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สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	 กลับมาพบกันอีกเช่นเคย	 กับ 
Excise	Newsletter	ฉบบัเดอืนกันยายน	2560	 	 ในช่วงเดอืนน้ี	 เรายัง 
คงน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
2560	 ท่ีมีผลบังคับใช้ในวันท่ี	 16	 กันยายน	 2560	ส�าหรับผู้อ่าน 
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พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้วันนี้ 

ย�้าไม่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าส่วนใหญ่เตือนผู้ประกอบการอย่ากักตุน

 

นายสมชาย	 พูลสวัสดิ์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เปิดเผยว่า	 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 ได ้มีผลใช ้บังคับ 
ในวันท่ี	 16	 กันยายน	2560	 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบ 
กฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่	 เพ่ือให้เกิด 
ความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 เป็นสากล	และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
ส่งผลให้กฎหมายภาษีสรรพสามิต	 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ	และท�าให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ทั้งน้ี	 กรมสรรพสามิต	 ได้ออกกฎหมาย 
ล�าดับรองประมาณ	 80	 ฉบับ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท 
โดยเฉพาะอตัราการจดัเก็บภาษสีนิค้าและบรกิารต่างๆ

	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	กล่าวต่อว่า	 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษ ี
สรรพสามิต	 ตามกฎกระทรวงก�าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.	2560	โดยสรปุการจ�าแนกเป็นกลุม่สนิค้าและบรกิาร	ดงันี้

1.	 จัดเก็บภาษีสินค้าน�้ามันและผลิตภัณฑ์น�้ามันในอัตราตาม 
ปรมิาณเพียงอย่างเดยีว

	 1.1	 ก�าหนดอัตราเดิม	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 	 ได้แก่	 	 น�้ามัน 
เบนซนิและดเีซล

กฎหมำยภำษีสรรพสำมิตฉบบัใหม่ มีผลบงัคับใช้วนันี ้(16 กันยำยน 
2560) มุ่งสร้ำงควำมเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสำกล ลดกำรใช้ดลุพนิจิ
ของเจ้ำหน้ำท่ี พร้อมก�ำชับเจ้ำหน้ำท่ีลงพ้ืนท่ีติดตำมดูสถำนกำรณ์
รำคำสนิค้ำอย่ำงเข้มข้น เพือ่ไม่ให้มีกำรกักตนุสนิค้ำ

	 1.2	 	 ก�าหนดอัตราใหม่	 ได้แก่
สนิค้า	ดงันี	้

  l น�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรับ
เครือ่งบนิไอพ่น	

  l น�า้มนัเตา	
2.		 มีการปรับลดอัตราภาษีให้ 

สอดคล้องกับราคาขายปลีกแนะน�า	 ได้แก	่
สนิค้าดงันี	้		

	 2.1	 รถยนต์		
	 2.2		แบตเตอรี่		
	 2.3		จกัรยานยนต์		
	 2.4	 	ผลติภณัฑ์เครือ่งหอมและ

เครือ่งส�าอาง		
3.	 จดัเก็บภาษเีครือ่งดืม่ตามปรมิาณ

ความหวาน
	 3.1	 จัดเก็บอัตราตามมูลค่า 

และตามปริมาณความหวานของเครื่องด่ืม 
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ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์	รวมทัง้จดัเก็บภาษ	ี		ตามปรมิาณความหวานของ 
เครื่องดื่มผงและเครื่องดื่มเข้มข้นเพ่ิมเติม	 	 เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ	หากบริโภคเครื่องดื่ม 
ดงักล่าวโดยในระยะแรกจะไม่เพ่ิมภาระภาษมีากนกั	แต่หลังจาก	 
2	ปี	ภาระภาษจีะเพ่ิมขึน้และปรบัเพ่ิมภาษทีกุ	2	ปีจนถึงปี	2566	

	 3.2	 ด�าเนินมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีท่ีมีความ 
ร่วมมอืกันระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนไปพร้อมกัน		ซึง่จะช่วย 
ส่งผลให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการลดการบรโิภคเครือ่งดืม่ท่ีมี 
ความหวาน	 	 เช่น	การจดัท�าเครือ่งหมายทางเลอืกเพ่ือสขุภาพ		 
การผลิตเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลน้อยหรอืไม่มนี�า้ตาล	 การจ�าหน่าย
สนิค้าให้เข้าถึงง่าย	การจดัท�าฉลากโภชนาการแบบ	GDA		เป็นต้น

4.	 ก�าหนดอัตราศูนย์ส�าหรับสินค้าที่จัดเก็บรายได้
น้อย	 	 เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าในการบริหารการจัดเก็บภาษ ี
ของกรมสรรพสามติ		ได้แก่	สนิค้าดงันี้

	 4.1	 เครือ่งไฟฟ้า	(โคมระย้าครสิตัล)
	 4.2	 แก้วและเครือ่งแก้ว		
	 4.3	 พรมและสิง่ทอปพ้ืูนอืน่	ๆ
5.	 อตัราภาษใีนหมวดบรกิาร	
	 5.1	 คงอตัราตามเดมิ
      l	 ไนต์คลบั	ดสิโกเธค	ผบั	บาร์	คอ็กเทล 

เลาจน์	 โดยให้หมายรวมถึงสถานท่ีที่จ�าหน่ายอาหาร	และ 
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์	 โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ 
การแสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิง	 ซึ่งปิดท�าการหลังเวลา	 

24.00	นาฬิกา		จดัเก็บจากรายรบั
      l สถานอาบน�้าหรืออบตัว	 และนวด	 

จดัเก็บตามรายรบั
        l สนามแข่งม้า		จดัเก็บจากค่าผ่านประตู	

และรายรบั
    l สลากกินแบ่ง		ไม่มกีารจดัเก็บภาษ	ี(จาก

เดมิได้รบัการยกเว้นปรบัใหม่เป็นเสยีภาษใีนอตัราศนูย์)
	 5.2	 ก�าหนดอัตราศูนย์เช่นเดิม	 ได้แก่	 กิจการ

โทรคมนาคม
6.	 การจดัเก็บภาษสีรุา
   l คงการจัดเก็บภาษีแบบระบบผสม	 ท้ังใน 

อัตราตามมูลค่าเพ่ือสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือย	 และอัตรา 
ตามปริมาณเพื่อสะท้อนถึงหลักสุขภาพ	ซึ่งสร้างความโปร่งใส 
และเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษมีากย่ิงขึน้

   l ปรับลดภาษีตามมูลค่าและเพ่ิมอัตราภาษ ี
ตามปรมิาณ	 (แรงแอลกอฮอล์)	 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัสากล 
โดยค�านึงถึงสุขภาพมากย่ิงข้ึน	 โดยอัตราภาษีใหม่จะไม่ท�าให้ 
มีภาระภาษีเพ่ิมขึ้นมากนัก	ตามหลักรายได้คงที่	 (Revenue	
Neutrality)

   l ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสุราที่มีดีกรีต�่า 
และลดปัญหาสรุาเถ่ือน

   l  ปรบัลดอตัราภาษตีามมลูค่า	เนือ่งจากฐาน
ภาษไีด้ปรบัจากราคาขายส่งช่วงสดุท้ายเป็นราคาขายปลกีแนะน�า

