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สารจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

	 ในช่วงปลายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อันเป็นผลมาจากการบริโภคและการ

ใช้จ่ายภาครัฐ	รวมทั้งอุปสงค์จากต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลก	และการเติบโตของภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรม	

ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	

	 สำหรับปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2553	 เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศยังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 แม้ว่าจะมี

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงกลางปี	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2553	 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้จำนวน	405,861	

ล้านบาท	สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ	(291,000	ล้านบาท)	 จำนวน	114,861	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	39.47	ทั้งนี้	 มีผลมาจาก

การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากสินค้าน้ำมัน	รถยนต์	เบียร์	และยาสูบ		

	 •	 น้ำมัน	มีการจัดเก็บภาษีได้จำนวน	152,825	ล้านบาท	สูงขึ้นกว่าปีก่อน	(91,058	ล้านบาท)	จำนวน	61,767	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ			

	 	 67.83	ทั้งนี้	เป็นผลจากการปรับอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและเบนซิน		

	 •	 รถยนต์	มีการจัดเก็บภาษีได้จำนวน	77,201	ล้านบาท	สูงขึ้นกว่าปีก่อน	(49,278	ล้านบาท)	จำนวน	27,923	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ			

	 	 56.66	ทั้งนี้	เป็นผลจากการบริโภครถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก	และเนื่องจากมีการชะลอตัวของอุปสงค์ในช่วงปีก่อน	

	 •	 เบียร์	 มีการจัดเก็บภาษีได้จำนวน	58,831	 ล้านบาท	 สูงขึ้นกว่าปีก่อน	(48,993	 ล้านบาท)	 จำนวน	9,838	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ			

	 	 20.08	ทั้งนี้	เป็นผลจากการปรับอัตราภาษีจากร้อยละ	55	เป็นร้อยละ	60	ของมูลค่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2552		

	 •	 ยาสูบ	 มีการจัดเก็บภาษีได้จำนวน	53,381	 ล้านบาท	 สูงขึ้นกว่าปีก่อน	(43,936	 ล้านบาท)	 จำนวน	9,445	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ			

	 	 21.49	ทั้งนี้	เป็นผลจากการปรับอัตราภาษีจากร้อยละ	80	เป็นร้อยละ	85	ตามมูลค่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2552	

	 ด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศ	กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการ	ดังนี้	

	 •	 แก้วเลดคริสตัล	 กรมสรรพสามิตได้ยกเว้นภาษีสำหรับแก้วเลดคริสตัล	 และแก้วเลดคริสตัลอื่นๆ	 ที่นำมาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ		

	 	 ในการผลิตสินค้าอื่นเพื่อการส่งออก	

	 •	 สปา	 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 กรมสรรพสามิตจึงได้ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจสปาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง		

	 	 สาธารณสุข	

	 •	 เครื่องปรับอากาศ	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศในประเทศ	 กรมสรรพสามิตมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษี		

	 	 เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย		

	 ซึ่งในอนาคต	 กรมสรรพสามิตมีแนวคิดในการสนับสนุนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	 โดยการยกเว้นภาษีแบตเตอรี่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ

หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าอื่นเพื่อการส่งออก	และจะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง	E85		

	 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	 กรมสรรพสามิตมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี	 โดยจะมีการใช้มิเตอร์

เครื่องดื่ม	(น้ำอัดลม)	 มาควบคุมการผลิตและเสียภาษี	 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	(Tax	map)	 ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมัน		

ทางบก	(GPS)	การพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี	และการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม	เป็นต้น		

	 ดา้นบคุลากร	 กรมสรรพสามติมกีารพฒันาบคุลากรใหม้มีาตรฐานในการปฏบิตังิาน	 โดยมหีลกัสตูรการพฒันาประกอบดว้ย	 ดา้นการจดัเกบ็ภาษ	ี

ดา้นการปอ้งกนัและปราบปราม	 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ	 และการพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิาร	 นอกจากนี	้ มกีารสรา้งขวญัและกำลงัใจแกบ่คุลากร	

โดยมกีารขอปรบัปรงุตำแหนง่บรหิารจากอำนวยการระดบัตน้เปน็อำนวยการระดบัสงูของสำนกังานสรรพสามติพืน้ที	่จำนวน	44	ตำแหนง่		

	 นอกจากนี้	 ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporation	Social	Responsibility	:	CSR)	 กรมสรรพสามิตได้จัดโครงการสรรพสามิต

ปกป้องสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนชีววิถี	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น		

ที่เกีย่วกบัการนำยาสบูชนดิบหุรีซ่กิาแรตเปน็สว่นประกอบของยากำจดัศตัรพูชื	 โดยผลการดำเนนิการตามโครงการดงักลา่วเปน็การเปลีย่นวธิกีาร

ทำลายของกลางให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม	 ช่วยลดภาวะโลกร้อน	 และส่งเสริมภาคเกษตรในการลดต้นทุน	 โดยนำยาสูบมาเป็นส่วนผสม		

ในการผลิตยากำจัดศัตรูพืช	(ชีวภาพ)	โดยดำเนินการในระยะแรกที่จังหวัดสระแก้ว	และจะขยายผลการดำเนินการไปยังทั่วประเทศต่อไป	

	 สำหรับด้านการพัฒนาระบบการให้บริการ	 กรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบบริการโดยปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ให้บริการแก่

ประชาชนและผู้เสียภาษี	 ให้เป็น	Smart	office	 เบื้องต้นดำเนินการปรับปรุงแล้วจำนวน	21	 แห่ง	 และจะขยายผลดำเนินการในทุกพื้นที่		

ทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2554	 และการปรับเปลี่ยนการให้ข้อมูลข่าวสารจากประชาชนจากการใช้เบอร์โทรศัพท์	Hotline	

หมายเลข	1713	ในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต	และใช้ในการรับฟังและตอบข้อซักถามของประชาชน	ภายใต้แนวคิด			

“ทุกปัญหา	 มีคำตอบ”	 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมในการเปิดใช้หมายเลขดังกล่าว	 อีกทั้งมีการมอบอำนาจ		

ในการตัดสินใจ	(Decentralization)	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ	 โดยได้มอบอำนาจในการคืนและยกเว้น		

ภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในวงเงินไม่เกิน	100	 ล้านบาท	 สินค้าสุราในวงเงินไม่เกิน	5	 ล้านบาท	 สินค้ารถยนต์ในวงเงินไม่เกิน	50			

ล้านบาท	และสินค้าอื่นๆ	ตาม	พ.ร.บ.	พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2527	ในวงเงินไม่เกิน	10	ล้านบาท	

	 ในการดำเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	กรมสรรพสามิตจะดำเนินการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามแผนแม่บทภาษีสรรพสามิต

ที่ได้วางไว้	และเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย	421,476	ล้านบาท	และเข้าสู่ภาวะงบประมาณแบบสมดุลภายใน	5	ปีข้างหน้า		
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นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายสุรพล สุประดิษฐ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต 

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

นายจุมพล ริมสาคร
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
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นางสมณีย์ มงคลโภชน์  
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี 

นายสุพูล ธรรมจักษุ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง 
และรายได้

นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป  
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

นางวัลลีย์ อินทรจักร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า

นางสุวรรณา มีทอง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นางอุษามาศ ร่วมใจ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ 
เลขานุการกรม
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นางเบญจวรรณ บ้านใหม่ 
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 1

นางกัลยา รัญเสวะ  
สรรพสามิตพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา 1

นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์ 
สรรพสามิตพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา 2

นางสาวจรรยา จันทร์ศิริ  
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 

นายพณพงษ์ บุญเอนก 
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 

นายมาโนช พิทักษ์  
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี 

นางสุนิดา ใยสวัสดิ์ 
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 

นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ 
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่เตีย 
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม 
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 

นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์ 
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
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กรมสรรพสามิต

นางดารารัตน์ บรรเทาพล  
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 2  

ร้อยเอกสมบูรณ์ ผิวอ่อน  
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 

นายวีรชาติ รักษ์ศรีทอง  
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 

นายโฆษก บูรณรัช  
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 

นางวรรณภา พลอยประดิษฐ์  
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 

นางสาวญาณินท์ อมาตยกุล  
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ  
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก 

นายสุรชัย โตพานิช  
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว

นางสุรีย์ ศรีสุข  
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 

นายปรีชา เรืองศาสตร์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

นายวรกิจ ชาติการุญ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ตราด 

นายถาวร บุญมี  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ี่ปราจีนบุร ี
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

0�

0�

06

01

0�

0�

07

08

09

8
รายงานประจำปี 2553

นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม  
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 

นายวินัย สุดแก้ว  
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

เรือโทชินวัฒน์ สุทธรัตน์  ร.น.  
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ 

นายไสว อินเงิน  
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 

นายพีระดล จงเจริญรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

นายนพรัตน์ จรรยาวรางกูร 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 

นายสมเดช บุญสาง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 

นางจันทนา แสวงผล  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

นายอภินันท์ สุเมธี  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

09

10

9
กรมสรรพสามิต

นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร 
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

นายธีระศักดิ์ ทิพยวัฒน์  
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม 

นายพันธ์เทพ นิลกำแหง  
สรรพสามิตพื้นที่เลย

นางวิไลพรรณ หอมบุบผา  
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 

นายสนม ชุรินทร  
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 

นางสาวกันต์ฤทัย ชัยพรพิศุทธิ ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

นายชัยสิทธิ์ ธรรมกิจไพโรจน ์  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม 

นายวัชรินทร์ เยาว์ธานี   
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
รักษาราชการแทน
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน ์  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

นางปราณี สุวัณกีฏะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

01 0�

0�

07 08

0�

0�

06

09

10

54-01-005_001-104 thai_V.indd   9 2/9/11   1:27:55 AM



สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

10
รายงานประจำปี 2553
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นางดารัต บินซีดิน  
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5

นางสดศรี พงศ์อุทัย   
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

นางสาวกิตติวรรณ เทวัต  
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 

นายอรรถพันธ์ พงศ์อุทัย  
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา 

นายมงคล คำวงค์ษา   
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 

นายสุภวัฒน์ ทรงตระกูล  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 

นายประสิทธิพล ทองมณีณิชกุล 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่แพร่ 

นายธนันท์ชัย ชิดสิน  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่น่าน

นายสันติ เฟื่องศิริวัฒนกุล  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

11
กรมสรรพสามิต

0�

0�
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01
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07

08

หม่อมหลวงปรางทอง นิลกำแหง 
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ 

นายสันติ บุญไทย  
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

นางสาวนิภา ไตรวิลาสกุล  
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 

นายวิวัฒน์ เขาสกุล  
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

นางสาววัลยา คำมี  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ตาก

นายสมคิด วิเศษพานิช  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

ว่าที่ร้อยตรีอดิศัย พยุงทรัพย์  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

นายธีเรก วิทยายุทธ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

1�
รายงานประจำปี 2553

0�

0�

06

01

0�

0�

07

นางวิมลทิพย์ พิมพ์จันทร ์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 7

นางวิมลฉวี คงเอียด  
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์  
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 

นายอนุกูล พรหมมาศ  
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 

นางมาลินี บุญสม  
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 

นายวรวรรธน์ ภิญโญ  
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 

นางดรุณี จารุภูมิ  
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 

นางเสริมสุข ศรีสุพรรณ  
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

นายภาสกร รัตนสุภา 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1

นางรัชนี พิทักษ์  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

1�
กรมสรรพสามิต

0�

0�

06

01

0�

0�

07

08

นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 8

นางชนานันต์ วันแอเลาะ  
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์  
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 

นายภุชงค์ ชาญศิริวัฒน์  
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง 

นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล  
สรรพสามิตพื้นที่พังงา 

นายอุดมศักดิ์ คันธานนท์  
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 

นายบุญส่ง สุขประเสริฐ  
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

นายทนงศักดิ์ บุญเคลือบ 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

1�
รายงานประจำปี 2553
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นางนันทา อินเงิน  
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 9

ร้อยโทนิพนธ์ พันธ์นวล 
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา 

นางสาววันดี โชคคีรี  
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี 

นายชาญณรงค์ กมลศิริ 
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา

นางสุชาดา โชนะโต  
สรรพสามิตพื้นที่สตูล 

นายชูพงษ์ พลบำรุงวงศ์ 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง

นายชรินทร พิชิตแสนยากร 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส

นางสาวกาญจนา ปรีดีกุล 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

1�
กรมสรรพสามิต

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 10

นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ 
สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 1

นางจิติธาดา ธนะโสภณ 
สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2

นายประพัฒน์ พฤฒิพิบูลธรรม 
สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3

นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี  
สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 4

นายปิยกร อภิบาลศรี  
สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5
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นางนันทา อินเงิน  
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 9

ร้อยโทนิพนธ์ พันธ์นวล 
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา 

นางสาววันดี โชคคีรี  
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี 

นายชาญณรงค์ กมลศิริ 
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา

นางสุชาดา โชนะโต  
สรรพสามิตพื้นที่สตูล 

นายชูพงษ์ พลบำรุงวงศ์ 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง

นายชรินทร พิชิตแสนยากร 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส

นางสาวกาญจนา ปรีดีกุล 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
รักษาราชการแทน 
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
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วิสัยทัศน์ 
องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม 


พันธกิจ 
1. ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 
2. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี 

4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล         


ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 
2. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล         


เป้าประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 
2. เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีมีความเป็นมาตรฐาน 

4. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีการบริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล      

การดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
ประจำปีงบประมาณ 2553 
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การดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
ประจำปีงบประมาณ 2553 

สำนักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี2

สำนักบริหารการคลังและ
รายได้

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ
ทางเทคนิค

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงาน 
กรมสรรพสามิตในปัจจุบัน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายพงษ์ภาณุเศวตรุนทร์



ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสุรพลสุประดิษฐ์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
นายเอกศักดิ์โอเจริญ

รองอธิบดีรักษาการ
ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน

ยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
ดร.บุญชัยพิทักษ์ดำรงกิจ

สำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิบดี
นางภัสฐาปนีมหาวรสินธรณ์

สำนักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี1

สำนักงาน
เลขานุการกรม

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและ
ของกลาง

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่4

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่9

รองอธิบดี
นายจุมพลริมสาคร

สำนักกฎหมาย


สำนักแผนภาษี


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่1

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่7

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10

รองอธิบดี
นางสาวนภารตัน์กลัยาณสตุ
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ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 

 ยุทธศาสตร์ที่1  จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ 1.1  บริหารจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  1) โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน 

  2) โครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตเชิงรุก 

  กลยุทธ์ที่ 1.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี

  1) โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก 

  2) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี 

   เครื่องดื่ม 

  3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก (GPS) กรมสรรพสามิต 

  4) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี (Tax Map) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

  5) โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

  6) โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่มิชอบ 

   ด้วยกฎหมาย 

  7) โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

 ยุทธศาสตร์ที่2  เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 2.1  สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  1) โครงการกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  

   l	 การพิจารณายกเว้นภาษีแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ 

   l	 กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้าสุรา 

   l	 กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี (สินค้าในความรับผิดชอบของสำนักมาตรฐานฯ 2) 

  2) โครงการปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ  ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม 

  1) โครงการจัดทำแผนแม่บทภาษีสรรพสามิต 

 ยุทธศาสตร์ที่3  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กลยุทธ์ที่ 3.1 บริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  1) โครงการพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office 

  2) โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์กรมสรรพสามิต 

  3) โครงการ 5 ส. 

  4) โครงการให้บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย Internet (ขยายระบบ) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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  5) โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก และการเชื่อมต่อระบบงานหลัก  

   (Data Exchange and Performance improvement for Core Application) 

  6) โครงการติดตั้งระบบคิวพร้อมการบริการข้อมูลอัตโนมัติ แบบระบบจอสัมผัส (Queuing and  

   Information Display Kiosk)   

  7) โครงการติดตั้งระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต 

  8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-Office) 

  9) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการ 

   ภาครัฐด้านการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ขององค์กร 

  10) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของกรมสรรพสามิต 

  11) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบสารสนเทศ 

  12) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (PC 600 ชุด และ  

   Printer 300 ชุด) 

  13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต 

  กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารงานแบบบูรณาการ 

  1) โครงการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2552) 

  2) โครงการบูรณาการระบบบริการของกลุ่มภารกิจด้านรายได้  กระทรวงการคลัง 

 ยุทธศาสตร์ที่4  บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล                         

  กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  

  l	 โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล              

  กลยุทธ์ที่ 4.2  บริหารการเปลี่ยนแปลงบนฐานความรู ้

   โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิต     

   l	 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต 

   l	 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร 

  กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร 

  1) โครงการปรับโครงสร้างสรรพสามิตพื้นที่ 

  2) โครงการปรับปรุงสำนักงาน 

   l	 โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิต 

   l	 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3) โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 



��
กรมสรรพสามิต
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 กรมสรรพสามิต มีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนา  
กรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย (Modernization) โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้  


1. ด้านนโยบาย

 1) จัดทำแผนแม่บทภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาภาษีสรรพสามิต   

ซึ่งจะศึกษาร่วมกับภาคเอกชน 

  ผู้รับจ้าง (สวค.) ได้จัดส่งแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ให้กรมสรรพสามิต และกรมสรรพสามิตได้ตรวจรับ

แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้จัดทำแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ จำนวน 20 เล่มต่อไป 

 โดยสาระสำคัญของผลการศึกษา ได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์, การตระหนักถึง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างของประชากรและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการสรุปข้อเสนอแนะ  

คือ กรมสรรพสามิตต้องทบทวนนโยบาย กฎหมาย และวิธีการจัดเก็บภาษีให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการแบ่งสินค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สินค้าบาป/สุขภาพ กลุ่มที่ 2 สินค้าฟุ่มเฟือย และ

กลุ่มที่ 3 สินค้าสิ่งแวดล้อม 

 2) ปรับปรุงกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่  

  • พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  

  • พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  

  • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

  • พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527   

โดยปัจจุบันได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้กระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว 

 3) สร้างความชัดเจนในเรื่องการจัดเก็บภาษี ซึ่งได้ดำเนินการหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่  

  • ยกเลิกการจัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ เฉพาะที่ใช้กับอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย  

   ที่มีขนาดต่ำกว่า 72,000 บีทียู เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 เพื่อ (1) เปิดให้มีการแข่งขัน 

   อย่างเสรี และเป็นธรรม (2) เครื่องปรับอากาศไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยอีกต่อไป (3) เพื่อให้ผู้ผลิต 

   ได้มีการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) ลด 

   ภาระต้นทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการ 

   แข่งขันของประเทศ  

  • ยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่ธุรกิจสปา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 

   โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของชาวต่างชาติ 

ผลการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

�6
รายงานประจำปี 2553

54-01-005_001-104 thai_V.indd   26 2/9/11   1:29:38 AM



   • ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแก้ว 

    เลดคริสตัลและแก้วเลดคริสตัลอื่นๆ ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 

