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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิ ต เป็ น หน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ห ลั ก ของ
กระทรวงการคลั ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการจั ด เก็ บ รายได้
เพือ่ พัฒนาประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2557 กรมสรรพสามิต
สามารถจัดเก็บภาษีได้รวม 382,730.22 ล้านบาท คิดเป็น
18.44% ของรายได้ ทั้ ง หมด นอกจากนี้ ก รมสรรพสามิ ต
ยังได้ดำ�เนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย
สรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม และสร้างมาตรฐาน
ในการจั ด เก็ บ ภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมไทย
ในนานาประเทศทั่ ว โลก ภาษี ส รรพสามิ ต เป็ น ภาษี
ที่จัดเก็บจากการบริโภคภายในประเทศ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการควบคุมการบริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ ศี ล ธรรมอั น ดี และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทน และ
การประหยัดพลังงาน

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชืน่ ชมผูบ้ ริหาร และบุคลากร
กรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ
และกำ�ลังสติปัญญาในการปฏิบัติราชการ รวมถึงขออวยพร
ให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ และหวังว่าจะยังคง
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสรรค์สร้างผลงานให้เต็มเปี่ยมไปด้วย
คุณภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติสืบไป

(นายสมหมาย ภาษี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิ ต เป็ น หน่ ว ยงานราชการภายใต้ สั ง กั ด
กระทรวงการคลังที่มีภารกิจสำ�คัญในการจัดเก็บรายได้ภาษี
เพื่ อ นำ � มาพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมากรมสรรพสามิ ต
ได้พัฒนาการบริหารงานด้านจัดเก็บภาษี และการบริหารงาน
ราชการภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ สภาวการณ์
ที่เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี อย่างทัว่ ถึง และเป็นธรรม รวมทัง้ สนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังมีบทบาทสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายทางการคลังที่สำ�คัญ เพื่อเป็นมาตรการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น อาทิ การปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห าร
การจั ด เก็ บ ภาษี ร ถยนต์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งภาษี
รถยนต์ใหม่ การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
สรรพสามิ ต รถยนต์ ป ระหยั ด พลั ง งานตามมาตรฐานสากล
การแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตเป็นภาษาอังกฤษ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการค้าและการลงทุนภายในภูมภิ าค
การจั ด กิ จ กรรมสรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนั บ สนุ น
เกษตรอิ น ทรี ย์ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ภาคการเกษตรใน
การลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยใช้ ย าสู บ ที่ เ ป็ น ของกลางในคดี
ที่เสร็จสิ้นแล้วไปเป็นส่วนประกอบในการทำ�สารกำ�จัดศัตรูพืช
และเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนจากการเผาทำ �ลายบุหรี่
ของกลาง

จึงเห็นได้ว่า กรมสรรพสามิตไม่ได้จำ�กัดตัวเองไว้เฉพาะ
บทบาทการพัฒนาภาระงานในความรับผิดชอบและองค์กร
ภายในเท่ า นั้ น หากแต่ ไ ด้ แ สดงความพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ
ความเปลี่ยนแปลงการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พร้อมๆ กับความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสังคมและชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ผมขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำ�ลังใจให้กับผู้บริหาร
และบุคลากรกรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการผลักดันนโยบาย และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
มาอย่างยาวนานและต่อเนือ่ ง ผมมีความเชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินงาน
ของกรมสรรพสามิตจะประสบผลสำ�เร็จ มีความเจริญก้าวหน้า
และมีส่วนสำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติตลอดไป

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
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สารอธิบดี

ส�ำหรั บ ปี ง บประมาณ 2557 เศรษฐกิ จ ไทยขยายตั ว
ในกรอบที่จ�ำกัด เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เพิ่งเริ่ม
คลี่คลาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง
อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนและการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้ในปีงบประมาณ 2557 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ จ�ำนวน 382,730.22 ล้านบาท ต�่ำกว่าเป้าหมายตาม
เอกสารงบประมาณ (463,700 ล้านบาท) จ�ำนวน 80,969.78
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.46 ทัง้ นี้ มีผลจาก 1) การปรับลด
ภาษี น�้ ำ มั น ดี เซล เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ค่ า ครองชี พ ของ
ประชาชน ประกอบกั บ ผู ้ บ ริ โ ภคหั น ไปใช้ แ ก๊ ส โซฮอล์ แ ละ
ก๊าซ NGV ทดแทนเบนซินเพิ่มมากขึ้น 2) อุปสงค์ของรถยนต์
ตามนโยบายรถยนต์คันแรกในปีก่อนสูงผิดปกติ ท�ำให้ปีนี้
การสั่ ง ซื้ อ รถยนต์ มี ก ารชะลอตั ว 3) ผลการจั ด เก็ บ ภาษี
ยาสูบต�ำ่ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปบริโภค
บุหรี่ยี่ห้อที่มีราคาถูกมากขึ้น (Trading Down) นอกจากนี้
ในปี ง บประมาณ 2557 กรมสรรพสามิ ต ยั ง ได้ ด�ำเนิ น การ
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน กรมสรรพสามิต
ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การบริ ก ารภาคประชาชน การอ�ำนวย

ความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ ห ารงานภายในของ
กรมสรรพสามิต โดยได้ขยายความร่วมมือในการให้บริการ
ช�ำระภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การยื่น
จดทะเบี ย นสรรพสามิ ต การแจ้ ง ราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม การยื่นช�ำระภาษีพร้อมท�ำรายการช�ำระภาษี
ผ่ า นธนาคาร การยื่ น ขอยกเว้ น คื น และลดหย่ อ นภาษี แ ละ
การยื่นรายงานงบเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ กรมสรรพสามิต
ได้ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการตรวจวิเคราะห์สินค้า
ของกลางน�้ำมันและสุรา ด้วยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่
(Mobile Lab) เพือ่ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามสินค้า
มิชอบด้วยกฎหมาย
2. ด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน กรมสรรพสามิตมีนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สุ ร าชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจและคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพของ
ผู้บริโภค เนื่องจากการบริโภคสุราที่ไม่ได้มาตรฐาน และ/หรือ
กระบวนการผลิตไม่มีคุณภาพอาจมีสารปนเปื้อนและตกค้าง
ที่เป็นอันตราย ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากกว่าสุรา
ที่จ�ำหน่ายโดยทั่วไป นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการ
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จัดระเบียบสังคมส�ำหรับร้านจ�ำหน่ายสุราผิดกฎหมายเพื่อลด
การเข้าถึงของเด็กและเยาวชน โดยมีการตระเวนตรวจสอบ
และปราบปรามกิจการร้านจ�ำหน่ายสุราผิดกฎหมาย ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงสาธารณสุข ทหาร ต�ำรวจ
เป็นต้น
3. ด้านการยกระดับมาตรฐานบริการสู่ความเป็นองค์กร
ชั้นน�ำในระดับสากล กรมสรรพสามิตได้น�ำระบบบูรณาการ
บริการสารสนเทศด้านภาษีสรรพสามิต (Tax One) มาใช้
โดยเป็ น ระบบคลั ง ข้ อ มู ล ความรู ้ ท างด้ า นภาษี ส รรพสามิ ต
ส�ำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ เป็นการรวบรวมข้อกฎหมาย
และสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนและผู ้ ป ระกอบการที่ มี ค วามสนใจ
ด้านภาษีสรรพสามิต เน้นการให้ความรูท้ างด้านภาษีทเี่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับธุรกิจนั้นๆ พร้อมค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ถูกต้องเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ เป็นการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่ม
คุณความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาษีสรรพสามิตให้แก่เจ้าหน้าที่
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชนและเพื่ อ ให้ เ ป็ น มาตรฐาน
เดียวกัน
4. ด้ า นบริ ห ารงานแบบองค์ ก รพลวั ต โดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลและผลักดันให้การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิต
ด�ำเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ ได้มงุ่ เน้นการบริหารงาน
แบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการท�ำงาน พร้อมทั้งได้จัดท�ำคู่มือการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (IAQA)

5. ด้านเตรียมความพร้อมองค์กรเพือ่ เข้าสู่ AEC อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
องค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC โดยมีการรวบรวมผลการศึกษา และ
รูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีภายในประเทศสมาชิก
อาเซียน วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบการผลิต
และจ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า สรรพสามิ ต และจั ด ท�ำข้ อ เสนอแนะ
การปฏิรูประบบภาษีสรรพสามิต ปรับปรุงโครงสร้างภาษี
และระบบการบริหารงาน ส�ำหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมทัง้ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดท�ำฐานข้อมูล
ส�ำหรั บ การพั ฒ นามาตรฐานการบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี
สรรพสามิตในการก้าวเข้าสู่ AEC นอกจากนี้ ได้พฒ
ั นาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ตลอดจนทัศนคติ
ที่ดีให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ AEC
ในปี ง บประมาณ 2558 ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยคาดว่ า
จะขยายตัวได้สูงกว่าปี 2557 โดยได้รับอานิสงส์จากทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่าย
ภาครั ฐ ที่ จ ะเป็ น กลไกที่ ส�ำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
โดยกรมสรรพสามิ ต มี ค วามพร้ อ มในการสนั บ สนุ น รั ฐ บาล
ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

2. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

3. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี

4. นางสาววิ ไล ตันตินันท์ธนา
รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

5. นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

6. นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

Mr.Somchai Poolsavasdi
Director General

Mr.Thammasak Laoraiem
Principal Advisor on Excise Control System
Development

Ms.Suchitra Laohawattanapinyo
Deputy Director General, Acting Principal Advisor on
Tax Development and Administration.

Mr.Panya Chayajindavong			
Deputy Director General

4

3

Ms.Wilai Tantinantana
Deputy Director General, Acting Principal Advisor on Excise
Tax Strategy					

Mr.Somdet Srisawat			
Deputy Director General

1

2

5

6

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

คณะผู้บริหารส่วนกลางกรมสรรพสามิต

1. นางวิมลฉวี คงเอียด
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

2. นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

3. นางอุษามาศ ร่วมใจ
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายวรวรรธน์ ภิญโญ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลังและรายได้

5. นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย

6. นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล

7. นายณัฐกร อุเทนสุต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักแผนภาษี

8. ดร.ธิบดี วัฒนกุล
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

Mrs.Vimonchavee Kong-ied
Director of Bureau of Tax Collection
Standard and Development 2

Mrs.Usamas Ruamjai
Director of Information Center

Mr.Supote Sakpiboonchit
Director of the Bureau of Legislation

Mr.Nutthakorn Utensute
Director of Bureau of Tax Planning

Mr.Sompochanarat Kaewnuam
Director of Bureau of Investigation,
Prevention and Suppression

Mr.Worawat Pinyo
Director of Bureau of Finance and Revenue

Mrs.Siriporn Tsananunsakul
Director of Bureau of Human Resource
Management

Dr.Tibordee Wattanakul		
Acting Department Secretary

9. นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค

10. นางวัลลีย์ อินทรจักร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

11. นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

12. นายยุคล กำ�เหนิดแขก
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Mr.Surasak Jittanukitkul
Director of Technical Development
and Audit Office			

Mrs.Patcharee Petsuntad
Acting Director of Internal Audit Group

Mrs.Wanlee Intarajake
Director of Goods and Exhibit Analysis Office

Mr.Yukon Kamnerdkhag
Acting Director of Executive System
Development Group
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

1. นางพรสวรรค์ พลยมมา
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

2. นายพณพงษ์ บุญเอนก
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุร			
ี

Mrs.Pornswan Pol-yomma
Chief of Area Excise Chainat

Mr.Phanaphong Boonaneke
Chief of Area Excise Nonthaburi

3. นางศิริวรรณ เกื้อสกุล
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1

4. ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

5. นางจิติธาดา ธนะโสภณ
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

6. นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

7. นายอนิรุต หนูหน่าย
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุร			
ี

8. นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี

9. นางสาวบุศรา ทองโผ
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

10. นางสาวปุญญาพร ปั้นงาม
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

Mrs.Siriwan Kursakul			
Chief of Area Excise Pathumthani 1

Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Chief of Area Excise Phranakhon
Si Ayutthaya 1

Mr.Anirut Nunai				
Chief of Area Excise Lopburi

Ms.Budsara Thongpo
Chief of Area Excise Sing Buri

Sub LT. Prayoot Settphirom
Chief of Area Excise Pathumthani 2

Ms.Chuanchuin Suapaitoon
Chief of Area Excise Phranakhon
Si Ayutthaya 2

Mr.Pradith Chanchonyoot
Chief of Area Excise Saraburi

Ms.Phunyaporn Pun-ngam
Chief of Area Excise Ang Thong

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

1. นางสาวศิริเกศ แพร่วาณิชย์
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1			

2. นางสุรีย์ ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

3. นางวรางคณา ชาญศิริวัฒน์
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

4. นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

5. นางสุพัตรา เพชรดี
สรรพสามิตพื้นที่ตราด

6. นางวันเพ็ญ อำ�ไพสัมพันธกุล
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก

7. นายสุรชัย โตพานิช
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุร			
ี

8. นายมาโนช พิทักษ์
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

9. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

10. นางนิ่มนวล รักษ์ศรีทอง
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1

11. นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

12. นายจรูญ ราชกิจจา
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว

Ms.Sirigaet Praevanich			
Chief of Area Excise Chonburi 1

Mrs.Warangkana Chansiriwat
Chief of Area Excise Chanthaburi

Mrs.Supattra Petchdee
Chief of Area Excise Trat

Mr.Surachai Topanich
Chief of Area Excise Prachinburi		
		

Mr.Praphan Rattanadilok na phuket
Chief of Area Excise Rayong 2

Mrs.Jurairat Aramsri
Chief of Area Excise Samutprakan 2

Mrs.Suree Srisook
Chief of Area Excise Chonburi 2

Ms.Suppawan Opapaiboon
Chief of Area Excise Chachoengsao

Mrs.Wanpen Ampaisumpundhagul
Chief of Area Excise Nakhon Nayok

Mr.Manoch Pituck
Chief of Area Excise Rayong 1

Mrs.Nimnual Raksrithong			
Chief of Area Excise Samutprakan 1

Mr.Jaroon Rajchakijja
Chief of Area Excise Sakaeo
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
1. นายพีระดล จงเจริญรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา		
Mr.Peradol Chongcharoenratana
Chief of Area Excise Nakhon
Ratchasima		

2. นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ

Ms.Sumalee Siriaraya
Chief of Area Excise Chaiyaphum

3. นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

4. นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

5. นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล		
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

6. นางสาวสุนันท์ กิติอังสุมาลี
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ

7. นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์

8. นายฉลอง นิ่มเนียม
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

Mrs.Taweetiyaporn Doungchinda
Chief of Area Excise Buriram

Ms.Naowarat Ratanawatkul
Chief of Area Excise Roi Et

Ms.Jarunee Sirivejyant
Chief of Area Excise Surin

9. นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
สรรพสามิตพื้นที่อำ�นาจเจริญ		

Mrs.Monsarun Pholjerm			
Chief of Area Excise Amnat Charoen

Mrs.Siriluck Singtro
Chief of Area Excise Yasothon

Ms.Sunan Kitiangsumalee
Chief of Area Excise Sisaket

Mr.Chalong Nimniam
Chief of Area Excise Ubonratchathani

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1. นางดรุณี จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี		

2. นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ			
์

3. นายสันติ บุญไทย
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

4. นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์			
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม

5. นางพูนสุข ปัทมาคม
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

6. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร			

7. นายบุญสืบ ศรีแก้ว
สรรพสามิตพื้นที่เลย			

8. นางสำ�รวย ภัทรกุลกีรติ
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร			

Mr.Boonsueb Srikeaw			
Chief of Area Excise Loei

Mrs.Sumruay Pattarakulkeerati
Chief of Area Excise Sakon Nakhon		

9. นายไกวัล เปียระบุตร
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย			

10. นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำ�ภู		

Mrs.Darunee Charupoom		
Chief of Area Excise Udonthani

Mr.Santi Boonthai
Chief of Area Excise Khon Kaen

Mrs.Poonsuk Pattamakom			
Chief of Area Excise Mahasarakam

Mr.Kaiwal Piarabut
Chief of Area Excise Nongkhai

Mr.Permsak Kongpermpool			
Chief of Area Excise Kalasin

Mrs.Jaruwan Unpong
Chief of Area Excise Nakhonphanom

Mr.Chawakarn Makawong			
Chief of Area Excise Mukdahan

Mrs.Kangana Tangvigid			
Chief of Area Excise Nongbualamphu
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

1. นางสดศรี พงศ์อุทัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Mrs.Sodsri Ponguthai
Director of Regional Excise Offices 5th

2. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่		

3. นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

4. นายสมบูรณ์ ภัทรโพธา
สรรพสามิตพื้นที่น่าน			

5. นางจินตนา ดิษเย็น
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา

6. นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
สรรพสามิตพื้นที่แพร่

7. นายละนอง แก้วศรีช่วง
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน			

8. นายปัณณทัต ใจทน
สรรพสามิตพื้นที่ลำ�ปาง

9. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ
สรรพสามิตพื้นที่ลำ�พูน

Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Chief of Area Excise Chiang Mai