7.	 การจดัเก็บภาษยีาสบู
  l จัดเก็บภาษีแบบระบบผสม	 ท้ังในอัตรา 

ตามมลูค่าเพ่ือสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือย	และอตัราตามปรมิาณ	
เพ่ือสะท้อนถึงหลักคุณภาพ	จากเดิมที่จัดเก็บภาษีตามมูลค่า 
หรือตามปริมาณท่ีให้ภาระภาษีสูงกว่าส่งผลให้ราคาขายปลีก
บหุรีม่คีวามแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั

  l จดัเก็บภาษตีามมลูค่าใน	2	อตัราท่ีแตกต่างกัน 
ระหว่างบหุรีท่ีม่รีาคาขายปลกีไม่เกิน	60	บาทต่อซอง	และเกิน 
60	บาทต่อซอง	 เป็นเวลา	 2	ปี	 เพ่ือให้เวลาในการปรับตัว
ของอุตสาหกรรมบุหร่ี	หลังจากน้ันจะจัดเก็บภาษีตามมูลค่า 
ในอตัราเท่ากัน

  l จัดเก็บภาษีตามปริมาณในอัตราเดียวกัน 
ซึง่จะช่วยลดปัญหาการบรโิภคบหุรีร่าคาถูก

  l  ขยายฐานภาษียาสูบให้ครอบคลุมถึง 
ยาเส้นพันธ์ุพ้ืนเมอืง

 l  ลดการเข้าถึงการบริโภคยาสูบ	 โดยยึด 
หลักสากลในการสร้างความเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษ ี
ของบหุรี่

อธิบดีกรมสรรพสามิต	 กล่าวท้ิงท้ายว่า	 การปรับ
อัตราภาษีครั้งนี้ไม ่ได ้ท�าให ้สินค ้าส ่วนใหญ่มีภาระภาษ  ี
เพ่ิมขึ้น	 จึงไม่ควรส่งผลกระทบราคาขายปลีก	 และขอเตือน 
ผู ้ประกอบการอย ่ากักตุนสินค ้า	 ทั้ งนี้ ได ้ก�าชับให ้ 
เจ้าหน้าท่ีสรรพสามติลงพ้ืนทีต่ดิตามดูสถานการณ์ราคาสนิค้า 
อย่างเข้มข้น	เพ่ือไม่ให้มกีารกักตนุสนิค้า
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ภาวะท่ีส�านวนก�าลงัภายในเรยีกว่า	“สงูสดุคนืสู่สามญั”	นี ้
แท้จริงแล้วเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ	 เรื่อง	 ไม่ว่าจะเป็น 
สถานะทางเศรษฐกิจ	 สถานะทางสังคม	 หรือการงาน 
หากรู้เท่าทันหรือเตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้า	 ก็คงจะไม ่
กระไรนัก	และอาจจะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	
ได้ไม่ยาก	 เคยคุยกับคนในวัยเกษียณหลายคนถึงความรู้สึก 
ในวันที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการประจ�าเป็น 
ข้าราชการบ�านาญ	บางคนก็บอกว่ามันรู้สึกโหวงๆ	 ยังไงไม่รู้	 
ถามต่อว่าโหวงขนาดไหนก็ได้รับค�าตอบว่าโหวงเหมือน 
นุ่งผ้าขาวม้าตัวเดียว	 น่ีแสดงว่าคงจะใส่เครื่องแบบหรือ 
ใส่สูทมาจนชิน	พอเอาอินทรธนู	 เอาดาวเอามงกุฎ	 เอาเน็ค
ไท	เอาเสื้อนอกออกไป	ก็เลยรู้สึกโล่งโจ้ง	แต่บางคนก็บอกว่า 

วัยเกษียณ

วนัท่ี 30 กนัยำยน ของทุกปี 
เป็นวันทีมี่ควำมส�ำคัญอย่ำงยิง่วนัหน่ึงในชวีติของข้ำรำชกำร
คือเป็นวนัเกษียณอำยุรำชกำรส�ำหรบัผู้ท่ีมอีำยุ 60 ปีในปีน้ัน 

ค�ำว่ำเกษียณหรอืปลดเกษียณออกจะเป็นค�ำท่ีฟังแล้วชวนให้รูส้กึหดหูอ่ยู่ไม่น้อย 
เพรำะเหมือนกับกำรหมดสภำพท่ีจะท�ำงำนต่อไปได้ หรอืหมดควำมส�ำคัญต่อหน่วยงำนน้ันๆ 

อีกต่อไปแล้ว ท้ังๆ ทีก่่อนหน้ำนีก็้ยังมอี�ำนำจในกำรตดัสนิใจหรอืสัง่กำรเรือ่งต่ำงๆ 
มีผูค้นห้อมล้อม แสดงอำกำรเคำรพนบนอบ แต่พอเริม่วนัท่ี 1 ตลุำคม 

ต�ำแหน่งหน้ำทีแ่ละอ�ำนำจรำชศกัดิต่์ำงๆ กจ็ะหำยวบัไปกับตำ 
ถ้ำคดิเล่นๆ ก็เหมือนกับคนท่ีป่ำยปีนภเูขำสงูชนัด้วยควำมยำกล�ำบำกมำตลอดชวีติ 

แต่วันหน่ึงเม่ือขึน้ถงึยอดเขำ กคื็อวนัท่ีต้องกระโดดลงมำสูพ่ืน้ล่ำง

สบายจัง	 ได้กลับเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง	 ไม่ต้องสวมหน้ายักษ ์
หน้าลิง	หรือเต้นไปตามจังหวะที่คนอื่นเคาะ	 รู้อย่างน้ีจะรีบเกษียณ
เสียนานแล้ว

จริงๆ	แล้ว	 ถ้าหากท�าความเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ 
เป็นเพียงเรื่องสมมุติ	 ไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เครื่องแบบ 
ต�าแหน่งต่างๆ	 หรือแม้แต่อายุ	 ก็คงจะท�าให้เกิดความสบายอก 
สบายใจขึ้น	 เพราะถ้าจะพูดไปแล้ว	 เวลาหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาท่ี
ดีท่ีสุดของชีวิต	และคนที่เป็นข้าราชการน้ันถ้าพูดแบบโบราณก็ต้อง 
เรียกว่าเป็นทวิชาชาติ	 คือเกิดสองหนในชาติเดียวกัน	 เพราะเม่ือหมด
จากชาติที่เป็นข้าราชการแล้ว	ยังมีชาติของความเป็นสามัญชนอยู่อีก
ชาติหน่ึง	ผิดกับชาวไร่ชาวนาหรือพ่อค้าแม่ขายท่ีเกิดมามีอาชีพอะไร
ก็มักจะท�าอาชีพนั้นไปจนตาย	และชาติใหม่หลังเกษียณน้ีเป็นชาต ิ
ที่ค่อนข้างจะมีแต้มต่ออย่างสูงทั้งความรู้	 ประสบการณ์การท�างาน 
ทุนทรัพย์	 เครือข่าย	 และพันธมิตร	 ย่ิงในยุคปัจจุบันวิวัฒนาการ 
ทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกล	จึงท�าให้คนในวัยเกษียณมีสุขภาพ
ที่ดีและมีอายุยืนยาว	 ถ้าดูแลตัวเองดี	 ๆ	 ก็อาจจะสามารถอยู่ดูโลก 
ได้ถึงอายุ	80-90	ปี	อย่างสบายๆ