    สินค้าหรือสิ่งของอื่นๆ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 

   • อยู่ระหว่างการตรวจร่างประกาศของคณะกรรมการตรวจกฎหมายฯ และเสนอผู้บริหารกรมฯ  

    ลงนาม เรื่อง การพิจารณายกเว้นภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่วัตถุดิบหรือ 

    ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร  

   • อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังปรับลดอัตราภาษีรถยนต์ E85  

    ลงร้อยละ 3 ต่อคณะรัฐมนตรี (สำหรับรถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 1,780 ซีซี- 

    3,000 ซีซี 

 

2. ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

  1) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีไม่ให้รั่วไหล อาทิ  

   • ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก (GPS) กรมสรรพสามิต โดยพัฒนาระบบ 

    การติดตามการขนส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร และติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักจำนวน 6 จุด  

    ตามแนวตะเข็บชายแดน โดยกำหนดจุดที่ตั้งศูนย์ควบคุมน้ำหนักเครือข่ายกรมสรรพสามิต  

    แล้ว ดังนี้  

    (1) ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 2 จุดติดตั้ง 

     มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมทางหลวง โดยใช้พื้นที่ร่วมกันกับกรมศุลกากร 

    (2) ด่านแม่สาย จ.เชียงราย 

    (3) ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ 

    (4) ด่านหนองคาย จ.หนองคาย 

        ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมศุลกากรทั้ง 3 จุดติดตั้งข้างต้น 

    (5) ท่าเทียบเรือระนอง จ.ระนอง 

         มีการประสานเพื่อขอใช้จุดติดตั้งกับบริษัทเอกชน 

     ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละจุด พร้อมทั้งจัดอบรมเพื่อเตรียม 

    ความพร้อมในการใช้งานแต่ละภาค ซึ่งอบรมไปแล้ว 5 ครั้ง  

   • พัฒนาระบบแผนที่ภาษี (Tax Map) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยพัฒนา 

    ระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมสรรพสามิต ทั้งในด้านการจัดเก็บและ 

    ด้านการปราบปราม ขณะนี้ได้ดำเนินการตกแต่งศูนย์ปฏิบัติการระบบห้องประชุมและติดตั้ง 

    อุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีการทดสอบระบบและใช้งาน เพื่อติดตามประเมินผลระบบ 

    ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน  

    ร่วมกับโครงการ GPS 

   • ติดตั้งมาตรวัด และคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี 

    เครื่องดื่ม โดยจะมีการติดตั้งมาตรวัดฯ เครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน 16 สายการผลิต  

    (บ.ไทยน้ำทิพย์ พื้นที่ปทุมธานี 1, บ.เสริมสุข พื้นที่ปทุมธานี 1 และ บ.อาเจไทย พื้นที่ 

ผลการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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    ชลบุรี 1) ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-Auction ได้บริษัทที่ประมูลได้ราคาต่ำสุด  

    30.3 ล้านบาท คือ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด และจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือน 

    กันยายน 2553 และคาดว่าจะติดตั้งมาตรวัดในเดือนตุลาคม 2553 และประเมินผลการ 

    ใช้งานในเดือนมกราคม 2554 

   • การพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี โดยทบทวนแสตมป์เพื่อให้ปลอมแปลงยาก และ 

    ลดจำนวนรูปแบบแสตมป์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะนำ 

    ไปใช้กับสินค้าสุราและยาสูบ  

    ขณะนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการ 

   เสียภาษีเสนอกรมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  (1) พัฒนาลดรูปแบบจำนวนแสตมป์สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม 

  (2) พัฒนารูปแบบ และลวดลายแสตมป์ 

  (3) พัฒนาการป้องกันและการปลอมแปลง 

  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการแสตมป์ 

  (5) ปรับปรุงกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

   อนึ่ง โครงการนี้อยู่ระหว่างการขอใช้เงินกู้ต่างประเทศ ประเภท Project Finance 

 2) ปรับปรุงด้านการปราบปรามและป้องปรามให้มีการดำเนินการในเชิงบูรณาการทั่วประเทศ 

ได้แก่ 

  • บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลปราบปรามทั้งประเทศ และ 

  • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามมาช่วยในการปราบปรามให้มี 

   ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น  

   (1) เรือเร็วตรวจการณ์ทางทะเลและเรดาร์ตรวจจับพิกัด  

        (2) ติดตั้งระบบการควบคุมและติดตามการขนส่ง (GPS) 

        (3) ระบบแผนที่ภาษี (Tax Map) และแผนที่ผู้กระทำผิด 

 3) ปรับปรุงกระบวนงานและลดจำนวนรายงานในระบบ เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 

  • ปรับลดจำนวนรายงานที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงการรายงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

   ทั่วประเทศที่ต้องรายงานกรมสรรพสามิตทุกเดือนมากกว่า 50 รายงานให้เหลือ 15 แบบ  

   (โดยประมาณ) 

  • เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานจากเดิมรายงานเป็นเอกสาร ให้เป็นรายงานด้วยระบบ 

   อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web-based Application   



3. ด้านการปรับปรุงการบริการประชาชนยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพดังนี้

 1) จัดตั้ง Smart Office และปรับปรุงภาพลักษณ์สำนักงานสรรพสามิต โดยสร้างต้นแบบ Smart 

Office ณ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และมีโครงการพัฒนา Smart Office ให้ครบ 
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85 พื้นที่ ขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่จำนวน 21 พื้นที่ และคาดว่าจะพัฒนาแต่ละพื้นที่เพิ่มเติมให้

เสร็จสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมชำระภาษีที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย 

 2) มอบอำนาจใหส้รรพสามติภาคมอีำนาจในการตดัสนิใจมากขึน้ (Decentralization) เพือ่ใหเ้กดิ

ความคล่องตัวในการให้บริการผู้ประกอบการให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยออกเป็นคำสั่ง  

กรมสรรพสามิต ดังนี้ 

  - คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 223/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

กรมสรรพสามิต ในเรื่องการอนุมัติคืนและยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ ประเภทสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์  

ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

  - คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 223/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

กรมสรรพสามิต ในเรื่องการอนุมัติคืนและยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ สินค้าประเภทสุรา (ตามมาตรา 7 

และ10) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

  - คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 351/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม

สรรพสามิต ในเรื่องการอนุมัติคืนและยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ ประเภทรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 

50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และประเภทสินค้าอื่นๆ ตาม พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

 3) การใช้เทคโนโลยีในการรายงาน โดยให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถรายงานข้อมูล

โดยตรงมายังกรมสรรพสามิต  

 4) ปรับปรุงระบบการตอบรับโทรศัพท์จากเดิมมีเลข 9 หลัก เปลี่ยนให้เป็นเลข 4 หลัก หรือ 

“สายด่วนสรรพสามิต 1713” ซึ่งจะเปิดให้บริการสอบถามข้อมูล หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ตั้งแต่เวลา 

08.30-16.30 น. และแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง มีการทำพิธีเปิด 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 โดย ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธี  

 5) ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี  

  • ลดหลักฐานในการขออนุมัติการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับการส่งออกของผู้ประกอบ 

   อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยเฉพาะธุรกิจการส่งออก 

   รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดื่ม และแบตเตอรี่ 

  • ผ่อนผันให้ไม่ต้องยื่นงบเดือนในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีมากกว่า 12 บริษัท และอุตสาหกรรม 

   เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านที่มีมากกว่า 85 บริษัท ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี  

  • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่งงบเดือนผ่าน web-based application  

   ทำให้ลดภาระผู้ประกอบการในการจัดทำงบเดือนส่งกรมสรรพสามิตทุกเดือน 

  • ลดขั้นตอนการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับเติมในเรือเดินทางไปต่างประเทศ 
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4. ด้านการพัฒนาองค์กร

 1) การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

  • จัดการอบรม/สัมมนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศในด้านการบริหารการจัดเก็บ 

   ภาษีสรรพสามิต จำนวน 20 รุ่น ด้านป้องกันและปราบปราม จำนวน 19 รุ่น และด้านเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ (IT Front/Back Office) จำนวน 21 รุ่น รวมทั้งสิ้น 24 รุ่น 

  • โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จำนวน 4 รุ่น  

 2) การปรับปรุงอาคารสำนักงาน/ศูนย ์ และบ้านพักข้าราชการ โดยในปีงบประมาณ 2553   

กรมสรรพสามิต ได้ของบประมาณการก่อสร้าง 33 โครงการ และได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน7 

โครงการ คือ พื้นที่นครสวรรค์ พื้นที่หนองคาย พื้นที่กำแพงเพชร พื้นที่นครราชสีมา พื้นที่ลำปาง 

พื้นที่ชลบุรีและพื้นที่นครพนม ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้างทุกโครงการแล้ว โดยแต่ละพื้นที่ดำเนิน

การก่อสร้าง  ตามสัญญาจ้าง 

 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ  

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-Office)  

  • โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของกรมสรรพสามิต  

  • โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  

  • การวางแผนแม่บท IT เพื่อมุ่งสู่การนำ IT มาใช้ในการทำงานทุกจุด 







�0
รายงานประจำปี 2553
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การดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2553 

�1
กรมสรรพสามิต

1. ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 152,825.11 91,058.52 61,766.59  67.83  99,000.00 53,825.11 54.37  

2. ภาษียาสูบ 53,359.16 43,936.04 9,423.12 21.45 39,800.00 13,559.16 34.07  

3. ภาษีสุรา 42,398.05 37,981.70 4,416.35 11.63 39,340.00 3,058.05 7.77  

4. ภาษีเบียร์ 58,830.81 48,993.35 9,837.46 20.08  50,400.00 8,430.81 16.73  

5.  ภาษีรถยนต์ 77,201.61 49,278.14 27,923.47 56.67 42,200.00  35,001.61 82.94  

6.  ภาษีเครื่องดื่ม  14,245.28 12,185.93 2,059.35 16.90 12,340.00  1,905.28 15.44  

7.  ภาษีเครื่องไฟฟ้า 1,614.58 3,110.53 -1,495.95 -48.09 3,330.00 -1,715.42 -51.51  

8.  ภาษีรถจักรยานยนต์ 1,979.06 1,608.32 370.74  23.05 1,760.00 219.06  12.45  

9.  ภาษีแบตเตอรี่ 1,947.23 1,478.51 468.72  31.70 1,440.00 507.23  35.22  

10. ภาษีสนามม้า  64.37   72.56  -8.19  -11.29   72.00  -7.63  -10.60  

11. ภาษีสนามกอล์ฟ  452.45   428.21  24.24  5.66   455.00  -2.55  -0.56  

12. ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมฯ    190.22   182.72  7.50  4.10   187.00  3.22  1.72  

13. ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว  39.38   43.36  -3.98  -9.18   41.00  -1.62  -3.95  

14. ภาษีพรม  26.56   31.42  -4.86  -15.47   33.00  -6.44  -19.52  

15. ภาษีไพ่  26.01   42.36  -16.35  -38.60   39.00  -12.99  -33.31  

16. ภาษีสารทำลาย  2.98   6.75  -3.77  -55.85   -    2.98  - 

 ชั้นบรรยากาศโอโซน 

17. ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค  95.36   90.95  4.41  4.85   92.00  3.36  3.65  

18. ภาษีสถานอาบน้ำ  141.07   163.66  -22.59  -13.80   164.00  -22.93  -13.98  

 หรืออบตัวและนวด 

19. ภาษีเรือ  0.11   -    0.11  0.00   -    0.11   -    

20. รายได้เบ็ดเตล็ด  399.61   528.17  -128.56  -24.34   307.00  92.61  30.17  

  

                  รวม 405,839.01 291,221.20 114,617.81 39.36 291,000.00 114,839.01 39.46  

  

หมายเหตุ : จัดทำโดยสำนักแผนภาษี  กรมสรรพสามิต   ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553     

     

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2553 

  จำนวน  ร้อยละ (291,000)  จำนวน  ร้อยละ 

หน่วย: ล้านบาท 

 ประเภทรายได ้ เก็บได้จริง เก็บได้ 
   ปีที่แล้ว 

เปรียบเทียบกับ 
ปีที่แล้ว 

ประมาณการ 
ตามเอกสาร 

เปรียบเทียบกับ 
ประมาณการ 
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ภาษีน้ำมันฯ	 152,825.11	 ล้านบาท

ภาษียาสูบ	 53,359.16	 ล้านบาท

ภาษีสุรา	 42,398.05		ล้านบาท

ภาษีเบียร์	 58,830.81		ล้านบาท

ภาษีรถยนต์	 77,201.61		ล้านบาท

ภาษีเครื่องดื่ม		 14,245.28		ล้านบาท

ภาษีอื่นๆ		 6,978.99		ล้านบาท

รวม	 405,839.01	 ล้านบาท	

31.3%

2.7%

17%

17%

15%

13%

4%

วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2553  

 1. ผลการจัดเก็บรายได้
  ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2553 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 405,839.01 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 

(291,221.20 ล้านบาท) จำนวน 114,617.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.36% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 

(291,000 ล้านบาท) จำนวน 114,839.01 ล้านบาท คิดเป็น 39.46%  

 2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

  2.1 น้ำมันฯ จัดเก็บภาษีได้ 152,825.11 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (91,058.52 ล้านบาท) จำนวน 61,766.59  

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 67.83% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (99,000.00 ล้านบาท) จำนวน 53,825.11 

ล้านบาท คิดเป็น 54.37% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้สูงมากเนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ำมัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 

และเดือนตุลาคม-มกราคม ปีก่อน อยู่ในช่วง 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งมีการปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน

ดีเซล (B2) ไบโอดีเซล (B5) และแก๊สโซฮอล์ ทำให้รายได้ภาษีน้ำมันปีนี้สูงกว่าปีก่อนมาก  

  2.2 รถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 77,201.61 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (49,278.14 ล้านบาท) จำนวน 27,923.47  

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 56.67% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (42,200.00 ล้านบาท) จำนวน 35,001.61 

ล้านบาท หรือ 82.94%  สาเหตุที่จัดเก็บภาษีรถยนต์ได้สูง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความ 

เชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ประกอบกับการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ โดยเฉพาะการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 

อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2553 มีปริมาณรถยนต์ที่เสียภาษีเพิ่มขึ้น 54.42% จำแนกเป็น 

  รถยนต์นั่ง สูงกว่าปีก่อน (194,309 คัน) จำนวน 96,858 คัน หรือเพิ่มขึ้น 49.85% 

  รถยนต์ PPV สูงกว่าปีก่อน (17,378 คัน) จำนวน 9,904 คัน หรือเพิ่มขึ้น 56.99% 

��
รายงานประจำปี 2553

กราฟแสดงรายได้ภาษีสรรพสามิตตามประเภทสินค้า
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  Double cab สูงกว่าปีก่อน (46,673 คัน) จำนวน 32,006 คัน หรือเพิ่มขึ้น 68.57%   

  รถยนต์กระบะ สูงกว่าปีก่อน (164,332 คัน) จำนวน 57,026 คัน หรือเพิ่มขึ้น 34.70%  

  รถยนต์นำเข้า สูงกว่าปีก่อน (28,703 คัน) จำนวน 50,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 174.20%    

  2.3 เบียร์ จัดเก็บได้จำนวน 58,830.81 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (48,993.35 ล้านบาท) จำนวน 9,837.46 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 20.08% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (50,400.00 ล้านบาท) จำนวน 8,430.81 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็น 16.73% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มอัตราภาษีเบียร์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 จาก 

ร้อยละ 55 ของมูลค่าเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่า และปริมาณการผลิตเบียร์โดยรวมสูงกว่าปีก่อน 74.45 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 

4.17% (จาก 1,788.55 ล้านลิตร เป็น 1,863.00 ล้านลิตร) โดยกลุ่มช้าง และกลุ่มไทยเอเชียผลิตเพิ่มขึ้น 18.33% (จาก 568.03 

ล้านลิตร เป็น 672.13 ล้านลิตร) และ 3.70% (จาก 79.70 ล้านลิตร เป็น 82.65 ล้านลิตร) ตามลำดับ 

  2.4 ยาสูบ จัดเก็บภาษีได้ 53,359.16 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (43,936.04 ล้านบาท) จำนวน 9,423.12 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 21.45% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (39,800 ล้านบาท) จำนวน 13,559.16 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ้น 34.07% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงมาก เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 85 ตาม

มูลค่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ทำให้ภาษีต่อซองของบุหรี่ในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณซองละ 6-10 บาท และภาษีต่อซอง

ของบุหรี่นำเข้าเพิ่มขึ้นซองละ 10-14 บาท   

  2.5 สุรา จัดเก็บได้จำนวน 42,398.05 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (37,981.70 ล้านบาท) จำนวน 4,416.35 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 11.63% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (39,340.00 ล้านบาท) จำนวน 3,058.05 ล้านบาท  

คิดเป็น 7.77% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีสุราได้ค่อนข้างสูง เนื่องจาก    

        (1) การเพิ่มอัตราภาษี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 จำนวน 3 รายการ คือ 

                   - สุราขาว เพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณจาก 110 บาท/ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เป็น 

                     120 บาท/ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

                   - สุราผสม เพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณจาก 280 บาท/ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เป็น 

                     300 บาท/ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

          - สุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี ตามมูลค่าจาก 45% เป็น 48% 

   (2) โครงสร้างภาษีสุราที่บิดเบือนทำให้ผู้บริโภคหันมาดื่มสุราผสมมากขึ้น โดยปริมาณสุราผสม รวมปีงบประมาณ 

2553 เพิ่มขึ้น 39.76 ล้านลิตร หรือ 29.33% (สุราผสม สุราพิเศษ และสุราปรุงพิเศษ เป็นสุราที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่สุรา

พิเศษและสุราปรุงพิเศษ จัดเก็บภาษีในอัตราภาษีสูงกว่าสุราผสมถึง 25% ทำให้ราคาสุราพิเศษและสุราปรุงพิเศษ มีราคาสูง

กว่าสุราผสม ผู้บริโภคจึงหันมาดื่มสุราผสมแทน) โดยมีรายละเอียดอัตราภาษี ดังนี้              

                   - สุราผสม อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 50 หรือตามปริมาณ 300 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  

      - สุราพิเศษ และสุราปรุงพิเศษ อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 50 หรือตามปริมาณ 400 บาทต่อลิตรแห่ง

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์                  

               (3) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรกรรมที่ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการ เช่น 

ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาการว่างงานลดลงและการปรับตัวดีขึ้นของ

สถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น 



��
กรมสรรพสามิต
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การตรวจสอบป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีปีงบประมาณ2553(ตุลาคม2552-กันยายน2553)

ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาษีปีงบประมาณ2552(ตุลาคม2551-กันยายน2552)

1. ด้านการตรวจสอบภาษี  

 ได้ดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีสรรพสามิตสินค้าตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2527

��
รายงานประจำปี 2553

หน่วย : ราย : บาท

 หน่วยงาน ปิดสำนวน ประเมินภาษี รวม จำนวนเงิน  

  (ราย) (ราย) (ราย) (บาท) 