Mr.Somboon Pattaraphota
Chief of Area Excise Nan

Mrs.Anchalee Chalungsut
Chief of Area Excise Phae

Mr.Pannatat Jaiton
Chief of Area Excise Lampang

10. นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์			

Mr.Wiruch Phongnaparux			
Chief of Area Excise Uttaradit

Mr.Chirased Prabnasak
Chief of Area Excise Chiang Rai

Mrs.Chintana Dityen
Chief of Area Excise Phayao

Mr.Lanong Kaewsrichuang		
Chief of Area Excise Mae Hong Son

Ms.Subhawita Pholprasert
Chief of Area Excise Lamphun

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

1. นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Mrs.Sasisopa Kiatiwat			
Director of Regional Excise Offices 6th

2. นางวารุณี อยู่สุข
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก		

3. นางสาวทัศนีย์ พูลทวีธรรม
สรรพสามิตพื้นที่กำ�แพงเพชร		

4. นางสาววันดี โชคคีรี
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์			

5. นายสาธิต ปิ่นรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร			

6. นางสุวรรณา มีทอง
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์			

7. นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย			

Mrs.Warunee Yousook
Chief of Area Excise Phitsanulok
		

Mrs.Wandee Chockeeree
Chief of Area Excise Nakhon Sawan

Mrs.Suwanna Methong
Chief of Area Excise Phetchabun

8. นางสารภี ลั่นซ้าย
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

Mrs.Sarapee Lansai
Chief of Area Excise Uthaithani

Ms.Tasanee Pultavetuma
Chief of Area Excise Kamphaengphet

Mr.Satit Pinrat				
Chief of Area Excise Phichit

Ms.Kittiwan Tawat
Chief of Area Excise Sukhothai
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

1. นายวีรชาติ รักษ์ศรีทอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mr.Veerachat Raksrithong			
Director of Regional Excise Offices 7th

2. นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1

3. นายวิวัฒน์ เขาสกุล
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2

4. นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุร			
ี

5. นางสาวปัทมา ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์		

6. นางมาลินี บุญสม
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุร			
ี

7. นายอัครุตม์ สนธยานนท์
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

8. นางสาววิ ไลพร เอื้ออวยพร
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม		

9. ร.ท.ชินวัฒน์ สุทธรัตน์ รน
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร			

Ms.Supattra Horsrisumpun
Chief of Area Excise Nakhonpathom 1

Mr.Radtravud Mitprasan
Chief of Area Excise Kanchanaburi		
		

Mrs.Malinee Boonsom
Chief of Area Excise Phetchaburi

Ms.Wilaiporn Ueaouyporn
Chief of Area Excise Samut Songkhram

10. นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

Mrs.Ladda Aisoonpisarnsiri
Chief of Area Excise Supanburi

Mr.Vivatk Kawsakul
Chief of Area Excise Nakhonpathom 2

Ms.Patama Srisuk
Chief of Area Excise Prachuapkhirikhan

Mr.Akkaruth Sandhyananda
Chief of Area Excise Ratchaburi

LT.JG.Chinawat Suttharut			
Chief of Area Excise Samutsakorn

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

1. นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mr.Tammarat Laor-eiam			
Director of Regional Excise Offices 8th

2. นายสมพร เฟื่องฟุ้ง
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

3. นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่กระบี			
่

4. นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร			

5. นายสมยศ ซัง
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช		

6. นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่พังงา			

7. นายไพรัช คุลิมา
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต			

Mr.Somporn Fuangfung		
Chief of Area Excise Suratthani

Mr.Wisit Wachirawiroon		
Chief of Area Excise Chumphon

Ms.Naiyana Pisutthirat			
Chief of Area Excise Phangnga

8. นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง			
Mr.Sakesun Chaisuthivong
Chief of Area Excise Ranong

Mr.Sresthaporn Sritipun			
Chief of Area Excise Krabi

Mr.Somyot Sang
Chief of Area Excise Nakhonsithammarat

Mr.Pairuch Kulima
Chief of Area Excise Phuket
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

1. นางชนานันต์ วันแอเลาะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Mrs.Chananun Vanairlouk			
Director of Regional Excise Offices 9th

2. นางสุชาดา โชนะโต
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา		

3. นางสาวจงกลนี บัวทอง
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง			

4. นายทวน เตี้ยเนตร
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส			

5. นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี

6. นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง			

7. นายดนลาเตะ หะยีเด
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา

Mrs.Suchada Chonato
Chief of Area Excise Songkhla

Mr.Tuan Tianetr
Chief of Area Excise Narathiwat		
		

Ms.Montira Saetung			
Chief of Area Excise Phatthalung

8. นายธนาชัย รอดศิริ
สรรพสามิตพื้นที่สตูล

Mr.Thanachai Rodsiri		
Chief of Area Excise Satun

Ms.Jongkolnee Bourtong
Chief of Area Excise Trang

Mrs.Veetharin Sunthornnon
Chief of Area Excise Pattani

Mr.Donlateh Hayeede
Chief of Area Excise Yala

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

1. นางวรรณภา พลอยประดิษฐ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

Mrs.Wannapa Ploypradith				
Director of Regional Excise Offices 10th

2. ดร.ธิบดี วัฒนกุล
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

3. นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2		

4. นายปิยกร อภิบาลศรี
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3		

5. ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

Dr.Tibordee Wattanakul		
Chief of Area Excise Bangkok 1

Mr.Piyakorn Apibalsri
Chief of Area Excise Bangkok 3

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

Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
Chief of Area Excise Bangkok 2

Dr.Chonlathan Visaruthwong		
Chief of Area Excise Bangkok 4
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

วิสัยทัศน์
องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนานโยบายการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการที่สร้างความยั่งยืน
องค์กรพลวัตที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
การบริการ และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ระบบสารสนเทศที่เกื้อหนุนการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
บุคลากรทันสมัย และเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ�ในระดับสากล
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต
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ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2557
เครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
การสนับสนุนศักยภาพและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ
การพัฒนาภาคเอกชน
ให้เกิดการสร้างมูลค่า

พันธกิจกรมสรรพสามิตที่ 1
บริหารจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริม
ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
พันธกิจ
กรม
กรม
สรรพสามิตที่ 2 สรรพสามิตที่ 3
เสริมสร้าง
สนับสนุน
ศักยภาพ
การปกป้อง
ในการแข่งขัน
สังคม
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
และอนุรักษ์
ของประเทศ
พลังงาน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การพัฒนานโยบายการจัดเก็บ
ภาษี แบบบู ร ณาการที่ ส ร้ า ง
ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
องค์กรพลวัตที่พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การจั ด เก็ บ ภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 1.1 บริหารการจัดเก็บ
ภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการบริหารงาน
กลยุทธ์ 1.3.1 ตรวจสอบและ
ควบคุมการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ 1.3.2 พัฒนา
กระบวนการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
เสริ ม สร้ า งความยั่ ง ยื น ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันมาตรการ
และกลไกทางภาษีเพื่อ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ ปกป้อง
สังคม สิง่ แวดล้อมและ พลังงาน
กลยุทธ์ 2.2 สร้างจิตส�ำนึกสู่
ชุมชนและสังคมน่าอยู่
กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของกระทรวงการคลัง

พันธกิจกรมสรรพสามิตที่ 4
พัฒนามาตรฐานการบริการสู่
ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การบริการ และการปฏิบตั งิ าน
ที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
ยกระดั บ มาตรฐานบริ ก ารสู ่
ความเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับ
สากล

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
มาตรฐานการบริการ
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สากล

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของกระทรวงการคลัง

พันธกิจกรมสรรพสามิตที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
บุคลากรทันสมัย
และเป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ระบบสารสนเทศที่
เกื้อหนุนการด�ำเนินการ
ที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 4
บริหารงานแบบองค์กร
พลวัตโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิตที่ 5
เตรียมความพร้อม
องค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ 4.2 สร้างความ
โปร่งใสในการท�ำงาน
กลยุทธ์ 4.3.1 เสริมสร้าง
ทักษะและก�ำลังใจให้
บุคลากร
กลยุทธ์ 4.3.2 ผลักดัน
วัฒนธรรมองค์กรสู่การ
ปฏิบัติ
กลยุทธ์ 4.4 บริหารงาน
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
กลยุทธ์ 4.5 สนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมและ
การเรียนรู้ทั้งองค์กร

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบ
ภาษีสรรพสามิตให้
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 5.2 เสริมสร้าง
ทักษะความรู้ สูป่ ระชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์ 5.3 ปรับโครงสร้าง
องค์กรสูป่ ระชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 5.4 พัฒนา
กฎหมาย และมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน สูป่ ระชาคม
อาเซียน
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

แผนภูมิโครงสร้างและการแบ่งงานกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน

อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน
โรงงานไพ่

องค์การสุรา

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
(รักษาการในตำ�แหน่ง)

นางสาววิ ไล ตันตินันท์ธนา
(รักษาการในตำ�แหน่ง)

สำ�นักตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
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สำ�นักบริหารการคลัง
และรายได้

สำ�นักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

สำ�นักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 7 8 9 และ 10

สำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 3 และ 4

สำ�นักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 1 5 และ 6

สำ�นักแผนภาษี

รองอธิบดี

รองอธิบดี
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นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
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ผลการดำ�เนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ให้ได้ตามเป้าหมาย และพัฒนาองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผษ.)
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จ�ำนวน 382,175.06 ล้านบาท (เป้าหมาย 463,700.00
ล้านบาท) ต�่ำกว่าเป้าหมาย 81,524.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.58 สาเหตุหลักเกิดจากปีก่อนอยู่ในช่วงที่มีการเร่งรัด
การส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าตามนโยบายรถคันแรกนอกจากนี้ ในการก�ำหนดเป้าหมาย อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าจะปรับเพิ่ม
อัตราภาษีสรรพสามิต น�้ำมันดีเซลอีก 1.400 บาท/ลิตร (เก็บในอัตรา 1.405 บาท/ลิตร) แต่ยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใด
2. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิตได้ จ�ำนวน 5,130 คดี (เป้าหมาย
2,555 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 2,575 คดี คิดเป็นร้อยละ 100.78 จ�ำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 166,311,350.76 บาท (เป้าหมาย
80,500,000.00 บาท) สูงกว่าเป้าหมาย 85,811,350.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.59 และมีการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนฯ
ทั้งสิ้น 33 เรื่อง
3. โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit) (สตป.)
		 ได้เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในการบริหารจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยตรวจสอบภาษีและปิดแฟ้ม
ส�ำนวนงานแล้วเสร็จทั้งสิ้น 60 ราย (เป้าหมาย 50 ราย) สูงกว่าเป้าหมาย 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และได้จัดท�ำแนวทาง
ปฏิบัติการตรวจสอบภาษี 2 กลุ่มสินค้า/บริการ รวมทั้งได้จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภาษีเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)
		 ได้จัดท�ำแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วมและด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งรายงานความ
คืบหน้าเสนอผู้บริหาร และได้เผยแพร่สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจยาสูบ (สมฐ.1)
		 ได้ประสานงานกับส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกใบยาสูบและส�ำนักงานสรรพสามิตภาค และได้
ด�ำเนินงานจัดสัมมนาและสรุปผลการสัมมนาเสนอกรมฯ เรียบร้อยแล้ว
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (สมฐ.2)
		 ได้ศึกษาและส�ำรวจปัญหา และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในเบื้องต้น วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อคัดกรอง
และเรียงล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและความต้องการ โดยสรุปผลการสัมมนาและเสนอประเด็นการพัฒนาโดยเรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญในการด�ำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
7. โครงการติดตัง้ มาตรวัดและคอมพิวเตอร์สอื่ สารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครือ่ งดืม่ (สมฐ.1)
		 ด�ำเนินการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล จ�ำนวน 3 โรงงาน 18 สายการผลิต
ได้แก่ บจก. โอสถสภา อยุธยา บจก. กรุงเทพฯ และ บจก. คาราบาวแดง
8. โครงการเพิ่มประสิทฺธิภาพการตรวจสอบภาษีผู้น�ำเข้าเชิงรุก (สตป.)
		 ได้ประชุมมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ และด�ำเนินการค้นหาข้อมูลจากระบบงานศุลกากรตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล
ใบขนฯ โดยรายงานสรุปประเด็นที่ตรวจพบ (รายบุคคล) และจัดท�ำฐานทะเบียนประวัติผู้น�ำเข้าเรียบร้อยแล้ว
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9. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพื่อใช้ในงานตรวจสอบภาษี (สตป.)
		 ได้รวบรวมข้อมูลทะเบียนจากระบบงานฯ จัดหมวดหมู่เลขทะเบียนแยกรายภาค/พื้นที่ และท�ำการ update ข้อมูล
กับฐานข้อมูลทะเบียนที่มีอยู่เดิม โดยได้รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารทราบต่อไป
10. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์ (สมฐ.2)
		 รวบรวมข้อมูลระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนและจัดท�ำรายงานระบบปัจจุบัน
และข้อมูลอื่นๆ 1 ฉบับ และรายงานผลการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว
11. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (กวข.)
		 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ได้สุ่มตัวอย่างและน�ำไปท�ำการตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 720 ตัวอย่าง
(เป้าหมาย 600 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 120 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20
12. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุรา โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) (กวข.)
		 ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนาคุณภาพสุราทั้งสิ้น 603 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 450 ตัวอย่าง)
สูงกว่าเป้าหมาย 153 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34
13. โครงการตรวจวิเคราะห์ของกลางน�้ำมันเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน�ำ้ มันที่มิชอบด้วยกฎหมาย
โดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab) (กวข.)
		 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ต้องสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น 5,639 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,100 ตัวอย่าง)
สูงกว่าเป้าหมาย 2,601 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 123.85
14. โครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดและภาชนะบรรจุน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน (กตท.)
		 ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี มีการด�ำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน�้ำมันฯ
ทั้งสิ้น 407 เครื่อง (เป้าหมาย 420 เครื่อง) ต�่ำกว่าเป้าหมาย 13 เครื่อง และตรวจวัดถังบรรจุน�้ำมันฯ ทั้งสิ้น 268 ถัง (เป้าหมาย
270 ถัง) ต�่ำกว่าเป้าหมาย 2 ถัง และได้ตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน�้ำมันฯ ทั้งสิ้น 126 เครื่อง
15. โครงการศึกษาการใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายในการบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรต (สมฐ.1)
		 ด�ำเนินการรวบรวมศึกษาข้อมูลกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาด้านโครงสร้าง
อัตราภาษี และการบริหารจัดเก็บบุหรี่ซิกาแรตในปัจจุบัน รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯ ทราบ และมีการออกส�ำรวจร้านค้า
ได้ทั้งสิ้น 82 ร้านค้า
16. โครงการศึกษามาตรการภาษีสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศ (สมฐ.1)
		 รวบรวมศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โครงสร้ า ง/มาตรฐาน/แนวทางการบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี สิ น ค้ า เครื่ อ งดื่ ม
และจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างอัตราภาษี และการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มในปัจจุบัน
และได้สรุปผลกระทบจากการปรับมาตรการภาษีเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
17. โครงการศึกษามาตรการภาษีสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศ (สมฐ.2)
		 รวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้าง/มาตรฐาน/แนวทางการบริหารจัดเก็บภาษีแต่ละสินค้า วิเคราะห์เพื่อ
คัดกรองประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนามาตรฐานภาษี ได้ร่างกฎหมาย/มาตรการ/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับโดยสรุปผลกระทบ
จากการปรับมาตรการการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
18. โครงการปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ (สผษ.)
		 ได้ศึกษาและวิเคราะห์กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน
การปล่อย CO2 ตามหลักสากล ออกประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่ง มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559
พร้อมจัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
19. โครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car)
ให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน (สผษ.)
		 อยูร่ ะหว่างพิจารณาตรวจร่างประกาศกระทรวงการคลังเพือ่ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติ ซึง่ หากพิจารณาเสร็จสิน้ แล้ว ก็จะได้ด�ำเนินการออกประกาศ
กระทรวงการคลังฯ ต่อไป
20. โครงการสรรพสามิตพัฒนาคุณภาพ สังคมและชุมชน (สลก.)
		 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด�ำเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ แล้ว
21. โครงการจัดการผลกระทบทางลบต่อชุมชน (สลก.)
		 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบทางลบต่อชุมชน
ของกรมสรรพสามิต โดยส�ำนักงานสรรพสามิตภาค/ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ได้จัดกิจกรรมและได้เผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน
ผ่านทางช่องทางต่างๆ
22. โครงการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบของกรมสรรพสามิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและ
การลงทุนของประเทศ (สกม.)
		 รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง มีการยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับ
อยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับสากล
23. โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (กพร.)
		 มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน (ภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา) จัดท�ำแผนการพัฒนาและรักษามาตรฐานให้บริการในแต่ละด้าน
และได้รวบรวมสรุปและจัดท�ำรายงานผลเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
24. โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต (สลก.)
		 ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และมีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
อาทิ หนังสือพิมพ์ วีดิทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
25. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ (กพร.)
		 จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อด�ำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ และได้สรุปรายงานผลการด�ำเนินการเสนอ
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
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26. โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.)
		 จัดท�ำกรอบแนวทางการประเมินของหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคจัดอบรมให้ความรู้เรื่องคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินให้ทุกหน่วยการด�ำเนินตามกรอบแนวทางการประเมิน และได้ประชุมชี้แจง
แนวทางการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานรอบ 6 และ 12 เดือนพร้อมสรุปผลเสนอผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ
27. โครงการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค�ำชมเชย ของกรมสรรพสามิต (สลก.)
		 ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องฯ ติดตาม และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ สรุปผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน
จ�ำนวน 10 ฉบับ
28. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.)
		 เพื่อเพิ่มความเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ ทางด้านเงินการบัญชี ระเบียบ ได้จัดท�ำแผนการการปฏิบัติการ (Engagement
Plan) และได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี (Action Plan) ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
29. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน (กตภ.)
		 ได้จัดท�ำคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเผยแพร่องค์ความรู้ จ�ำนวน 7 ครั้ง
และมีประเด็นด�ำเนินการได้ตามเกณฑ์ จ�ำนวน 16 ประเด็น
30. โครงการพัฒนาการบริหารงานเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ (สคร.)
		 มีการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท�ำงานการเบิกจ่ายทัง้ ระบบ และได้จดั ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาเพื่อน�ำไปศึกษาวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา
31. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิต (สบค.)
		 มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,024 คน (เป้าหมาย
1,426 คน) และมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 3,139 คน (เป้าหมาย
660 คน)
32. โครงการให้ทุนการศึกษาบุตร (สบค.)
		 ด�ำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประจ�ำปี พร้อมรายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษาให้กรมฯ เรียบร้อยแล้ว
33. โครงการก่อสร้างส�ำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)
		 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรื่องค่าเช่าที่พัก ได้ด�ำเนินการและก่อสร้างตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว
34. โครงการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (ค่านิยม) ของบุคลากรกรมสรรพสามิต (กพร.)
		 ได้สรุปผลการรับรู้ค่านิยมองค์กร (STARS) ให้ทราบทั่วทุกหน่วยงานในองค์กรและประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กรใหม่
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์กรมฯ/กพร. ป้ายโฆษณา
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35. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต (Consolidation Data Information
of Excise Department) (ศทส.)
		 อยูร่ ะหว่างติดตัง้ ซอฟต์แวร์ เพือ่ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดท�ำคลังข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรให้สามารถ
ใช้งานได้ร่วมกัน
36. โครงการ Excise Innovation Awards ครั้งที่ 4 (สบค.)
		 มีการกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง มีการประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก และจัดให้มีการ
น�ำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
37. โครงการจัดการความรู้ (สบค.)
		 มีการจัดอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม และโครงการฝึกอบรมการจัดชั้น
ใบยาสูบ พันธุ์เตอร์กิช