นอกจากสุขภาพกายแล้ว	สุขภาพใจก็เป็นสิ่งส�าคัญ	ท�าอย่างไร 
ก็ได้ครับให้ใจของตัวเองเป็นสุข	 รวมท้ังหัวใจของลูกหลานหรือ 
คนรอบข้างเป็นสุขด้วย	 บางคนอาจจะลงทุนลงแรงท�ากิจการ 
ของตัวเอง	บางคนก็อาจจะมีบริษัทห้างร้านว่าจ้างต่อ	หรือบางคน 
ก็อาจจะใช้ชีวิตสบาย	 ๆ	 กับงานท่ีตนชอบ	 เดินทางท่องเที่ยว 
เข้าวดัเข้าวา	เล่นกีฬา	หรอืพบปะเพือ่นฝงู	รวมทัง้ท�ากิจกรรมเพ่ือสงัคม		
อ้อ	แล้วก็อย่าลืมตามโลกให้ทันด้วย

โลกตะวันตกมีความเชื่อในอ�านาจของผู ้สูงอายุ	 หรือ 
Grey	 Power	 มานานแล้ว	 ดังนั้น	 คนในวัยเกษียณจึงไม่ใช่คน
แก่ท่ีมีหน้าที่เลี้ยงหลานอย่างที่คนไทยชอบพูดกัน	แต่คนในวัยนี ้
แหละครับที่เป็นทั้งเสาหลัก	 รวมท้ังมันสมองและพลังขับดัน 
พลวัตรเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้

สมัยก่อนเคยพูดกันว่าชีวิตเร่ิมต้นเมื่ออายุ	 40	ปี	 แต่เดี๋ยวนี้ต้อง
พูดใหม่ว่า	ชีวิตเริ่มต้นหลังเกษียณครับ

นสพ.คม	ชดั	ลกึ	วันพุธที	่28	กันยายน	พ.ศ.	2554
ภาพจาก		http://bluewatersfinancial.com/

“

“
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สินค้าและบริการที่ต้อง
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สินค้าและบริการที่ต้อง
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

u สนิค้ำ
 l	 น�า้มนัและผลติภัณฑ์น�า้มนั
 l  เครื่องดื่ม	 (ไม่มีแอลกอฮอล์/มีแต่ไม่เกิน 
0.5%)	 รวมถึง	 หัวเชื้อเข้มข้นท่ีใช้กับเครื่องผลิต 
เครื่องด่ืมพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภค	ณ	จุดขาย
ปลีก	 /	 อาหารชนิดเหลว	หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ตาม	ก.ม.อาหาร	ท่ี	ร.ม.ต.ประกาศก�าหนด
 l เครือ่งไฟฟ้า	
  n	 โคมไฟฟ้าและโคมระยะส�าหรับตดิเพดาน	
หรอืผนัง
 l แบตเตอรี่
 l สนิค้าแก้วและเครือ่งแก้ว	–	แก้วเลดครสิตัล	
และแก้วครสิตลัอืน่	ๆ
 l รถยนต์
  n รถยนต์น่ัง	 /	 รถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่ง 
ไม่เกิน	10	คน	 /	 รถยนต์กระบะท่ีออกแบบให้มนี�า้หนัก 
รถรวมน�า้หนกั	บรรทกุไม่เกิน	4,000	ก.ก.
 l รถจกัรยานยนต์
 l เรอื
  n เรอืยอชต์	และยานพาหนะทางน�า้ทีใ่ช้เพ่ือ
ความส�าราญ

 l ผลติภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส�าอาง	
  n  น�า้หอม	หัวน�า้หอม	และน�า้มนัหอม
 l  พรมและส่ิงทอปพ้ืูนอืน่	ๆ	
 l  หินอ่อน	หินแกรนิต
 l สารท�าลายชัน้บรรยากาศ	–	สาร	CFC
 l สุรา
 l  ยาสบู
 l ไพ่
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u บรกิำร
 l กิจการบนัเทิงหรอืหย่อนใจ
  n ไนต์คลบั	ดสิโกเธค	ผบั	บาร์	
คอ็กเทลเลาจน์
  n สถานที่ท่ีจ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์	 โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ 
การแสดงอืน่ใดเพ่ือการบนัเทงิ
  n สถานอาบน�า้หรอือบตวั	และนวด
 l กิจการเสีย่งโชค
  n สนามแข่งม้า
  n การออกสลากกินแบ่ง
 l กิจการท่ีมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
  n สนามกอล์ฟ

 l  กิจการท่ีได้รบัอนุญาตหรอืสมัปทานจากรฐั
  n  กิจการโทรคมนาคม

u บคุคลทีมี่หน้ำท่ีเสยีภำษี
	 ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี
	 1.		 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม	>>ผูท่ี้ผลติสนิค้าข้ึน
ในประเทศ	
	 2.		 ผูน้�าเข้า	>>ผูท้ีน่�าสนิค้าเข้ามาในประเทศ
	 3.	 	ผูป้ระกอบกิจการสถานบรกิาร	>>ผูใ้ห้บรกิาร
	 4.	 	บคุคลอืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้

u อัตรำภำษี
 l อัตราภาษี	 ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพ
สามิตท้ายกฎหมายใหม่	 เป็น	 เพดานอัตราภาษีขั้นสูง 
เท่าน้ัน	ไม่ใช่อตัราภาษท่ีีใช้ค�านวณภาษจีรงิ
 l อัตราภาษี	 มีท้ัง	 อัตราตามมูลค่า	 (ร้อยละ 
ของราคาขายปลีกแนะน�า)	 และ	อัตราตามปริมาณ	 
(ราคาต่อหน่วย)
 l  อัตราภาษีท่ีใช้ค�านวณภาษีจริง	 อยู่ใน 
กฎกระทรวง	และอาจอยู่ในประกาศกระทรวงการคลงั

u ฐำนภำษี
 l สินค้า	 ให้ค�านวณภาษจีาก	 “มลูค่าราคาขาย
ปลกีแนะน�า”	และ	“ปริมาณตามหน่วย”	ของสนิค้านัน้
 l  บริการ	 ให้ค�านวณภาษีจาก	 “รายรับ”	 ของ 
สถานบริการ
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32 ข้อคิด ดี ดี
เพื่อครอบครัว 

1.		 ข้อส�าคัญของการเลือกคู่ 
คอื	เราไม่ได้เลอืกใครเพราะเขาสมบูรณ์ 
แบบ	 แต่เพราะเขามีจุดดีหลักๆ	 
ที่เราประทับใจ	ส่วนจุดอ่อนด้อยน้ัน 
เป็นส่วนปลกีย่อยทีเ่ราสามารถยอมรบั
ได้อย่างไม่ยากเย็น

2.		 ในความเป็นจริง	 ไม่มีใคร 
ดีเลิศสมบูรณ์แบบ	ถ้าเรามองไม่เห็น 
จุดอ่อนด้อยของเขาเลย	นั่นแสดงว่า 
เรายังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง	หรือไม ่
เราก็ก�าลังตกอยู่ในความหลงใหล 
จนไม่ลมืหูลืมตา

3.		 การแต่งงาน	คอื	การผกูพันกัน 
ด้วยหัวใจ	 ไม่ใช่เพียงร่างกายและย่ิง 
ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิง 
ธุรกิจ