ส่วนกลาง (สตป.) 21 32 53 264,901,662.40 

ส่วนภูมิภาค (สสภที่ 1-10) 64 117 181 302,941,555.73 

รวมทั่วประเทศ  85 149 234 567,843,218.13  

หน่วย : ราย : บาท 

 หน่วยงาน ปิดสำนวน ประเมินภาษี รวม จำนวนเงิน  

  (ราย) (ราย) (ราย) (บาท) 

ส่วนกลาง (สตป.) 40 59 99  93,148,719.65  

ส่วนภูมิภาค (สสภที่ 1-10) 33 59 92 7,095,583.62  

รวมทั่วประเทศ  73 118 191 100,244,303.27 
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ตารางแสดงผลการปราบปรามทั่วประเทศปีงบประมาณ2553

ตารางแสดงผลการปราบปรามยาเสพติดปีงบประมาณ2553

2. ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด  ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

��
กรมสรรพสามิต

พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 27,391 87,711,496.85 464,909.36 29,200.00 88,205,606.21 

พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 9,483 147,180,891.53 28,656,109.44 21,230,948.40 197,067,949.37 

พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486 38 40,531.60 350,767.40 1,047,744.00 1,439,043.00 

พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. 2527 4,152 232,429,836.57   -     -    232,429,836.57 

             รวม  41,064 467,362,756.55 29,471,786.20 22,307,892.40 519,142,435.15 

 จำนวน จำนวน                                 ของกลาง    

 คด ี ผู้กระทำผิด ฝิ่น พืชกระท่อม กัญชาแห้ง เมทแอมเฟตามีน ยาไอซ์ ยาเคตามีน 

 (คดี) (ราย) (กรัม) (กก.) (กรัม) (ยาบ้า/เม็ด) (กรัม) (ขวด) 

 57 72  2.15   324.00   6.40 28,621.00 75.55   12.40 

                             หน่วย : ราย : บาท 

    ประเภทค่าปรับ 

        ประเภทคดี จำนวนคดี เปรียบเทียบปรับ ค่าปรับคดี ค่าปรับคดี รวมค่าปรับ  

  (คดี)  ฟ้องศาล ไม่มีตัวผู้ต้องหา
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รายงานประจำปี 2553

เบนซิน 525.68 3,494.49 532.02 3,502.27 538.09 3,629.59 509.07 3,373.79 345.11 2,414.17  

แก๊สโซฮอล์ (E10)  104.07   477.82   109.24   517.90   110.38   520.11   112.91   534.60   221.69 1,315.33  

แก๊สโซฮอล์ (E20)  1.66   0.03   1.85   0.71   1.93   1.30   0.23  -11.98   9.51   53.27    

แก๊สโซฮอล์ (E85)  0.03   0.01   0.04   0.02   0.04   0.02   0.09   0.04   0.08   0.09    

รวมแก๊สโซฮอล์ 105.75   477.86   111.13   518.62   112.35   521.43   113.22   522.66   231.29 1,368.69 

รวมเบนซิน+แก๊สโซฮอล์  631.44 3,972.35 643.15 4,020.89  650.44 4,151.02 622.29 3,896.46 576.40 3,782.86  

ดีเซล  781.62  3,738.40 781.27 3,776.89   863.28 4,076.45 825.02 4,119.00  807.79   4,335.06   

ไบโอดีเซล  764.50 3,891.44  738.60 3,653.16  793.33 4,006.76 733.42 3,744.53 698.40 3,555.58  

รวมดีเซล 1,546.12  7,629.84 1,519.87 7,430.05 1,656.61 8,083.21 1,558.44 7,863.53 1,506.19 7,890.64  

น้ำมันก๊าด  1.57   4.81   1.01   3.10   1.09   3.33   0.20   0.62   0.93   2.85   

น้ำมันเครื่องบินไอพ่น  181.87  -2.47   177.08   3.32   193.01   15.38   184.03   19.90   116.26  -9.25   

ก๊าซ LPG  293.36   637.27   311.48   676.45   299.87   651.88   296.21   643.89   292.86   636.16    

น้ำมันเตา  221.27   106.51   229.18   143.51   176.73   98.67   184.17   89.30   156.15   127.95    

น้ำมันอื่น ๆ   0.52   2.47   0.35   1.90   0.24   0.85   0.17   0.66   1.75   11.34   

            รวม 2,876.14 12,350.78 2,882.13 12,279.23 2,977.99 13,004.35 2,845.51 12,514.37 2,650.55 12,442.55   

       

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปีงบประมาณ 2553  
(ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)  

 
ประเภทน้ำมัน

 ต.ค. - 52 พ.ย. - 52 ธ.ค. - 52 ม.ค. - 53 ก.พ. - 53 

 ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี 

หน่วย : ล้านลิตร,ล้านกก./ล้านบาท 
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กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านลิตร,ล้านกก./ล้านบาท

ที่มา :  ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ        
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1      
หมายเหตุ :  ข้อมูลเดือนกันยายน 2553  เป็นข้อมูลเบื้องต้น

เบนซิน 411.35 2,890.06 390.29 2,732.24 321.76  2,252.92 369.68 2,589.42 

แก๊สโซฮอล์ (E10)  245.71 1,457.92 241.80 1,433.45 208.34 1,241.16 214.98 1,266.84  

แก๊สโซฮอล์ (E20) 10.54   59.02   10.73   60.08   9.83   55.07   10.65   59.64  

แก๊สโซฮอล์ (E85)   0.13   0.13   0.13   0.14   0.10   0.11   0.15   0.16    

      รวมแก๊สโซฮอล์  256.38   1,517.07 252.66 1,493.66 218.28 1,296.33 225.78 1,326.64 

รวมเบนซิน+แก๊สโซฮอล์  667.73 4,407.13 642.96 4,225.90 540.04 3,549.26 595.46 3,916.06  

ดีเซล  1,054.64 5,567.23 1,008.05  5,328.19 823.78 4,313.44 844.67 4,482.57   

ไบโอดีเซล  723.90 3,678.79 691.23 3,524.61 647.90 3,306.58 657.68 3,359.20  

           รวมดีเซล 1,778.53 9,246.02 1,699.28 8,852.81 1,471.68 7,620.02 1,502.35 7,841.76  

น้ำมันก๊าด  1.21   3.70   0.81   2.49   1.13   3.46   1.77   5.41  

น้ำมันเครื่องบินไอพ่น  164.56  28.81   172.44  12.83   72.95  -7.54   76.53   7.54  

ก๊าซ LPG  339.47   737.66   289.52   629.13   307.67   669.77   319.78   695.41  

น้ำมันเตา 197.11   174.50   146.30   119.92   124.73   103.02   109.66   92.33  

น้ำมันอื่น ๆ   0.58   4.87   1.38   9.37   0.17   1.32   0.71   5.25        

รวม 3,149.20 14,602.69 2,952.69 13,852.44 2,518.37 11,939.30 2,606.27 12,563.77 

 ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี 

 
ประเภทน้ำมัน

 มี.ค. - 53 เม.ย. - 53 พ.ค. - 53 มิ.ย. - 53 

เบนซิน 380.36 2,662.92 365.75 2,566.57 381.92 2,673.99 5,071.08 34,782.44 

แก๊สโซฮอล์ (E10)  228.52 1,347.41 256.90 1,532.79 214.78 1,264.73 2,269.33 12,910.05 

แก๊สโซฮอล์ (E20) 11.13   62.34   12.92   72.37   11.07   61.97   92.06   473.83   

แก๊สโซฮอล์ (E85)  0.16   0.17   0.20   0.21   0.19   0.20   1.34   1.29  

      รวมแก๊สโซฮอล์  239.81 1,409.92 270.03 1,605.37 226.04 1,326.90 2,362.73 13,385.17

รวมเบนซิน+แก๊สโซฮอล ์  620.17 4,072.84 635.78 4,171.95 607.97 4,000.90   7,433.81 48,167.61  

ดีเซล  840.71 4,439.31 865.03 4,580.39 915.87  4,864.89 10,411.74 53,621.82   

ไบโอดีเซล  652.07 3,328.81 596.46 3,042.44 469.66 2,367.13 8,167.15 41,459.02  

           รวมดีเซล 1,492.78 7,768.12 1,461.49 7,622.83 1,385.53 7,232.02 18,578.88 95,080.84  

น้ำมันก๊าด  1.03   3.14   1.67   5.11   1.13   3.45   13.57   41.47   

น้ำมันเครื่องบินไอพ่น  53.54  -9.78  53.68  6.22  69.36  -0.97 1,515.30 63.99   

ก๊าซ LPG  308.86   670.80   333.24   723.83   320.56   696.73 3,712.87 8,068.98  

น้ำมันเตา 125.02   96.46   164.18   131.79   89.08   72.59 1,923.59 1,356.58  

น้ำมันอื่น ๆ   0.72   3.31   0.64   2.31   0.54   1.98   7.76   45.65   

           รวม 2,602.11 12,604.89 2,650.68 12,664.05 2,474.17 12,006.69 33,185.80 152,825.12 

 ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี ปริมาณ ภาษี 

 
ประเภทน้ำมัน

 ก.ค. - 53 ส.ค. - 53 ก.ย. - 53 รวม (ต.ค. 52 - ส.ค. 53) 
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ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแยกในประเทศ - นำเข้า  
    

            หน่วย : ล้านบาท 

 
เดือน

 ผลการจัดเก็บภาษีน้ำมัน งบประมาณ 2553 
รวมในประเทศ+นำเข้า 

 ในประเทศ นำเข้า  

 ต.ค. - 51 12,336.46  14.31 12,350.78  

 พ.ย. - 51 12,233.45  45.78 12,279.23  

 ธ.ค. - 51 13,003.16 1.20  13,004.35  

 ม.ค. - 52 12,514.32  0.05  12,514.37  

 ก.พ. - 52 12,442.51 0.04  12,442.55  

 มี.ค. - 52 14,558.78 43.92 14,602.69  

 เม.ย. - 52 13,849.78  2.66  13,852.44  

 พ.ค. - 52 11,937.57   1.73  11,939.30  

 มิ.ย. - 52 12,562.12   1.65  12,563.77  

 ก.ค. - 52 12,598.77   6.12  12,604.89  

 ส.ค. - 52 12,636.27   27.78   12,664.05  

 ก.ย. - 52 11,992.21   14.48   12,006.69  

 รวมทั้งสิ้น 152,665.40   159.72  152,825.12  

ที่มา :  ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    

หมายเหตุ:ข้อมูลเดือนกันยายน 2553  เป็นข้อมูลเบื้องต้น    

ผลการดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 


 1. การปรับปรุงวงเงินการมอบอำนาจคืนและยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าและบริการ

อื่นตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 351/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  

กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 9) ดังนี้ 

  1.1. สินค้ารถยนต์ เดิมมอบอำนาจในการคืนและยกเว้นภาษีฯ ไม่เกิน 5 ล้านบาท เพิ่มเป็นไม่เกิน  

    50 ล้านบาท 

  1.2. สินค้าอื่น เดิมมอบอำนาจในการคืนและยกเว้นภาษีฯ ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพิ่มเป็นไม่เกิน  

    10 ล้านบาท 
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 2. การปรับปรุงรายงานข้อมูลของสำนักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ตามหนังสือที่ กค0616/

ว.739 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 โดยการลดแบบรายงาน ดังนี้  

  2.1 บัญชีแสดงผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำเดือน 

    (ตามหนังสือ กรมสรรพสามิตที่ กค 0709/ว277 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2541) 

  2.2 รายงานสรุปจำนวนผู้จดทะเบียนสรรพสามิต (ตามหนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0713/1836  

    ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2542) 

  2.3 รายงานข้อมูลพื้นฐานและฐานข้อมูลสถานบริการ (Template) (ตามมติคณะกรรมการอำนวย 

    การสำนักและภาค ครั้งที่ 7/2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2542) 

  2.4 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเครื่องหมาย (สติ๊กเกอร์) สำหรับเครื่องปรับอากาศ (มีผล 

    ตั้งแต่รอบรายงานเดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 3. การออกแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับแสตมป์เครื่องปรับอากาศชนิดใช้กับอาคาร 

สำนักงานและบ้านพักอาศัย ที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง (ตามหนังสือ  

กรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว.112 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553) ดังนี้ 

  3.1 แสตมป์เครื่องปรับอากาศ ชนิด FC CD FC นำเข้า และ CD นำเข้า ที่สำนักงานสรรพสามิต 

    พื้นที่ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้า เนื่องจากแสตมป์ยังมีสภาพสมบูรณ์  

    ให้ส่งคืนส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ สำนักบริหารการคลังและรายได้  

  3.2 แสตมป์สรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิด FC CD FC นำเข้า และ CD นำเข้า นอกจากข้อ  

    3.1 หากจะต้องมีการทำลายให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  

    พ.ศ. 2535 

 4. ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 

112 (การจัดทำบัญชีประจำวัน และงบเดือน แสดงรายการ เกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิตและการจำหน่าย

สินค้า) มาตรา 116 (การแจ้งวันเวลาทำการและวันเวลาหยุดทำการ) และมาตรา 117 (การแจ้ง  

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา) ตามประกาศกระทรวงการคลัง   

ณ 10 สิงหาคม 2553 
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รายงานประจำปี 2553

 ในรอบปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุง 

แก้ไขกฎหมาย จำนวนรวม 33 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 13 ฉบับ ประกาศ 

กรมสรรพสามิต จำนวน 3 ฉบับ ระเบียบกรมสรรพสามิต จำนวน 14 ฉบับ และคำสั่งกรมสรรพสามิต จำนวน  

3 ฉบับ ดังนี้  

	 l	 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานบริการ

ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 

2552

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่าย

ให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 

22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขต 

ต่อเนื่องของราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน 

ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 646/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต  

ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 21 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 21 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 21 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 
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การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 

�1
กรมสรรพสามิต

	 l	 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำ

ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  

29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมา

ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผ่อนผันให้ผู้เดินทางนำยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตติดตัวเข้ามาในหรือออก

ไปนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน แต่

ต้องชำระค่าแสตมป์ยาสูบ โดยการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตามวิธีการที่กำหนด ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่

ซิกาแรตที่ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553   

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 8 

มีนาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 8 

มีนาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

จดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 223/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 

(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอก 

ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2553 
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รายงานประจำปี 2553

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและ

เครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับ

เงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการขอรับเงิน

คืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553  

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 สำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมงชนิดอื่นๆ นอกจาก

ชนิดที่ใช้กับรถยนต์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 351/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 

(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 15 

กันยายน พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 15 

กันยายน พ.ศ. 2553 

	 l	 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 22 

กันยายน พ.ศ. 2553 

	 l	 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล 

พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 

การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กรมสรรพสามิต

บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Internet (e-excise) 

อีกก้าวกับบริการด้านภาษี e-excise บริการรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขอชำระภาษี 
ยกเว้นภาษี แจ้งราคา และอื่นๆ ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก รวดเร็ว และ  
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

e-excise ให้บริการผู้ประกอบการมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายภายใต้

แนวคิด 4 ท คือ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยได้มีการพัฒนา

และปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ประกอบการสามารถยื่นชำระ

ภาษีได้ถึง 22.00 น. และยื่นแบบต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถเข้าดู 

รายละเอียดได้ที่ www.excise.go.th


ปัจจุบันระบบe-exciseเปิดให้บริการดังนี้

 • ชำระภาษ ีและเงนิกองทนุ ไดแ้ก ่ เงนิกองทนุอนรุกัษพ์ลงังาน เงนิกองทนุนำ้มนัเชือ้เพลงิ เงนิกองทนุ

  สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ เงนิบำรงุองคก์ารกระจายเสยีง และแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

 • ขอยกเว้น และลดหย่อนภาษี 

 • จดทะเบียนสรรพสามิตตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2527 

 • แจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม 

 • การยื่นแบบงบเดือนต่างๆ 

การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การขอใช้บริการ ผู้ประกอบการ Download แบบคำขอลงทะเบียน และยื่นแบบคำขอลงทะเบียน 

  ต่อกรมสรรพสามิต ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) 

 • เข้าใช้บริการที่ www.excise.go.th เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ (User ID)

  และรหัสผ่าน (Password) ระบบจะตรวจสอบตัวตนหากถูกต้องระบบจะแสดงบริการธุรกรรม 

  อิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านสามารถใช้บริการยื่นแบบต่างๆ ได้ 

 • การชำระภาษีผ่านธนาคารโดยการหักบัญชีหลังจากยื่นแบบชำระภาษี ระบบจะให้เลือกธนาคาร 

  ที่ผู้เสียภาษีต้องการ กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของธนาคาร  

  ทำธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Banking ของธนาคาร 

 • หลังจากชำระภาษีแล้วจะได้รับหมายเลขอ้างอิงซึ่งสามารถนำหมายเลขอ้างอิงมาตรวจสอบผลการ 

  ชำระภาษีได้ กรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบเสร็จไปตามที่อยู่ของผู้ประกอบการตามที่ลงทะเบียนไว้
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แบบบริการที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

1. ระบบงานจดทะเบียนสรรพสามิต 

 • แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตาม พ.ร.บ. 2527 (ภษ.01-04) 

 • แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ  

  (ภษ.01-05) 

2. ระบบงานแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

 • แบบแจ้งราคาขายเฉพาะแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา (ภษ.01-44) 

 • แบบแจ้งราคาขายเฉพาะแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา (ภษ.01-44ก) 

3. ระบบงานชำระภาษี 

 • แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12) 

 • แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12ก) 

 • แบบคำขอหักลดหย่อน (ภษ.01-30) 

4. ระบบงานยกเว้น และลดหย่อนภาษี  

 • แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร (ภษ.01-28) 

 • แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไป 

  เก็บไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า (ภษ.01-28/1) 

 • แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๒ (๔) (ภษ.01-36) 

 • แบบคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อนำไปเติมเรือไป 

  ต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๒ (๔)  (ภษ.01-36/1) 

 • แบบแจ้งตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ 

  เครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน (ภษ.01-46) 

 • แบบคำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง 

  สำหรับเครื่องบินไอพ่นนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน (ภษ.01-46/1) 

 • แบบคำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง 

  สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ภษ.01-46ก)

 • แบบคำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง 

  สำหรับเครื่องบินไอพ่นนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ภษ.01-46ข) 

 • แบบรายการวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-29) 

5. ระบบงานงบเดือน 

 • แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบการผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (ภษ.01-42) 

 • แบบงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42ก) 

 • แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า  (ภษ.01-43)
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โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกฯ
(DataExchangeandPerformanceImprovementforCoreApplions:DEPIDA)

ปัจจุบันกรมสรรพสามิตมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน และบริการ

ประชาชนมากขึ้น ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบงานต่างๆ มีทั้งข้อมูลของหน่วยงานภายใน และข้อมูลของหน่วยงาน

ภายนอก อาทิ ข้อมูลการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น เป็นต้น กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนากลไกการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติระบบข้อมูลเงินกองทุนต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ในรูปแบบ Web Service  

ให้บริการ 4 หน่วยงาน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่จัดเก็บได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล

สามารถขอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเงินกองทุนต่างๆ  ประกอบด้วย  

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 2. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 3. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (สบพน.)  