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ
38. โครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สผษ.)
		 ศึกษานโยบายการจัดเก็บภาษีภายในประเทศและระบบการจัดเก็บภาษีของสมาชิกอาเซียนและตรวจรับผลงาน
ที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
39. โครงการศึกษามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) (สมฐ.2)
		 รวบรวมกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/แบบฟอร์มการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยได้สรุปผลการศึกษา
และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว
40. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามสินค้าสรรพสามิตตามแนวเขตชายแดน
เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สตป.)
		 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภาษี และการปราบปรามของหน่วยงานในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน โดยได้จัดเตรียมข้อมูลด้านตรวจสอบภาษีและปราบปรามเพื่อประกอบการสัมมนาตามแผนงาน
41. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สบค.)
		 มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งสิ้นจ�ำนวน
948 คน (เป้าหมาย 440 คน)
42. โครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สบค.)
		 ได้จดั เวทีสมั มนาให้ความรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และโครงการบรรยายพิเศษ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหัวข้อโครงสร้างภาษีน�้ำมันและโครงสร้างธุรกิจน�้ำมันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
43. โครงการจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (กพร.)
		 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับโครงสร้าง และกรอบอัตราก�ำลังของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน และได้สรุป
ผลโครงการน�ำเสนอผู้บริหารและส่งรายงานผลการศึกษาแล้ว
44. โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต (Modify
Internet System to Support AEC: MISS-AEC) (ศทส.)
		 ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลสรรพสามิตเพื่อจัดท�ำเว็บไซต์ 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ มาเลย์ เวียดนาม ฝรั่งเศส จีน เสร็จ
เรียบร้อย
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45. โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 (Excise
Data Taxonomy Phase II) (ศทส.)
		 เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลหลักให้เป็นมาตรฐานสากล อยูร่ ะหว่างการทบทวนผลวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้าง
Data Taxonomy ในประเภทสินค้าระยะที่ 1
46. โครงการปรับปรุงระบบงานธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับ AEC (ศทส.)
		 ได้ส่งมอบเอกสารก�ำหนดขอบเขตและความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์ (SRS) และออกแบบระบบงานคือ
ระบบงานขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมสุรา ยาสูบ และระบบ e-Form
47. โครงการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับเข้าสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) (กวข.)
		 ด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจติดตามคุณภาพภายในและก�ำหนดแนวทางการแก้ไข
และป้องกันการเกิดซ�ำ้ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมดก่อนยื่นสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
รับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
48. โครงการศึกษาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ และเขตปลอดอากร
(Free Zone) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณภาษี (สมฐ.2)
		 ได้รวบรวมข้อมูลราคาสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณภาษีวิเคราะห์และเปรียบราคา
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณภาษี ตรวจติดตามก�ำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและได้ส�ำรวจราคาขายส่งช่วงสุดท้ายหรือราคา
ขายปลีกเรียบร้อยแล้ว
49. โครงการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตและร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับอนุบัญญัติตลอดจน
การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต (สกม.)
		 ได้รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่ด�ำเนินการแปลจัดจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเพื่อด�ำเนินการแปล โดยมีการ
ตรวจสอบรับงานตามที่ก�ำหนดในสัญญา
50. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน�้ำมันทางบก กรมสรรพสามิต ระยะที่ 6 เพือ่ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สตป.)
		 มีการรายงานผลการศึกษา ส�ำรวจและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งน�้ำมันทางบก 1 ฉบับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
1. ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 382,730.20 ล้านบาท ต�่ำกว่าปีก่อน
(432,898.05 ล้านบาท) จ�ำนวน 50,167.84 ล้านบาท หรือลดลง 11.59% และต�่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
(463,700.00 ล้านบาท) จ�ำนวน 80,969.80 ล้านบาท หรือ 17.46% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ต�่ำกว่าปีก่อน และประมาณการนั้น
นอกจากผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนั้นๆ โดยตรงแล้วยังเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่เป็น
ไปตามประมาณการ ดังนี้
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
2.1 น�้ำมันฯ จัดเก็บภาษีได้ 63,402.64 ล้านบาท ต�่ำกว่าปีก่อน (63,532.07 ล้านบาท) จ�ำนวน 129.44
ล้านบาท หรือลดลง 0.20% และต�ำ่ กว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (92,000.00 ล้านบาท) จ�ำนวน 28,597.36
ล้านบาท คิดเป็น 31.08% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ต�่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากประมาณการรายได้ภาษี
สรรพสามิตน�้ำมันฯ ตั้งขึ้นภายใต้สมมติฐานว่า จะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน�ำ้ มันดีเซลลิตรละ 1.400 บาท
(จัดเก็บในอัตรา 1.405 บาท/ลิตร) แต่ในทางปฏิบัติ กรมสรรพสามิตได้ปรับอัตราภาษีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ตามมติของ คสช. โดยปรับเพิ่มอัตราภาษีน�้ำมันดีเซล ขึ้น 0.745 บาท/ลิตร แต่ได้ปรับลดน�้ำมันเบนซิน E10 E20 และ
E85 1.400, 1.260, 1.120 และ 0.210 บาท/ลิตร ตามล�ำดับ
2.2 รถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 93,472.97 ล้านบาท ต�่ำกว่าปีก่อน (153,874.01 ล้านบาท) จ�ำนวน 60,401.04
ล้านบาท หรือลดลง 39.25% ต�่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (138,600.00 ล้านบาท) จ�ำนวน
45,127.03 ล้านบาท คิดเป็น 32.56% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีรถยนต์ได้ตำ�่ เนื่องจากปีก่อนมีการบริโภครถยนต์
สูงกว่าปกติอันเกิดจากนโยบายรถยนต์คันแรก และประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
จึงท�ำให้ปีนี้มีปริมาณรถยนต์ที่เสียภาษีลดลง 42.63%
2.3 เบียร์ จัดเก็บภาษีได้ 76,558.86 ล้านบาท สูงกว่าปีกอ่ น (เก็บได้ 69,089.60 ล้านบาท) จ�ำนวน 7,469.25
ล้านบาท หรือสูงขึ้น 10.81% และสูงกว่าประมาณการ (72,000.00 ล้านบาท) จ�ำนวน 4,558.86 ล้านบาท
หรือ 6.33% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตเบียร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 จากเดิมที่จัดเก็บจากฐานราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม (ราคาต�่ำ) เป็นจัดเก็บจากราคาขายปลีกช่วงสุดท้าย (ราคาสูง) ท�ำให้ภาษีสรรพสามิตต่อหน่วย
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์ได้มากขึ้น
2.4 ยาสูบ จัดเก็บภาษีได้ 61,000.56 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าปีก่อน (67,891.35 ล้านบาท) จ�ำนวน 6,890.79
ล้านบาท หรือลดลง 10.15% และต�่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (72,800 ล้านบาท) จ�ำนวน
11,799.44 ล้านบาท หรือ 16.21% สาเหตุทจี่ ดั เก็บภาษียาสูบได้ต�่ำเนือ่ งจากมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุรา
และเบียร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ท�ำให้เกิดข่าวลือว่าจะมีการปรับอัตราภาษียาสูบด้วย ผู้ประกอบการจึง
เร่งช�ำระภาษีในเดือนกันยายน 2556 จ�ำนวนมาก และได้ชะลอการช�ำระภาษีลงในช่วงตุลาคม 2556 - กุมภาพันธ์
2557 ประกอบกับผูป้ ระกอบการ ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผลิตบุหรีต่ ราใหม่ ทีม่ อี ตั ราภาษีตอ่ ซองต�ำ่ (15-19 บาท/
ซอง) ออกมาทดแทนบุหรี่เดิมที่มีอัตราภาษีต่อซองสูงกว่า
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2.5 ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 64,654.25 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (52,670.72 ล้านบาท) จ�ำนวน 11,983.53 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 22.75% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (62,700.00 ล้านบาท) จ�ำนวน 1,954.25 ล้านบาท หรือ
3.12% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีสุราได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราเมื่อวันที่
4 กันยายน 2556 จากฐานภาษีเดิมที่จัดเก็บจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม เป็นการเก็บจากราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
ท�ำให้ภาษีต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นรายได้ภาษีสรรพสามิตสุราจึงสูงขึ้นด้วย

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
หน่วย : ล้านบาท
				
ประเภทรายได้ภาษี
เก็บได้จริง เก็บได้ปีที่แล้ว
		

เปรียบเทียบกับ
ประมาณการ
ปีที่แล้ว		
463,700
จำ�นวน
ร้อยละ 		

เปรียบเทียบกับ					
ประมาณการ 					
จำ�นวน
ร้อยละ

1. ภาษีน�้ำมันฯ

63,402.64

63,532.07

-129.43

-0.20

92,000.00

-28,597.36

-31.08

2. ภาษีรถยนต์

93,472.97

153,874.01

-60,401.04

-39.25

138,600.00

-45,127.03

-32.56

3. ภาษีเบียร์

76,558.86

69,089.60

7,469.25

10.81

72,000.00

4,558.86

6.33

4. ภาษียาสูบ

61,000.56

67,891.35

-6,890.79

-10.15

72,800.00

-11,799.44

-16.21

5. ภาษีสุรา

64,654.25

52,670.73

11,983.52

22.75

62,700.00

1,954.25

3.12

6. ภาษีเครื่องดื่ม

16,621.88

17,838.34

-1,216.46

-6.82

18,000.00

-1,378.12

-7.66

518.63

1,003.26

-484.63

-48.31

1,075.00

-556.37

-51.76

8. ภาษีรถจักรยานยนต์

2,585.19

2,933.41

-348.22

-11.87

2,530.00

55.19

2.18

9. ภาษีแบตเตอรี่

2,073.89

2,294.10

-220.21

-9.60

2,370.00

-296.11

-12.49

10. ภาษีสนามกอล์ฟ

552.24

565.78

-13.54

-2.39

510.00

42.24

8.28

11. ภาษีสถานอาบ อบ นวด

135.89

142.67

-6.78

-4.75

146.00

-10.11

-6.92

12. ภาษีเครื่องหอมฯ

224.21

236.44

-12.23

-5.17

230.00

-5.79

-2.52

55.09

58.28

-3.19

-5.47

58.00

-2.91

-5.02

106.71

106.77

-0.06

-0.06

110.00

-3.29

-2.99

15. ภาษีแก้วฯ

27.17

31.75

-4.58

-14.43

24.00

3.17

13.21

16. ภาษีไพ่

20.63

26.72

-6.09

-22.79

30.00

-9.37

-31.23

17. ภาษีพรม

35.23

39.11

-3.88

-9.92

42.00

-6.77

-16.12

18. ภาษีสาร CFC

0.11

-

0.11

0.00

0.00

0.00

0.11

19. ภาษีเรือ

0.14

-

0.14

0.00

0.00

0.00

0.14

683.92

563.65

120.27

21.34

475.00

208.92

43.98

432,898.04 -50,167.84

-11.59

463,700.00

-80,969.80

-17.46

7. ภาษีเครื่องไฟฟ้า

13. ภาษีสนามม้า
14. ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค

20. รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม

382,730.20

หมายเหตุ : ประมาณการภาษีสรรพสามิตน�้ำมัน (ตามเอกสารงบประมาณ) ภายใต้เงื่อนไขมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ำมันดีเซลในอัตรา
ลิตรละ 1.40 บาท จัดท�ำโดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557

					
					

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำ�ผิดกฎหมายสรรพสามิต
ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2557
(ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
หน่วยงาน
		
ส่วนกลาง (สตป.)
ส่วนภูมิภาค (สสภ. ที่ 1-10)
รวมทั่วประเทศ

ปิดส�ำนวน
(ราย)
38
496
534

ประเมินภาษี
(ราย)
64
141
205

รวมจ�ำนวน
(ราย)
102
637
739

ตารางแสดงผลการปราบปรามทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ประเภทคดี
		
พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509
พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486
พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. 2527
รวมทั่วประเทศ

จ�ำนวน
(คดี)
29,711
17,909
57
3,934
51,611

ประเภทค่าปรับ
เปรียบเทียบปรับ
ค่าปรับคดีฟ้องศาล
97,750,941.19
81,100.00
324,496,427.62
1,566,560.61
784,128.00
88,481,787.68
252,735.00
510,729,156.49
2,684,523.61

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
22,814,306.46
161,881,458.32
184,695,764.78

หน่วย : ราย : บาท
รวมค่าปรับ
97,832,041.19
326,062,988.23
784,128.00
88,734,522.68
513,413,680.10

แหล่งข้อมูล : ระบบงานผู้กระท�ำผิดกฎหมายสรรพสามิต			
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ตารางสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 2557
			
จ�ำนวน		
ประเภทของกลาง
รายการ จ�ำนวนคดี ผู้กระท�ำผิด กัญชา สด เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เคตามีน ยาไอซ์ ขวดปัสสาวะ
		
(คดี)
(ราย)
(กรัม)
(เม็ด)
(มิลลิลิตร) (กรัม)
(ขวด)
ผลการจับกุม
69
76
1.42
507,013
960.00 6,063.40
55
ยาเสพติด				
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