4.	 คนท่ีแต่งงานเพราะความเหงา 
จะย่ิงเหงาหนักเป็น	 2	 เท่า	 แต่งงาน 
แบบคลุมถุงชน	 ก็มีแนวโน้มว่าชีวิต 
จะมดืมนไปอกีนาน

5.	 ความสุข	 ความทุกข์	 ครึ่ง 
หน่ึงอยู่ที่ชีวิตหลังแต่งงาน	 คิดให้ 
ดก่ีอนทีจ่ะเลอืกใครมาเป็นคู่ชวิีต

6.	 บ้านจะเล็กหรือใหญ่	 ไม่ 
ส�าคัญ	แต่	 "ความรัก"	ต้องใหญ่ที่สุด
ในบ้าน

7.	 ค�าว่า	"รกั"	พูดมากไป	ย่อมดกีว่า	พูดน้อยไป
8.	 เมือ่เรา	ท�าผดิ	จง	"ขอโทษ"	เมือ่เขา	ท�าผดิ	จง	"ให้อภยั"
9.	 ชีวิตแต่งงาน	คือ	ชีวิตแห่งการปรับตัว	ถ้าไม่คิดจะปรับตัวเข้าหาใคร 

อยูเ่ป็นโสดไป	ก็ดกีว่า
10.	ยอมเป็นผู้แพ้	 ดีกว่า	 เป็นผู้ชนะท่ียืนอยู่ท่ามกลางซากชีวิตสมรส 

ทีหั่กพัง
11.	"แก้ตวั"	ช่วยอะไรไม่ได้	"แก้ไข"	ช่วยได้ทุกอย่าง...
12.		เมื่อมีปัญหาในครอบครัว	 อย่าลืมใช้ความรักและหลักเหตุผลเป็น 

กรรมการตดัสนิ	ไม่ใช้	อารมณ์	หรอือาวธุ
13.	งอนแต่พองาม	ก็งามด	ีแต่งอนเกินพอด	ีก็เกินงาม
14.		ต่างคนต่างแข็ง	 ไม่มีใครยอมอ่อนข้อต่อกัน	บ้านก็คงไม่ต่างอะไรกับ

สนามรบ
15.		เมือ่สามอ่ีอนแอ	ไม่รบับทบาทผูน้�า	ความสบัสนวุน่วาย	 ก็ตามมา	หรอื

เมือ่ภรรยาพยายามแย่งบทบาทการน�าจากสาม	ีชวิีตครอบครวัก็รอดยาก
16.	ความไม่ซื่อสัตย	์ต่อกันเพียงครั้งเดียว	 ก็อาจสั่นคลอนความไว้วางใจ 

ทีม่ใีห้กันได้ท้ายทีส่ดุ	ชวิีตคูก่จ็บลงด้วยความแตกร้าว	ยากเยียวยา
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32 ข้อคิด ดี ดี
เพื่อครอบครัว 

17.	ความเห็นแก่ตัว	 สนใจแต่ปัญหา	 อารมณ	์ 
ความรูส้กึ	และความสนใจของตวัเองชวิีตคู	่ก็อยูด้่วยกันยาก

18.	ก่อหน้ีสินจนล้นพ้นตัว	 ครอบครัวก็มีแต่ 
ความตงึเครยีดทุกเช้าเย็น

19.		เมื่อฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด	หรือทั้งสองฝ่ายเรียกร้อง 
และคาดหวังจากกันและกันมากเกินพอดี	ปัญหาก็จะม ี
เรือ่ยไปไม่สิน้สดุ

20.	ควรตระหนักว่า	ภรรยา	 ไม่ใช่ผู้ปรนนิบัติรับใช้ 
สาม	ีแท้จรงิแล้ว	สามภีรรยา	ควรเอาใจใส่ดแูลกนัและกัน
อย่างดท่ีีสดุ	ย่อมดีกว่า

21.	ไม่มีอะไร	 ท�าให้ภรรยาปวดร้าวใจ	 มากเท่า 
การค้นพบว่า	สามมีหีญงิอืน่ในหัวใจ

22.	รักเดียว	 ใจเดียว	 ไม่ใช่เรื่องเชย	แต่เป็นเรื่องด ี
ทีส่ามทีกุคนในโลกควรกระท�า

23.	การขอโทษภรรยาเมื่อท�าผิด	 ไม่ใช่เรื่องเสีย 
ศกัดิศ์ร	ีแต่เป็นศักด์ิศรขีองสามทีีแ่ท้จรงิ

24.	ไม่ควรมองว่า	งานดแูลบ้าน	เป็นความรบัผดิชอบ 
ของภรรยา	 สามีควรมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระอย่างสุด 
ความสามารถเสมอ

25.	สรีระรูปร่างหน้าตา	 ที่เปลี่ยนไปของภรรยา 
ไม่ควรเป็นเหตุให้ความรักในหัวใจของสามีจืดจางลง 
แม้แต่น้อย

26.	ควรระลึกอยู่เสมอว่า	การน�าครอบครัวนั้น	คือ	
การน�าโดยเห็นผลประโยชน์ของครอบครัวเป็นหลักไม่ใช่	 
เพ่ือความสขุ	ความพึงพอใจของตนเอง

27.	ภรรยาทีด่	ี ควรสนบัสนนุสามใีห้ก้าวไกลในชวีติ	
ไม่ใช่ดงึรัง้ให้หยุดอยู่กับที	่หรอืถอยหลงั

28.	ภรรยาท่ีดี	 ไม่ควรใช้วิธีการบีบบังคับท้ังทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้สามีตัดสินใจ 
ตามความคิดของตน

29.	ในสถานการณ์หน้าสิ่ว	 หน้าขวาน	สามีต้องการภรรยาท่ีสงบนิ่ง	 ช่วยกันคิดหาทางออก 
ไม่ใช่ภรรยาที่เอาแต่โวยวาย	ตีโพย	ตีพายหรือร้องไห้ฟูมฟาย	 โดยปล่อยให้เขาต้องแบกภาระหนักอึ้ง
เพียงล�าพัง

30.	การไม่ตีลกู	เพราะกลวัลกูเจบ็	เมือ่ยังเป็นเดก็	กลบัจะท�าให้เขาเจบ็ปวดย่ิงกว่า	เมือ่เขาโตขึน้
เป็นผูใ้หญ่ทีส่ร้างปัญหา	และถูกลงโทษจากสงัคม

31.	ช่องว่างระหว่างวัย	 ระหว่างรุ่นย่อมไม่มี	 ถ้าพ่อแม่ตระหนักถึงความส�าคัญ	และใช้ 
ความพยายามที่มากพอ	 วิธีที่ดีที่สุด	 คือ	พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดกับลูก 
ไม่ใช่ตามแก้ปัญหาเมือ่เกิดขึน้แล้ว

32.	พึงตระหนักว่า	 ลูกไม่ใช่ดินน�้ามัน	 ที่พ่อแม่	 อยากจะปั้นให้เขาเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบ 
เขาย่อมมจีติใจท่ีมเีอกลกัษณ์แห่งความชอบ	ความสนใจทีแ่ตกต่างไปจากพ่อแม่ได้เสมอ

ขอขอบคณุบทความจาก	อ.เกรยีงศกัดิ	์เจรญิวงศ์ศกัดิ์
ภาพประกอบจาก	google
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