 4. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) 
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ข้อมูลที่บริการ มีดังนี้ 

 - สำนักงานซึ่งหน่วยงานที่รับชำระภาษี/เงินกองทุนของกรมสรรพสามิต 

 - ชื่อผู้เสียภาษี 

 - เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

 - จำนวนเงินค่าภาษีสุรา/ยาสูบ 

 - จำนวนเงินบำรุงกองทุนนำส่งสุรา/ยาสูบ 

 - จำนวนเงินบำรุงกองทุนนำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง/กองทุนนำส่งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 - เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS 

 - เลขที่ใบนำฝากเงินธนาคาร (Pay-in-slip 16 หลัก) 

ข้อมูลที่ได้ 
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ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

 ได้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งประเภทต่างๆ ให้เป็นระดับสูงขึ้นเนื่องจากบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับ

ผิดชอบ ลักษณะงาน ทั้งด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานได้เปลี่ยนแปลงไปในระดับที่สูงขึ้น กอปรกับ 

กรมสรรพสามิตมีนโยบายให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ โดยได้คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง  

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และอ.ก.พ. กระทรวง ได้อนุมัติ

ตำแหน่งที่ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 1. กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 

1 ตำแหน่ง 

 2.  กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2 ตำแหน่ง 

 3.  ปรับปรุงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่อำนวยการระดับต้น เป็นระดับสูง 44 ตำแหน่ง 

 4.  ปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 33 ตำแหน่ง 

 5.  ปรับปรุงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ 46 ตำแหน่ง 

 6.  ปรับปรุงตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน เป็นระดับชำนาญงาน 71 ตำแหน่ง 



ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณพ.ศ.2553มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. การกำหนดความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้กำหนดรายละเอียดและระดับในมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งการเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2552 และ ที่ นร 1008/ว7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553  ประกอบด้วย 

 1. มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภททั่วไป 

วิชาการ อำนวยการ และบริหาร ประกอบด้วย 

  1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตำแหน่ง 

   ต่างๆ 
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  1.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่ กฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

   จำนวน 5 ฉบับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามความจำเป็น 

 2. มาตรฐานดา้นทกัษะทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏบิตังิานในตำแหนง่ประเภททัว่ไป วชิาการ อำนวยการ 

และบริหาร ประกอบด้วย 

  2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 

  2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ 

  2.3 การคำนวณ 

  2.4 การจัดการข้อมูล 

 3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ 

อำนวยการและบริหาร ประกอบด้วย 

  3.1 สมรรถนะหลัก จำนวน 5 ด้าน 

  3.2 สมรรถนะทางการบริหาร 

  3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 

2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ตาม พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 กำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชามหีนา้ทีป่ระเมนิผล

การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยใช้บังคับตั้งแต่

รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการกำกับติดตามเพื่อให้

ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินไป

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน โดยมีแนวทาง ดังนี ้

 1. รอบการประเมิน ปีละ 2 รอบ 

  รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปีถัดไป 

  รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของปีเดียวกัน 

 2. องค์ประกอบการประเมินต้องมีอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม 

  การปฏิบัติราชการ หรือ สมรรถนะ โดยการกำหนดสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องมีน้ำหนัก 

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70

 3. คะแนนการประเมิน แบ่งเป็นอย่างน้อย 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง

  ช่วงคะแนนของแต่ระดับให้เป็นดุลยพินิจของส่วนราชการ 

 4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 

  ตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน ในการกำหนดตัวชี้วัดพิจารณางานตามคำรับรองฯ งาน 

  ยุทธศาสตร์ งานประจำและงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

 5. การประเมินสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ข้อ สมรรถนะ 

  ทางการบริหาร 6 ข้อ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย 3 ข้อ 
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3. การเลือ่นเงนิเดอืนขา้ราชการ การเลือ่นขัน้คา่จา้งของลกูจา้งประจำ และการเลือ่นขัน้คา่ตอบแทน 

(เงินเดือน) ของพนักงานราชการ 

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ปฏิบัติตามกฎ 

ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 โดยมีการเลื่อนเงินเดือนปกติให้เลื่อนปีละสองครั้งโดย ครั้งที่ 1 

หมายถึงครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม) ครั้งที่ 2 หมายถึง ครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1  

เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน) ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการให้นำผลการปฏิบัติราชการที่ได้ดำเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา 76 มาประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนภายในวงเงิน

ร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม สำหรับครั้งที่ 1 และวันที่ 1 

กันยายน สำหรับครั้งที่ 2 

 การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง เช่นเดียวกับข้าราชการ โดยเลื่อนตามระเบียบ

วา่ดว้ยการเลือ่นขัน้คา่จา้งลกูจา้งประจำของสว่นราชการ พ.ศ. 2544 โดยครึง่ปแีรก (วนัที ่1 เมษายน) ใหค้วบคมุ

จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 1 

มนีาคม สำหรบัการเลือ่นขัน้คา่จา้ง ครึง่ปหีลงั (วนัที ่1 ตลุาคม) ใหอ้ยูภ่ายในวงเงนิเลือ่นขัน้รอ้ยละ 6 ของจำนวน

อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำจำนวนเงินที่ได้จากการเลื่อนขั้น

ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน) มาหักออกก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้น 

ค่าจ้างรวมกันทั้งปี สองขั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1  มีนาคม 

 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของพนักงานราชการ เลื่อนปีละ 1 ครั้ง คือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  

ของทุกปี โดยจะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 8 เดือน และให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปีละ 2 ครั้ง ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ 

พนักงานราชการ 

4. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคล เพื่อนำไปใช้สำหรับการบริหารงานบุคคล 

 โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Departmental Personnel Information 

System เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำระดับกรม ภายใต้โครงการ Government Manpower Planning and Information 

System มีการพัฒนาและปรับปรุงหลายครั้ง เพื่อให้ทันกับความต้องการ กฎ ระเบียบและเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง จนได้ระบบ DPIS Version 2.8 เมื่อปี พ.ศ. 2542 Version 3 ในปี พ.ศ. 2546 และได้เปลี่ยนชื่อ

โปรแกรมเป็น “โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม” และเผยแพร่ให้ส่วนราชการ นำไปปรับ

ใช้หลังคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 เห็นชอบกับระบบ DPIS Version 3.0 ที่

สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ จากนั้นสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนา DPIS Version 3.5 

เพื่อให้ส่วนราชการได้ใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สามารถนำข้อมูลของพนักงาน

ราชการเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเช่นกัน 

5. มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

 เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐแนวใหม่ และการใช้กำลังคนภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด เต็มศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุด  
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โดยกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลา

ทวีคูณ) ซึ่งกรมสรรพสามิตมีข้าราชการเข้าร่วมมาตรการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการ  

1 ตุลาคม 2553) จำนวน 44 ราย  

6. การจัดสวัสดิการ ดำเนินการ ดังนี้ 

 - โครงการตรวจสุขภาพประจำปี : กรมสรรพสามิตได้จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพพลานามัย  

แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยจัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นสวัสดิการและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการและลูกจ้างได้ตรวจสุขภาพของตนเอง ได้รู้ทันต่อ 

โรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสามารถรักษาให้หายได้ภายในระยะเริ่มแรก  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

จำนวน 2,365 ราย 

 - โครงการตรวจพนักงานขับรถยนต์ : เนื่องจากผู้บริหารและข้าราชการของกรมสรรพสามิตมีความ

จำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่โดยใช้รถยนต์ของทางราชการ พนักงานขับรถยนต์ต้องมีความ

พร้อมทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ ในการขับรถยนต์มิให้เกิดอุบัติเหตุเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 

และบุคลากรของกรมฯ และปัจจุบันยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) ได้เข้ามาแพร่หลายในสังคมเป็นอย่างมาก พนัก

งานขับรถยนต์อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการปรามมิ

ให้พนักงานขับรถยนต์ไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดประเภทดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 695 ราย 

 - การจัดสรรเงินส่วนลดสลากบำรุงการกุศล : กรมบัญชีกลางได้จัดสรรเงินส่วนลดสลากบำรุงการกุศล

ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กรมสรรพสามิต ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 1,920,000 บาท ซึ่งกรมฯ  

ได้สั่งการให ้ เปิดบัญชี “ส่วนลดสลากบำรุงการกุศล” ธนาคารออมสิน สาขาราชวัตร โดยผู้อำนวยการกองการ

เจ้าหน้าที่ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน) และเลขานุการกรม เป็นผู้มีอำนาจลงนาม

ฝาก - ถอน และปิดบัญชีดังกล่าว การจัดสรรเงินฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

วิธีการจัดสรรฯ จัดสรรเข้ากองทุนร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือจัดสรรตามจำนวนข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน

จริงในสำนักงานสรรพสามิตภาค/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ผู้ได้รับสวัสดิการ จำนวน 5,970 ราย 

 -  อาคารบ้านพักกรมสรรพสามิต : สิ่งปลูกสร้างที่กรมสรรพสามิตจัดขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อ

บรรเทาความเดอืดรอ้น สำหรับข้าราชการ จำนวน 1 อาคาร รวม  24 ห้องพัก ผู้ได้รับสวัสดิการ รวม 38 ราย 

และลูกจ้างในสังกัดกรมสรรพสามิต จำนวน 1 อาคาร รวม 60 ห้องพัก ผู้ได้รับสวัสดิการ รวม 60 ราย ในปีนี้ได้

ดำเนินการปรับปรุงห้องพักอาคารบ้านพักกรมฯ ที่จัดให้ข้าราชการพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร รวม 24 

ห้องพัก 

 - สถานพยาบาลกรม : จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการกองทุนกรมสรรพสามิต โดยรับสนับสนุนเงินค่า

ใช้จ่ายในการดำเนินงานจากกองทุนกรมสรรพสามิต ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้เพือ่เปน็สวสัดกิาร รกัษาอาการเจบ็ปว่ยเลก็นอ้ย (First Aid) ของขา้ราชการลกูจา้งของ

กรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติราชการ หรือมารับการฝึกอบรม โดยจัดให้มีแพทย์ 

มาใหก้ารรกัษา 2 วนั คอื วนัจนัทร ์และวนัพฤหสับด ีระหวา่งเวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรบัพยาบาล มาใหบ้รกิารทุก

วันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้ได้รับสวัสดิการ รวมจำนวน 5,396 ราย (เฉลี่ย 423 คน/เดือน) 

 - ทุนการศึกษาบุตร : ดำเนินการตามมติคณะกรรมการกองทุนกรมสรรพสามิต ที่เห็นชอบเกี่ยวกับการ

ให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษากับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมสรรพสามิต โดยได้ร่วมกัน
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กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุน รวมทั้งให้ขอรับการสนับสนุนเงิน จากมูลนิธิพระแก้วมรกตจำลอง กรม

สรรพสามิต ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ผู้ได้รับสวัสดิการ จำนวน 273 ราย 

 - สำรวจความพงึพอใจทีม่ตีอ่ปจัจยัความผาสกุ และกรมสรรพสามติ : ดว้ยการบรหิารจดัการภาครฐั

(PMQA) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 สำหรับหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล HR 1 ได้กำหนดให้ส่วน

ราชการต้องกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อ

องค์กร ในการนี ้ไดม้กีารสำรวจความพงึพอใจฯ จำนวน 1 ครัง้ 

 - การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ : เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ มี

คุณภาพชีวิตที่ดีจึงสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน 2 

โครงการ  คือ 

  1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของบุคลากรฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60  ราย 

    2. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 125 ราย 



ส่วนสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

1. การกำหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ (Career Path) 

 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ เป็นแผนผังแสดงให้ข้าราชการของกรมสรรพสามิตมองเห็นเส้น

ทางความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง สามารถกำหนดอนาคตในอาชีพราชการ รวมถึงการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่ตนเองกำหนดไว้ และประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการกำหนด

แผนงานต่างๆ เช่น แผนพัฒนาข้าราชการหรือแผนบรรจุแต่งตั้งทดแทน เป็นต้น ประกอบด้วย แผนผังเส้น

ทางในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทบริหาร 

และมาตรฐานตำแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป 

2. การพิจารณาโยกย้ายข้าราชการ 

 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่างในหน่วยงานต่างๆ 

จำนวน 80 รายโดยพิจารณาจากคำร้องขอย้ายของข้าราชการ คำขอปรับปรุงตัวบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัด 

3.  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ชำนาญงานที่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 6 ปี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

ทดแทนตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ 



ส่วนวินัยและจริยธรรม

1. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 11 โครงการย่อย (ตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 4 ของ

สำนกังาน ป.ป.ท.) 

 ผลการดำเนินการตามแผนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2553 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ตามระดับขั้นตอนที่ 1-5 ตามแผนการดำเนินการฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด ทั้งนี้ การดำเนิน
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การตามแผนดังกล่าว ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วิเคราะห์ความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำ

ปีงบประมาณ 2553 และดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งการดำเนินการทั้ง 11 โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (4 โครงการ) 

 ผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบแล้ว ทั้งนี้ การคัดเลือกโครงการตามองค์ประกอบ 4 ด้าน 

ดังนี ้

 1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  โครงการสรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อมสนับสนุนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  มีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  โครงการ Smart Office มีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 3. นโยบายด้านองค์การ 

  โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมาย มีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

  โครงการ KM มีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

3. ดำเนนิการทางวนิยัขา้ราชการไดร้บั 49 เรือ่ง แลว้เสรจ็ 29 เรือ่ง อยูร่ะหวา่งการดำเนนิการ 19 เรือ่ง 

4. ทบทวนจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต 

 มีการทบทวนโดยการลงเว็บไซต์กรมสรรพสามิต สามิตสาร จดหมายเวียน วิทยุ โดยประสานกับทาง

สำนักงานเลขานุการกรมเป็นผู้ดำเนินการ 

5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 - มีการจัดทำบุญตักบาตร จำนวน 6 ครั้ง 

 - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามโครงการของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 รุ่น 

 - มีการจัดอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 ครั้ง 



ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. จัดสรรทุนปริญญาโทในประเทศ จำนวน 27 ราย และปริญญาโท/เอก ต่างประเทศ จำนวน 2 ราย  

 - การให้ทุนปริญญาโทในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนา 

  บุคลากรของกระทรวงการคลัง จำนวน 15 ทุน (ตามที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่กรมสรรพสามิต  

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) และส่วนที่ 2 เบิกจ่ายจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จำนวน  

  12 ทุน โดยพิจารณาจัดสรรให้ทุนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และ 

  รัฐประศาสนศาสตร์  
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 - การให้ทุนปริญญาโท/เอก ต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน (ตามที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่ 

  กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) ดังนี้ 

  รายที่ 1 นางสาวประภากร ช่ำชอง นักวิชาการภาษีชำนาญการ ศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร  

  Master of International Revenue Administration  ณ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย   

  เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 24 วัน  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2553  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

  รายที่ 2 นายพิชัย ชลวิหารพันธ์ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร  

  Doctor of Philosophy in Applied Economics (Ph.D. Research) ณ Victoria University   

  ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 

  ในการศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี 1 เดือน 28 วัน 

2. จัดส่งบุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา ซึ่งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 

2553 โดยแบ่งเป็นบุคลากรในส่วนกลาง จำนวน 694  ราย และบุคลากรส่วนภูมิภาค จำนวน 114 ราย 

3.  โครงการการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต ในรูปแบบกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้ เรื่อง ระบบบริหารผล

การปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องเบียร์ออนไลน์ อุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารงาน

ภาษีสรรพสามิต (Capability Development for Excise Tax Administration) รวม 16 ครั้ง และการศึกษา 

ดูงานในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง 

4. โครงการที่เกี่ยวข้องกับ IT ทางด้าน Smart Office ทั้ง Front Office และ Back Office จำนวน 20 รุ่น  

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 852 คน กรมสรรพสามิตมีนโยบายให้พัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office 

โดยให้เริ่มที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เป็นแห่งแรกโดยให้แล้วเสร็จสามารถเปิดดำเนินการ

ได้ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 และจะขยายเพิ่มเติมในภูมิภาคอีก 81 หน่วยงาน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ภายในปี 2553 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารทรัพยากรจึงได้จัดฝึกอบรม

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Smart Office จำแนกออกเป็น 2 กลุ่มลักษณะ คือ 

 1. หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Front Office 

  1) หลักสูตร การทบทวนระบบงานเพื่อสนับสนุน Smart Office 

  2) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Smart Office 

 2. หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Back Office 

  1) หลกัสตูร คอมพวิเตอรส์ำหรบัการปฏบิตังิานในสำนกังานดว้ยชดุโปรแกรม Microsoft Office 2007

  2) หลักสูตร เทคนิคการจัดการและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Maintenance, Cloning  

   Data backup and Trouble Shooting) 

  3) หลักสูตร เทคนิคการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

5.  โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ระดับบริหาร 1 รุ่น ระดับปฏิบัติงาน 1 รุ่น 

 กรมสรรพสามิตมีความต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการ ได้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอย่าง 

เข้มข้น เพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูงจนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สามารถผ่านการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ด้วยการจัดโครงการ “พัฒนาข้าราชการเพื่อเสริม

สร้างความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ” ขึ้น โดยแยกเนื้อหาการฝึกอบรมออกเป็นหลักสูตรย่อย จำนวน 2 

หลักสูตร ได้แก ่
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 1) หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน จำนวน 1 รุ่น 

 2) หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงปฏิบัติการสำหรับนักบริหาร (Communicative & Social  

  English for Executive) จำนวน 1 รุ่น 



ส่วนบริหารงานฝึกอบรม

ดำเนินการฝึกอบรม/บริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต หลักสูตร 

 - การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จำนวน 21 รุ่น  

 - การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันปราบปราม จำนวน 19 รุ่น  

2.  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร และพัฒนาทักษะในการสนับสนุนภารกิจหลัก

ขององค์กร 

 - การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2 รุ่น 

 - การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสำหรับสรรพสามิตพื้นที่  

 - โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร 

 - โครงการฝึกอบรมนักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต (การปราบปรามชั้นสูง) 1 รุ่น 

 - การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย 

 - การบูรณาการยุทธศาสตร์องค์กรสรรพสามิต 
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รายงานประจำปี 2553

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award  : PMQA) 

เป็นกระบวนการพัฒนาองค์กรภาคราชการ โดยนำ “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” มาใช้กับระบบ

ราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารจัดการองค์กร เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล  

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการสังเคราะห์มองภาพรวม ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

และการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงการดำเนินการระหว่างข้อกำหนดต่างๆ ในทุกหมวดของ 

PMQA ทั้ง 7 หมวด โดยกรมสรรพสามิตได้เห็นชอบให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550  จนถึง

ปัจจุบัน   

  เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบ

ด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 การนำองค์กร 

หมวด 2 การวางแผนเชิง 

  ยุทธศาสตร์ 

หมวด 3  การให้ความสำคัญกับ 

  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

  ส่วนเสีย 

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์  

  และการจัดการความรู้ 

หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากร 

  บุคคล 

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7  ผลลัพธ์การดำเนินการ 

 ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในมิติที่ 4 (ด้านการพัฒนาองค์กร) มีค่า  