บทวิเคราะห์การปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันของประเทศไทย
โครงสร้างราคาน�้ำมันขายปลีกของประเทศไทย ส่วนส�ำคัญ 3 ส่วน คือ ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นหรือต้นทุนเนื้อน�้ำมัน
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน�้ำมันซื้อมาจากโรงกลั่น ซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาดสิงคโปร์ ส่วนประกอบนี้ของโครงสร้างราคาน�้ำมัน คือ
รายได้หลักของโรงกลั่นน�้ำมัน ส่วนที่ 2 คือ เงินภาษีและกองทุนที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ค้าน�้ำมัน ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยส่วนประกอบนี้ของโครงสร้างราคา
น�้ำมันขึ้นอยู่กับแนวนโยบายการบริหารภาษีหรือนโยบายพลังงานของภาครัฐ และส่วนสุดท้าย คือ ค่าการตลาด อันจะหมายถึง
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการ เช่ น ค่ า จ้ า งแรงงาน ค่ า ขนส่ ง น�้ ำ มั น จากโรงกลั่ น ผ่ า นคลั ง น�้ ำ มั น ไปยั ง
สถานีบริการ ค่าปรับปรุงคุณภาพ ค่าส่งเสริมการตลาด รวมถึงค่าผลตอบแทนในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งส่วนประกอบที่เป็น
ค่าการตลาดนี้ คือ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ำมัน
รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการวางแผนการปฏิรูปราคาพลังงาน เพื่อให้ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยได้มี
การประชุมนัดแรกวันที่ 30 กันยายน 2557 มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งเพิ่มอีก 0.63 บาท/กิโลกรัม ครั้งที่ 3 ปรับขึ้นราคา LPG
ทั้งภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ท�ำให้ราคาขายปลีก LPG ทั้งภาคขนส่งและภาคครัวเรือน
ใช้ราคาเดียวกัน และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติยกเลิกการอุดหนุน
ราคาขายปลีก LPG ทั้งภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง โดยในการปรับขึ้นทั้ง 4 ครั้ง ราคา LPG ถูกปรับขึ้นไปทั้งสิ้น 2.78
บาท/กิโลกรัม ท�ำให้ราคาขายปลีก LPG ทั้งภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และอุตสาหกรรม มีราคาเท่ากัน คือ 24.16 บาท/กิโลกรัม
และในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการพิจารณาปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงของกลุม่ เบนซินและดีเซลให้ใกล้เคียงกันมากขึน้ อยูร่ ะหว่าง 2.85 – 5.55 บาท/ลิตร และจะจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV) เช่นเดียวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ พร้อมก�ำหนดส่วนต่างราคาขายปลีก
น�้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดให้เหมาะสม โดยที่ประชุม กบง. เห็นชอบ ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันฯ ครั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ำมันเบนซิน
และน�้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิด ลดลง 2 บาท/ลิตร ส่วน E85 ราคาขายปลีกจะลดลง 0.20 บาท/ลิตร และน�้ำมันดีเซลราคา
ขายปลีกลดลง 1 บาท/ลิตร และในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้มีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น เป็นอัตรา
3.25 บาท/ลิตร และปรับลดอัตราส่งเงินกองทุนน�้ำมันเชือ้ เพลิงส�ำหรับน�ำ้ มันดีเซลเหลือ 1.75 บาท/ลิตร ซึง่ ส่งผลท�ำให้กองทุนน�ำ้ มันฯ
จากเดิมมีรายรับประมาณ 10,000 ล้านบาท/เดือน เหลือเพียงประมาณ 4,600 ล้านบาท/เดือน ขณะเดียวกันผลจากการปรับ
อัตราภาษีสรรพสามิตของน�้ำมันดีเซลท�ำให้รายได้รัฐจากภาษีสรรพสามิตจากน�้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 3,950 ล้านบาท/เดือน
จากนโยบายและการปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันฯ ข้างต้น เป็นวิธีการตั้งราคาที่สะท้อนจากต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มในประเทศ โดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ต้องสะท้อนต้นทุนตามกลไก
ตลาด นอกจากจะช่วยลดผลกระทบการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง (cross subsidy) ข้ามประเภทที่เป็นปัญหามาช้านานแล้ว
ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือช่วยลดปัญหาการลักลอบส่งออกไปประเทศข้างเคียงอีกด้วย

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
กฎหมายที่ออกใช้						
ตุลาคม 2556
		

เรื่อง

		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 116) ลงวันที่ 28 ตุลาคม
พ.ศ. 2556
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดวิธีการลดหย่อนภาษีสุราส�ำหรับสุราสามทับที่น�ำไปใช้
ในอุตสาหกรรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดวิธีการลดหย่อนภาษีสุราส�ำหรับสุราสามทับที่น�ำไปใช้
ในทางการแพทย์ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พฤศจิกายน 2556
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 117) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556

ธันวาคม 2556
		

		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 118) ลงวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2557 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทน
แสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มกราคม 2557
		
		
		
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 119) ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2557
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ก�ำหนดสถานทีย่ นื่ ช�ำระภาษี ตามพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2557
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและช�ำระภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557
- ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 19/2557 เรื่อง มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้สรรพสามิตพื้นที่ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

กุมภาพันธ์ 2557
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 120) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557

มีนาคม 2557
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 121) ลงวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
- ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 123/2557 เรื่อง มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิ ต เกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น คดี อ าญาอั น เนื่ อ งมาจากการชุ ม นุ ม ปิ ด ล้ อ มและบุ ก รุ ก
หน่วยงานหรือสถานที่ราชการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
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กฎหมายที่ออกใช้						

เรื่อง

เมษายน 2557
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 122) ลงวันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2557

พฤษภาคม 2557
		
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 123) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก�ำหนดเครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์สุราส�ำหรับแสตมป์สุรา
ทีน่ �ำไปใช้ปดิ ภาชนะบรรจุสรุ าแช่และผลิตภัณฑ์ และสุรากลัน่ ชุมชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2557
- ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 230/2557 เรื่อง มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มิถุนายน 2557
		
		
		
		
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 124) ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2557

กรกฎาคม 2557
		

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 125) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557

สิงหาคม 2557
		
		
		
		
		
		
		
		

- ค�ำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 430/2557 เรื่อง มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย
การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระท�ำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2547
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 126) ลงวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
- ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก�ำหนดรหั ส สิ น ค้ า สรรพสามิ ต ส�ำหรั บ ระบบแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATE INTERCHANGE) (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2557

กันยายน 2557
		

- ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด หาแสตมป์ ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557
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การตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ภายใต้การบริหารงานของกรมสรรพสามิตทั้งในด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องมีมาตรฐานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมสรรพสามิต ส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญเป็นผล
มาจากการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการทดสอบของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต อาทิ เช่น สุรา
และแอลกอฮอล์ น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เครือ่ งดืม่ และน�้ำพืชผักผลไม้ ยาสูบ เป็นต้น กล่าวได้วา่ เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของการ
บริหารจัดเก็บภาษีและตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม มีผลการปฏิบัติราชการของห้องปฏิบัติการทดสอบในการส่งเสริมและ
สนับสนุนผลการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
ในด้านมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการทดสอบอยู่ระหว่างการด�ำเนินการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากปัจจุบันห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ทั่วโลกยอมรับวิธีการบริหารตามข้อก�ำหนด มอก. 17025 ในการสร้างความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล โดยตามมาตรฐานดังกล่าวได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. บริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ดา้ นระบบเอกสาร บุคลากร สถานที่ และสภาวะแวดล้อม เครือ่ งมือวิเคราะห์
สารเคมี/สารมาตรฐานและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานก�ำหนดและสามารถปฏิบตั งิ านระหว่างประเทศได้โดยฝึกอบรม
หลักสูตรเพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน มอก. 17025 และหลักสูตรพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้านเทคนิคเฉพาะในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ และจัดท�ำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ
3. จัดท�ำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน มอก. 17025 และเอกสารด้านวิชาการทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. พัฒนาวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
ในระดับโลก (Proficiency Test and Laboratory Correlation) นอกเหนือจากที่ได้ด�ำเนินการแล้วกับห้องปฏิบัติการภายใน
ประเทศ

41

42

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

นอกจากนีก้ ลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลางได้ด�ำเนินการจัดท�ำระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
(Laboratory Information Management System : LIMS) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ โดยยกระดับมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและรถปฏิบัติการเคลื่อนที่
(Mobile Lab) ให้สามารถสนับสนุนงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีและป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลและกระบวนการท�ำงานของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถท�ำงานเป็นแบบอัตโนมัติที่มีความคล่องตัว
ลดเวลา ลดความซ�้ำซ้อนในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การป้อนข้อมูล การมอบหมายงาน การวิเคราะห์ตามข้อก�ำหนด
การตรวจสอบผลการรายงานผลการตรวจวิ เ คราะห์ การแจ้ ง เตื อ น การตรวจสอบย้ อ นหลั ง และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามเวลาจริง ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการว่าจะได้รับการบริการที่ดีรวดเร็ว โปร่งใส มีมาตรฐานในระดับ
สากล และมีมาตรฐานเดียวกันในกรณีที่เป็นรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่ให้บริการทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมสรรพสามิตในปี พ.ศ. 2558 นี้
ในด้านการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการส�ำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามน�้ ำมัน
ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย กลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลางด�ำเนินการจัดท�ำแผนงานการจัดการความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร บูรณาการและ
สนธิก�ำลังระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามน�้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมาย ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
สรรพสามิตของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในเขตความรับผิดชอบ
ของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามน�้ำมันที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือน�้ำมันเถื่อน
โดยมี น างสาวสุ จิ ต รา เลาหวั ฒ นภิ ญ โญ รองอธิ บ ดี เ ป็ น ประธานในพิ ธี ดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2557
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานที่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
ในการอบรมครั้งนี้ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานภายใน ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ / สาขา โดยผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 68 นาย และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการสนธิก�ำลังระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4
ส่วนหน้า กรมศุลกากร ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และรถหน่วยตรวจสอบน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันเคลือ่ นที่ ร่วมกันป้องกัน
และปราบปรามน�้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมายและน�้ำมันเถื่อนอย่างต่อเนื่อง
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แผนภาพแสดง 1 ระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System : LIMS)
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ในด้ า นการให้ ค วามรู ้ แ ละการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง รุ ก
ด�ำเนินการโดยใช้รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
ออกให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าถึงส�ำนักงานสรรพ
สามิตภาค ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และส�ำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตสินค้า ควบคุมและการตรวจวิเคราะห์ทั้งสินค้าสุรา
และน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน

ส�ำหรับแผนการด�ำเนินงานในอนาคตของห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบกรมสรรพสามิ ต มี แ ผนงานโครงการในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง รุ ก โดยการเพิ่ ม จ�ำนวน
ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ให้เพียงพอกับความ
ต้ อ งการของส�ำนั ก งานสรรพสามิ ต ภาค พื้ น ที่ และสาขา
เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี และ
ส่งเสริมป้องกันและปราบปรามทางด้านการปราบปรามของ
กรมสรรพสามิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมสรรพสามิต
และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละภารกิ จ ของ
กรมสรรพสามิตต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ�ในระดับสากล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ
กรมสรรพสามิต ได้ส่งเสริมการดำ�เนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามกรอบ

การบริหารจัดการองค์การที่สำ�นักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำ�ไปใช้ในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ให้มองเห็นความสำ�เร็จและจุดบกพร่องทีต่ อ้ งมีการแก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จนทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
และบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ทำ�ให้ได้รบั รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดจากสำ�นักงาน ก.พ.ร.
3 ปีติดต่อกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จากผล
การดำ�เนินงานหมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ และรางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและการจัดการความรู้
จากผลการดำ�เนินงานของหมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ตามลำ�ดับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับอีก 1 รางวัล คือ รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากผลการดำ�เนินงานของหมวด 3 : การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปีงบประมาณ

หมวดที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

2555
หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ
			

- รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ

2556
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
			

- รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ

		
		

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

- รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและ
การจัดการความรู้

2557
		

หมวด 3 : การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ซึ่งรางวัลที่ได้รับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากร
กรมสรรพสามิ ต ทุ ก คน เนื่ อ งจากรางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
เป็นรางวัลสูงสุดทีม่ อบให้แก่หน่วยงานภาครัฐทีม่ กี ารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ได้ทดั เทียมมาตรฐานสากล ทีไ่ ด้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม
กับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กรเพื่อนำ�พาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการรับสมัครรางวัล ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยได้แจ้งผลการจัดอันดับหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลฯ รายหมวดในภาพรวม ปรากฏว่าระดับประเทศหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
มากที่สุดอันดับ 1 คือ กรมสรรพสามิตและกรมปศุสัตว์ โดยได้รับ 4 รางวัลเท่ากัน
และในระดับกระทรวง (กระทรวงการคลัง) กรมสรรพสามิตก็เป็นหน่วยงานที่ได้
รางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เช่นกัน
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การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
กรมสรรพสามิต ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อย่างยัง่ ยืน

ในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถของส่วนราชการ จึงมีนโยบายให้ขยายผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐไปสู่หน่วยงานภูมิภาค เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่แท้จริงและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จึงได้มนี โยบายให้ขยายผลเกณฑ์ PMQA ให้ใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร โดยให้ทกุ หน่วยงานดำ�เนินการใน 10 ประเด็นทีส่ อดคล้อง
กับเกณฑ์ PMQA ตามตาราง
ประเด็น

สอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หมวด 3 : การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อ 3.1 ก (1) – (3)

2. การสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3 : การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ก (4) (5) และ (7)

3. การสำ�รวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ

หมวด 3 : การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ข (8) - (11)

4. การดำ�เนินการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
			

หมวด 3 : การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ก (6)

5. จัดทำ�แผนธรรมาภิบาลหรือนโยบายกำ�กับดูแลองค์กรที่ดีฯ หมวด 1 : การนำ�องค์การ ข้อ 1.2 ข (3)
6. การจัดทำ�แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต
พร้อมทั้งดำ�เนินการตามแผน (ซักซ้อม)

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ข้อ 6.2 ข (11)

7. การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
			

หมวด 3 : การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ก (5)

8. การปรับปรุงกระบวนการ
			

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ข้อ 6.1 ก (4-6)
และข้อ 6.2 ก (10-12)

9. การจัดการความรู้
			

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ข้อ 4.2 ข (9)

10. การพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
			
			
			

หมวด 1 : การนำ�องค์การ
หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และเป็นตัวชี้วัด
ภายใต้กรอบคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
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และมีรางวัลเป็นสิง่ จูงใจให้กบั หน่วยงานทีม่ ผี ลการดำ�เนินงานดีเด่น ซึง่ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สามารถนำ�แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม กรมสรรพสามิตมีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ได้อย่างมีประสิทธิผล และหน่วยงานภูมิภาคได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน

ระบบควบคุมและติดตามการขนเอทานอล (Ethanol Application)
กรมสรรพสามิตได้พฒ
ั นาระบบควบคุมและติดตามการขนเอทานอล เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
ผลิตเอทานอล และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบต่างๆ
ที่ ส�ำนั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ลดระยะเวลาและค่ า ใช้ จ ่ า ยของผู ้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมในการเดิ น ทางมาท�ำธุ ร กรรมกั บ
กรมสรรพสามิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับความสะดวกในบริการจากกรมสรรพสามิต อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
สามารถอนุมัติการยื่นแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าเอทานอล ได้รวดเร็ว ถูกต้อง เพิ่มความน่าเชื่อถือ มีระบบควบคุมบัญชีต่างๆ
ที่กรมสรรพสามิตก�ำหนดครบถ้วน รวมทั้งการแจ้งวันเวลาและเส้นทางการขนเอทานอล ระบบสามารถตรวจติดตามการขนส่ง
เอทานอลไปยังโรงงานน�้ำมันปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยน�ำเทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติ (2D Barcode) มาช่วยในการตรวจสอบ
เอกสารบนใบขนเอทานอล ว่ามีปริมาณการขนเอทานอลถูกต้องกับที่ได้ระบุไว้หรือไม่ มีฐานข้อมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี
เอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์ความรู้ขององค์กร รวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้นมาเป็นระบบ Expert System และ
ระบบ Knowledge Management เพือ่ เป็นระบบอัจฉริยะไว้ให้เจ้าหน้าทีส่ บื ค้นข้อมูล และช่วยเหลือส�ำหรับเจ้าหน้าทีท่ ตี่ อ้ งการ
ศึกษาจากข้อมูลได้ เป็นระบบที่บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้บริการกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลต้องการ
ยื่นแบบต่างๆ หรือต้องการขนเอทานอลออกจากโรงงานผลิตได้ตลอดเวลา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการปรับปรุงต�ำแหน่ง การเลื่อนต�ำแหน่ง การบรรจุและรับโอน การเปลี่ยนต�ำแหน่ง
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว ได้ด�ำเนินการดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		
12.

ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 21 ราย
ปรับค่าจ้างลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 240 ราย
ลูกจ้างประจ�ำลาออก จ�ำนวน 2 ราย
ย้ายลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 2 ราย
การจ้างพนักงานราชการ จ�ำนวน 59 ราย
พนักงานราชการลาออก จ�ำนวน 15 ราย
การสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป จ�ำนวน 4 ราย
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 95 ราย
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก จ�ำนวน 41 ราย
การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 18 ราย
การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับช�ำนาญการพิเศษมีผู้ขอรับ
การคัดเลือก จ�ำนวน 704 ราย ผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน 46 ราย
การย้ายข้าราชการ จ�ำนวน 210 ราย
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
		
19.
		
20.
21.
		
22.
		
23.
		
24.
25.
		
26.
27.
28.
		
29.
30.
		
31.
		