ล�ำดับ ชื่อ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนคดี เงินค่ำปรับ หมำยเหตุ
  
 1	 นายวทิวสั	ย่อมเจรญิ	 นกัวชิาการสรรพสามติ	 162	 	5,800,418.00		 คดียาสูบ	ปรับ	162	ราย		
	 	 	 ช�านาญการ	 	 	
   
 2	 นายวชิาญ	ครพทิกัษ์	 เจ้าพนักงานสรรพสามิต	 128	 		3,847,030.00		 คดียาสูบ	ปรับ	128	ราย		
	 	 	 ช�านาญงาน	 	 	 	 		
 
 3	 จ.ส.อ.ธีระ	กองล�าเจยีก	 เจ้าพนักงานสรรพสามติ	 10	 2,437,884.00	 คด	ีพ.ร.บ.ภาษฯี	27	ปรบั	7	ราย
	 	 	 ช�านาญงาน	 	 	 ฟ้องศาล	3	ราย	 	
 
	 4	 ส.ท.เขมวัฒน์	ขุนวงษ์	 เจ้าพนักงานสรรพสามิต	 74	 	2,407,155.00		 คดียาสูบ	ปรับ	74	ราย	
	 	 	 ปฏิบัติงาน	 	 	
 
	 5	 ส.อ.โกศล	จอประดิษฐ	 เจ้าพนักงานสรรพสามิต	 46	 1,482,565.00		 คดีสุรา	ปรับ	46	ราย	
   ช�านาญงาน

ที่มา	:	ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบฯ	ส�านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	 2540	 เป็นกฎหมาย 
ที่รองรับ	 “สิทธิได้รู ้”	 ของประชาชน	 โดยก�าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ	และก�าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพ่ือรองรับและคุ้มครองสิทธิของ 
ประชาชนไปพร้อมกัน

พระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสารฯ	 ได้ก�าหนดสทิธิส�าคญัๆ	แก่ประชาชน 
ดงันี้

สทิธิได้รู	้(ตามมาตรา	7	แห่งพ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารฯ)
หน่วยงานของรฐัต้องส่งข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างน้อย	ดงัต่อไปน้ี 

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
1.	 โครงสร้างและการจดัองค์กรทีด่�าเนินงาน		
2.		อ�านาจหน้าทีท่ี่ส�าคญัและวิธีด�าเนินงาน
3.	 สถานท่ีเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ 

หน่วยงานของรฐั
4.	 กฎ	มตคิณะรฐัมนตร	ีข้อบงัคบั	ค�าสัง่	หนงัสอืเวียน	ระเบยีบแบบแผน	

นโยบายทีม่ผีลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง
5.	 ข้อมลูข่าวสารอืน่ท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 (กขร.)	

ก�าหนด
สทิธิตรวจด	ู(ตามมาตรา	9	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารฯ)
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	 

ดงัต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้
1.	 ผลการพิจารณาหรอืค�าวินจิฉยัทีม่ผีลโดยตรงต่อเอกชน
2.	 นโยบายหรอืการตคีวามท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของป ี

ทีก่�าลงัด�าเนินการ
4.	 คู ่มือหรือค�าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ทีม่ผีลกระทบต่อสทิธิหน้าท่ีเอกชน

5.	 สิง่พิมพ์ทีไ่ด้มกีารอ้างองิถงึมาตรา	7	วรรค	2
6.	 สัญญาสัมปทาน	สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน	หรือสัญญา 

ร่วมทุนกับเอกชนในการจดัท�าบรกิารสาธารณสขุ
7.	 มติคณะรัฐมนตรี	 หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/ 

โดยมตคิณะรฐัมนตรี
8.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก�าหนดสทิธิร้องเรยีน	(ตามมาตรา	13	แห่ง	พ.ร.บ.	ข้อมลู	ข่าวสารฯ)
บคุคลใดเห็นว่าหน่วยงานรฐัไม่จดัพิมพ์ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา	7	หรอื 

ไม่จดัข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดตูามมาตรา	9	หรอืไม่จดัหาข้อมลู
ข่าวสารให้ตามมาตรา	11	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	นี้	 ผู้น้ันมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	 เว้นแต่เป็นเรื่อง 
ท่ีมีค�าส่ังมิให้เปิดเผยตามมาตรา	 15	หรือค�าส่ังไม่รับฟังค�าคัดค้านตาม 
มาตรา	17	หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	 25	การร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 คณะกรรมการต้องพิจารณา 
ให้แล้วเสรจ็ภายใน	30	วัน	นบัแต่วันทีไ่ด้รบัร้องเรยีน	เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็นก็ให้ 
ขยายเวลาได้	แต่ต้องแสดงเหตผุล	และรวมเวลาทัง้หมดแล้วต้องไม่เกิน	60	วัน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540	มาตรา	9	ซึง่ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มข้ีอมลูข่าวสาร 
ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	 กรมสรรพสามิตจึงได้ด�าเนินการ 
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพสามิต	ขึ้นภายในห้องสมุด	 
กรมสรรพสามิต	ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตหรือ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิต 
ได้โดยตรงท่ีห้องสมุด	 กรมสรรพสามิต	 อาคารเทคนิค	 2552	 ชั้น	 1	 
เลขที่ 	 1488	 ถนนนครไชยศรี	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 10300	 หรือ 
	โทร.	0	2668	6560	ต่อ	51614
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นางสาว	ก.	ทราบมาว่าสามีตนเองซึง่เป็นนายต�ารวจ	
ได้ย่ืนขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจจ�ากัด	ซึ่งในการ 
ย่ืนกู้นั้นต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส	แต่นางสาว	ก. 
ไม่ทราบเรือ่ง	จงึมหีนงัสอืถึงผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจ	
จ�ากัด	ขอส�าเนาเอกสารเงนิกู้สหกรณ์ของสามทุีกแผ่นทกุฉบบัที่
ย่ืนกู้เพ่ือตรวจสอบว่ามกีารปลอมแปลงลายมอืชือ่ของนางสาว	
ก.	 ในค�าขอกู้เงินหรือไม่	 แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ	จ�ากัด 
มหีนังสอืแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารโดยให้เหตผุลว่า	
มติทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไม่สามารถให้ข้อมลู
ส่วนตวัของสมาชกิ	เพราะต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญัตข้ิอมลู
ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	การให้ข้อมลูสมาชกิแก่บคุคล
ภายนอก	หรอืหน่วยงานนัน้ต้องได้รบัความยินยอมจากสมาชกิ
ก่อน	นางสาว	ก.	จงึมหีนังสอือุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยั
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร	เรือ่งเป็นมาอย่างน้ีครบั

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
มปีระเด็นพิจารณาว่า	 ข้อมลูข่าวสารทีน่างสาว	ก.	มคี�าขอเป็น
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่	 เพราะตามมาตรา	4	แห่ง 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540 
หมายความว่า	 ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ 
ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับการด�าเนนิงานของรฐั	หรอืข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับเอกชน	
มีประเด็นต้องพิจารณาอีกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ	จ�ากัด	
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่	 เมื่อดูพระราชบัญญัติสหกรณ	์ 
พ.ศ.	 2542	ท่านอธิบาย	สหกรณ์	หมายความว่า	คณะบุคคล 
ซึ่งร่วมกันด�าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัติน้ี	 เมื่อมีกฎหมายก�าหนดฐานะไว้ชัดเจน 
อย่างน้ี	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ	 จ�ากัด	 จึงเป็นหน่วยงาน 
ของเอกชน	มิใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	 2540	 ข้อมลูข่าวสารตามทีน่างสาว	
ก.	 ได้มคี�าขอจงึไม่ใช่ข้อมลูข่าวสารของราชการ	คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 จึงมีค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ 
เรือ่งนีไ้ว้พิจารณา