น้ำหนักร้อยละ 20  โดยในปีงบประมาณ 2553  กรมสรรพสามิตได้พิจารณาคัดเลือกหมวดที่ 1 และหมวดที่ 5 

มาดำเนินการ (ในปีงบประมาณ 2552 ได้พิจารณาคัดเลือกหมวด 3 และหมวด 6 มาดำเนินการแล้ว) และได้ส่ง

แผนพัฒนาองค์กร พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี 2553 ให้

สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 แต่ทั้งนี้หมวดอื่นๆ ก็ต้องดำเนินการต่อเนื่องด้วย  

 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ปรากฏว่า กรมสรรพสามิตสามารถดำเนินการได้ตาม 

เป้าหมาย สำหรับปีงบประมาณ 2554  กรมสรรพสามิตก็ยังคงดำเนินการตามเกณฑ์  PMQA อย่างต่อเนื่อง

แนะนำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ลักษณะสำคัญขององค์กร 

1.การนำ 
องค์กร 

2.การ 
วางแผนเชิง 
ยุทธศาสตร์ 

3.การให้ 
ความสำคัญ 

กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

5.การ 
มุ่งเน้น 

ทรัพยากร 
บุคคล 

6.การ 
จัดการ 

กระบวนการ 

7.ผลลัพธ์ 
การดำเนินการ 

ความรู้พื้นฐาน
ก่อนการประเมิน 

การประเมินองค์กร
ด้วยตนเอง 

เทคนิคและเครื่องมือ 
การปรับองค์กร 

เบื้องต้น 

แนวคิดการบริหาร 
จัดการองค์กร 

หลักการของ 
เกณฑ์คุณภาพ 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

1. รวบรวมคู่มือที่จัดทำเสร็จ 

2.ปรับปรุงแก้ไขให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และจัดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

(ประกาศใช้ 58 เรื่อง ปรับปรุง 
แก้ไข 18 เรื่อง) 

3.ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ  

(ผู้จัดทำและสำนักกฎหมาย)  
ทดสอบกับการปฏิบัติงานจริง 

4.นำเสนอกรมฯ  
เพื่อขออนุมัติใช้/ 

เวียนให้มีการถ่ายทอดและ 
ถือปฏิบัติ (58 เรื่อง) 

5.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล  
(58 เรื่อง) 

6.สำรวจความพึงพอใจ 
ในการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน 

และข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือ 

(จำนวน 2 ครั้ง) 

�7
กรมสรรพสามิต

ศูนย์กลางคู่มือการปฏิบัติงานของสรรพสามิต  
 

 การจัดตั้งศูนย์กลางคู่มือกรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และพัฒนาให้เป็นคู่มือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน อัน

จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งตามแนวทางการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้กำหนดให้มี

การแบ่งกระบวนการปฏิบัติงานออกเป็น 2 กระบวนงาน คือกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมาได้

มีการรวบรวมคู่มือเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกระบวนงานดังกล่าวข้างต้นจำนวน 76 เรื่อง โดยมีผลการ

ดำเนินการดังต่อไปนี้  



































 













 





 และนอกจากนี้ยังได้พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็น 

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งได้ประสานงานกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ไปแล้วจำนวน 2 รุ่น (48 คน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานที่ 

จัดทำขึน้ และในอนาคตภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องจะนำมาเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบต่อไป 
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รายงานประจำปี 2553

 ปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้ดำเนินการพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office พร้อมกับการปรับปรุง 

ภาพลักษณ์รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 (ต้นแบบ) โดยเปิด  

ใช้งานเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 และได้มีการปรับปรุงในส่วนของ Back Office เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ

เดือนสิงหาคม 2553 ซึ่งภายในของ Back Office ได้มีการจัดวางโต๊ะทำงานใหม่ โดยมีการจัดเป็นกลุ่มๆ  

ในลักษณะของล้อมวงเข้าหากัน 4 โต๊ะ เพื่อให้พนักงานสามารถปรึกษาหารือเรื่องงานกันได้ขณะที่ปฏิบัติงาน  

อันจะส่งผลให้บรรยากาศของสถานที่ทำงานเปลี่ยนไปดูเป็นมิตร เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันและ  

ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้มากขึ้น เนื่องจากได้มีโอกาสทำความ 

รู้จักกัน อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในที่เรียกว่า “Tacit Knowledge”

ซึ่งมาจากทักษะความรู้ ปฏิภาณไหวพริบ เทคนิคเฉพาะตัวหรือความชำนาญของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่แล้วของแต่ละ

บุคคล และพัฒนาไปสู่ “Explicit Knowledge” รวมถึงมีการจัดทำตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บทรัพย์สินส่วนตัว 

ของพนักงาน ทำให้โต๊ะทำงานดูโปร่งโล่งขึ้น พร้อมกับจัดทำตู้วางเอกสารแบบใหม่ประหยัดพื้นที่ ซึ่งเป็นแบบ

ซ่อนในผนังด้านข้าง (built in) เพื่อเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ ทำให้สำนักงานดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถ

ค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น  

 โครงการขยายการจัดทำสำนักงาน Smart Office ออกไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศรวม 85 แห่ง
โดยแบ่งการขยายออกเป็น2ช่วงดังนี้

 1. ปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาเพื่อให้เป็นสำนักงาน Smart Office นำร่อง  

  จำนวน 21 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2553  

 2. การจัดทำสำนักงาน Smart Office อีก 64 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะ 

  แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2554  

กรมสรรพสามิต

พัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ...

เพื่อธุรกิจเพื่อสังคม
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กรมสรรพสามิต

การตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต 
 

 กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ 

กรมสรรพสามิต โดยได้ดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2553 ได้แก่ แผนงาน/โครงการ 

ตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และแผนงาน/โครงการตรวจวิเคราะห์

สินค้าและของกลางเพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้ห้องปฏิบัติการ 

เคลื่อนที่ (Mobile Lab Unit) ในการสุ่มเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างสุราจำนวน 257 

ตัวอย่าง ตัวอย่างเครื่องดื่ม จำนวน 371 ตัวอย่าง และตัวอย่างน้ำมัน จำนวน 1,926 ตัวอย่าง ส่งผลให้ 

กรมสรรพสามิตได้รับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก 

 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตยังได้ดำเนินการสนับสนุนการทำงานใน 

เชิงรุก โดยได้ดำเนินการจัดหาห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab Unit) สำหรับวิเคราะห์สินค้าสุราและ

เครื่องดื่ม จำนวน 1 คัน และสำหรับวิเคราะห์สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1 คัน เพื่อรองรับ 

การทำงานในเชิงรุกในปีงบประมาณ 2554  ต่อไป 

 สำหรับการประเมินประสิทธิภาพผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 ในปีงบประมาณ 2553 ได้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญในตัวอย่างสุรา จำนวน   

2 ตัวอย่าง 4 ครั้ง ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความชำนาญในทุกตัวอย่าง ทุกครั้งและทุกรายการ

ทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับตัวอย่างน้ำมันผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบ จากการเข้าร่วม 

ประเมินผลการทดสอบ  (Thai Laboratory  Correlation  Programe) จำนวน  3 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กรมสรรพสามิตยังคงรักษามาตรฐานด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระบบมาตรฐาน  ISO/IEC 17025 
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จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมสรรพสามิต 
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 ประเภทบริหาร            

 นักบริหารระดับสูง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.03   

 นักบริหารระดับต้น 0 0.00 0 0.00 3 0.00 1 0.00 4 0.12   

 ประเภทอำนวยการ            

 อำนวยการระดับสูง 2 4.76 11 26.19 29 69.05 0 0.00 42 1.25   

 อำนวยการระดับต้น 0 0.00 16 33.33 31 64.58 1 0.00 48 1.43   

 ประเภทวิชาการ            

 ทรงคุณวุฒิ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2 0.06  

 เชี่ยวชาญ 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 0.15   

 ชำนาญการพิเศษ 1 1.01 39 39.39 58 58.59 1 20.00 99 2.94   

 ชำนาญการ 155 11.80 893 67.96 264 20.09 2 0.15 1,314 39.06   

 ปฏิบัติการ 0 0.00 121 76.10 37 23.27 1 0.00 159 4.73   

 ประเภททั่วไป            

 ทักษะพิเศษ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   

 อาวุโส 130 92.20 7 4.96 4 2.84 0 0.00 141 4.19  

 ชำนาญงาน 696 53.33 580 44.44 29 2.22 0 0.00 1,305 38.79   

 ปฏิบัติงาน 151 61.89 93 38.11 0 0.00 0 0.00 244 7.25   

    รวมทั้งหมด 1,135 33.74 1,761 52.35 461 13.70 7 0.21 3,364 100.00 

จำนวนข้าราชการจำแนกตามระดับการศึกษา

 ระดับ ต่ำกว่าตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม  

  จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

การก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ 

 กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นวิธีการที่จะธำรงรักษาบุคลากร

ให้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนานๆ เป็นการมอบความสะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้

มีกำลังใจในการทำงาน เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรและตนเอง อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังจะเห็นได้จากการที่กรมสรรพสามิตได้มีโครงการ

ก่อสร้างต่างๆ ในแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2553 ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ

ตลอดจนอาคารชุดพักอาศัยของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่กำลัง

ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว กรมสรรพสามิตยังได้จัดสรรงบประมาณทั้งที่เป็นเงินงบ

ประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพัก

ข้าราชการสรรพสามิตอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยฐานะความเป็นอยู่ของข้าราชการ

และครอบครัวให้ดีขึ้น 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2553   
ที่มา : ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ดำเนินการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลางเห็นว่างานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะ

เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่ดี มีการใช้จ่ายเงินที่

รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งมีผลการดำเนิน

งานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในควร

ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งจากภายใน และภายนอก 

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในคืออะไร?

 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือกระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่า กระบวนการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถนำไปสู่ผลการทำงานที่มี

คุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริหาร ผู้รับการตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ใช้อ้างอิงในระดับสากล คือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล 

การตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งที่รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิก 

(Charter) จากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ ในภาคราชการไทยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง 

สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบภายใน  

เป็นผู้กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ  

ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นการกำหนดข้อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในประกอบด้วย

 1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และ

คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  1.1 ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อำนาจ และภาระหน้าที่ 

  1.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

  1.3 การพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

  1.4 การปฏิบัติงาน 

   1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

   2) ลักษณะของงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติอยู่ 

   3) การวางแผนการปฏิบัติงาน 

   4) การปฏิบัติงาน 

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
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   5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   6) การติดตามผล 

  1.5 บุคลากร  

   1) คุณสมบัติเฉพาะ 

   2) ความรู้ความสามารถ 

   3) การพัฒนาฝึกอบรม 

 2. รายงานผลการตรวจสอบเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ผู้รับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ผลการตรวจสอบนอกจากจะทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานแล้วยังให้ข้อเสนอแนะหรือ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนงานโดยรวมของส่วนราชการให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

กรอบหรือวิธีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

 ให้ส่วนราชการกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีกระบวนการปรับปรุงและ

พัฒนางานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 1. ควบคุมการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดให้มีการควบคุมงานภายในหน่วยงาน

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการ 

ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งนโยบายเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว้ เช่น มีการวางแผนการตรวจสอบตามผล

การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มีการควบคุมคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ เป็นต้น 

 2. สอบทานหรือประเมินผลภายใน 

  1) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในอย่างเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ 

  2) จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self–Assessment) เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน 

ในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้ใช้

แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนดเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 

  3) จัดทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้รับการตรวจภายหลังการ

ตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะนำไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริหารและผู้รับการตรวจ 

  4) สอบทานหรือประเมินผลจากภายนอก เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในกระบวนการทำงานของ

งานตรวจสอบภายในยิ่งขึ้นส่วนราชการอาจจัดให้มีการสอบทานหรือประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอกอย่าง

สมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรที่มีความรู้และมีความเป็นอิสระไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

เกี่ยวข้องทางผลประโยชน์จากส่วนราชการ 
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 ประเด็นที่ใช้พิจารณา น้ำหนัก
   ระดับคะแนน   หลักฐาน 

   1 (ปรับปรุง) 2 (พอใช้) 3 (ดี) 4 (ดีมาก) 5 (ดีที่สุด) ที่ใช้พิจารณา  

5.5 ร้อยละของรายงานผลการ  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   -  รายงานผล 

ตรวจสอบที่มีการวิเคราะห์  60  60 - 99 100   การตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

5.6 ระยะเวลาการรายงาน  รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน -  รายงานผล 

ผลการปฏิบัติงาน/เฉลี่ย   ภายใน 2 ภายใน 2  ภายใน 2 ภายใน 1  ภายใน 1 การตรวจสอบ 

   เดือน น้อยกว่า เดอืน ตั้งแต ่ เดือน ร้อยละ เดือน น้อยกว่า เดือน มากกว่า (จะต้อง 

   ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 หรือเท่ากับ ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

    60-99  ร้อยละ 50  3 ก่อน) 

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานภายนอก

ประเด็นหลักที่ 5 : 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นที่ใช้พิจารณา น้ำหนัก

   ระดับคะแนน   หลักฐาน 

   1 (ปรับปรุง) 2 (พอใช้) 3 (ดี) 4 (ดีมาก) 5 (ดีที่สุด) ที่ใช้พิจารณา 

5.1 รายงานผลการตรวจสอบมีองค์  น้อยกว่า ร้อยละ ร้อยละ   -  รายงาน 

ประกอบครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ  ร้อยละ 60 60-99 100   ผลการตรวจสอบ

คำอธิบาย  :- รายงานผลการปฏิบัติงานควรมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก ่

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 3.  สรุปผลการตรวจสอบ (หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง สาเหตุ) 

4.  ผลกระทบ 5.  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

 
ประเด็นที่ใช้พิจารณา น้ำหนัก

   ระดับคะแนน   หลักฐาน 

   1 (ปรับปรุง) 2 (พอใช้) 3 (ดี) 4 (ดีมาก) 5 (ดีที่สุด) ที่ใช้พิจารณา 

5.2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  มี 1 ด้าน มี 2 ด้าน มี 3  ด้าน มี 4 ด้าน มีตั้งแต่  5 - รายงานผลการ 

ของผู้ตรวจสอบ ในรายงาน      ด้านขึ้นไป  ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ        - รายงานสรุป 

คำอธิบาย  :-  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบในรายงานประเภทต่างๆ  ดังนี ้

1. การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Audit) 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance Audit)  

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (Operational Auditing) 4. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit)  

5. การตรวจสอบสารสนเทศ  (Information Technology Audit) 6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

 
ประเด็นที่ใช้พิจารณา น้ำหนัก

   ระดับคะแนน   หลักฐาน 

   1 (ปรับปรุง) 2 (พอใช้) 3 (ดี) 4 (ดีมาก) 5 (ดีที่สุด) ที่ใช้พิจารณา 

5.3 การประชุมปิดงานตรวจสอบ  น้อยกว่า ร้อยละ ร้อยละ   -  หลักฐานการ 

กับหน่วยรับตรวจ   ร้อยละ 60  60 - 99 100   ปิดการตรวจสอบ 

5.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  มี 1 ด้าน มี 2 ด้าน มี 3  ด้าน มี 4 ด้าน มีตั้งแต่ -  รายงานผล 

ประสิทธิผลในรายงาน      5 ด้านขึ้นไป การตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 

คำอธิบาย  :-  มีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการตรวจสอบด้านต่างๆ ตามประเภทของการตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น  

(ตามข้อ 5.2)
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วิเคราะห์

งบแสดง
ฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

	 หน่วย	:	บาท	

กรมสรรพสามิต	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2553	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 หมายเหตุ	 2553	

66
รายงานประจำปี 2553

สินทรัพย์	  

 สินทรัพย์หมุนเวียน  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 6,136,538,784.51

  ลูกหนี้ระยะสั้น 3 681,659,519.27

  รายได้ค้างรับ  26,790,359.59

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ 4 540,387,742.80

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  7,385,376,406.17	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 5 2,165,521,630.29

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 6 28,790,436.49

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	2,194,312,066.78	

รวมสินทรัพย์	 	 9,579,688,472.95	
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กรมสรรพสามิต	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2553	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 หน่วย	:	บาท	

	 หมายเหตุ	 2553	

67
กรมสรรพสามิต

หนี้สิน    

 หนี้สินหมุนเวียน  

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 7 213,859,343.20

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 19,906,227.23

  รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 9 1,791,097,772.04

  เงินรับฝากระยะสั้น 10 388,205,123.10

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 142,069,279.51

  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 2,555,137,745.08		

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน  

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 12 15,504,607.57

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 13 2,317,500.00

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 17,822,107.57		

	 	 รวมหนี้สิน	 	 2,572,959,852.65		

	 สินทรัพย์สุทธิ  

  ทุน 14 2,007,238,863.64

  รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 15 4,999,489,756.66

 รวมสินทรัพย์สุทธิ	 	 7,006,728,620.30	

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	 	 9,579,688,472.95	
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย



	 หน่วย	:	บาท	

กรมสรรพสามิต	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2553	

	 หมายเหตุ	 2553	

68
รายงานประจำปี 2553

รายได้จากการดำเนินงาน  

 รายได้จากรัฐบาล 16 2,527,428,314.18

 รายได้จากแหล่งอื่น  

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17 1,801,797,202.67

  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 18 3,397,019.51

  รายได้อื่น  212,073.95

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 	 1,805,406,296.13	

รวมรายได้จากการดำเนินงาน	 	 4,332,834,610.31	

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 19 1,533,087,139.54

  ค่าบำเหน็จบำนาญ 20 430,046,659.41

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 22 130,366,924.44

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 22 118,161,405.60

  ค่าวัสดุและใช้สอย 23 399,982,387.66

  ค่าสาธารณูปโภค 24 51,801,248.08

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 25 201,223,366.16

  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 26 255,616,737.98

  ค่าใช้จ่ายอื่น 27 47,836,879.53

  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 	 	3,168,122,748.40		

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 	 	1,164,711,861.91	

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน  

  กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์  23,998,860.02

 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	 	 23,998,860.02

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ  1,140,713,001.89

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ	 	 	1,140,713,001.89	
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กรมสรรพสามิต	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2553	

	 หน่วย	:	บาท	

	 หมายเหตุ	 2553	

รายงานรายได้แผ่นดิน

69
กรมสรรพสามิต

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 	 	

	 รายได้แผ่นดิน		ภาษี  

  รายได้ภาษีสรรพสามิตจากการนำเข้า  42,151,598,218.57

  รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์  1,964,001,047.60

  รายได้ภาษีสุราและแสตมป์สุรา  36,386,021,904.69

  รายได้ภาษีเบียร์  58,737,745,837.73

  รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  14,225,696,177.56

  รายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ  41,180,399,650.30

  รายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน  152,665,395,590.77

  รายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า  1,520,137,528.91

  รายได้ภาษีรถยนต์  56,782,585,195.56

  รายได้ภาษีแบตเตอรี่  1,351,291,487.63

  รายไดภ้าษผีลติภณัฑเ์ครือ่งหอมและเครือ่งสำอาง  114,249,531.82

  รายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว  1,279,962.56

  รายได้ภาษีเรือ  90,909.09

  รายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่  14,327,291.60

  รายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ  21,783,752.93

  รายได้ภาษีสถานบริการเฉพาะให้ความบันเทิง  95,404,125.59

  รายได้ภาษีสถานบริการอื่น  657,881,063.66

  รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น  157,876,990.00

 รวมรายได้แผ่นดิน		ภาษี	 	 408,027,766,266.57	
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กรมสรรพสามิต	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2553	