		
		
		
		
		
		

การเลื่อนข้าราชการ จ�ำนวน 122 ราย
การบรรจุใหม่ จ�ำนวน 30 ราย
การรับโอน จ�ำนวน 30 ราย
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ/พตก. จ�ำนวน 30 ราย
การคัดเลือกให้ข้าราชการได้วุฒิเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 15 ราย
การขอรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 251 ต�ำแหน่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาน�ำเข้าที่ประชุม
อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
การขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 จ�ำนวน 50 ต�ำแหน่ง (ได้รับการ
จัดสรรคืนทั้งหมด) และปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 52 ต�ำแหน่ง
การปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นระดับช�ำนาญการพิเศษ
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ระดับอาวุโส เป็นต�ำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ระดับช�ำนาญการพิเศษ (ผู้อ�ำนวย
การส่วน) ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และ 3 จ�ำนวน 2 ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช�ำนาญการ ปรับเป็นต�ำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช�ำนาญการพิเศษ
(ผู้มีประสบการณ์) ส�ำนักบริหารการคลังและรายได้ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการหรือช�ำนาญการ ปรับเป็นต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับช�ำนาญการพิเศษ (ผู้มีประสบการณ์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง
ก�ำหนดต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง
ก�ำหนดต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสรรพสามิต (10 ภาค) จ�ำนวน 10 ต�ำแหน่ง อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการก�ำหนดต�ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง
การก�ำหนดต�ำแหน่งและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานตั้งใหม่
ก�ำหนดต�ำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ (อ�ำนวยการต้น)
ก�ำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
สาขาเซกา
การด�ำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 10 ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 8 ราย
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 49 ต�ำแหน่ง
การประเมินผลงานบุคคลเพือ่ เลือ่ นขึน้ แต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 46 ราย
- นักวิชาการสรรพสามิต จ�ำนวน 33 ราย
- นักวิชาการเงินและบัญชี จ�ำนวน 3 ราย
- นิติกร จ�ำนวน 3 ราย
- นักวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 3 ราย
- นักตรวจสอบภาษี จ�ำนวน 2 ราย
- นักประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 1 ราย
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 1 ราย

49
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32.
		
33.
		
34.

การประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ จ�ำนวน 31 ราย และเพื่อรับ
เงินประจ�ำต�ำแหน่งในสายงานต่างๆ ระดับช�ำนาญการ จ�ำนวน 1 ราย
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพและลดอัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต
การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 2,002 อัตรา

การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตตามนโยบาย
ที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตมีคุณลักษณะของความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการท�ำงานในบริบทสากล สอดรับยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังทีส่ นับสนุนศักยภาพและเพิม่ ความสามารถการแข่งขัน รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และสอดรับ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 ที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยจัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจหลัก สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอื่นๆ สรุปได้ดังนี้
ลำ�ดับ
โครงการ
รุ่น ผู้ผ่านการ
				 ฝึกอบรม
1

2

3

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมสรรพสามิตในหลักสูตรต่างๆ
(1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บภาษี
(1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันและปราบปราม
(1.3) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9
1
2

413
189
50

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรในหลักสูตรต่างๆ
(2.1) การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง
(2.2) การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารการจัดการ
(2.3) การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(2.4) การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2
16
6
8

308
608
1,413
792

โครงการอื่นๆ เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ข้าราชการบรรจุใหม่ ประกาศนียบัตรไทยกับ 21
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเขียนหนังสือราชการ นวัตกรรมการเปลีย่ นแปลงกรมสรรพสามิต
และการท�ำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ เป็นต้น

1,234
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การให้ทุนการศึกษา
1) กระทรวงการคลังได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแก่ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 20 ราย และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จ�ำนวน 6 ทุน ให้แก่ข้าราชการ
กรมสรรพสามิต รวม 26 ราย ในสาขาวิชาต่าง ดังนี้
สาขาวิชา
สาขาบัญชี
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขารัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รวม

ปีการศึกษา 2557 (ราย)
1
1
16
4
4
26

2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง รวมจ�ำนวน
3 ราย ได้แก่
		 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน 1 ราย
		 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ จ�ำนวน 1 ราย
		 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต จ�ำนวน 1 ราย
3) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ หลักสูตรหลักสูตร MA Business and Management ณ Bath
Spa University สหราชอาณาจักร จ�ำนวน 1 ราย

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 (4th excise innovation awards)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตเกิดความ
ตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคคล/กลุ่มบุคคลต่างๆ
ส่งผลงานเข้าประกวด สรุปได้ดังนี้
ลำ�ดับที่
ประเภท
			
1
ประเภทหน่วยงานระดับส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส�ำนักงานเลขานุการกรม/ส�ำนักงาน
		
สรรพสามิตภาค
			 (1) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
			 (2) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
			 (3) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานภาครัฐ
2
ประเภทหน่วยงานระดับส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
3
ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล
		
รวม

จำ�นวนผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวด

22
1
1
19
9
52

51
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ด้านวินัยและจริยธรรม
ส�ำหรับงานด้านวินัยและจริยธรรม ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�ำเนินการตามแผน/โครงการและมีผลการด�ำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายทุกโครงการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
นโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ประมวลจริยธรรม
รายงานผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยราชการไทย
รายงานผู้กระท�ำผิดวินัย
ด�ำเนินการตรวจสอบประวัติข้าราชการทางวินัย คดีแพ่ง คดีอาญาของข้าราชการ
ด�ำเนินการตามมาตรการของศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
การคัดเลือกข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
การคัดเลือกข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การจัดสวัสดิการกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตด�ำเนินการโครงการให้ทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา พ.ศ. 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่
บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของบุคลากร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินการสวัสดิการกรมสรรพสามิต โดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา รวม 442 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 1,258,0000 บาท
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อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�ำ ปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและ

เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกำ�กับดูแลอย่างเป็นระบบ

1. อำ�นาจหน้าที่

		 (1) ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555
		 (2) มีความอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความคิดเห็น ในการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจกรรมทีต่ รวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบตั งิ านและการเสนอความเห็นของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึง่
บุคคลใด และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น
		 (3) มีอ�ำ นาจและมีสทิ ธิในการเข้าถึงและตรวจสอบบุคคล ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สนิ และการดำ�เนินกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการสอบถาม ขอคำ�ชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจสอบ
		 (4) มีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันจะทำ �ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
		 (5) ไม่มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมิน
และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในเรื่องดังกล่าว
		 (6) ปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณีตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทำ�ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ

2. ความรับผิดชอบ

		 งานบริการให้ความเชื่อมั่น
		 (1) กำ�หนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำ�เนินงาน
ด้านต่างๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใด
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำ�นึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการด้วย
		 (2) ติดตามสอบทานระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้
ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ดำ�เนินไปอย่างเที่ยงธรรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
		 (3) ตรวจสอบเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ข องส่ ว นราชการประจำ� ปี ง บประมาณตามที่
กรมบัญชีกลางกำ�หนดให้ตรวจสอบ
		 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบ 6 ประเภท ได้แก่
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบผลการดำ �เนินงาน (Performance Auditing)
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
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		 (5) ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไป ปริมาณมากน้อยตามความจำ�เป็นและเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำ�คัญ
ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
		 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สัง่ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบตั ติ ลอดจนสอบทาน
ความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
		 (7) ตรวจสอบการดำ�เนินงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
		 (8) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจและรายงานผล ปัญหาอุปสรรค
ในการดำ�เนินการให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
		 (9) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างช้าไม่เกิน 2 เดือน
นับจากวันที่ดำ�เนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน
ผลการตรวจสอบทันที
		 (10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
		

งานบริการให้คำ�ปรึกษา

		 (11) ให้คำ�ปรึกษาและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
		 (12) ให้คำ�ปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และวิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน และ
การจัดทำ�รายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแก่หน่วยรับตรวจ
		

การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน

		 (13) เสนอแผนการตรวจสอบประจำ�ปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
		 (14) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำ�นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
		 (15) พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เช่น จัดทำ�แนวทางคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เผยแพร่
ข้อตรวจพบที่ไม่เฉพาะเจาะจงและข้อเสนอแนะ คำ �ปรึกษา แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
		 (16) พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในให้มศี กั ยภาพ และทันกับเหตุการณ์ปจั จุบนั
		 (17) นำ � โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถช่ ว ยผู้ ต รวจสอบภายในในการทดสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และ
ประมวลผลข้อมูล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการแปลร่ า งประมวลกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต และร่ า งกฎหมายสรรพสามิ ต ระดั บ
อนุบัญญัติ ตลอดจนการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต
จากสภาพการณ์ ที่ ป ระเทศไทยก�ำลั ง จะเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 กรมสรรพสามิตในฐานะหน่วยงานจัดเก็บภาษีบริโภค (Consumption Tax)
ของสินค้าและบริการ รวมทัง้ สถานบริการ และดูแลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศจากทัง้ ผูป้ ระกอบการภายในประเทศ
และผู้น�ำเข้าสินค้าสรรพสามิต จึงมีความจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่อการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดอุปสรรคในการเปิดเสรีทางการค้าในระหว่าง
ประเทศสมาชิก จึงได้จัดให้มีโครงการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตและร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับ
อนุบัญญัติจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยในโครงการจะมีการจัดการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการของกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิตจ�ำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเชิญตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ของประเทศไทย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประเทศที่เข้าร่วมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และเพื่อให้กฎหมายภาษี
สรรพสามิตของประเทศไทยเป็นทีร่ บั รูแ้ พร่หลายในระดับสากล มีมาตรฐานและเอือ้ ต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยกรมสรรพสามิตได้มอบหมายให้สถาบันวิจยั และให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทีป่ รึกษาและด�ำเนินโครงการนี้
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้
1. เพือ่ ให้รา่ งประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตและร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับอนุบญ
ั ญัตทิ จี่ ะใช้บงั คับเป็นกฎหมาย
ในอนาคตอันใกล้ มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้กฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยเป็นที่รับรู้แพร่หลายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายในระดับสากล โดยการเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมายภาษีสรรพสามิตเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของประเทศต่างๆ
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3. เพื่อให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของแต่ละประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานร่วมกันต่อไปในอนาคต
4. เพื่อให้เกิดความสะดวกและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้แก่ผู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้กฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทย รวมถึง
ผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนท�ำธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือภาษา อันจะท�ำให้การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีในบริบท
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด�ำเนินการจัดการประชุมภาษี
สรรพสามิตอาเซียนครั้งที่ 1 ขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากประเทศอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม มีการเผยแพร่ทิศทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
จากตัวแทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ด�ำเนินการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ฉบับที่จัดท�ำโดยสถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับที่กรมสรรพสามิตปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสนอ
ต่อกระทรวงการคลัง และร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับอนุบัญญัติจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

การจัดท�ำโครงสร้างและก�ำหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต (Data Taxonomy)
การเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของภาครัฐ เสมือนเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างกว้างขวาง
องค์กรได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อที่จะด�ำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ซึ่งกรมสรรพสามิตก็เป็น
ส่วนส�ำคัญในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น แต่เนื่องจากข้อมูลภาครัฐส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสาธารณะโดยกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นจึง
เหมาะสมที่จะเปิดเผยและท�ำให้ผู้อื่นสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
การเมือง และเศรษฐกิจอย่างบูรณาการร่วมกันได้ กรมสรรพสามิตจึงได้จัดท�ำโครงสร้าง และก�ำหนดความหมายข้อมูลหลักของ
กรมสรรพสามิต (Data Taxonomy) เพื่อสามารถใช้อธิบายความหมาย นิยาม ของข้อมูล และรายละเอียดที่ส�ำคัญของข้อมูล
ได้อย่างครบสมบูรณ์ ชัดเจน และสามารถใช้ในการอ้างอิง เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับข้อมูล หรือรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ�้ำซ้อน และเงื่อนไขต่างๆ เช่น การจ�ำแนกประเภทสินค้าที่สอดคล้องกับการก�ำหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต การเรียกประเภทสินค้าเดียวกันแต่แสดงการเรียกชือ่ ทีม่ คี วามหมายหลากหลายจะถูกก�ำหนดให้เป็นให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันสามารถลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี และจุดเริ่มต้นของการ
วางรากฐานการพัฒนาการให้บริการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้วยรูปแบบที่เรียกว่า Linked Open Data (LOD)

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

โครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน

ในการด�ำเนิ น งานด้ า นเครื่ อ งมื อ วั ด น�้ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ำ มั น ตามแผนงานของโครงการดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย
การตรวจสอบมาตรวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน การตรวจวัดถังบรรจุน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน และการตรวจสอบ
เครือ่ งวัดระดับและเครือ่ งวัดอุณหภูมนิ �้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน โดยเครือ่ งมือวัดดังกล่าว ติดตัง้ และใช้งานอยู่ ณ โรงอุตสาหกรรม
และคลังน�้ำมันที่อยู่ในข่ายของการควบคุมภาษีสรรพสามิต และ/หรือการน�ำเครื่องมือวัดมาใช้ในการคิดค�ำนวณภาษีสรรพสามิต
เพื่อให้การคิดค�ำนวณภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ จึงต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบเครื่องมือวัดฯ ดังนี้
แผนงาน/โครงการ						

ผลการด�ำเนินงาน

1. การตรวจสอบมาตรวัดน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน

407 เครื่อง

2. การตรวจวัดถังบรรจุน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน

268 ถัง

3. การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน

126 เครื่อง
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งบแสดงฐานะการเงิน

กรมสรรพสามิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์					
		 สินทรัพย์หมุนเวียน				
			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
6,086,813,568.39
			 ลูกหนี้ระยะสั้น
6
1,213,557,707.68
			 วัสดุคงเหลือ
7
577,118,490.46
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
7,877,489,766.53
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
			 ลูกหนี้ระยะยาว
8
32,198,300.00
			 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
9
3,535,809,794.54
			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
10
366,971,722.85
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
11
161,100.00
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
3,935,140,917.39
รวมสินทรัพย์		
11,812,630,683.92
หนี้สิน					
		 หนี้สินหมุนเวียน
			
เจ้าหนี้ระยะสั้น
12
292,329,105.03
			
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
13
1,498,750,316.02
			
เงินรับฝากระยะสั้น
14
557,081,129.63
			
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
2,348,160,550.68
		 หนี้สินไม่หมุนเวียน				
			
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
15
53,249,125.02
			
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
16
2,317,500.00
			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
55,566,625.02
รวมหนี้สิน			
2,403,727,175.70
สินทรัพย์สุทธิ		
9,408,903,508.22
สินทรัพย์สุทธิ				
			
ทุน		
2,016,690,805.61
			
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
7,392,212,702.61
			
รวมสินทรัพย์สุทธิ		
9,408,903,508.22
			
รวมหนี้สินและส่วนทุน		
11,812,630,683.92
				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

				
รายได้

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

				

			

รายได้จากงบประมาณ

18

3,086,044,683.84

			

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

19

2,737,578,883.55

			

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

20

152,272,066.65

			

รายได้อื่น		

602,142.16

รวมรายได้			

5,976,497,776.20

ค่าใช้จ่าย
			

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

22

1,889,661,739.67

			

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

23

521,744,635.75

			

ค่าตอบแทน

24

3,538,234.40

			

ค่าใช้สอย

25

829,251,343.56

			

ค่าวัสดุ

26

274,596,512.86

			

ค่าสาธารณูปโภค

27

80,609,264.80

			

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

28

395,484,310.46

			

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

29

224,939,968.07

			

ค่าใช้จ่ายอื่น

30

178,279,255.93

รวมค่าใช้จ่าย		

4,398,105,265.50

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

1,578,392,510.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ

ทุน

รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ตามที่รายงานไว้เดิม
2,013,815,082.66 4,934,242,769.72
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		 2,096,893,311.41
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หลักการปรับปรุง
2,013,815,082.66 7,031,136,081.13
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2557		
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
2,875,722.95 		
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด		
361,076,621.48
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
2,016,690,805.61 7,392,212,702.61

6,948,057,852.38
2,096,893,311.41
9,044,951,163.79

2,875,722.95
361,076,621.48
9,408,903,508.22

รายงานรายได้แผ่นดิน

กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
				

(หน่วย:บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
			 รายได้แผ่นดิน-ภาษี
384,103,760,552.92
			 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
694,190,881.04
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
384,797,951,433.96
		 หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
297,512,044.23
			 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
4,384,156,781.35
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
380,116,282,608.38
			 รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
380,998,408,676.74
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
(882,126,068.36)
		 ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
1,683,794,889.00
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
801,668,820.64
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายได้แผ่นดิน-ภาษี

กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

				

(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษีทางอ้อม		
		 รายได้ภาษีสรรพสามิตจากการน�ำเข้า
69,505,661,670.20
		 รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์
2,078,695,883.35
		 รายได้ภาษีสุราและแสตมป์สุรา
60,580,029,906.63
		 รายได้ภาษีเบียร์
76,222,748,113.83
		 รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
16,571,590,196.09
		 รายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ
42,952,354,562.52
		 รายได้ภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน�้ำมัน
57,590,277,728.18
		 รายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า
452,706,958.98
		 รายได้ภาษีรถยนต์
55,464,257,146.08
		 รายได้ภาษีแบตเตอรี
1,391,887,219.99
		 รายได้ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส�ำอางค์
111,972,942.26
		 รายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว
745,604.76
		 รายได้ภาษีเรือ
56,438.25
		 รายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่
20,627,518.20
		 รายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
15,754,714.44
		 รายได้ภาษีส�ำหรับสินค้าสารท�ำลายชั้นบรรยากาศโอโซนฯ
108,000.00
		 รายได้ภาษีสถานบริการเฉพาะให้ความบันเทิง
106,708,099.86
		 รายได้ภาษีสถานบริการอื่น
743,222,567.80
รวม รายได้ภาษีทางอ้อม
383,809,405,271.42
รายได้ภาษีอื่น		
			 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น
294,355,281.50
รวม รายได้ภาษีอื่น
294,355,281.50
รวม รายได้แผ่นดิน-ภาษี
384,103,760,552.92
			