ชี้แจงภรรยาให้ดีๆ	 ก็แล้วกันครับว่า	 เงินที่กู้ไปให ้
บ้านไหน	 เงินที่ส่งเป็นหน้าที่ของบ้านไหนเร่ืองนี้สั้นๆ	 ง่ายๆ 
ต้องการให้ทราบว่าเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 
ฉบบันีค้รบัให้ประชาชนใช้กับหน่วยงานของรฐั	ไม่มผีลใช้บงัคบั
กับเอกชน	หากมข้ีอสงสยัเก่ียวกับการปฏบิตัติามพระราชบญัญัติ
ข้อมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	หารอืไปได้ทีส่�านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ส�านักงานปลัด 
ส�านักนายกรฐัมนตร	ีโทร	0	2283	4678

วีระเชษฐ์		จรรยากูล
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

	 หน่วยงานของรัฐจ�านวนมากทุกกระทรวง	กรม	ทุกอาชีพมีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ของตนเองเพือ่เป็นช่องทางการออมเงนิ	และจัดสรรสวสัดกิารให้กบั
สมาชิก	มีท่ีตั้งส�านักงานอยู่ในนั้น	และบุคลากรก็เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานนั้น	 
มีบางแห่งท่ีจ้างพนักงานเฉพาะ	แล้วอย่างนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐหรือไม่อ่านเร่ืองนีค้รับ
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มองย้อน      เลนส์

พธิเีปิดอำคำรส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธาน 

ในพิธีท�าบุญเล้ียงพระเน่ืองในเปิดอาคารส�านักตรวจสอบ	 
ป้องกันและปราบปราม	 โดยมี	พระพรหมมังคลาจารย์ธมมธโช	
(ท่านเจ้าคุณธงชัย)	 เจิมป้ายอาคารฯ	และพรมน�้าพระพุทธมนต	์
โดยมี	 คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ส�านักตรวจสอบ	
ป้องกันและปราบปรามเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว	ณ	อาคารส�านัก
ตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	 เมื่อวันที่	 
23	สิงหาคม	2560

พิธีเปิดอำคำรส�ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์
แห่งใหม่

นายสมชาย	 พูลสวัสดิ์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมด้วย 
นางสาววิไล	ตันตินันท์ธนา	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต	
และคณะผู้บริหารระดับสูง	 ร่วมพิธีเปิดอาคารส�านักงานสรรพสามิต
พ้ืนท่ีอุตรดิตถ์	 แห่งใหม่	 เลขที่	 2/1	 ถนนประชานิมิตร	ต�าบลท่าอิฐ	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 โดยโอกาสน้ี	นายยุทธนา	หยิมการุณ	 
ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั	นายธีรวฒัน์	วุฒคิุณ	รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์	 พล.ต.ต.อดิศักดิ์	 น้อยประเสริฐ	 ผบ.บก.ภ.จว.อต.	 
และหัวหน้าส่วนราชการ	 คณะผู้บริหารการคลังประจ�าจังหวัด 
ร่วมแสดงความยินดี	 หลังจากน้ัน	 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
ได้	 ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม	 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	13	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2560

โครงกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์สัญจร
นายปัญญา	 ฉายะจินดาวงศ์	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 และ	 

นายสมเดช	ศรีสวัสดิ์	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการเปิด 
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรโดยกิจกรรมภายในงาน 
ประกอบด้วยการเสวนาให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.	2560	ในหวัข้อ	“พ.ร.บ.	สรรพสามติใหม่	เข้าใจง่ายกว่าท่ีคดิ”	การให้บรกิาร
ออกใบอนุญาตขาย	สุรา	ยาสูบ	และไพ่เคลื่อนที่	บริการตรวจโซนนิ่งร้านขาย 
สุรารอบสถานศึกษาและกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 โดยมี 
ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	 2	และสรรพสามิตพ้ืนที่ในสังกัด 
เข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	ลานโปรโมชั่น	 ชั้น	 4	 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค	 
อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	24-25	สิงหาคม	2560

1

4
3

2

กำรจัดเสวนำ “ภำคธุรกิจต้องปรับตัวอย่ำงไร

ภำยใต้พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตใหม่”
นายวิสุทธ์ิ	 ศรีสุพรรณ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

การคลัง	 เป็นประธานเปิดงานการจัดเสวนา	 “ภาคธุรกิจต้อง
ปรับตัวอย่างไรภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่”	
โดยนายสมชาย	พูลสวัสดิ	์อธิบดกีรมสรรพสามติ	กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดเสวนาดังกล่าว	ซึ่งในภาคเช้าผู้บริหาร 
กรมสรรพสามิตและตัวแทนภาคธุรกิจเสนอความเห็นต่อ 
วงเสวนาและในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย	 “แนวทางการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.2560”	โดยมี 
ผูบ้รหิาร	และผูเ้ข้าร่วมสมัมนาระดบับรหิาร	เจ้าหน้าทีภ่าคเอกชน 
เข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต 
เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2560

12 Excise Newsletter

September  60  Sapasamit.indd   12 3/11/2560   17:02:05



 

โครงกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์สัญจร
นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ 

บริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์สัญจร	 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การเสวนาให้ความรู ้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.	 2560	 ในหัวข้อ	 “พ.ร.บ.	 สรรพสามิตใหม่	 เข้าใจง่ายกว่าที่คิด” 
การให้บริการออกใบอนุญาตขาย	สุรา	ยาสูบ	และไพ่เคลื่อนที่	 บริการ
ตรวจโซนน่ิงร้านขายสุรารอบสถานศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 โดยมี	นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	 รองอธิบดี 
กรมสรรพสามิต	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	 3	 และ 
สรรพสามิตพ้ืนที่ในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	 แฟชั่นฮอลล ์
เดอะมอลล์	นครราชสีมา	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2560

งำนเสวนำ “ภำษีสรรพสำมิตใหม่ ใครได้ ใครเสีย”
นายเกียรติชัย	 โสภาเสถียรพงศ์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง 

การคลัง	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเร่ือง	 “ภาษีสรรพสามิตใหม่ 
ใครได้	 ใครเสีย”	 โดย	 นายสมชาย	 พูลสวัสดิ์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
กล่าวรายงาน	ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการ
กฎหมายภาษีและกฎระเบียบหอการค้าไทย	 ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมการเสวนากับ	นายสมเดช	ศรีสวัสด์ิ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
โดยมีข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 และผู ้ประกอบการ 
เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว	ณ	ห้องจูปิเตอร์	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 
คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2560

