แบบสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เกี่ยวของกับสินคาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)
เรียน ทานที่นับถือ
ในนามของกรมสรรพสามิต เราขอเวลาของทาน 2-3 นาที เพื่อกรุณาบอกใหเราทราบวาที่ผานมา ทานมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การยกเวนภาษีสําหรับสินคาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เปนอยางไร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อตองการรวบรวมปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ สําหรับใชเปนฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สวนที่ 1 ทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ํากวา 30 ป
 31-40 ป
 41-50 ป
 50 ปขึ้นไป
3. การศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
 รับราชการ
 ประกอบการ
 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................
4. อาชีพ
 ขาราชการ
 พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา
 ลูกจางชั่วคราว
5. กรณีรับราชการ ระบุสถานะ
 สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที.่ ..................................
6. กรณีรับราชการกรมสรรพสามิต ระบุสังกัด  สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที.่ ....................
7. กรณีเปนผูประกอบการ ระบุสถานะ
 ผูผลิต
 ผูนําเขา
 ตัวแทน
 ผูใช
สวนที่ 2 ความพึงพอใจและความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
ทานมีความพึงพอใจและความคาดหวัง เพื่อใหกรมสรรพสามิตดําเนินการ มากนอย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
เพียงใด โปรดเติมเครื่องหมาย “” ลงในชองทางขวามือ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การใหความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายผานชองทางตางๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(1) การจัดอบรม
(2) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นและรวมกันระดมสมอง
(3) เว็บไซต
(4) เว็บบอรด
(5) คูมือ/มาตรฐานในการปฏิบัติการ
(6) จัดประชุม
(7) เอกสารเผยแพร
(8) อื่นๆ ระบุ......................................................................................................
2. ความถี่ในการดําเนินการตามขอ 1
(1) ทุกครั้งที่มีการปรับขอกฎหมายใหม
(2) ปละ 1 ครั้ง
(3) ปละ 2 ครั้ง
(4) อื่นๆ ระบุ......................................................................................................
3. กรณีขอ 1 ตอบ (1) หรือ (2) โปรดระบุสถานที่ในการดําเนินการ
(1) สวนกลาง
(2) สวนภูมิภาค เชน สํานักงานสรรพสามิตภาค
(3) อื่นๆ ระบุ......................................................................................................
4. ประเด็นหัวขอที่ตองการใหดําเนินการตามขอ 1 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(1) การยื่นขอใบอนุญาต
(2) การจัดทําบัญชีประจําวันและงบเดือน
(3) การนําสารละลายฯ กลับ
(4) การจัดเก็บภาษี
(5) การยกเวนภาษี
(6) มาตรการบังคับ/บทกําหนดโทษ
(7) อื่นๆ ระบุ......................................................................................................

-2สวนที่ 2 ความพึงพอใจและความคาดหวัง
ทานมีความพึงพอใจและความคาดหวังใหกรมสรรพสามิตดําเนินการดานตางๆ
มากนอยเพียงใด โปรดเติมเครื่องหมาย “” ลงในชองทางขวามือ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

5. ระบบ IT ที่อํานวยความสะดวกดานตางๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(1) การออกใบอนุญาตผานระบบ
(2) การจัดทํางบเดือนผานระบบ
(3) ใบกํากับการขนสงผานระบบ
(4) การประมวลผลฐานขอมูลผานระบบ
(5) อื่นๆ ระบุ......................................................................................................
6. การปรับปรุงขอกฎหมาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการยกเวนภาษี
สําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552
(2) ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลคาสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) เพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณ
ภาษี ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542
(4) อื่นๆ ระบุ......................................................................................................
7. ระบุประเด็นพรอมขอเสนอแนะที่ตองการใหปรับปรุงในขอ 6
(1) ......................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................
(3) ......................................................................................................................
(4) ......................................................................................................................
(5) ......................................................................................................................
8. มีความประสงคใหติดตอกลับกรณี  การรับขอมูลขาวสารใหม  การจัดอบรม/การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระบุหนวยงานหรือสถานประกอบการ พรอมชื่อ โทรศัพทติดตอ และ E-mail Address ใหชัดเจน
 หนวยงาน..................................................................................................................................................................................................................................................
 บมจ. บจ.  หางหุนสวน  อื่นๆ ……………………………………......................................................................................................................................

ตั้งอยูเลขที่.................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................
ติดตอชื่อ..............................................................................Tel...............................................E-mail Address: ......................................................................
แบบสํารวจนี้เปนสวนหนึ่งในการสํารวจตามหลักธรรมาภิบาล ขอขอบคุณในความเห็นของทานและเชื่อมั่นวาจะได นําไปเปนแงคิด เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนธุรกิจสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งยั่งยืนใหแกประเทศไทยของเราตอไป ดวยความ
ขอบคุณยิ่ง
กรมสรรพสามิต สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี
ตั้งอยูเลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หรือ E-mail Address : sol_fund@excise.go.th
โทรศัพท 0 2241 5600-19 ตอ 52522 และ 52614