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี		
			 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
52,640,239.70
			 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
10,107.97
			 รายได้อื่น
641,540,533.37
			 รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
694,190,881.04

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
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ข้อมูลทั่วไป							
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ระยะสั้น
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการจัดเก็บรายได้ตามกฎหมาย
สรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10400 และมีส�ำนักงาน
ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกรมสรรพสามิต ได้แก่
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
2. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
3. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
4. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
5. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
6. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
7. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน 42,292,812,100
บาท (โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 9,819,087,800 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จ�ำนวน 209,320,400 บาท
งบบุคลากร จ�ำนวน 1,343,074,700 บาท งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 260,235,900 บาท งบเงินอุดหนุน จ�ำนวน 6,200,000 บาท
และงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 40,382,381,100 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำหรับโครงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนบริหารจัดการเศรษฐกิจมหาภาคให้เกิดความยั่งยืนส�ำหรับ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และแผนยกระดับรายได้และเพิ่มก�ำลังซื้อของประชาชนส�ำหรับโครงการมาตรการรถยนต์
คันแรก
กรมสรรพสามิต มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จ�ำนวน 110 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 103 แห่ง และมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง จ�ำนวน 7 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่งหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�ำ
งบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง จึงได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี เรือ่ งการน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชี
ที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ก�ำหนดให้หน่วยงานจัดท�ำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุนส�ำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการน�ำเสนองบการเงินของหน่วยงาน แต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปีแรก
ที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 - เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จากรัฐบาลเพือ่ ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
		 - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยน
ให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการ
เทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
		 ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�ำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการช�ำระหนี้
และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละรายร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 วัสดุคงคลัง
		 - วัสดุคงคลัง หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า
ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First-in First-out หรือ FIFO) เพราะสามารถ
คิดราคาทุนของวัสดุคงคลังได้ใกล้เคียงความจริงไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง เพราะวัสดุคงเหลือในวันสุดท้ายรอบระยะเวลาบัญชี
จะใกล้เคียงกับราคาตลาดในขณะนั้นมากที่สุด
		 - ค่าเผื่อการปรับมูลค่าวัสดุจะตั้งขึ้นส�ำหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 - ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ ส�ำหรับที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
		 - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และ
ไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
		 - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
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		 - ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ
สภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้
จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
		 - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
			 อาคารส�ำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
40 ปี
			 อาคารและบ้านพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นไม้
30 ปี
			 สิ่งปลูกสร้างถาวร
25 ปี
			 สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
15 ปี
			 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ตามอายุสัญญาเช่าหรือไม่เกิน
10 ปี
			 ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
3-10 ปี
			 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3-5 ปี
			 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
5-15 ปี
			 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5-8 ปี		
			 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
3-8 ปี
			 - ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
		 - ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6
ปี		
			 สิทธิบัตร
5
ปี
4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
		 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบ
ให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้
รายได้
		 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือหรือบริจาค
4.7
		
		
		
		

รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
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		 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณ
ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการ
ด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.8 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.9 รายได้แผ่นดิน
		 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลัง
จากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้นรายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็น
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
		 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอืน่ นอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงินยกเว้นในกรณีทมี่ เี งือ่ นไข
เป็นข้อจ�ำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงาน
เกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ     
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)
2,227,970,308.40
         2,317,500.00
        36,727,981.66
3,819,797,778.33
6,086,813,568.39

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานปกติตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนทีห่ น่วยงานได้รบั ไว้เพือ่ รอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึง่ ไม่สามารถ
น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมด
ความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบส�ำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการ
แล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถ
เบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
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เงินฝากคลัง จ�ำนวน 3,819,797,778.33 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้น เป็นเงินนอกงบประมาณที่มี
ข้อจ�ำกัดในการใช้จา่ ยเพือ่ จ่ายต่อไปให้บคุ คลหรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในกฎหมายอันเป็นทีม่ าของเงินฝากคลังนัน้
หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
(หน่วย:บาท)
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต
เงินฝากกรมสรรพสามิต
ภาษีบ�ำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร
เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในส่วนราชการ
เงินฝากเงินรายได้ขององค์การ กรมสรรพสามิต
เงินฝากค่าใช้จ่ายของเงินบ�ำรุงองค์การ (หักในอัตราร้อยละ 1.5)
เงินฝากภาษีสรรพสามิต
เงินค่าใช้จ่ายบริหารงานแสตมป์สรรพสามิต
				

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ		

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว

1,850,447,774.18
115,413,396.52
21,789,869.96
2,520.00
203,009,825.68
69,470,468.45
1,559,524,985.14
   138,938.40
3,819,797,778.33

(หน่วย:บาท)
            472,123.00
            525,127.00
    1,186,554,556.67
        18,901,164.00
                   12.38
       7,104,724.63
1,213,557,707.68

(หน่วย:บาท)
577,118,490.46

(หน่วย:บาท)
32,198,300.00
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หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ
ครุภัณฑ์   
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
รับสินค้า/ใบส�ำคัญ (GR/IR)
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย:บาท)
    2,579,069,693.02
    438,141,848.04
2,140,927,844.98
2,339,214,667.69
  1,392,981,113.25
946,233,554.44
448,648,395.12
3,535,809,794.54

(หน่วย:บาท)
      638,832,302.86
271,860,580.01
366,971,722.85

(หน่วย:บาท)
161,100.00

(หน่วย:บาท)
         5,428,867.52
        70,662,215.20
         8,275,705.16
      170,703,231.06
        23,152,506.36
         1,673,813.35
         4,266,182.17
         7,825,597.32
340,986.89
292,329,105.03
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หมายเหตุ 13 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ส�ำนักบริหารการคลังและรายได้
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 2
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 3
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 4
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 5
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 (3 หน่วยเบิกจ่าย)
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 (4 หน่วยเบิกจ่าย)
ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 (4 หน่วยเบิกจ่าย)
รวมรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 15 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้

หมายเหตุ 16 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการด�ำเนินงาน

(หน่วย:บาท)
      160,098,155.49
        22,801,931.07
      121,943,575.44
      350,509,423.07
      279,124,890.99
        58,054,490.14
      271,368,753.10
      147,025,391.93
      87,823,704.79
1,498,750,316.02

(หน่วย:บาท)
      413,048,466.79
        10,364,754.99
133,667,907.85
557,081,129.63

(หน่วย:บาท)
53,249,125.02

(หน่วย:บาท)
2,317,500.00
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หมายเหตุ 17 รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิยกมา
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้แผ่นดิน
รวมรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด

หมายเหตุ 18 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากเงินกู้จากรัฐบาล
หัก เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
รวมรายได้จากงบประมาณ

หมายเหตุ 19 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หมายเหตุ 20 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

(หน่วย:บาท)
(2,018,984,709.86)
    1,578,392,510.70
801,668,820.64
361,076,621.48

(หน่วย:บาท)
    1,327,233,012.69
      269,167,437.42
      385,465,074.36
         6,194,101.17
      826,596,616.89
      269,223,901.50
         5,437,200.00
       3,272,660.19
3,086,044,683.84

(หน่วย:บาท)
        40,558,739.76
2,697,020,143.79
2,737,578,883.55

(หน่วย:บาท)
      140,881,169.87
   11,390,896.78
152,272,066.65
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ 21 รายได้อื่น
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น             
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - โอนบัตรภาษีเงินนอก
รวมรายได้อื่น

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน     
ค่าล่วงเวลา         
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
ค่าเบี้ยเลี้ยง          
    เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
ค่าจ้าง
      
เงินรางวัล         
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน         
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินเพิ่ม                
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)
               6,560.00
            103,446.38
465,153.37
    5,614,606,214.42
(5,614,579,232.01)
               5,447.34
            (5,447.34)
607,589.50

(หน่วย:บาท)
1,142,604,285.17
30,672,540.00
         4,867,130.56
      114,036,281.13
        27,520,525.50
4,026,527.83
            275,575.61
332,321,157.80
10,095,859.06
      113,910,122.46
        13,429,645.75
644,526.03
        20,367,634.65
        30,551,452.00
         1,633,639.07
        18,950,555.72
18,076,729.62
         1,693,500.00
3,120.00
         2,710,255.37
       1,270,676.34
1,889,661,739.67

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 23 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
(หน่วย:บาท)
เงินบ�ำเหน็จ          
เงินบ�ำเหน็จตกทอด
เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
บ�ำนาญปกติ
บ�ำนาญพิเศษ
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
บ�ำนาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ�ำนาญตาย
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
บ�ำเหน็จรายเดือนส�ำหรับการเบิกเงินบ�ำเหน็จลูกจ้าง
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ อื่น
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

7,138,347.60
        24,497,911.07
        16,933,114.35
      333,238,235.99
            402,517.36
         2,157,573.74
        48,002,108.87
             17,414.80
         2,277,798.57
        80,939,722.40
            644,369.00
               8,030.00
         5,486,004.00
           1,488.00
521,744,635.75

หมายเหตุ 24 ค่าตอบแทน
(หน่วย:บาท)
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน

         1,755,390.00
        1,782,844.40
3,538,234.40
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ 25 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง         
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น      
รวมค่าใช้สอย

หมายเหตุ 26 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ		

หมายเหตุ 27 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า         
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
ค่าโทรศัพท์          
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)
      136,348,569.00
      130,963,519.81
      100,246,447.86
45,335,647.39
      233,130,078.72
            336,850.00
             45,809.00
        76,655,968.15
            277,125.37
         5,681,699.97
            332,160.00
               5,500.00
        36,780,006.16
        54,860,509.37
             33,485.00
         6,477,771.50
1,740,196.26
829,251,343.56

(หน่วย:บาท)
274,596,512.86

(หน่วย:บาท)
50,488,589.33
         2,204,413.64
6,801,704.41
        18,736,361.31
  2,378,196.11
80,609,264.80

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

กรมสรรพสามิต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 28 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์       
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น
ปรับหมวดรายจ่าย
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย:บาท)
        65,762,546.65
217,694,650.13
112,027,113.68
395,484,310.46

(หน่วย:บาท)
6,058,875.17
218,854,281.90
        26,811.00
224,939,968.07

(หน่วย:บาท)
         3,185,955.54
        12,000,000.00
      175,105,986.14
             61,889.67
(4,541,293,767.67)
    4,529,219,192.25
(4,144,337,481.52)
  4,144,337,481.52
178,279,255.93
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2557

1 กิจกรรมสรรพสามิตเพื่อสังคม

พิธสี วดพระอภิธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสโณ )
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานในพิ ธี ส วดพระอภิ ธ รรม บ�ำเพ็ ญ
กุ ศ ลถวายสมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (เกี่ ย ว
อุ ป เสโณ) โดยมี นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมในพิธสี วดพระอภิธรรม ณ วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2556

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหาร
ระดับสูง ร่วมบริจาคเงิน และเครือ่ ง
อุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์
ตามโครงการ สรรพสามิตเพือ่ สังคม
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

4

2

3 พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556

5

โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชน

โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชน

นายทนุ ศั ก ดิ์ เล็ ก อุ ทั ย รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
การคลั ง เป็ น ประธานในการจั ด กิ จ กรรมโครงการ
สรรพสามิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีนายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรม
ดั ง กล่ า ว ณ วั ด เขาติ ง อ�ำเภอปะเหลี ย น จั ง หวั ด ตรั ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การ
ต้อนรับนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
พนัสนิคม ที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรม
“โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชน”
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของกรมสรรพสามิต ประชาชน และนักเรียนในเขตอ�ำเภอ
พนั ส นิ ค ม เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ณ โรงเรี ย นวั ด
กลางทุมมาวาส จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

กฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต

6

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร
ระดับสูงและข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต
เข้าร่วมในพิธี ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร
เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 8
พฤศจิกายน 2556

โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สังคมและชุมชน
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
มอบหมายให้นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
“โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม
และชุมชน” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่
ของกรมสรรพสามิต และประชาชนจ�ำนวนมาก
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งได้เข้าร่วม
งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ผาเงา ครั้งที่ 16
ณ วัดพระธาตุผาเงา อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556

อธิบดีกรมสรรพสามิต น�ำถวายสัตย์ปฏิญาณ

77

7

9
8 พิหน่ธวีมยงานภาครั
อบรางวัลดัชนีวัดความโปร่งใสของ
ฐ พ.ศ. 2555

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานท�ำบุญตักบาตร
และกล่าวน�ำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน โดยมี
คณะผูบ้ ริหารกรมสรรพสามิต และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกรมสรรพสามิต
เข้าร่วม ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

10งานมอบรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 3
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการสัมมนา
วิ ช าการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการเปลี่ ย นแปลงกรมสรรพสามิ ต และ
การมอบรางวัลเพชรสรรพสามิต ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2555 (3rd EXCISE INNOVATION
AWARDS 2012) ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้จดั พิธมี อบรางวัลดัชนี
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2555 โดยนายสมชายพูลสวัสดิ์ อธิบดี
กรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้นางสมณีย์
มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ เป็น
ที่ น ่ า ยิ น ดี ที่ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
กรมสรรพสามิตบรรลุถงึ ดัชนีตวั ชีว้ ดั ความ
โปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึง ได้รับ
รางวัลถึง 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลหน่วยงาน
ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด รายดั ช นี : ดั ช นี ก าร
เข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน และ 2. รางวัลหน่วยงานที่
ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี : ดัชนีผลสัมฤทธิ์
การปฏิ บั ติ ร าชการ จากนายปานเทพ
กล้าณรงค์ราญ และศาสตราจารย์พิเศษ
วิ ช า มหาคุ ณ ประธานกรรมการและ
กรรมการ ป.ป.ช. ตามล�ำดับ ณ ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

11 ตรวจเยี่ยมส�ำนักงานสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายจุมพล ริมสาคร ที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และนางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชน

13

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต น�ำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน
9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ตามโครงการ
สรรพสามิตเพือ่ พัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชน ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

12

โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนา
คุณภาพสังคมและชุมชน
นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต มอบทุนการศึกษา
และอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาให้ แ ก่ ศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นข้ า ง
วัดสุคนั ธาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
พร้ อ มน�ำเหล่ า จิ ต อาสาร่ ว มปรั บ
ภู มิ ทั ศ น์ ตามโครงการสรรพสามิ ต
เพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชน
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
3 มกราคม 2557

14 โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน กรมสรรพสามิต เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ป้องกันและปราบปราม การลักลอบผลิตและจ�ำหน่ายสุราและยาสูบ
ผิดกฎหมาย ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557

15

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบหมายให้นางสมณีย์
มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานและร่วมจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ตามโครงการจัดการผลกระทบทางลบ
ต่อชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ประชาชน ตลอดจนผู้ปกครอง
ร้านค้า และภาคเอกชนต่างๆ ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนของขวัญวันเด็ก
อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน
ที่ร่วมกิจกรรม กว่า 800 คน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่บ้านนักกีฬา
แหลมทอง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

17

16
วันครบรอบปีที่ 82 กรมสรรพสามิต
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงานวันสถาปนา
กรมสรรพสามิ ต ครบรอบปีที่ 82 โดยมีนายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงาน โดยในงานได้จัดการมอบเงินบริจาคเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่ขา้ ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2556
ในการนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแสดง
ความยินดี และบริจาคสมทบทุนกรมสรรพสามิตเพื่อสังคม ณ อาคาร
หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

สวดพระอภิธรรม บ�ำเพ็ญกุศล
ถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสโณ)
นายสมชายพู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิ ต เป็ น ประธานใน
พิธีสวดพระอภิธรรม บ�ำเพ็ญกุศล
ถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว
อุปเสโณ) โดยมี นายจุมพล ริมสาคร
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร
การจั ด เก็ บ ภาษี นายธรรมศั ก ดิ์
ลออเอี่ ย ม รองอธิ บ ดี รั ก ษาการ
ในต�ำแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นา
ระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต
น า ง ส า ว วิ ไ ล ตั น ติ นั น ท ์ ธ น า
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อม
ด้ ว ยข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
ของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธี
สวดพระอภิธรรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

เครือข่ายรณรงค์
นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบหนังสือจากนายชูวิทย์
จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเครือข่าย
เฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ที่ได้
เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้หยุดออกใบอนุญาตขายสุราชั่วคราวทัว่ ประเทศในช่วง
7 วันอันตรายสงกรานต์ และร้องเรียนปัญหาการออกใบอนุญาตที่มากเกินไป
ตรวจจับผู้ที่ขายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต เนื่องจากสร้างปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่
เล่ น น�้ ำ สงกรานต์ ทั้ ง นี้ เ ครื อ ข่ า ยได้ แ สดงละครล้ อ เลี ย น และท�ำกิ จ กรรม
เชิงสัญลักษณ์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่
1 เมษายน 2557