พิธีบวงสรวง และอัญเชิญเจ้ำพ่อโรงต้ม พระธนบดี
มหำเศรษฐี ขึ้นประดิษฐำนบนเทวำลัย

นายสมชาย	 พูลสวัสดิ์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในพิธีบวงสรวง	และอัญเชิญเจ้าพ่อโรงต้ม	พระธนบดีมหาเศรษฐี	 
ขึ้นประดิษฐานบนเทวาลัย	โดยมี	พระพรหมมังคลาจารย์ธมมธโช	
(ท่านเจ้าคุณธงชัย)	ประกอบพิธีอัญเชิญรูปปั้นเจ้าพ่อโรงต้ม 
พระธนบดีมหาเศรษฐี	 ขึ้นประดิษฐานบนเทวาลัย	 โดยมี 
ผู้บริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและแขกผู้มีเกียรต ิ
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	บริเวณด้านหน้าเทวาลัยเจ้าพ่อโรงต้ม 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2560

5

8

7

6

งำนแถลงข่ำว “พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต 

พ.ศ. 2560” 
นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธาน

ในงานแถลงข่าว	“พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560”	
และตอบข้อซักถามสื่อมวลชน	 โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว 
ณ	 อาคารส�านักตรวจสอบ	 ป้องกันและปราบปราม 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2560
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 ซึ่งหำกขึ้นชื่อว่ำ “สุขภำพ”แล้ว ชื่อว่ำหลำยๆคนคงปรำรถนำท่ีจะมี
สขุภำพร่ำยกำยแขง็แรง ไม่เจบ็ไม่ไข้ แต่ทว่ำจะมีวธีิไหนบ้ำงนัน้ลองมำดกัูน

1.  แอปเป้ิล แตงโม กล้วย กีวต้ีองระวงั
ผลไม้ทัง้	3	ชนดิน้ีมปีระโยชน์มาก	แต่ถ้าคณุก�าลงั

ทานยาปฏิชีวนะอยู่	 ผลไม้พวกนี้จะกลายเป็นโทษทันที
เพราะมนับดูในล�าไส้ได้ง่าย	อาจจะท�าให้เกิดอาการอกัเสบ
ในระบบทางเดนิอาหารได้
2.  ผลไม้กับมือ้อำหำร

ก่อนทานอาหารควรจะเรียกน�้าย่อยด้วยสับปะรด
และมะละกอสัก	 2-3	 ชิ้น	 ผลไม้สองชนิดน้ีมีเอนไซม์ 
ท่ีจะช่วยให้กระเพาะย่อยอาหารมื้อหลักท่ีก�าลังจะ
ตามลงมาได้ง่ายข้ึน	 และหลังจากจบมื้ออร่อยแล้ว 
ควรตบท้ายด้วยแอปเปิ้ลสัก	 1	ชิ้นเพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณ
น�้าลายซึ่งจะท�าให้จ�านวนแบคทีเรียในช่องปากลดลง 
และช่วยให้เหงอืกแขง็แรงด้วย
3.  อย่ำปล่อยให้หิว

ควรจะทานอาหารให้ตรงเวลาทุกวันแม้จะยังไม่ 
รูส้กึหิวก็ตาม	 เพราะเวลาทีเ่ราหิวร่างกายจะหล่ังฮอร์โมน
ควมเครียดออกมา	ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบน้ีเป็นประจ�า 
ก็จะท�าให้คุณกลายเป็นสาวเครียด	และน�าไปสู่อาการ 
ความดนัโลหติสงู	โรคหัวใจ	หรอืเบาหวาน
4. เน้ือสตัว์กับผลไม้ไม่เข้ำกัน

	 ถ้าทานน้อยๆ	 ก็ไม่เป็นไร	 แต่ถ้ามื้อไหนคุณ 
ทานเน้ือเป็นจ�านวนมากแล้วควรจะงดผลไม้ไป	เพราะกว่า
เน้ือจะย่อยหมดต้องใช้เวลานาน	ส่าวนผลไม้ซึ่งย่อยเร็ว 
จะถูกกักอยู่ในกระเพาะ	จึงท�าให้เกิดกรดในกระเพาะ 
อาหารได้
5. นำฬิกำชวีภำพ

หลักการสุขภาพดีบอกไว้ว่าเราควรจะเข้านอน 
ในเวลาเดียวกันทุกๆ	 วัน	แต่ส่วนใหญ่พอถึงคืนวันศุกร ์
กับวันเสาร์เรามักจะนอนดึกเพราะถือว่าเป็นวันหยุด 
การท�าอย่างนีจ้ะท�าให้ความเคยชนิหรอืท่ีเรยีกว่าชวีภาพ
ของร่างกายรวรเร	 จึงไม่ต้องแปลกใจเลยท่ีวันจันทร์ 
เราจะง่วงนอนกว่าปกติ
6. ควำมเครยีดท�ำลำยผวิ

ถ้าอยากผิวสวย	แก่ช้า	 ดูอ่อนกว่าวัย	 สิ่งแรก 
ท่ีต้องปรับคือความคิดของตัวเราเอง	พยายามคิดใน 
ทางบวก	มองโลกในแง่ดี	 หลีกเลี่ยงความคิดที่ท�าให้
ตึงเครียด	 เพ่ือไม่ให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียด 
ออกท�าลายตวัเราเอง
7. หลกีเลีย่งภำชนะพลำสตกิ

เพราะความร ้อนรวมทั้งรสชาติเผ็ด เปรี้ยว 
เค็มจากอาหารสามารถเข้าไปกัดเซาะสารสังเคราะห ์
ในพลาสติก ให ้ละลายออกปะปนกับอาหารได ้ 
ตลอดเวลา	 โดยเฉพาะการใช้ภาชนะพลาสติกใส ่
อาหารเข้าอุ่นในเตาไมโครเวฟย่ิงเป็นสิ่งท่ีต้องหลีกเลี่ยง	
เพราะเป็นการเสีย่งต่อมะเรง็เต้านมเป็นอย่างมาก

8. อย่ำประมำทอำกำรไอเรือ้รัง
หลังจากหายหวัดแล้วอาการไออาจจะยังไม ่

หายไป	แต่สาวหลายคนมักจะไม่สนใจเพราะคิดว่า 
อาการไอเป็นเรื่องชิลๆ	แต่ที่จริงอาการไอเรื้อรังร้ายแรง
กว่าท่ีคุณคิด	 เพราะมันอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส 
ยาปฏิชีวนะ	ที่หมอให้มารักษาอาการหวัดไม่สามารถ 
ฆ่าเชื้อไวรัสได้	 วิธีหยุดอาการไอท่ีได้ผลที่สุดคือ 
การดื่มน�้าบ่อยๆ	 เพ่ือลดเสมหะในทางเดินหายใจ 
และนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของ 
ร่างกายท�างานได้เต็มท่ี
9. เท้ำและข้อเท้ำบวม

ถ้ามีอาการแบบน้ีอย่าปล่อยไว้	 เพราะฝ่าเท้า 
เป็นศนูย์รวมของเส้นประสาททัว่ร่างกาย	 ถ้าบรเิวณเท้า 
มีปัญหาก็จะส่งผลถึงร่างกายทุกส่วน	 วิธีแก้ไขคือให ้
นั่งยองๆ	ทุกวันๆ	ละ	 15	นาทีจากนั้นก็ขยับข้อเท้าไป 
ข ้างหน ้าและข ้างหลังเพื่อช ่วยให ้เลือดไหลเวียน 
ได้ดีขึ้น	หลังจากนั้นใช้แปรงขนนุ่มๆ	แปรงผิวหนังเบาๆ	
โดยเริม่จากฝ่าเท้าแล้วค่อยๆ	 ปัดไล่ขึน้มาทีข้่อเท้า	 น่อง	
ต้นขา	ท้อง	 แขนไปจนสุดที่มือทั้งสองข้าง	 (ยกเว้นผู้ 
ที่เป็นเบาหวานเพราะเสี่ยงจะเกิดบาดแผล)	ตบท้าย 
ด้วยการอาบน�า้อุน่แล้วตามด้วยน�า้เย็น	จะช่วยให้เลอืด
ไหลเวียนดีข้ึน
10. งดเครือ่งดืม่คำเฟอีน