รายงานรายได้แผ่นดิน

70
รายงานประจำปี 2553

รายได้แผ่นดิน		นอกจากภาษี  

 รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น  1,932,020.00

 รายได้ค่าขายของกลาง  5,112,526.96

 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด  6,124,094.78

 รายรับจากการขายครุภัณฑ์  2,739,470.00

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  15,908,111.74

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  2,634.72

รายได้ดอกเบี้ยอื่น  66.80

รายได้จากค่าปรับสุรา  135.00

รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบคดี  469,217,074.44

รายได้จากการริบทรัพย์และการชดเชยค่าเสียหาย  121,403.49

รายได้จากค่าปรับอื่น  3,626,428.19

รายได้เงินเหลือจ่าย  810,830.43

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น  25,909,972.87

 รายได้อื่น  499,688,545.94

 รวมรายได้แผ่นดินนอกจากภาษี  515,596,657.68

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 	 	408,543,362,924.25

 รายได้จัดสรรเพื่อชดเชยการส่งออก  3,059,118,771.98

 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ  263,261,739.00

หักรายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย  3,322,380,510.98

 TRหน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล  420,922,791.15

 TEหน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง  405,678,917,884.04

 T/Eหน่วยงานโอนบัตรภาษีส่วนที่เป็นรายได้แผ่นดิน  122,984,874.24

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  405,380,979,967.13

รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย  1,119,992,859.02

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 	20,720,142.87
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กรมสรรพสามิต	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2553	

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

71
กรมสรรพสามิต

ข้อมูลทั่วไป 

 กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ตามกฎหมายสรรพสามิต 

หมายเหตุที่1สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน        

 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในรายงานการเงิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

บัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ รอบระยะเวลาบัญชีใช้

ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

 รายงานการเงินนี้เป็นรายงานการเงินในภาพรวมของกรม ซึ่งรวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด

กรมสรรพสามิต จำนวน 103 แห่ง (290 ศูนย์ต้นทุน) 

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

 รายการบัญชีในรายงานการเงินนี้ใช้ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้นำข้อมูลจากรายงานการเงิน

ส่วนราชการในระบบ GFMIS ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และได้ใช้ยอดหลังจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีในภาพรวมของหน่วยงาน 

รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่ให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้รับผิดชอบใน

การดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น

ของกรมสรรพสามิตที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากเงินงบ

ประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด 

1.4 พักเงินสดรับ

 พักเงินสดรับ กรณีส่วนราชการนำข้อมูลรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS โดยการ Interface 

1.5 วัสดุคงคลัง

 วัสดุคงคลัง แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

1.6 อาคารและอุปกรณ์

 สินทรัพย์ถาวรแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ หรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม  ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้น

ตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทหักมูลค่าซาก อัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดใน

หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับที่ 2 

 1.6.1 อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และอาคารที่หน่วยงานไม่มี 

  กรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน 

 1.6.2 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่า 5,000 บาท จะบันทึกเป็น 

  ค่าใช้จ่ายในงวดนั้น  
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 1.6.3 อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกรายการทางบัญชี ดังนี้ 

  - สินทรัพย์สำรวจพบ บันทึกสินทรัพย์ด้วยยอดสุทธิ สำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และบันทึกอายุการ 

    ใช้งานเท่าที่เหลืออยู่ 

  - การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ เช่น การขายทอดตลาด บริจาค ทำลาย รื้อถอน เป็นต้น กรณีขายสินทรัพย์ได้เป็นเงินสด จะรับรู้ 

     เป็นรายรับจากการขายครุภัณฑ์ด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์นั้น 

  - การโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยราชการ (กรม) หน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอนจะสร้างเลขที่สินทรัพย์ส่งให้กรมบัญชีกลาง 

    บันทึกรายการบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ตามคู่มือการบันทึกบัญชี 

1.7 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

 ประกอบด้วย ถนน อ่างเก็บน้ำ เขื่อน และค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เป็นการสร้างให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่สินทรัพย์ที่

มีไว้เพื่อประโยชน์ใช้งานของหน่วยงานเอง 

1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม 

1.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้

งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้   

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15-40 ปี 

  ยานพาหนะ 8-15 ปี 

  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 2-12 ปี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร คำนวณโดยระบบสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   

  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ไม่ระบุรายละเอียดคำนวณและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS โดยหน่วยงาน 

1.10 การรับรู้รายได้

 1.10.1 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

 1.10.2 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด 

 1.10.3 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงินตามเกณฑ์เงินสด 

  - รายไดแ้ผน่ดนิแสดงเปน็รายการตา่งหากจากรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยจากกจิกรรมปกตขิองหนว่ยงานในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

  โดยรับรู้เฉพาะประเภทรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง 

  - รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในรายงานการเงินด้วยยอดสุทธิหลังจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว 

1.11 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

 1.11.1 ค่าใช้จ่ายรับรู้ทันทีที่บันทึกขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง กรณีเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จะลด 

  ค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานได้นำเงินส่งคืนคลังตามกระบวนงานเบิกเกินส่งคืนเรียบร้อยแล้ว                

 1.11.2 กรณีเบิกหักผลักส่งรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS รับรู้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 

  ปรับเงินฝากคลัง ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

  ระหว่างหน่วยงาน-โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลางแล้ว  

1.12 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

 กรณีเงิน 97% อบจ. บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน (เงินรับฝากอื่น โดยไม่ฝากคลัง) สำหรับเงิน สสท. บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน (เงินรับฝากอื่น  

โดยฝากคลัง รหัสเงินฝากคลัง 00913) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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หมายเหตุที่	2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย	   

 เงินสดในมือ  2,198,114,107.77

 เงินฝากสถาบันการเงิน  7,914,998.33

 เงินฝากคลัง  3,930,509,678.41

 รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 6,136,538,784.51	 

หมายเหตุที่	3	ลูกหนี้ระยะสั้น	ประกอบด้วย   

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  939,977.00

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  5,847,336.00

 ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน  644,045,884.47

 เงินจ่ายล่วงหน้า  30,826,321.80

 รวม	ลูกหนี้ระยะสั้น	 	 681,659,519.27		

หมายเหตุที่	4	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	ประกอบด้วย   

 วัสดุคงคลัง  540,387,742.80

 รวม	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	 	 540,387,742.80		

หมายเหตุที	่5	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	ประกอบด้วย	   

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  3,257,963,904.74

 หักค่าเสื่อมราคาสะสม-ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  1,092,442,274.45

 รวม	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)			 	 2,165,521,630.29		

หมายเหตุที่	6	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	ประกอบด้วย   

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  58,653,255.06

 หักค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  29,862,818.57

 รวม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 	 28,790,436.49		

หมายเหตุที่	7	เจ้าหนี้ระยะสั้น	ประกอบด้วย   

 เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ  13,568,008.00

 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก  24,634,095.30

 รับสินค้า/ใบสำคัญ(GR/IR)  7,341,576.09

 เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน  132,260,239.09

 เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  33,692,047.05

 เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ  2,363,377.67

 รวม	เจ้าหนี้ระยะสั้น	 	 213,859,343.20		

กรมสรรพสามิต	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2553	
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หมายเหตุที่	8	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ประกอบด้วย		   

 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  428,602.37

 ใบสำคัญค้างจ่าย  19,477,615.86

 ภาษีหักณที่จ่ายรอนำส่ง-ภ.ง.ด.

 นิติบุคคล-บุคคลภายนอก  9.00

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 19,906,227.23		

หมายเหตุที่	9	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	ประกอบด้วย	  

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนกลาง  1,127,752,361.58

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนภูมิภาค  663,345,410.46

	 รวม	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	 	 1,791,097,772.04		

หมายเหตุที่	10	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	ประกอบด้วย	   

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนกลาง  225,644,510.36

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนภูมิภาค  162,560,612.74

 รวม	เงินรับฝากระยะสั้น	 	 388,205,123.10		

หมายเหตุที่	11	หนี้สินหมุนเวียน	ประกอบด้วย   

 เงินประกันผลงาน  6,008,663.50

 เงินประกันอื่น  135,451,367.76

 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง  5,248.25

 พัก-เงินประกันสัญญา  604,000.00

 รวม	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 142,069,279.51		

หมายเหตุที่	12	รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	ประกอบด้วย   

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนกลาง  161,395.03

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนภูมิภาค  15,343,212.54

 รวม	รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		 	 15,504,607.57		

หมายเหตทุี	่13	เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาว	ประกอบดว้ย	   

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนกลาง  1,000,000.00

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนภูมิภาค  1,357,500.00

 รวม	เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	 2,317,500.00		
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หมายเหตุที่	14	ทุน	ประกอบด้วย  

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนกลาง  1,570,702,614.46

 สำนักงานสรรพสามิตในส่วนภูมิภาค  436,536,249.18

	 รวม		ทุน	 	 2,007,238,863.64		

หมายเหตุที่	15	รายได้สูง/(ต่ำ)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	ประกอบด้วย	   

 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  8,995,763,685.38

 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  14,564,823,976.41

 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  590,290,677.24

 รวม		รายได้สูง/(ต่ำ)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 4,999,489,756.66	

หมายเหตุที่	16	รายได้จากรัฐบาล	ประกอบด้วย   

 TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล  1,125,466,698.94

 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล  102,437,304.71

 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล  299,254,048.54

 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล  6,038,255.04

 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล  364,341,317.23

 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล  605,482,412.18

 TR-หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล  28,416,304.00

 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง  4,008,026.46

 รวม		รายได้จากรัฐบาล	 	 2,527,428,314.18	

หมายเหตุที่	17	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	ประกอบด้วย	   

 รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก  30,693,304.50

 รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี  1,771,103,898.17

 รวม		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		 	 1,801,797,202.67	

หมายเหตุที่	18	รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	ประกอบด้วย   

 รายได้จากการบริจาค  23,410.07

 TR-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น  3,373,609.44

 รวม		รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		 	 3,397,019.51		
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หมายเหตุที่	19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ประกอบด้วย	   

 เงินเดือนและค่าจ้าง  1,310,357,805.56

 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ  138,743,651.04

 ค่าใช้จ่ายบุคคลการอื่น  83,985,682.94

 รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 1,533,087,139.54	

หมายเหตุที่	20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	ประกอบด้วย	   

 บำเหน็จบำนาญ  356,998,128.69

 เงินช่วยเหลือด้านและสวัสดิการ  73,048,530.72

 รวม	ค่าบำเหน็จบำนาญ	 	 430,046,659.41	

หมายเหตุที่	22	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	และเดินทาง	ประกอบด้วย	   

 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ  5,015,480.00

 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ  117,674,928.78

 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา-ต่างประเทศ  3,057,180.82

 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ  4,532,528.84

 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก  86,806.00

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  130,366,924.44

 ค่าเบี้ยเลี้ยง  49,804,011.00

 ค่าที่พัก  42,032,724.16

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ  18,889,109.02

 ค่าเบี้ยเลี้ยง  823,540.00

 ค่าที่พัก  2,047,232.62

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ  4,564,788.80

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  118,161,405.60

 รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทาง	 	 248,528,330.04		

หมายเหตุที่	23	ค่าวัสดุ	และใช้สอย	ประกอบด้วย   

 ค่าใช้สอยและวัสดุ  319,032,072.16

 ค่าใช้สอยอื่นๆ  80,950,315.50

 รวม	ค่าวัสดุ	และใช้สอย	 	 399,982,387.66	
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หมายเหตุที่	24	ค่าสาธารณูปโภค	ประกอบด้วย   

 ค่าไฟฟ้า  29,541,575.40

 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล  1,453,085.36

 ค่าโทรศัพท์  6,397,751.69

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  12,530,187.85

 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง  1,878,647.78

 รวม	ค่าสาธารณูปโภค	 	 51,801,248.08	

หมายเหตุที่	25	ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	ประกอบด้วย   

 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว  188,812,439.35

 ค่าเสื่อมราคา-ส/ทโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุฯ  42,649.96

 ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  11,010,632.83

 ค่าตัดจำหน่าย-ส/ทไม่มีตัวตนไม่ระบุฯ  1,263,791.71

 ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์อื่น  93,852.31

 รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 	 201,223,366.16	

หมายเหตุที่	26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนประกอบด้วย   

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ  5,238,999.28

 TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น  249,606,239.19

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-หน่วยธุรกิจอื่น  9,971.73

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น  761,527.78

 รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 	 255,616,737.98	

หมายเหตุที่	27	ค่าใช้จ่ายอื่น	ประกอบด้วย   

 เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  12,000,000.00

 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น  18,671,937.85

 TR-หนว่ยงานรบัเงนินอกงบประมาณจากกรมบญัชกีลาง  3,392,266,185.47

 TE-ปรับเงินฝากคลัง  3,409,432,111.15

 TR-ภายในกรมเดียวกัน  3,717,949,770.57

 TE-ภายในกรมเดียวกัน  3,717,948,786.57

 รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 47,836,879.53	

54-01-005_001-104 thai_V.indd   77 2/9/11   1:32:22 AM



กิจกรรมเด่นในรอบปี 2553 

78
รายงานประจำปี 2553

นายแพทยพ์ฤฒชิยั ดำรงรตัน ์ รฐัมนตร ี
ชว่ยวา่การกระทรวงการคลงั เปน็ประธาน
ในพิ ธี ถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน 
กรมสรรพสามติ โดยมีดร.อารพีงศ ์ ภูช่อุม่ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดชัยพฤกษ
มาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจากเครือข่าย
เยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ในโอกาสเข้า
รับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมทั้ง 
ขอร้องให้แก้ไขกฎกระทรวง หยุดออกใบ
อนุญาตขายสุราและยาสูบให้แก่ร้านสุราใกล้
บริเวณสถานศึกษา ณ กรมสรรพสามิต เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2552 

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปนำโดย Mr.Jean 
Francois Brakeland ตำแหนง่หวัหนา้คณะ
ผู้แทนการค้าด้านกรณีพิพาท ได้ขอเข้าพบ 
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต 
เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ไทยกับสหภาพยุโรปในเรื่องของภาษีสุรา
ของไทยส่งผลให้ เกิดการเลือกปฏิบัต ิ
(Discrimination) ระหว่างสุราภายใน
ประเทศและสุรานำเข้า ใบอนุญาต และ
แนวทางแก้ไขกฎหมายภาษีสุราของไทย 
เมือ่วนัที ่5 ตลุาคม 2552 

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รักษาราชการแทน
อธบิดกีรมสรรพสามติ เดนิทางเขา้สกัการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิตเนื่องใน
โอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมมอบนโยบาย
ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น แ ก่ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ข้าราชการของกรมสรรพสามิต ณ ห้อง
ประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงการคลงั พรอ้มดว้ยดร.อารพีงศ ์
ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ คณะสื่อมวลชน 
และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ลงพื้นที่สำรวจสถาน
ประกอบการร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หลังพบมี
ผู้ ร้องเรียนว่ามีสถานประกอบการร้านเหล้า
จำนวนมาก เปิดให้บริการใกล้สถานศึกษา และ
เปิดให้บริการไม่ถูกต้อง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้สำนักงาน
สรรพสามิตทุกพื้นที่ทั่วประเทศ คุมเข้มการออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการมากยิ่ งขึ้ น  
ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2552 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
แถลงข่าวเรื่องนโยบายและแผนการดำเนิน
งานของกรมสรรพสามิตในปี 2553 ภายใต้
แนวคิดหลัก 5 ประการ 1.การบริหารจัดเก็บ
ภาษีให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม 2.การ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 3.การ
จัดทำแผนแม่บทภาษีสรรพสามิต 4.การ 
ยกระดับให้บริการประชาชน 5.สร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่บุคลากร รวมทั้งเปิดเผย
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในรอบ
ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2552
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นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษ ี
สรรพสามติสรุา (Asia Tax Forum Workshop
on Alcohol Excise Taxation) โดยมี 
ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
พร้อมคณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต
ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ 
อาคารหอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2552 

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว “การ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงสาธารณสขุ” โดยมนีายเอกศกัดิ ์
โอเจรญิ ทีป่รกึษาดา้นพฒันาระบบควบคมุ 
ทางสรรพสามิต อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และประธานสมาพันธ์ สปาไทย  
เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรี
ชว่ยวา่การกระทรวงการคลงั เปน็ประธาน
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 
ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมีดร.  
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต
พร้อมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมในการ
สัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
นำคณะข้ า ราชการและ เจ้ าหน้ าที่ ของ 
กรมสรรพสามิต ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 
เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 
2552 ณ บริเวณถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่  
5 ธันวาคม 2552 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ 
นำคณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต ร่วม
ถวายสมุดลงนามถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 
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นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
ร่วมกับนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัราชบรุ ี เปน็ประธานในพธิเีปดิอาคาร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ 
และคณะผู้บริหาร เดินทางไปประชุมมอบ
นโยบายในการปฏิบัติงานและตรวจราชการ
ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 โดยใน
ระหว่างนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและรับฟังปัญหาใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขา 
สไุหงโก-ลก สำนกังานสรรพสามติพืน้ทีป่ตัตานี
สาขามายอ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเมือง
ยะลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ตลอด
จนตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพ
สามิตเกี่ยวกับการป้องกันการลักลอบนำเข้า
สนิคา้หนภีาษ ีตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซยี
ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2552 

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.อารีพงศ์ 
ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางเข้า
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร ์ประเทศไทย จำกดั ซึง่การดำเนนิงาน
ของโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ สามารถผลิต
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ และรถยนต์กระบะ 
โดยมีกำลังการผลิต 100,000 คัน/ปี ซึ่งนับ
เป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco 
Plant) ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า 
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2553 