18

19
รณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
นางสมณี ย ์ มงคลโภชน์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
พร้ อ มด้ ว ยนางผุ ส ดี ตามไท รั ก ษาการผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รอง ผบช.น.
นางทิชา ณ นคร ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก และเภสัชกร สงกรานต์
ภาคโชคดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
(สคล.) ร่วมกับ สถานีต�ำรวจชนะสงคราม มูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
รณรงค์เพือ่ สร้างความรับรูแ้ ละกระตุน้ เตือนให้ผปู้ ระกอบการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
และให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการเล่นสงกรานต์อย่าง
เหมาะสม พร้ อ มประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง มาตรการเข้ ม งวด
เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถใหม่คันแรกปฏิบัติ
ตามกฎจราจร ไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (กิจกรรมตามโครงการจัดการ
ผลกระทบทางลบต่อชุมชน : จากภารกิจการให้ใบอนุญาต
ขายสุราและนโยบายรถยนต์คันแรก) ณ ถนนข้าวสาร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

งานรณรงค์ “สงกรานต์ ไทย คนรุ่นใหม่
ไร้แอลกอฮอล์”

20

นางสมณี ย ์ มงคลโภชน์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เดินทางไปตรวจเยี่ยมบูธกิจกรรมของกรมสรรพสามิต
ภายใต้แนวคิด “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่
รถใหม่ คั น แรก ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร ไร้ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไร้ ล ดอุ บั ติ เ หตุ ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ”
(กิจกรรมโครงการจัดการผลกระทบทางลบต่อชุมชน :
จากภารกิจการให้ใบอนุญาตขายสุราและนโยบายรถยนต์
คั น แรก) ในงานรณรงค์ “สงกรานต์ ไ ทย คนรุ ่ น ใหม่
ไร้แอลกอฮอล์” จัดโดยกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยชุ ม ชนร่ ว มรณรงค์ ส ร้ า ง
สังคมปลอดเหล้า และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ณ ลานกิ จ กรรมสถานี ข นส่ ง
ผู ้ โ ดยสารกรุ ง เทพ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิ ม พลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
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24

โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
นางสาววิไล ตันตินนั ท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็ น ประธานในพิ ธี ท�ำบุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสาร
อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ตาม
โครงการสรรพสามิตใสสะอาด โดยมีข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธี
ดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้า อาคารกรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

21

วันสงกรานต์ ประจ�ำปี 2557
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ข้ า ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ร่วมสรงน�้ำ
พระบรมสารีรกิ ธาตุพระพุทธเจ้า พระธาตุอรหันต์
และพระพุทธมหามณี-รัตนปฏิมากร (จ�ำลอง)
เพื่ อ เป็ น ศิ ริ ม งคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ประจ�ำปี 2557 ในการนี้คณะข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ได้ร่วมกันรดน�้ ำ
ขอพรจากคณะผู้บริหารกรมฯ โดยในช่วงเช้าได้
มีพิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคาวหวาน
พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป และภายในงานยัง
ได้มีการจัดบูธนิทรรศการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บุคลากรของกรม
สรรพสามิ ต ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ใน
การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล และภายในบูธ
ได้มีการเล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมเล่น
กิจกรรมภายในบูธ ณ บริเวณอาคารหอประชุม
กรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2557

22

วันสถาปนากระทรวงการคลัง
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 139 และ
งานวันข้าราชการพลเรือนประจ�ำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายทนุศกั ดิ์ เล็กอุทยั
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานและมอบ
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นประจ�ำปี 2556 และมอบ
เกียรติบัตร “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” โดยมี
นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ
ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วม
งานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4 ชัน้ 4 กระทรวงการคลัง
ในการนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตน�ำคณะผู้บริหาร เข้ารดน�ำ้ ขอพรผู้บริหาร
กระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2557 เพื่อสืบสานประเพณี
และวันขึน้ ปีใหม่ของไทย ณ กระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2557

23

กองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร
ให้การต้อนรับนายสมใจนึก เองตระกูล ประธานมูลนิธิพระแก้วมรกต
จ�ำลองกรมสรรพสามิต และคณะ ในโอกาสมอบเงินเพือ่ สนับสนุนกองทุน
สรรพสามิตสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
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รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ�ำปี 2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
เปิดงาน “รณรงค์วนั งดสูบบุหรีโ่ ลก ประจ�ำปี 2557” พร้อมประทานโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ผูท้ �ำคุณ
ประโยชน์และสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ แก่นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต ผู้แทนกรมสรรพสามิต พร้อมทอดพระเนตรการแสดงและนิทรรศการเกี่ยวกับ
การรณรงค์งานวันงดสูบบุหรีโ่ ลก พร้อมฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ และผูไ้ ด้รบั โล่
ประกาศเกียรติคุณ ณ บริเวณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

สัมมนา ระบบ National Single Window
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดการสัมมนาในหัวข้อ “ระบบ
National Single Window กับกรมสรรพสามิต” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

26

25

ประชุมคณะท�ำงานร่วมภาคประชาชน
นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในปการประชุม
คณะท�ำงานร่วมภาคประชาชน ของกรมสรรพสามิต เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการให้บริการจดทะเบียนสรรพสามิต
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยมีข้าราชการ
กรมสรรพสามิต และผูแ้ ทนผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีต่ อ้ งเสียภาษีสรรพสามิต
เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2557

28

โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
อดีตผู้บริหาร เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสรรพสามิต” เพื่อเป็นการ
ปลูกจิตส�ำนึกในการท�ำงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ
การบรรยายเรื่อง ท�ำทุกสิ่ง....ด้วยความรัก โดยอดีตผู้บริหารกรมสรรพสามิต
การแสดง Do it with love จากตัวแทนกรมสรรพสามิตและการแสดง
จากศิลปิน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วม ณ อาคารหอประชุม
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

29

โครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษี
สรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานการประชุม “โครงการเตรียม
ความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” โดยมี
ผู้บริหารกรมสรรพสามิตและเจ้าหน้าที่กรม
สรรพสามิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่ อ วั น ที่
30 มิถุนายน 2557
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30

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย
นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง ร่ ว มเป็ น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดเก็บภาษีอากร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

31

โครงการ คิดส์ (เด็ก)...ห่วงหัว
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางสรรพสามิ ต
เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบหมวกกั น น๊ อ คเด็ ก โครงการ
คิดส์ (เด็ก)...ห่วงหัว ระหว่างชมรมคนห่วงหัว ในมูลนิธิ
เมาไม่ขับ กับ กรมสรรพสามิต ณ อาคารหอประชุม
กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

33

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวค�ำอาศิรวาท
ราชสดุดีสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนารถ
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวง
การคลัง พร้อมด้วย นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต นางสมณีย์ มงคลโภชน์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผูบ้ ริหาร
กระทรวงการคลัง บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวค�ำ
อาศิ ร วาทราชสดุ ดี ส มเด็ จ นางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี ารถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2557 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
โมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2557

วันสถาปนากรมศุลกากร

32

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดง
ความยิ น ดี แ ละมอบเงิ น สนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ โรงพยาบาล
ศรีธญ
ั ญา เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ครบรอบ 140 ปี โดยมี น ายสมชั ย สั จ จพงษ์ อธิ บ ดี
กรมศุ ล กากร ให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ ห้ อ งโถง อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

34

พิธีเปิดสัมมนา “โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การจั ด เก็ บ ภาษี สุ ร า และการจ่ า ยแสตมป์ สุ ร า และการให้ บ ริ ก ารช�ำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่”
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด
สัมมนา “โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีสุรา และการจ่ายแสตมป์สุรา และการให้บริการช�ำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่” โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ทั้งจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต
ซึง่ ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา เพือ่ รองรับการจัดเก็บภาษีและการจ่ายแสตมป์
ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสุรา รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติ
งานในการช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านช่องทางธนาคาร
กรุ ง ไทยและเคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการที่มาติดต่อกับกรมสรรพสามิต ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

อัตราภาษีสรรพสามิต
สรุปบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษี
รายการ

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

ตอนที่ 1
น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
1.1

น�้ำมันเบนซินและน�้ำมันที่คล้ายกัน

		

(1) น�้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว

42

10.00 /ลิตร

0

5.6000 /ลิตร
ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2557
เป็นต้นไป

		

(2) น�้ำมันเบนซินนอกจาก (1)

42

10.00 /ลิตร

0

5.6000 /ลิตร
ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2557
เป็นต้นไป

		
(3) น�้ำมันเบนซินชนิดที่ไร้สารตะกั่วที่น�ำเข้าเพื่อจ�ำหน่าย
			 ให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทย
			 มีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมาย
			 ระหว่างประเทศหรือตามสัญญากับนานาประเทศ
			 หรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
			 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด

42

10.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

		
(4) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
			 รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด

42

10.00 /ลิตร

0

5.0400 /ลิตร
ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2557
เป็นต้นไป

		
(5) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
			 รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด

42

10.00 /ลิตร

0

4.4800 /ลิตร
ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2557
เป็นต้นไป

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

อัตราภาษี
รายการ

		
(6) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตามหลักเกณฑ์
			 และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

42

1.2
แนพทา รีฟอร์เมทไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
		
(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน
42
			 และของเหลวที่คล้ายกัน
		
(2) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีนและ
42
			 ของเหลวที่คล้ายกันที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุการผลิต
			 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและ
			 อุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซลเว้นท์)
			 ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
		
(3) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีนและ
42
			 ของเหลวที่คล้ายกันที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในการ
			 ผลิตน�้ำมัน และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ในโรงกลั่นน�้ำมัน
			 ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.3
น�้ำมันก๊าด และน�้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
		
(1) น�้ำมันก๊าด และน�้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
34
		
(2) น�้ำมันก๊าดที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
34
			 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
			 และอุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซลเว้นท์)
			 ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.4
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่น
		
(1) น�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้
34
			 เชื้อเพลิงของอากาศยาน
		
(2) น�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นที่น�ำไปใช้
34
			 เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับอากาศยานในประเทศ
			 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
		
(3) น�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นที่น�ำไปใช้
34
			 เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
			 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

10.00 /ลิตร

0

0.8400 /ลิตร
ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2557
เป็นต้นไป

10.00 /ลิตร

36

7.0000 /ลิตร

10.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

5.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

4.00 /ลิตร
4.00 /ลิตร

0
ยกเว้นภาษี

3.0550 /ลิตร

4.00 /ลิตร

23

3.0000 /ลิตร

4.00 /ลิตร

1

0.2000 /ลิตร

4.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

85
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

อัตราภาษี
รายการ

1.5
น�้ำมันดีเซลและน�้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน
		
(1) น�้ำมันดีเซลที่มีปริมาณก�ำมะถันเกินร้อยละ 0.005
			 โดยน�้ำหนัก
		
(2) น�้ำมันดีเซลที่มีปริมาณก�ำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005
			 โดยน�้ำหนัก

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

34

10.00 /ลิตร

0

5.3100 /ลิตร

34

10.00 /ลิตร

0

3.2500 /ลิตร
ตั้งแต่วันที่
17 ธันวาคม 2557
เป็นต้นไป

34

10.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

34

10.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

34

10.00 /ลิตร

0

		
(6) น�้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ
34
			 ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ตามหลักเกณฑ์
			 และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.6
ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
		
(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลว
42
			 ที่คล้ายกัน

10.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

10.00 /ลิตร

36

		
(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลว
			 ที่คล้ายกันที่น�ำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน�้ำมัน

42

5.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

		
(3) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลว
			 ที่คล้ายกันที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในกาผลิต
			 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
			 และอุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซลเว้นท์)
			 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด

42

5.00 /ลิตร

ยกเว้นภาษี

		
(3) น�้ำมันดีเซลที่น�ำไปจ�ำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
			 ของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
			 ที่อธิบดีก�ำหนด
		
(4) น�้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่อง ของราชอาณาจักร
			 ในเรือจดทะเบียน ส�ำหรับการประมงตาม
			 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
			 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติ ของเรือนั้นในขณะที่
			 ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
		
(5) น�้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
			 ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
			 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด

3.2500 /ลิตร
ตั้งแต่วันที่
17 ธันวาคม 2557
เป็นต้นไป

5.3100 /ลิตร

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

อัตราภาษี
รายการ

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

1.7
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกัน
		
(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และก๊าซ
34
			 ที่คล้ายกัน
		
(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
34

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

9.00 /ก.ก.

0

2.1700 /ก.ก.

9.00 /ก.ก.

23

2.1700 /ก.ก.

		
(3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว
			 และก๊าซที่คล้ายกัน ที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
			 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและ
			 อุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซเว้นท์) ตามหลักเกณฑ์
			 วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด

34

9.00 /ก.ก.

ยกเว้นภาษี

		
(4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน
			 และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
			 และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
			 แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
			 ที่อธิบดีก�ำหนด

34

9.00 /ก.ก.

ยกเว้นภาษี

1.8
ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทน ในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
		
(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทน 34
13.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 ในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
		

(2) ก๊าซอีเทนเหลว

34

13.00 /ก.ก.

23

2.1700 /ก.ก.

		
(3) ก๊าซอีเทนเหลวที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิต
34
13.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
			 และอุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซลเว้นท์)
			 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.9
เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน
		
(1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว บิททีลีนเหลว
34
9.00 /ก.ก.
23
2.1700 /ก.ก.
			 ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเหลว
			 บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน
		
(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มี
34
9.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 ความบริสุทธิ์ เกินร้อยละ 95
		
(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน
34
9.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 ในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลว
			 ที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90

87

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

88

อัตราภาษี
รายการ

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

		
(4) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลวไอโซเมอร์
34
9.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 ของบิวทิลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว
			 ที่น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
			 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
			 และอุตสาหกรรมสารละลาย (โซลเว้นท์)
			 ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
		
(1) ก๊าซอีเทน
34
13.00 /ก.ก.
23
		
(2) ก๊าซโพรเพน
34
13.00 /ก.ก.
23
		
(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทนไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพ
34
13.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 เป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
		
(4) ก๊าซอีเทน และก๊าซโพรเพนที่น�ำไปใช้ในการผลิต
34
13.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
			 และอุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซลเว้นท์)
			 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.11 เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
		
(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนไอโซเมอร์ของบิวทิลีน
34
9.00 /ก.ก.
ยกเว้นภาษี
			 บิวทาไดอีน ในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
1.12

น�้ำมันเตาและน�้ำมันที่คล้ายกัน

1.13

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

		

(1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

2.1700 /ก.ก.
2.1700 /ก.ก.

42

10.00 /ลิตร

5

0.0000 /ลิตร

42

10.00 /ลิตร

12

0.0000 /ลิตร

		
(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
42
			 ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่
			 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์
			 วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

10.00 /ลิตร

1

0.0000 /ลิตร

		
(1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon
			 Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่
			 อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศก�ำหนด

10.00 /ลิตร

30

0.0000 /ลิตร

42
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(2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
			 (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่
			 มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิต
			 ประกาศก�ำหนดที่น�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
			 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
1.1-1.14 (1) น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
			 ผลิตได้ และน�ำไปใช้ในขบวนการผลิตภายใน
			 โรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
			 และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
		
(2) น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่น�ำไปใช้เป็น
			 วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตใน
			 โรงอุตสาหกรรมน�้ำมัน และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน 		
			 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
			 ที่อธิบดีก�ำหนด

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

42

10.00 /ลิตร

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

ยกเว้นภาษี

ยกเว้นภาษี

ยกเว้นภาษี

ตอนที่ 2
เครื่องดื่ม
2.1
		
		
		
		
2.2
		
		
		
		
		
		
2.3
		
		
		
		
		

น�้ำแร่เทียม น�้ำโซดา และน�้ำอัดลม ที่ไม่เติมน�้ำตาล
หรือสารท�ำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส
(1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
(2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร เกิน 440 ลบ.ซม.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
น�้ำแร่และน�้ำอัดลมที่เติมน�้ำตาล หรือสารที่ท�ำให้หวาน
อื่นๆ หรือ ที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึง น�้ำผลไม้หรือน�้ำพืชผัก
ตามประเภทที่ 02.03
(1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
(2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร เกิน 440 ลบ.ซม.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
น�้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน�้ำพืชผัก
ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติม
น�้ำตาล หรือสารท�ำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
(1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
(2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร เกิน 440 ลบ.ซม.
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม

25
25
25

0.77 /ภาชนะ
0.77 /440 cc.
0.77 /440 cc.

25
25
25

0.77 /ภาชนะ
0.77 /440 cc.
0.77 /440 cc.

20
20
20

0.45 /ภาชนะ
0.45 /440 cc.
0.45 /440 cc.

20
20
20

0.37 /ภาชนะ
0.37 /440 cc.
0.37 /440 cc.

20
20
20

0.45 /ภาชนะ
0.45 /440 cc.
0.45 /440 cc.

20
20
20

0.37 /ภาชนะ
0.37 /440 cc.
0.37 /440 cc.
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- น�้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน�้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก
			 และไม่เติมสุราไม่วา่ จะเติมน�ำ้ ตาล หรือสารท�ำให้หวานอืน่ ๆ
			 หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องมี ส่วนผสมตามที่อธิบดี
			 กรมสรรพสามิตก�ำหนดและต้องได้รับอนุมัติจาก
			 อธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน
		
(1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
		
(2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร เกิน 440 ลบ.ซม.
		