เครื่องดื่มพวกนี้ไม ่ว ่าจะเป ็นชาหรือกาแฟ 
ปกติก็ไม่ควรด่ืมอยู่แล้ว	 แต่ถ้าบังเอิญคุณเป็นโรค 
ปวดหลัง	 เครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นศัตรูของคุณไปทันที 
เพราะคาเฟอีนจะไปลดการหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งมี 
คุณสมบัติช่วยลดอาการปวดตามอวัยวะต่างๆ	 อาการ 
ปวดของคุณก็จะไม่หายหรอือาจจะเป็นมากข้ึนด้วย
11. ดืม่น�ำ้เรว็...อันตรำย

ใครๆ	 ก็บอกว่าควรจะดื่มน�้าให้ได้วันละ	8	แก้ว 
แต่ต้องค่อยๆ	ดื่มไปตลอดวัน	 ไม่ใช่ท้ังวันไม่ดื่มเลย 
แล้วมารวบยอดเอาในครั้งเดียว	 เพราะการด่ืมน�้า 
ปริมาณมากๆ	 ในครั้งเดียวอาจท�าให้เกิดอาการน�้า 
เป็นพิษเน่ืองจากเลอืดเจอืจาง	และอาจท�าให้เป็นตะครวิ	
กล้ามเนื้อเกร็งตามมา	 ย่ิงถ้าอาการเกร็งไปเกิดที่สมอง 
หวัใจ	หรือปอด	ก็อาจจะท�าให้ระบบหายใจล้มเหลวและ
เสยีชีวติได้
12. แดดอ่อนตอนเช้ำ

แสงแดดยามเช้าจัดว่าเป็นยาตามธรรมชาต ิ
ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของโดยไม่ต ้องเสียเงินซื้อ 
นอกจากท�าให้กระดูกแข็งแรงแล้วยังท�าให้อารมณ์ดี	 
เพราะแดดอ่อนๆ	มีวิตามินท่ีช่วยกระตุ้นให้ร่างกาย 
หลั่งสารแห่งความสุข	 ออกมาต่อต้านอาการซึมเศร้า 
ในตัวเรา	คนที่เดินเล่นรับแดดอ่อนจึงมีหน้าตาเบิกบาน 
กว่าคนท่ีมวัแต่หลบแดดอยู่ในบ้านมาก

13. เบำหวำนอย่ำทำนไข่
ถ้าสมาชิกในครอบครัวคุณคนไหนเป็นเบาหวาน	

ควรให้เขางดไข่ไปเลย	 เพราะมรีายงานทางการแพทย์ว่า
ถ้าคนท่ีเป็นเบาหวานทานไข่อาทิตย์ละ	1	ฟอง	จะมโีอกาส
เป็นโรคหัวใจมากข้ึน
14. อยำกผอมต้องน�ำ้เย็น

การด่ืมน�า้เย็น	50	ออนซ์	จะช่วยเผาผลาญพลงังาน 
เพ่ิมขึ้นวันละ	50	แคลอรี	 ช่วยให้น�้าหนักลดลงปีละ	2.5	
กโิลกรัม	 เพราะเมื่อเราดื่มน�้าเย็นร่างกายต้องใช้พลังงาน 
ในการท�าให้น�า้นัน้เปลีย่นอณุหภูมเิป็นอณุหภูมปิกตก่ิอน	
แล้วจงึน�าไปใช้ได้	จงึเป็นการใช้พลงังานมากกว่าเดิม
15. สขุภำพดทีนัทีท่ีตืน่

ถ้าอยากดูแลสุขภาพพร้อมกับการเริ่มต้นวันใหม่	
ทนัทีท่ีตืน่นอนสาวๆ	ควรผสมน�า้ส้มสายช	ู (ทีห่มกัจากผล
แอปเปิ้ล)	 กับน�้าผึ้งในสัดส่วนเท่ากัน	 ใส่น�้าอุ่นนิดหน่อย	
คนให้เข้ากันแล้วน�ามาดืม่	 จะช่วยให้การดดูซมึของระบบ
ล�าไส้และการเผาผลาญของร่างกายท�างานได้ดตีลอดวัน
16. ผู้ชำยอย่ำพลำดมะเขอืเทศ

ส�าหรับหนุ่มซ่าที่ก�าลังเริ่มมีอาการเตะปี๊ปไม่ดัง 
หรือกลัวว่าจะเป็นหมัน	มะเขือเทศคือผลไม้ท่ีคุณจะ 
พลาดไม่ได้	 เพราะมะเขือเทศสุกมีสารโคปีนสูงมาก 
ช่วยให้ต่อมลูกหมากท�างานได้ดี	 ประสิทธ์ิภาพและ 
สมรรถภาพต่างๆ	จึงท�างานได้เป็นปกติ	ถ้าผู้ชายทาน 
มะเขือเทศอย่างน้อยอาทิตย์ละ	 10	 ผลหรือมากกว่า
นัน้	ความเสีย่งทีจ่ะเป็นมะเรง็ต่อมลกูหมาก	 ก็จะน้อยลง 
45	 เปอร์เซ็นต์	 ที่ส�าคัญควรจะทานแบบสุกๆ	 เช่น	ทาน 
เป็นน�้าพริกอ่อง	 สปาเก็ตต้ี	 เพราะเวลามะเขือเทศถูก 
ความร้อนมนัจะปล่อยสารไลโคปีนออกมามากขึน้
17. ป้องกันกรดในกระเพำะอำหำร

ส�าหรับท่ีท้องอืดบ่อย	ควรลดปริมาณการดื่มน�้า 
ผลไม้เข้มข้นอย่างเช่น	มะนาว	ส้ม	 ส้มโอ	 เกรฟฟรุต 
หรอืน�า้มะเขอืเทศสดน่ัน	 เพราะน�า้พวกน้ีมกีรดมากท�าให้
ท้องอืด	หรือถ้าเสพติดไปแล้วอดไม่ได้จริงๆ	 ก็อาจจะ 
ท�าให้เจอืจางลงด้วยการผสมน�า้มากๆ
18. หลบอัลไซเมอร์ด้วยเกม

ถ้าไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นโรคขี้หลงขี้ลืม	
สาวๆ	ควรจะฝึกสมองด้วยการเล่นเกมท่ีต้องใช้สมาธิ 
เช่น	ปริศนาอักษรไขว้	 เกมในคอมพิวเตอร์	 หรืออาจจะ
ท�ากิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิอย่างเรียนดนตรี	 เล่นหมากรุก	
เป็นต้น	 เพราะเกมเหล่าน้ีจะช่วยให้ระบบประสาทท�างาน
เชือ่มต่อกันอย่างมปีระสทิธิภาพ

รักษ์สุขภาพรักษ์สุขภาพ

รักษ์สุขภาพด้วย 18 วิธี
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