นายแพทยท์กัษพล ธรรมรงัส ีผูอ้ำนวยการ 
ศนูยว์จิยัปญัหาสรุา พรอ้มคณะ ไดเ้ขา้พบ
และขอบคณุ นายแพทยพ์ฤฒชิยั ดำรงรตัน ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ในโอกาสที่กระทรวงการคลังมีนโยบาย 
ปรับขึ้นภาษี เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และ 
หารือมาตรการรับมือการค้าเสรีอาฟต้า  
โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรม
สรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง
ประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2552 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
เป็นประธานเปิดงาน “สรรพสามิตสามัคคี 
สร้างสีสันกีฬาไทย” และร่วมแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพสามิต พร้อมนี้ได้มีการประกวด 
Mr.&Miss Smart Excise เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2552 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ 
พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าอวยพรแด่ 
นายกรณ ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั เนือ่งในศภุวาระดถิขีึน้ปใีหม่
2553 ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 
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คณะผู้แทนกระทรวงการคลังประเทศ
ไนจีเรีย เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านการ
บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ณ ห้อง
ประชุม 2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรี
ชว่ยวา่การกระทรวงการคลงั และ ดร.อารพีงศ ์
ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยม
และศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีสรรพ
สามิต ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่
ลูกจ้างกรมสรรพสามิต โดยมี ดร.อารีพงศ์ 
ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ พรอ้มคณะ 
ผู้บริหารของกรมสรรพสามิตให้การ
ต้อนรับ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
พรอ้มคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำ
พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า พระธาตุ
พระอรหันต์ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
(จำลอง) และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่อง
ในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สโมสรข้าราชการ
กรมสรรพสามิต วันที่ 9 เมษายน 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายกรณ์ 
จาตกิวณชิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สถิตย์ 
ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ
คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแสดง
ความยินดีแก่กรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ
รอบปีที่ 78 พร้อมกันนี้ นายแพทย์พฤฒิชัย 
ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
คลัง ได้เป็นประธานเปดิศนูยภ์าษสีรรพสามติ
และศุลกากร (The Center of Excise and 
Customs Studies : CECS) และสำนักงาน
ต้นแบบ Smart Office ณ กรมสรรพสามิต 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
และผู้บริหารระดับสูง ทำพิธีสักการะสถานที่
วางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล 
ที่ 5 ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2553
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ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกรมสรรพ
สามิตพร้อมมอบนโยบายการจัดเก็บภาษี
ของกระทรวงการคลังให้แก่คณะผู้บริหาร
และข้าราชการกรมสรรพสามิต และให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “สายด่วน 
สรรพสามิต 1713” โดยมี ดร.อารีพงศ์   
ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ คณะผูบ้รหิาร
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ 
พร้อมผู้บรหิาร รว่มงานโครงการ “สรรพสามิต
ปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชีววิถีเพื่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื” โดยมนีายศานติย ์นาคสขุศร ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ว่าที่ร้อยตรี 
พงษเ์พช็ร พทิยาพละ ทีป่รกึษาดา้นมาตรฐาน
อาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง นายดุสิต
สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่ 2 และสำนักงาน
สรรพสามติพืน้ทีส่ระแกว้เขา้รว่มงานในโครงการ
ดงักลา่ว โดยพรอ้มเพรยีงกนั ณ วทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต และคณะเจ้าหน้าที่ 
ให้การต้อนรับ Dr.G.P. Shukla Mr.Shabih 
Ali Mohib นางสาวณัฐพร ตรีรัตนศิริกุล 
และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เนื่องในโอกาสเข้าพบหารือในรายละเอียด
และขอข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการศึกษา
การปฏิรูปนโยบายภาษีและการเสริมสร้าง
การจัดเก็บภาษีทางอ้อมของประเทศไทย 
ณ ห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
ได้สั่ งการให้นายพูนศักดิ์ สุ วรรณรัตน์  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม ขอหมายค้นจากศาลจังหวัด
พระโขนงเพื่อทำการตรวจค้นบ้านเลขที่  
5/138 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
พบของกลางเป็นสุราเถื่อนจำนวนกว่า 3  
พันลิตร คิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ 
305,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 


ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรม
สรรพสามิต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ณ บริเวณ
ลานพระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ 5-9 
พฤษภาคม 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
พร้อมผู้บริหาร มอบกระเช้าแสดงความยินดี
กบั ดร.มัน่ พธัโนทยั ในโอกาสเขา้รบัตำแหนง่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2553 
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นางสาวศิริพร เลียงสมบัติ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต ร่วมเป็นเกียรติในงาน
เปิ ด ป ร ะตู สิ นค้ าหั ตถกรรมสู่ เ วที โลก 
Creative Craft for Creative Economy 
ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อม
ไทยเชื่อมโลก เปิดระหว่างวันที่ 23 - 27 
กรกฎาคม 2553 โดยม ีนายกรณ ์จาตกิวณชิ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั เปน็ประธาน
เปดิงาน ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2553

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
เป็นประธานในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
กรมสรรพสามิต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความ
สมัครสมาน สามัคคี เสริมสร้างพลานามัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจน
บุคคลภายนอก พร้อมกันนี้ ท่านอธิบดีได้
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ HOT GOLF 
เกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บภาษีสนาม
กอล์ฟ ณ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ 
พร้อมผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพสามิต ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา  
78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณ
ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 12 และ 15 
สิงหาคม 2553 

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.มั่น 
พธัโนทยั รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการคลงั
ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานพิธีอัญเชิญ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานยังพระบรมราชา 
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่  29 
กรกฎาคม 2553 

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต
มอบหมายให ้นายพนูศกัดิ ์ สวุรรณรตัน ์ผูอ้ำนวยการ
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม นำกำลัง
จับกุมการลักลอบขนย้ายน้ำมันดีเซลที่มิชอบด้วย
กฎหมายสรรพสามติผา่นถนนมาลยัแมน ตำบลอูท่อง
อำเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีซึง่ของกลางเปน็นำ้มนั
มลีกัษณะคลา้ยนำ้มนัดเีซล รวมจำนวน 45,000 ลติร
พร้อมผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ให้การรับสารภาพว่า
ซื้อน้ำมันจำนวนดังกล่าวมาจากเรือประมงชายฝั่ง
แม่น้ำแม่กลอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาฐานมีไว้
ในครอบครองซึ่งสินค้าโดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่มิได้เสีย
ภาษี อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 (น้ำมัน) และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางมาดำเนินคดีที่กรมสรรพสามิต โดยทำการปรับ
เป็นเงินจำนวน 1,194,750 บาท มูลค่าของกลาง
จำนวน 1,314,000 บาท และคิดเป็นค่าภาษีจำนวน 
262,845 บาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 
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นางสาวศิริพร เลียงสมบัติ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต พร้อมข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง มอบกระเช้าแสดงความ
ยินดีแก่ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดี   
กรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสที่คณะ
รัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กรมสรรพสามิต 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ต.อ.สุริศักดิ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้กำกับ
การกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการ
สบืสวนสอบสวนตำรวจภธูรภาค 8 นายสชุาลี 
สุมามาลย์ ผู้อำนวยการสำนักปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี และนายสุทธิ แกมเพ็ชร  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงาน
สืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ร่วม
แถลงขา่ว “5 หนว่ยงานประสานพลงัปอ้งกนั
และปราบปรามน้ำมันเถื่อน” ขึ้นเพื่อราย
งานผลการปราบปรามจับกุมน้ำมันเถื่อนปี 
2553 ณ โรงแรมบันดารา เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างกรมสรรพสามิต ร่วมจัดงาน 
เลี้ยงส่ง ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรม  
สรรพสามิต เนื่องในโอกาสเดินทางไปดำรง
ตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ อาคาร
สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2553 

นางสาวศริพิร เลยีงสมบตั ิ นายอาทร กีศ่ริ ิ
และดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ รองอธิบด ี
กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว
ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากรในการให้บริการนำเข้าสุรา ยาสูบ ไพ่  
ณ จดุเดยีว ผา่นระบบ National Single Window
โดยดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงการคลัง ดร.สถิตย ์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
ปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภชัย จงศิริ   
รองปลดักระทรวงการคลงั และนางเสาวนยี ์
กมลบตุร รองปลดักระทรวงการคลงั หวัหนา้ 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นผู้แถลงข่าว  
ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2553 

นายกรณ์ จาติกวณิช รั ฐมนตรีว่า
กระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทร-
ประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
การคลัง ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวง 
การคลั ง ดร .อารีพงศ์ ภู่ ชอุ่ ม อธิบดี 
กรมสรรพสามติ และคณะผูบ้รหิารกระทรวง
การคลัง เข้าร่วมแถลงข่าวการแต่งตั้ง 
ผู้บริหาร กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 
401 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2553 

ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ อธบิดกีรมสรรพสามติ
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา ชลบุรี ซึ่งมีรองอธิบดีเกษียณอายุ
ราชการ 2 ทา่นคอื นางสาวศริพิร เลยีงสมบติั 
และนายอาทร กี่ศิร ิ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณ 
อายุราชการทั้งหมด จำนวน 116 ราย แบ่ง
เป็นผู้เกษียณอายุราชการตามกำหนด 71 
ราย และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 
45 ราย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 
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1. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน     

 1.1 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน      

  (1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 42 10.00 บาท/ลิตร 0   7.000  บาท/ลิตร 

  (2) น้ำมันเบนซินนอกจาก (1) 42 10.00 บาท/ลิตร 0   7.000  บาท/ลิตร 

  (3) น้ำมันเบนซินชนิดที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อ 42 10.00 บาท/ลิตร  ยกเว้นภาษี    

   จำหน่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน      

   ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือ      

   ตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสัญญากับ      

   นานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยที      

   ถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  

   และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

 (4) แก๊สโซฮอล์ที่มีเอทานอลผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 42 10.00 บาท/ลิตร 0 6.300 บาท/ลิตร 

 1.2 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน      

  และของเหลวที่คล้ายกัน      

   - แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน  42 10.00 บาท/ลิตร 36 7.000  บาท/ลิตร 

    และของเหลวที่คล้ายกัน      

 1.3  น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน      

   - น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 34   4.00 บาท/ลิตร  0   3.055 บาท/ลิตร

 1.4 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น      

  (1) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ 34   4.00 บาท/ลิตร  23   3.00 บาท/ลิตร 

   ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยาน      

  (2) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ 34   4.00 บาท/ลิตร  1   0.20 บาท/ลิตร 

   เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ      

   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

  (3) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ 34   4.00 บาท/ลิตร   ยกเว้นภาษี    

   เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ       

    ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

 1.5 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน       

  (1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.035  34   10.00 บาท/ลิตร  0 5.310 บาท/ลิตร 

   โดยน้ำหนัก       

  (2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ  0.035 34   10.00 บาท/ลิตร  0 5.310 บาท/ลิตร 

   โดยน้ำหนัก       

ณ วันที่ 22 พ.ย. 53 

                               อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ            อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน  

 รายการ ตามมูลค่า ตามปริมาณ ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
  (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท)  
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  (3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของ  34   10.00 บาท/ลิตร   ยกเว้นภาษี    

   ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

   และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

  (4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร  34   10.00 บาท/ลิตร   ยกเว้นภาษี    

   ในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตาม      

   พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481 และเหลืออยู่ในถัง      

   ใช้การปกติของเรือนั้น ในขณะที่เดินทางเข้ามา 

   ในราชอาณาจักร      

  (5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ 34   10.00 บาท/ลิตร  0 5.040 บาท/ลิตร 

   ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4      

   ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

 1.6 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)  และก๊าซที่คล้ายกัน      

  (1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)  42   10.00 บาท/ลิตร  36   5.310 บาท/ลิตร 

   และก๊าซที่คล้ายกัน  

  (2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)   42   10.00 บาท/ลิตร   ยกเว้นภาษี    

   และก๊าซที่คล้ายกัน ที่นำไปเข้ากระบวนการกลั่น 

   ในโรงกลั่นน้ำมัน      

 1.7 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว       

  และก๊าซที่คล้ายกัน       

  (1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน 34   9.00 บาท/กก. 0   2.17 บาท/กก. 

  (2) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน 34   9.00 บาท/กก. 23   2.17 บาท/กก. 

  (3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน  34   9.00 บาท/กก.  ยกเว้นภาษี    

   และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

   และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

   แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

   และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

 1.8 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว      

  ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือ 

  ของเหลวที่คล้ายกัน       

  (1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของ 34   13.00 บาท/กก.  ยกเว้นภาษี    

   บิวเทนเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน      

  (2) ก๊าซอีเทนเหลว  34   13.00 บาท/กก. 23 2.17 บาท/กก. 
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 1.9 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์      

  ของบิวทิลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว       

   และของเหลวที่คล้ายกัน      

  (1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ 34 9.00 บาท/กก. 23 2.17 บาท/กก. 

   ของบิวทิลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว     

   และของเหลวที่คล้ายกัน      

  (2) เอทิลีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่ 34 9.00 บาท/กก.  ยกเว้นภาษี    

   มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95      

  (3) โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน 34 9.00 บาท/กก.  ยกเว้นภาษี    

   ในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลว      

   ที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90      

 1.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์      

  ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน      

  (1) ก๊าซอีเทน  34 13.00 บาท/กก. 23 2.17 บาท/กก. 

  (2) ก๊าซโพรเพน  34 13.00 บาท/กก. 23 2.17 บาท/กก. 

  (3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทน 34 13.00 บาท/กก.  ยกเว้นภาษี    

   ในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน      

 1.11 เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน       

  บิวทาไดอินในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน      

  (1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน  34 9.00 บาท/กก.  ยกเว้นภาษี    

   บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน      

 1.12 น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 42   10.00 บาท/ลิตร  5  -  

 1.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง      

  (1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 42   10.00 บาท/ลิตร  12  -  

  (2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 42   10.00 บาท/ลิตร  1  -  

   ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่      

   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ 

   วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

 1.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน       

  (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่      

  อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด      

  (1) สารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อน  42   10.00 บาท/ลิตร  30  -  

   (Hydrocarbon Solvent)  ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติ 

   ตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด      
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  (2) สารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อน  42   10.00 บาท/ลิตร   ยกเว้นภาษี   -  

   (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติ 

   ตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด 

   ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์  

   วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

   1.1-1.14(1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  -  -  ยกเว้นภาษี   -  

   ผลติได ้และนำไปใช้ในกระบวนการผลิตภายใน  

   โรงอุตสาหกรรมนั้น ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

   ที่อธิบดีกำหนด       

  (2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ  -  -  ยกเว้นภาษี   -  

   หรือ ส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรม      

   น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์      

   และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด       



2. เครื่องดื่ม       

 2.1 น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาล หรือ      

  สารทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส      

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c. 25 0.77 บาท/ภาชนะ 25 0.77 บาท/ภาชนะ 

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c. 25  0.77 บาท/440 C.C. 25 0.77 บาท/440 C.C. 

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม 25  0.77 บาท/440 C.C. 25 0.77 บาท/440 C.C.

 2.2 นำ้แรเ่ทยีม และนำ้อดัลมทีเ่ตมินำ้ตาล หรอืสารทีท่ำหวานอืน่ๆ     

  หรือที่ปรุงกลิ่น รส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์      

  แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 2.3      

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c. 20 0.45 บาท/ภาชนะ 20 0.37 บาท/ภาชนะ 

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c. 20  0.45 บาท/440 C.C. 20 0.37 บาท/440 C.C.

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม 20  0.45 บาท/440 C.C. 20  0.37 บาท/440 C.C.

 2.3 น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและ      

  ไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ       

  หรือไม่ก็ตาม       

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c. 20 0.45 บาท/ภาชนะ 20 0.37 บาท/ภาชนะ 

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c. 20  0.45 บาท/440 C.C. 20 0.37 บาท/440 C.C.

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม 20 0.45 บาท/440 C.C. 20 0.37 บาท/440 C.C.

54-01-005_001-104 thai_V.indd   89 2/9/11   1:34:09 AM



                               อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ            อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน  

 รายการ ตามมูลค่า ตามปริมาณ ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
  (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท)  

อัตราภาษีสรรพสามิต

90
รายงานประจำปี 2553

   - น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผัก      

    ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล  

    หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้  

    ตอ้งมสีว่นผสมตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพสามติกำหนด

    และตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากอธบิดกีรมสรรพสามติกอ่น     

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c. 20 0.45 บาท/ภาชนะ 4 0.11 บาท/ภาชนะ 

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c. 20  0.45 บาท/440 C.C. 4 0.11 บาท/440 C.C.

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม 20  0.45 บาท/440 C.C. 4 0.11 บาท/440 C.C. 

   - น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผัก      

    ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล  

    หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้ 

    ตอ้งมสีว่นผสมตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพสามติกำหนด

    และตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากอธบิดกีรมสรรพสามติกอ่น     

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 c.c. 20 0.45 บาท/ภาชนะ ยกเว้นภาษี -  

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 c.c. 20  0.45 บาท/440 C.C. ยกเว้นภาษี -  

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม 20  0.45 บาท/440 C.C. ยกเว้นภาษ ี -   



3.เครื่องไฟฟ้า       

 3.1 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยมอเตอร์และ  30  - 15  -  

  มีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ 

  ควบคุมความชื้นหรือไม่ก็ตามที่มีขนาดทำความเย็น  

  ไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง      

  (1) ชนิดที่ใช้กับรถยนต์      

  (2) อื่นๆ นอกจาก (1)      

 3.2 โคมไฟฟา้และโคมระยา้ สำหรบัตดิเพดานหรอืผนงั  15  - 15  -  

  แตไ่มร่วมถงึทีใ่ชส้ำหรบัใหแ้สงสวา่งแก ่ 

  ทีส่าธารณะกลางแจง้ หรอืถนนหลวง     

  (1) โคมไฟฟ้า  15 - ยกเว้นภาษี  -  

  (2) โคมระยา้ชนดิอืน่นอกจากทีท่ำจากหรอืมสีว่นประกอบ 15 - ยกเว้นภาษี  -  

   ของแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ       

  (3) โคมระย้าที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบ 15 - 15 -  

   ของแก้วคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่นๆ        
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4. แก้วเลดคริสตัลและแก้วครัสตัลอื่นๆ     

 4.1 แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ     

  (1) ชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหารในครัว ในห้องน้ำ  30 - 15  -  

   ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ 

   ที่คล้ายกัน       

  (2) ลกูปดั ไขม่กุเทยีม รตันชาตเิทยีมหรอืกึง่รตันชาตเิทยีม 30 - 15  -  

   และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกันและของ 

   ทำด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอย และ  

   รูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้ว นอกจากที่เป็น 

   อวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ  

   ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูป โดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจาก 

   เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ปน็ของเทยีม ลกูกลม

   ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร      

  (3) สินค้าตาม (1) หรือ (2) ที่นำไปเป็นวัตถุดิบหรือ 30 - ยกเว้นภาษี -  

   ส่วนประกอบภายในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น        

   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

  (4) อื่นๆ    30 - ยกเว้นภาษี -   



5. รถยนต์         

 5.1 รถยนต์นั่ง        

  (1) รถยนต์นั่ง       

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C. 50  30   

    และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)      

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C.  50  35   

    แต่ไม่เกิน 2,500 C.C.และมกีำลงัเครือ่งยนตเ์กนิ  

    220 แรงมา้ (HP)     

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C.  50  40  

    แต่ไม่เกิน 3,000 C.C.และมีกำลังเครื่องยนต์ 

    ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)      

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.  50  50   

    หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)  

    ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)      
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  (2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV)       

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C. 50  20   

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. 50  50   

  (3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB)      

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C. 50  12   

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. 50  50   

  (4) รถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และ      

   กระจกบังลมหน้าของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจาก      

   รถยนต์กระบะ       

   (4.1) ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม      

     ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการ      

     กระทรวงการคลังกำหนด      

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C. 50  3   

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. 50  50   

   (4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 144 ตรี 50   อัตราภาษีตาม (1)    

     ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ    ตามประเภทของรถยนต์นั่ง    

 5.2 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน      

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C. 50  30  

    และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)      

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C.   50  35   

    แต่ไม่เกิน 2,500 C.C.และมกีำลงัเครือ่งยนตเ์กนิ  

    220 แรงมา้ (HP)     

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C.  50  40   

    แต่ไม่เกิน 3,000 C.C.และมกีำลงัเครือ่งยนต ์

    ไมเ่กนิ 220 แรงมา้ (HP)     

   - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C. 50  50   

    หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)      

 5.3 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน      

  (1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล 50   ยกเว้นภาษี    

   หรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข      

   และจำนวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

   กำหนด       

  (2) ประเภทประหยัดพลังงาน      
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   (2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า      

     - ทีม่คีวามจขุองกระบอกสบูไมเ่กนิ 3,000 C.C. 50  10  

     - ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C. 50  50   

   (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า 50  10   

   (2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง 50  10   

   (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล           (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป)   

     (2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ 50  17   

      กระบอกสูบไม่เกิน 1,300  

      ลูกบาศก์เซนติเมตร      

     (2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุ 50  17   

      ของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400  

      ลูกบาศก์เซนติเมตร      

  (3) ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของ      

   กระบอกสูบไม่เกิน 3,000 C.C. ซึ่งมีคุณลักษณะ      

   ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ 

   กำหนด       

   (3.1) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลเป็น                              

     ส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ          (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป)   

     20 ได้ โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวต้องมีจำหน่าย      

     เป็นการทั่วไปในสถานีบริการน้ำมัน  

     ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดี      

     ประกาศกำหนด      

     (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน  50  25   

      2,000 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตรและมกีำลงั

      เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)      

      (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 50  30   

      ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 2,500      

      ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีกำลัง      

      เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)       

     (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 50  35   

      ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 3,000      

      ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีกำลัง      

      เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)       
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   (3.2) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้ 50  20   

  (4) รถยนต์นั่งสามล้อและรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้      

   เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 C.C.      