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
		
- น�้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน�้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก
			 และไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติมน�้ำตาล หรือสารท�ำให้
			 หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องมีส่วนผสมตามที่
			 อธิบดีกรมสรรพสามิตก�ำหนดและต้องได้รับอนุมัติ
			 จากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน
		
(1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
		
(2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร เกิน 440 ลบ.ซม.
		
(3) ท�ำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

0.11 /ภาชนะ
0.11 /440 cc.
0.11 /440 cc.

20
20
20

0.45 /ภาชนะ
0.45 /440 cc.
0.45 /440 cc.

4
4
4

20
20
20

0.45 /ภาชนะ
0.45 /440 cc.
0.45 /440 cc.

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

30
30
15

-

15
ยกเว้นภาษี
15

-

15
15

-

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

-

15

-

15

-

ตอนที่ 3
เครื่องไฟฟ้า
3.1 เครือ่ งปรับอากาศทีป่ ระกอบด้วยพัดลม ซึง่ ขับด้วยมอเตอร์
		
และมีส่วนที่ใช้ส�ำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้
		
ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตามที่มีขนาดท�ำความเย็น
		
“ไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง”
		
(1) ชนิดที่ใช้กับรถยนต์
		
(2) อื่นๆ นอกจาก (1)
3.2 โคมไฟฟ้าและโคมระย้า ส�ำหรับติดเพดาน หรือผนัง
		
แต่ไม่รวมถึงที่ใช้ส�ำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะ
		
กลางแจ้ง หรือถนนหลวง
		
(1) โคมไฟฟ้า
		
(2) โคมระย้าชนิดอื่นนอกจากที่ท�ำจากหรือ
			 มีส่วนประกอบของแก้วเลดคริสตัล
			 และแก้วคริสตัลอื่นๆ
		
(3) โคมระย้าที่ท�ำจากหรือมีส่วนประกอบของ
			 แก้วคริสตัลเลดและแก้วคริสตัลอื่นๆ

-
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อัตราภาษี
รายการ

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

ตอนที่ 4
แก้วและเครื่องแก้ว
4.1 แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
		
(1) ชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหารในครัว ในห้องน�้ำ
			 ในส�ำนักงาน ใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์
			 ที่คล้ายกัน
		
(2) ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือ
			 กึ่งรัตนชาติเทียมและแก้วท�ำเป็นของขนาดเล็ก
			 ที่คล้ายกัน และของท�ำด้วยของดังกล่าว
			 นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
			 ที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้ว นอกจากที่เป็น
			 อวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ
			 ท�ำด้วยแก้วที่ท�ำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจาก
			 เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม
			 ลูกกลมขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน
			 1 มิลลิเมตร
		
(3) สินค้าตาม (1) หรือ (2) ที่น�ำไป เป็นวัตถุดิบ
			 หรือส่วนประกอบภายในการผลิตสินค้า
			 หรือสิ่งของอื่น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
			 เงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
		
(4) อื่นๆ

30

-

15

-

30

-

15

-

30

-

ยกเว้นภาษี

-

30

-

ยกเว้นภาษี

-

50

-

30

-

50

-

35

-

ตอนที่ 5
รถยนต์
5.1 รถยนต์นั่ง
		
(1) รถยนต์นั่ง
		 (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,000
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีก�ำลัง
				 เครื่องยนต์ ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
		 (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 2,000
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีก�ำลัง
				 เครื่องยนต์ ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
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		 (1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 2,500
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีก�ำลัง
				 เครื่องยนต์ ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
			 (1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 3,000
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีก�ำลัง
				 เครื่องยนต์ เกิน 220 แรงม้า (HP)
		
(2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger
			 Vehicle: PPV) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการ
			 กระทรวงการคลังประกาศก�ำหนด
			 (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 3,250
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 (2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 3,250
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร
		
(3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
			 ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการ
			 กระทรวงการคลังประกาศก�ำหนด
			 (3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 3,250
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 (3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 3,250
				 ลูกบาศก์เซนติเมตร
		
(4) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรี
			 ว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศก�ำหนด
			 ที่ผลิตจากรถยนต์ กระบะหรือแชสซีนส์
			 และกระจกบังลมหน้า (Chassis With Windshield)
			 ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลง มาจากรถยนต์กระบะ
			 (4.1) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบ
				 อุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
				 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
				 ประกาศก�ำหนด
			 (4.1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบ
					
ไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 (4.1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบ
					
เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

50

-

40

-

50

-

50

-

50

-

20

-

50

-

50

-

50

-

12

-

50

-

50

-

50

-

3

-

50

-

50

-
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กรมสรรพสามิต

อัตราภาษี
รายการ

			 (4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลง
				 ตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษี
				 ตามมาตรา 144 เบญจ
5.2 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
		
(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,000
			 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีก�ำลังเครื่องยนต์
			 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
		
(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 2,000
			 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500
			 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีก�ำลังเครื่องยนต์
			 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
		
(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 2,500
			 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000
			 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีก�ำลังเครื่องยนต์
			 ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
		
(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 3,000
			 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีก�ำลังเครื่องยนต์
			 เกิน 220 แรงม้า (HP)
5.1 และ 5.2 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มี ที่นั่งไม่เกิน 10 คน
5.3 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
		
ซึ่งใช้เป็นรถ
		
(1) ที่ใช้พยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล
			 หรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
			 และจ�ำนวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
			 ประกาศก�ำหนด
		
(2) รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
			 ประเภทประหยัดพลังงาน
			 (2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟ้า
				 (Hybrid Electric Vehicle)
			 (2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 (2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

50

-

ยกเว้นภาษี
ตาม (1) รถยนต์นั่ง (1.1) ถึง (1.4)

50

-

30

-

50

-

35

-

50

-

40

-

50

-

50

-

50

-

ยกเว้นภาษี

-

50

-

10

-

50

-

50

-
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				 (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered
					
Vehicle)
				 (2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell
					
Powered Vehicle)
			 (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
				 สากล (Eco Car)
			 (2.4.1) เครื่องยนต์เบนซินที่มีความจุ
					
ของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300
					
ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 (2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซลที่มีความจุ
					
ของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400
					
ลูกบาศก์เซนติเมตร
		
(3) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
			 ประเภทใช้เชือ้ เพลิงทดแทนทีม่ คี วามจุของกระบอกสูบ
			 ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีคุณลักษณะ
			 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ
			 ก�ำหนด
			 (3.1) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า
				 ร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงได้
			 (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน
					
220 แรงม้า (HP)
			 (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน
					
220 แรงม้า (HP)
			 (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน
					
220 แรงม้า (HP)

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

50

-

10

-

50

-

10

-

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป
50

-

17

-

50

-

17

-

50

-

25

-

50

-

30

-

50

-

35

-
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			 (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
หรือมีก�ำลังเครื่องยนต์เกิน
					
220 แรงม้า (HP)
			 (3.2) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
			 (3.3) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า
				 ร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงได้
			 (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
ตั้งแต่ 1,780 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน
					
220 แรงม้า (HP)
			 (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน
					
220 แรงม้า (HP)
			 (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
และมีก�ำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน
					
220 แรงม้า (HP)
			 (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
					
เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
					
หรือมีก�ำลังเครื่องยนต์เกิน
					
220 แรงม้า (HP)
		
(4) รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้น
			 โดยใช้เครื่องยนต์ของจักรยานยนต์ขนาด
			 ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 (4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ
			 (4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์
				 ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน
				 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

50

-

50

-

50

-

20

-

50

-

22

-

50

-

27

-

50

-

32

-

50

-

50

-

50
50

-

5
5

-
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5.4 รถยนต์กระบะที่ออกแบบส�ำหรับให้มีน�้ำหนักรถ
		
รวมน�้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
		
(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
			 ไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
		 (1.1) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรี
				 ว่าการกระทรวงการคลังก�ำหนด
		 (1.2) ซึ่งมีคุณลักษณะนอกจาก (1.1.1)
		
(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
			 เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

50

-

3

-

50
50

-

18
50

-

50

-

ยกเว้นภาษี

-

50
50

-

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

-

ตอนที่ 6
เรือ
6.
เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน�้ำที่ใช้เพื่อความส�ำราญ
		
(1) เรือยอชต์และยานน�้ำที่ใช้เพื่อความส�ำราญ
			 แต่ไม่รวมถึงเรือตาม (2) และ (3)
		
(2) เรือพาย เรือกรรเชียง และเรือยาง
		
(3) เรือที่ใช้เพื่อเกมกีฬาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
			 และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
ตอนที่ 7
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องส�ำอาง
7
น�้ำหอม หัวน�้ำหอม และน�้ำมันหอม
		
(1) น�้ำมันหอมและหัวน�้ำหอม แต่ไม่รวมถึงน�้ำหอม
			 และหัวน�้ำหอม ตาม (3)
		
(2) น�้ำมันหอม
		
(3) น�้ำหอมและหัวน�้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
			 พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ

ตาม (1) รถยนต์นั่ง (1.1) ถึง (1.4)

20

-

15

-

20
20

-

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

-

30
30

-

20
ยกเว้นภาษี

-

ตอนที่ 8
สินค้าอื่นๆ
8.1 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
		
- พรมและสิ่งทอปูพื้นท�ำด้วยขนสัตว์
		
- อื่นๆ นอกจากพรมหรือสิ่งทอปูพื้น
			 ท�ำด้วยขนสัตว์

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

อัตราภาษี
รายการ

รถจักรยานยนต์
(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
			 ไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
			 เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
			 เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
			 แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
			 เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(5) อื่นๆ
8.3 หินอ่อนและหินแกรนิต

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

8.2

8.4

แบตเตอรี่

		
			
			
8.5
		

แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
จากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด

สารท�ำลายชั้นบรรยากาศ โอโซนประเภท
อนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
(1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์
(2) ไตรคลอโรอีเทน
(3) ไตรคลอโรฟูออโรมีเทน
(4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
(6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
(7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
(8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(9) โบโมไตรฟลูออโรมีเทน
(10) ไดโบโมเตตระฟลูออโรอีเทน
(11) อื่นๆ นอกจาก (1) ถึง (10)

30

-

3

-

30

-

5

-

30

-

10

-

30

-

20

-

30
30

-

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

-

30

-

10

-

30

-

ยกเว้นภาษี

-

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

-

30
301 ตุลาคม 2522 เป็นต้-นไป
30
30
30
30
30
30
30
30
ยกเว้นภาษี
-
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ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

ตอนที่ 9
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
9.1 ไนท์คลับ และดิสโกเธค
		
(1) รายรับของสถานที่ส�ำหรับดื่ม กินและเต้นร�ำ
			 โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือใช้เครื่องเสียง
			 หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
		
(2) รายรับอื่นๆ
9.2 สถานอาบน�้ำหรืออบตัว และนวด
		
(1) รายรับของการให้บริการอาบน�้ำ หรืออบตัว
			 และนวด
		 - รายรับของการให้บริการ อาบน�้ำหรืออบตัว
		
และนวด โดยมีผู้ให้บริการ
		 - รายรับของการให้บริการ อาบน�้ำหรืออบตัว
		
และนวดใน สถานศึกษาหรือในวัดหรือ
		
สถานที่ส�ำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
		 - รายรับของการให้บริการ อาบน�้ำหรืออบตัว
		
และนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
		
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
		 - รายรับของการให้บริการ อาบน�้ำหรืออบตัว
		
และนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือ
		
เพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
		
ที่อธิบดีก�ำหนด
		
(2) รายรับอื่นๆ
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-
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-

20
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ยกเว้นภาษี

-

20

-

10

-

20

-

ยกเว้นภาษี

-

20

-

ยกเว้นภาษี

-

20

-

ยกเว้นภาษี

-

20

-

ยกเว้นภาษี

-

20
20

-

20
20

-

20
20

-

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

-

ตอนที่ 10
กิจการเสี่ยงโชค
10.1 สนามแข่งม้า
		
(1) ค่าผ่านประตู
		
(2) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า
			 โดยหักเงินรางวัล ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่น
			 การพนันแข่งม้าดังกล่าว
		
(3) รายรับอื่นๆ
10.2 รายรับของการออกสลากกินแบ่ง

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

อัตราภาษี
รายการ

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
(หน่วยละ-บาท)
(ร้อยละ)

ลดลงเหลือ/ยกเว้น
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริมาณ
(หน่วยละ-บาท)

ตอนที่ 11
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
11.
		
		

สนามกอล์ฟ
(1) ค่าสมาชิก
(2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ
(3) รายรับอื่นๆ

20
20
20

-

10
10
ยกเว้นภาษี

-

50
50

-

0
0

-

50

-

ยกเว้นภาษี

-

50
50

-

0
0

-

50
50

-

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

-

ตอนที่ 12
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
12.
กิจการโทรคมนาคม
		
(1) กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน
			 - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
			 - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
		
เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ
			 - รายรับอื่นๆ
		
(2) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุคมนาคม
			 ระบบเซลลูล่า
			 - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
			 - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
		
เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ
			 - รายรับอื่นๆ
		
(3) อื่นๆ
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100

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

บัญชีอัตราภาษีสุรา
รายการ

ตามมูลค่า

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย

หน่วยละ - บาท

1. สุราแช่
1.1 ชนิดเบียร์
		 (1) ไม่เกิน 7 ดีกรี
48
					
		 (2) เกินกว่า 7 ดีกรีขึ้นไปเก็บเพิ่มจากอัตราตาม (1)
			 อีกดีกรีละ
1.2 ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท�ำจากองุ่น
		 (1) ไม่เกิน 15 ดีกรี ที่มีราคาขายส่ง ช่วงสุดท้ายไม่เกิน
0
			 600 บาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
		 (2) ไม่เกิน 15 ดีกรี ที่มีราคาขายส่ง ช่วงสุดท้ายไม่เกิน
36
			 600 บาท ขึ้นไป โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
		 (3) เกินกว่า 15 ดีกรีขึ้นไปเก็บเพิ่มจากอัตราตาม
			 (1) และ (2) อีกดีกรีละ
1.3 ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1.1 และ 1.2
		 (1) ไม่เกิน 15 ดีกรี
5
					
		 (2) เกินกว่า 15 ดีกรีขึ้นไปเก็บเพิ่มจากอัตราตาม (1)
			 อีกดีกรีละ

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตร

155
8
3

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตร

1,000
225
1,000
225
3

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตร

70
10
3

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตร

145
40
3

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตร

250
50
3

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ลิตรในจ�ำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า

0
1
0
0.05
6
0.00

2. สุรากลั่น
2.1 ชนิดสุราขาวที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือ
		 สิ่งผสมปรุงแต่ง หรือการปรุงแต่งใดๆ
		 (1) ไม่เกิน 40 ดีกรี
4
					
		 (2) เกินกว่า 40 ดีกรีขึ้นไปเก็บเพิ่มจากอัตราตาม (1)
			 อีกดีกรีละ
2.2 ชนิดอื่นๆ นอกจาก 2.1
		 (1) ไม่เกิน 45 ดีกรี
25
					
		 (2) เกินกว่า 45 ดีกรีขึ้นไปเก็บเพิ่มจากอัตราตาม (1)
			 อีกดีกรีละ
2.3 ชนิดสุราสามทับ
		 (1) ที่น�ำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือที่น�ำไปทางการ
0
			 แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีก�ำหนด		
		 (2) ที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์
0
			 ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีก�ำหนด		
		 (3) อื่นๆ นอกจาก (1) และ (2)
0
					
(ตามกฎกระทรวง ก�ำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2556 ลว. 3 ก.ย. 2556)

รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

บัญชีค่าแสตมป์ยาสูบ
รายการ

ตามมูลค่า

ยาเส้นและยาสูบ มีเพดานอัตราภาษี
90
					

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

หน่วยละ - บาท
3.00

1. ยาเส้น
(1) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบท�ำจากใบยาที่ปลูก และหั่นเอง
0
		 และได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ		
(2) ยาเส้นอื่นนอกจาก (1)
10
					

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม
หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

0.00
0.01

2. ยาสูบ
2.1 บุหรี่ซิกาแรต
87
					

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

1.00

2.2 บุหรี่ซิการ์
20
					

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

1.00

2.3 บุหรี่อื่น
10
					

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

0.01

2.4 ยาเส้นปรุง
20
					

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

1.00

2.5 ยาเคี้ยว
10
					

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

0.10

ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่
รายการ
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการประทับตราไพ่ มีเพดานอัตราภาษี
ก) ไพ่ป๊อกทุกขนาด และทุกชนิด
ข) ไพ่อื่นทุกขนาด และทุกชนิด

ตามมูลค่า
-

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หนึ่งร้อยใบ
หนึ่งร้อยใบ
หนึ่งร้อยใบ

หน่วยละ - บาท
30.00
30.00
2.00
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รายงานประจำ�ปี 2557
กรมสรรพสามิต

คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี 2557
1.

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

15.
16.
17.

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองอธิบดี
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
รองอธิบดี
นางวิมลฉวี คงเอียด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นางอุษามาศ ร่วมใจ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรวรรธน์ ภิญโญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการคลังและรายได้
นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
นายณัฐกร อุเทนสุต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี
นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
นางวัลลีย์ อินทรจักร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นายยุคล ก�ำเหนิดแขก
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง
หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายกฤษณ์ ศรีหิรัญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ			
กรรมการ		
กรรมการ			
กรรมการ			
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ			
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

