโซนน่ิง
ร้านขายสุรารอบสถานศึกษากิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและออกบูธขายสินค้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต	และ 
มิ นิคอนเสิร ์ตจาก	 ภัทรวี 	 ศรี สันติสุข	 โดยมี 	 นายป ัญญา	 
ฉายะจินดาวงศ์	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	2	สรรพสามิตพ้ืนที่	 เจ้าหน้าที ่
กรมสรรพสามิต	ผูป้ระกอบการ	และประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมงาน 
ดงักล่าว	ณ	ศนูย์การค้าแพชชั่น	ช้อปปิ้ง	เดสติเนชั่น	จังหวัดระยอง	
เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2561

กรมสรรพสามิตจดักิจกรรม “คลองสวย น�า้ใส สรรพสามติใส่ใจ พฒันาชมุชน” 
ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	เป็นประธานในการจดักิจกรรม	
“คลองสวย	น�้าใส	สรรพสามิตใส่ใจ	พัฒนาชุมชน”	ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การจัดนิทรรศการ 
ให้ความรู	้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าทีข่องกรมสรรพสามติ	โทษและพิษภยัของ
สุราและบุหรี่ 	 เล่นเกมส์แจกของที่ระลึก	มอบทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	 
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	และร่วมกันโยนลูก	EM	BALL	ลงในคลองเปรม
ประชากรบริเวณหน้าโรงเรียน	เพ่ือรักษาสภาพน�้าให้ใสสะอาด	โดยมีคณะผู้บริหาร	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามติเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว	ณ	โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2561
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การประชมุคณะผู้บรหิารระดบัสงูกรมสรรพสามิต
ครั้งที่ 1/2561
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต 
เป ็นประธานในการประชุมคณะผู ้บริหารระดับ สูง 
กรมสรรพสามิต	คร้ังที่	1/2561	โดยมีคณะผู้บริหารระดับสงู
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	 ชั้น	 5	 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ ่นดินและพิ ธีลงนามถวาย
พระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็
พระเจ้าอยูหั่ว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	
เป ็นประธานในพิธีถวายสัตย ์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	และพิธีลงนาม
ถวายพระพรเ น่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	
โดยมีคณะผู ้บริหาร	ข ้าราชการ	และเจ ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	อาคารส�านัก
ตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามติ	เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครือ่งราช
สักการะ	และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	66	พรรษา	
28	กรกฎาคม	2561	พร้อมด้วยนายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	
น�าคณะเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญ
เครื่องราชสักการะ	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2561
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พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร และ
ท�าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	น�า	คณะผูบ้รหิาร
ระดับสูง	และข้าราชการกรมสรรพสามิต	เข้าร่วมในพิธีถวายภัตตาหาร
เช้าแด่พระสงฆ์	พิธีลงนามถวายพระพร	และท�าบุญตักบาตร	เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลเนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	
66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	โดยมีนายอ�านวย	ปรีมนวงศ์	รองปลัด
กระทรวงการคลัง	เป็นประธานในพิธี	ณ	โถงวายุภักษ์ชั้น	1	กระทรวง
การคลัง	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561

พธีิอัญเชญิเครือ่งราชสกัการะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	 
เป ็นผู ้แทนกระทรวงการคลัง เข ้าร ่ วมพิ ธี อัญเชิญ 
เครื่ องราชสักการะ	 ทูลเกล ้าทูลกระหม ่อมถวาย 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2561

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ ้ าสิ ริ กิติ์  
พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลท่ี  9  เ น่ืองในโอกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็น
ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์
พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลท่ี 	 9	 เ น่ืองในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา	 86	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2561	 โดยม ี
คณะผู ้บริหาร	 ข ้าราชการ	และเจ ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต 
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	อาคารส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและ 
ปราบปราม	กรมสรรพสามติ	เมือ่วันท่ี	10	สงิหาคม	2561
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โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
	 นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ ์ 	 รองอธิบดี 
กรมสรรพสามิต	 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สัญจร	ตามโครงการประชาสัมพันธ ์
กรมสรรพสามิต	โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต	พ.ศ.	2560	การจัดนิทรรศการเก่ียวกับ
บทบาทหน้าทีก่รมสรรพสามติ	และกิจกรรมสันทนาการ	
โดยมีผู ้แทนจากส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	 7	 
สรรพสามิ ต พ้ืนที่ 	 ข ้ า ร าชการและ เจ ้ าหน ้ า ท่ี 
กรมสรรพสามติ	พร้อมด้วยนักเรยีนโรงเรยีนราชนิบีรูณะ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ณ	โรงเรียนราชินีบูรณะ	
จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2561

แถลงผลการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิต
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็น
ประธานการแถลงข่าวการจบักุมผูก้ระท�าผดิกฎหมายสรรพสามติ	
ซึ่งบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	น�าโดย	พ.ต.อ.สินชัย	
นิ่มปุญญก�าพงษ์	ผู ้ก�ากับ	สน.ล�าหิน	ณ	โกดังไม่มีเลขท่ี	ถนน
คู้-คลองสิบ	แขวงคูฝ่ั้งเหนือ	เขตหนองจอก	กรุงเทพมหานคร	เป็น
แหล่งผลิตสุรามิชอบด้วยกฎหมาย	พบของกลาง	1.สุรากล่ันผสม	
(ยาดอง)	บรรจุถัง	ขนาด	80	ลิตร	จ�านวน	36	ถัง	ปริมาณน�้าสุรา	
2,880	ลิตร	2.สุรากลั่นผสม	(ยาดอง)	บรรจุแกลลอน	ขนาด	5	ลิตร	
จ�านวน	200	แกลลอน	ปรมิาณน�า้สรุา	1,000	ลติร	3.สรุากลัน่	ชนิด
สรุาขาว	บรรจถุุง	ขนาด	25	ลติร	จ�านวน	4	ถุง	ปรมิาณน�า้สรุา	100	ลติร	
รวมจ�านวนน�้าสุราทั้งสิ้น	3,980	ลิตร	และผู้ต้องหา	จ�านวน	5	ราย	
คดิเป็นมลูค่าของกลางและภาษทีีร่ฐัสญูเสยี	เป็นเงนิ	511,112	บาท	
โดยมนีายธรรมศกัดิ	์ลออเอีย่ม	ทีป่รกึษาด้านพัฒนาระบบควบคมุ
ทางสรรพสามติ	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามติ	เข้าร่วม
การแถลงข่าวฯ	ดังกล่าว	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2561

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและ
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานส�านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 10
	 นายกฤษฎา	จนีะวิจารณะ	อธิบดกีรมสรรพสามติ	 
พร ้ อมคณะผู ้ บ ริ หารกรมสรรพสามิต เดิ นทาง 
ตรวจราชการและประชมุมอบนโยบายการปฏบิตังิานแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดส�านกังานสรรพสามติ
ภาคท่ี	10	โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิต 
ภาคท่ี	10	สรรพสามิตพ้ืนท่ี	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ี
ในสงักัดให้การต้อนรบัและเข้าร่วมประชมุ	ณ	ส�านกังาน
สรรพสามิตภาคท่ี	10	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันท่ี	16	
สิงหาคม	2561
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โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรม
สรรพสามิต
	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดี 
กรมสรรพสามติ	เป็นประธานเปิดโครงการสมัมนา
ผู ้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต	โดยม ี
ผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วม
โครงการสมัมนาดงักล่าว	ณ	โรงแรมวินเซอร์สวีทส์	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2561

โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม 
	 นางสาวสุจิตรา	เลาหวัฒนภิญโญ	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานเปิดโครงการสรรพสามิตเพ่ือสังคม	 
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	ในหัวข้อ	“ภาษีสรรพสามิต
เพ่ือสิ่งแวดล้อม”	โดยนายณัฐกร	อุเทนสุต	ผู้อ�านวยการส�านักแผนภาษ	ี
การให้บรกิารออกใบอนญุาตขาย	สรุา	ยาสบู	และไพ่เคลือ่นที	่บรกิารตรวจ
โซนน่ิงร้านขายสุรารอบสถานศึกษา	กิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม	และมินิคอนเสิร์ตจาก	ศิรินทิพย์	หาญประดิษฐ์	(โรส	ศิรินทิพย์)	
โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	1	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
สรรพสามิตภาคท่ี	10	สรรพสามิตพ้ืนท่ี	เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต	และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	
แจ้งวัฒนะ	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2561

พิธีมอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุ
ราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561
นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	 
ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี	 	นายปัญญา	ฉายะ
จินดาวงศ์	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	
และผูบ้รหิารกรมสรรพสามติเข้าร่วมพิธี
มอบโล่ท่ีระลึกงานเกษียณอายุราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	โดย	
นายอภิศักด์ิ	ตันติวรวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้มอบโล่ที่ระลึก	
ณ	 ห ้องประชุมวายุภักษ ์ 	 4	 	 ชั้น 	 4	
กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	14	กันยายน	
2561
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2561
Outstanding Activities 2018

การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป ็นประธานการประชุมแผนยุทธศาสตร ์กรมสรรพสามิต	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	โดยมผีูบ้รหิาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามติเข้าร่วมประชมุดงักล่าว	ณ	ห้องประชมุราชวตัร	
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่		21	กันยายน	2561

งานเกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานเปิดการจัดงานเกษียณอายุราชการ	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการ	การกล่าวเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	การสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจ�ากรมสรรพสามิต	และ 
งานจัดเลี้ยง	“ความสุข	ความทรงจ�า	ไม่มีที่สิ้นสุด”	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้า
ร่วมงานดังกล่าว	ณ	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2561
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