   (4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ 50  5   

   (4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของ 50  5   

     รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 C.C.      

 5.4 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถ      

  รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม      

  (1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.      

   (1.1) มีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 50  3  

     การคลังประกาศกำหนด      

   (1.2) มีคุณลักษณะนอกจาก (1.1) 50  18   

  (2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. 50  50    



6. เรือ         

 เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ 50  - ยกเว้นภาษี  -   



7. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง      

 (7.1)  น้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและ 20  - 15  -  

    หัวน้ำหอมตาม (3)      

 (7.2)  น้ำมันหอม  20  - ยกเว้นภาษี  -  

 (7.3)  น้ำมันหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 20  - ยกเว้นภาษี  -  

    ที่ผลิตในประเทศ       



8. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ      

 (8.1)  พรมและสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์ 30  - 20  -  

 (8.2)  อื่นๆ นอกจากพรมหรือสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์ 30  - ยกเว้นภาษี  -   



9. รถจักรยานยนต์      

 (9.1)  ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 30  - 5  -  

 (9.2)  ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 30  - 3  -  
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 (9.3)  อื่นๆ    30  - ยกเว้นภาษี  -   



10.หินอ่อนและหินแกรนิต  30  - ยกเว้นภาษี  -   



11.แบตเตอรี่         

 (11.1) แบตเตอรี่  30  - 10  -  

 (11.2) แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 30  - 5  -  

   จากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว       

      ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด       



12.สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภท     

 อนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน     

 (12.1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 30  - 30  -  

 (12.2) ไดคลอโรอีเทน  30  - 30  -  

 (12.3) ไดคลอโรฟลูออโรมีเทน 30  - 30  -  

 (12.4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน 30  - 30  -  

 (12.5) ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน 30  - 30  -  

 (12.6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน 30  - 30  -  

 (12.7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน 30  - 30  -  

 (12.8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน 30  - 30  -  

 (12.9) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน 30  - 30  -  

 (12.10) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน 30  - 30  -  

 (12.11) อื่นๆ นอกจาก (12.1 ถึง 12.10) 30  - ยกเว้นภาษี  -   



กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ      



13.ไนท์คลับและดิสโก้เธค     

 (13.1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่ม กิน และเต้นรำ   20  - 10  -  

  โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือใช้เครื่องเสียง      

  หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง      

 (13.2) รายรับอื่นๆ  20  - ยกเว้นภาษี  -   
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14.สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด     

 (14.1) รายรบัของการใหบ้รกิารอาบนำ้ หรอือบตวั และนวด     

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด 20  - 10  -  

   โดยมีผู้ให้บริการ      

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด 20  - ยกเว้นภาษี  -  

   ในสถานศึกษาหรือในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติ      

   พิธีกรรมทางศาสนา      

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด 20  - ยกเว้นภาษี  -  

   ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย      

   ว่าด้วยสถานพยาบาล      

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ หรืออบตัว และนวด 20  - ยกเว้นภาษี  -  

   ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ       

   ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด      

 (14.2) รายรับอื่นๆ  20  - ยกเว้นภาษี  -   



กิจการเสี่ยงโชค       



15.สนามแข่งม้า       

 (15.1) ค่าผ่านประตู  20  - 20  -  

 (15.2) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหัก 20 - 20  -  

  เงนิรางวลัทีต่อ้งจา่ยคนืใหแ้กผู่เ้ลน่การพนนัแขง่มา้ดงักลา่ว     

 (15.3) รายรับอื่นๆ  20  - ยกเว้นภาษี  -   



16.รายรับของการออกสลากกินแบ่ง 20  - ยกเว้นภาษี  -   



กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      



17.สนามกอล์ฟ      

 (17.1) ค่าสมาชิก  20  - 10  -  

 (17.2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ 20  - 10  -  

 (17.3) รายรับอื่นๆ  20  - ยกเว้นภาษี  -   
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กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ      



18.กิจการโทรคมนาคม      

 (18.1) กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน      

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ 50  - 0  -  

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 50  - 0  -  

   เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ      

  - รายรับอื่นๆ  50  - ยกเว้นภาษี  -  

 (18.2) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุคมนาคม 

  ระบบเซลลูลาร์       

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ 50  - 0  -  

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 50  - 0  -  

   เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ      

  - รายรับอื่นๆ  50  - ยกเว้นภาษี  -  

 (18.3) อื่นๆ     50  - ยกเว้นภาษี  -  

 

19.สุรา         

 19.1 สุราแช่        

  (1) เบียร์  60 100 บาท/ลิตรแห่ง 60 100 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

  (2) ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น 60 100 บาท/ลิตรแห่ง 60 100 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

  (3) ชนิดสุราแช่พื้นเมือง 60 100 บาท/ลิตรแห่ง 25 70 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

  (4) ชนิดอื่นๆ  นอกจาก (1),  (2) และ (3) 60 100 บาท/ลิตรแห่ง 25 70 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

 19.2 สุรากลั่น        

  (1) สุราขาว  50 400 บาท/ลิตรแห่ง 50 120 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

  (2)  สุราผสม  50 400 บาท/ลิตรแห่ง 50 300 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
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อัตราภาษีสรรพสามิต
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รายงานประจำปี 2553

  (3)  สุราปรุงพิเศษ 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

  (4) สุราพิเศษ       

    - วิสกี้  50 400 บาท/ลิตรแห่ง 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

    - บรั่นดี  50 400 บาท/ลิตรแห่ง 48 400 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

    - นอกจากวิสกี้และบรั่นดี 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 

        แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

  (5) สุราสามทับ       

    - ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการ 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 2 1 บาท/ลิตร 

     แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์    

    - ที่นำไปใช้ในการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 0.1 0.05 บาท/ลิตร 

     ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์    

    - อื่นๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและ 50 400 บาท/ลิตรแห่ง 10 6.0 บาท/ลิตรแห่ง 

     ทางการแพทย์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

    - ที่นำไปผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง       

     ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด   ยกเว้นภาษี   

   

20.ยาสูบและยาเส้น      

 (20.1) ยาเส้น   85 0.60 บาท/ กรัม 0.1 0.01 บาท/สิบกรัม 

 (20.2) ยาสูบ        

  - ซิกาแรต  85 0 85 -  

  - ซิการ์   85 0.60 บาท/ กรัม 10 0.50 บาท/กรัม 

  - บุหรี่อื่นๆ  85 0.60 บาท/ กรัม 0.1 0.02 บาท/ห้ากรัม 

  - ยาเส้นปรุง  85 0.60 บาท/ กรัม 10 0.50 บาท/กรัม 

  - ยาเคี้ยว  85 0.60 บาท/ กรัม 0.1 0.09 บาท/กรัม  



21.ไพ่         

 (21.1) ไพ่ป๊อกทุกขนาดและทุกชนิด - 100 ใบ/30 บาท - 100 ใบ/30 บาท 

 (21.2) ไพ่อื่นๆ ทุกขนาดและทุกชนิด - 100 ใบ/30 บาท - 100 ใบ/2 บาท 
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ภาคผนวก 

 
หน่วยงาน  

หมายเลขโทรศัพท์ 

 สายตรง โทรสาร 

99
กรมสรรพสามิต

อธิบดี 022414768 022435918

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 022411028 022437971

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต 022413484 022415869

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา 022437972 022411027

ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 

รองอธิบดี 026686617 026686411

(นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์) 

รองอธิบดี 022413322 022448923

(นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต) 

รองอธิบดี 022414773 022414125

(นายจุมพล ริมสาคร) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 022413322 022448923

สำนักงานเลขานุการกรม 022411029 022411029

สำนักบริหารการคลังและรายได้ 022414735 026686397

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 022414771 022414771

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 022437276 022437280

สำนักกฎหมาย  022411034 022411034

สำนกัตรวจสอบ ปอ้งกนัและปราบปราม 022414779 022414779

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 022448236 022413893

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 022414776 022413453

สำนักแผนภาษี 026686604 026686604

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 022438911 022438912

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 022436114 022436241

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 022448235 022448610

โรงงานไพ่ 022436493 022436493

องค์การสุรา 038542481 038541002

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่1 025254813 025254810

ชัยนาท 0 5641 6390 0 5641 6390 
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หน่วยงาน  

หมายเลขโทรศัพท์ 

 สายตรง โทรสาร 

100
รายงานประจำปี 2553

นนทบุรี 0 2589 7682 0 2580 0719 

ปทุมธานี 1 0 2567 5859 0 2567 6983 

ปทุมธานี 2 0 2529 5666-7 0 2529 6058 

พระนครศรีอยุธยา 1 0 3533 6641 0 3533 6549 

พระนครศรีอยุธยา 2 0 3520 3171 0 3520 3172 

ลพบุรี 036424801 036424743

สระบุรี 0 3631 9172 0 3621 1018 

สิงห์บุรี 0 3650 7157 0 3650 7156 

อ่างทอง 0 3561 5048 0 3561 1572 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่2 038273073 038273074

จันทบุรี 0 3931 1102 0 3931 4769 

ฉะเชิงเทรา 0 3851 1149 0 3851 1149 

ชลบุรี 1 0 3827 8703 0 3826 0977 

ชลบุรี  2 0 3833 0039 0 3833 0274-5 

ตราด 0 3952 3144 0 3951 1254, 0 3951 1254 

นครนายก 0 3731 1256 0 3731 1256 

ปราจีนบุรี 0 3745 4052-3 0 3745 4052 

ระยอง 1 0 3869 4069 0 3869 4069-71 

ระยอง 2 0 3896 8791-2 0 3896 8793 

สมุทรปราการ 1 0 2395 4500 0 2388 0515 

สมุทรปราการ 2 0 2317 1201, 0 2317 1203-5 0 2317 1202  

สระแก้ว 0 3742 5004  0 3742 5005 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 0 4423 0720, 0 4425 6761 0 4423 0425  

                           0 4423 0100, 0 4425 9246 

นครราชสีมา 0 4425 7859 0 4424 2081 

ชัยภูมิ 0 4481 6494 0 4481 1908 

บุรีรัมย์ 044611076 044601109

ยโสธร 0 4571 2721  0 4571 2721 ต่อ 18  

ร้อยเอ็ด 0 4351 9963 0 4351 1330 

ศรีสะเกษ 045612689 045612689

สุรินทร์ 0 4451 1012 0 4451 6045 

อุบลราชธานี 0 4524 5211 0 4525 4863 

อำนาจเจริญ 0 4552 3072 0 4552 3072 
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หน่วยงาน  

หมายเลขโทรศัพท์ 

 สายตรง โทรสาร 

101
กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่4 0 4232 6932, 0 4222 2856 0 4222 3109  

กาฬสินธุ์ 0 4381 1521 0 4381 1521 

ขอนแก่น 0 4323 6406, 0 4333 1334 043330674

นครพนม 0 4251 1306 0 4251 1306 

มหาสารคาม 0 4377 7308 0 4377 7308 

มุกดาหาร 0 4261 1402 0 4261 4545 

หนองบัวลำภู 0 4231 2902 0 4236 0943 

หนองคาย 042411567 042422825

เลย 0 4281 2306 0 4281 1622 

สกลนคร 0 4271 1165 0 4271 1165 

อุดรธานี 0 4222 1138 0 4222 1138 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 0 5324 3955, 0 5324 0486 0 5324 9949 ต่อ 112 

เชียงใหม่ 0 5311 2393-5 0 5311 2393-5 ต่อ 27 

ลำพูน 053511039 053560683

ลำปาง 0 5426 5057 0 5426 5057 

เชียงราย 0 5371 1329 0 5371 1329 

พะเยา 0 5444 9538 0 5444 9538 

แพร่ 0 5451 1066  0 5451 1066  

น่าน 054710117 054710302

แม่ฮ่องสอน 0 5361 3146  0 5361 3152 

อุตรดิตถ์ 0 5541 7753 0 5541 1767 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6 055282403 055282402

กำแพงเพชร 055705015 055705015

ตาก 0 5551 1006 0 5551 1006 

นครสวรรค์ 0 5680 3541-3 0 5680 3542 

พิจิตร 0 5661 1025 0 5661 1025 

พิษณุโลก 0 5525 8228 0 5525 8900 

เพชรบูรณ์ 056711448 056712185

สุโขทัย 0 5561 1422 0 5561 1024 

อุทัยธานี 0 5651 1587 0 5651 3160 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่7 034254338 034254338

นครปฐม 1 0 3425 8474 0 3425 8474 

นครปฐม 2 0 3432 2232-3 0 3432 2234 
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 สายตรง โทรสาร 
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กาญจนบุรี 034564427 034564427

ประจวบคีรีขันธ์ 0 3261 1334 0 3261 1334 

เพชรบุรี 0 3242 5448 0 3242 5448 

ราชบุรี 0 3232 1983 0 3233 7206 

สมุทรสงคราม 0 3471 6277 0 3471 1029 

สมุทรสาคร 034426605 034412300

สุพรรณบุรี 0 3553 5414 0 3553 5415 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8 077284681 077284784

กระบี่ 0 7570 0180 0 7570 0181 

ชุมพร 077512126 077511111

นครศรีธรรมราช 0 7535 6152 0 7535 6171 

พังงา 0 7641 2131 0 7646 0629 

ภูเก็ต 0 7621 2281 0 7621 2281 

ระนอง 0 7781 2242 0 7781 1164 

สุราษฎร์ธานี 077272225 077272390

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่9 0 7425 8781-4 0 7425 8780 ต่อ 11 

ตรัง 0 7521 8218 0 7521 7583, 0 7521 0789 

นราธิวาส 0 7353 2734 0 7353 2734 

ปัตตานี 0 7334 9041 0 7333 2853 

พัทลุง 0 7461 3017 0 7461 3017 

ยะลา 0 7321 2009 0 7321 2712 

สงขลา 074307048 074440098

สตูล 0 7472 3018 0 7472 5073 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10 022414767 022414767

กรุงเทพมหานคร 1 0 2243 5919 0 2668 6414 

กรุงเทพมหานคร 2 026686429 022430525

กรุงเทพมหานคร 3 0 2668 6602 0 2668 6603 

กรุงเทพมหานคร 4 0 2668 6613 0 2243 0517 

กรุงเทพมหานคร 5 0 2241 4763 0 2243 7974 
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10�
กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง    0 2273 9021 0 2273 9408 www.mof.go.th 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง    0 2273 9021 ต่อ 2402 0 2273 9092 www.ofm.mof.go.th 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   0 2273 9021 0 2273 9408 http://palad.mof.go.th 

ประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลัง 0 2273 9169, 0 2273 9021 0 2273 9408                  -  

 ต่อ 2221, 2204  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 0 2273 9020 0 2273 3733 www.fpo.go.th 

กรมธนารักษ์   0 2273 0899-903 0 2273 0753 www.treasury.go.th 

กรมบัญชีกลาง 0 2273 9024, 0 2273 9572 www.cgd.go.th  

 0 2271 0686-90 

กรมสรรพากร     0 2272 8000 - www.rd.go.th 

กรมศุลกากร      0 2249 0431-40 - www.customs.go.th 

 customs call center 1164 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 0 2265 8050 - www.pdmo.mof.go.th 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ     0 2298 5880-9 0 2298 5809 www.sepo.go.th 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    0 2281 1611 0 2281 3875, 0 2281 6826, www.glo.or.th    

  022819011

โรงงานยาสูบ     0 2229 1000 0 2255 4220 www.thaitobaccco.or.th

ธนาคารออมสิน     0 2299 8000 - www.gsb.or.th 

 สายด่วน GSB 1115  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์   0 2226 0303 - www.ghb.co.th 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    0 2255 2222 0 2255 9391-3 www.ktb.co.th 

 กรุงไทยโฟน 1115 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 2280 0180, 0 2281 7355 0 2280 0442, 0 2280 5320 www.bacc.or.th 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 0 2271 3700, 0 2278 0047 0 2271 3204 www.exim.go.th 

แห่งประเทศไทย   

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย    0 2685 0695 0 2685 0637-8 www.smcthailand.com 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง SME BANK - www.smebank.co.th 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย call center 1357  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย 0 2308 2741-8 0 2308 2749, 0 2308 2309 www.sbcg.or.th 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด         0 2630 0700 - www.bam-amc.com 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     ศูนย์บริการข้อมูล - www.gpf.or.th 

 สมาชิก 1179 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     สายด่วน กยศ. 1597 - www.studentloan.or.th 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 0 2650 6999 0 2664 3345 www.isbt.co.th 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด     0 2142 2222 0 2143 8888 www.dad.co.th 

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 0 2357 3510-7 0 2357 3519 www.mof.go.th/neda  

กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  



หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

 
ชื่อหน่วยงาน

 หมายเลขโทรศัพท์ 
เว็บไซต์ 

 สายตรง โทรสาร 
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คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 

10�
รายงานประจำปี 2553

1. รองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนักงานเลขานุการกรม ประธานกรรมการ 

2. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรรมการ 

3.  ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรรมการ 

4. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรรมการ 

5. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1 กรรมการ 

6. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  2 กรรมการ 

7.  หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรรมการ   

8. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรรมการ 

9.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

10.  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

11.  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรรมการ 

12.  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ 

13.  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   กรรมการ 

14.  เลขานุการกรม กรรมการและเลขานุการ 

15.  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

16. หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ  สำนักงานเลขานุการกรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17.  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18.  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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