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ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ” 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเสียภาษีอัตรา

ศูนย์ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่น าไปวิจัยฯ  

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

 

ข่าวสารไอที 

คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ 

ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2/2562 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา 

Regional Excise Office 5  
วิสัยทัศน์  : ผู้น ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และพลังงำน  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่  5                                                                                          
        สว่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                               

        ฝำ่ยสำรสนเทศและบรกิำร  

        โทร. 0 5324 0486 ตอ่ 111 

        โทรสำร 0 5324 9949 

        E-mail : excise_pak5@excise.go.th   

        Web Site : www.excise.go.th/region5                                                                     

                                                 

พบกันอีกครั้งกับจุลสำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 5 ซ่ึงฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 19

เดือนมกรำคม - มีนำคม 2562 ของปีงบประมำณ 2562 ในจุลสำรฉบับนี้ก็ได้น ำเรื่องรำว 

ข่ำวสำร สำระ ควำมรู้ มำฝำกทุก ๆ ท่ำนเหมือนเช่นเคย สำระควำมรู้เกี่ยวกับ “ประกำศกรม

สรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรเสียภำษีอัตรำศูนย์ส ำหรับรถยนต์หรือ

รถจักรยำนยนต์ต้นแบบที่น ำไปวิจัย พัฒนำ หรือทดสอบสมรรถนะ” และบทควำมประชำสัมพันธ์

ต่ำง ๆ  เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  

พ.ศ. 2540 เรื่อง ท ำเอำตกใจ!! ข่ำวสำร IT บังคับใช้แล้ว! “พ.ร.บ.เก็บภำษีผู้ค้ำออนไลน์” 

เตรียมดึงบัญชีน่ำสงสัยส่งสรรพำกรตรวจสอบ คุยเฟื่องเรื่องสุขภำพ “6 เทคนิคในกำรดูแล

สุขภำพ เพื่อสุขภำพดีพร้อมท ำงำนได้ตลอดทั้งปี ” ข้อคิดสะกิดธรรม พึ่งตนคือพึ่งธรรม  

มำเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  English Corner ภำษำอังกฤษ แบบหมู  หมู…Easy English  

ไขควำมลับสมองประลองปัญญำ ตำมหำค ำตอบกับกำรเรียงแถวปริศนำภำพต้นไม้  

เพลิดเพลินกับ ข ำขันวันละนิด และ ผลกำรจัดเก็บรำยได้ ผลกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด  

ไตรมำส 2 (มกรำคม - มีนำคม 2562) รวมทั้ง ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ 

 กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจุลสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และให้ควำมรู้ 

สูทุ่กท่ำน  

   สมชำย  เปี่ยมสุข......บรรณำธิกำร 

บทบรรณำธิกำร 

ประธำนที่ปรึกษำ  

นำยปัณณทัต   ใจทน 

ที่ปรึกษำด้ำนวชิำกำรและกฎหมำย 

นำยฐำกร  เกิดอินทร ์

นำงสำวนิศำรัตน ์ กันทะวงค ์

นำงสำวพิรุณรตัน์  วงษ์เที่ยง 

นำยชำตรี  สุขสิทธ์ิ 

บรรณำธิกำร 

นำยสมชำย  เปี่ยมสุข 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร 

นำยวิสูตร  หติะวนิช  

กองบรรณำธิกำร 

นำยจรัส  มูลมั่ง 

ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพล  สิงห์โทรำช 
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- บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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ไม่ให้เปิดเผย นางสาววังเวงจึงมีหนังสือไปอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 ในการ พิจ า รณาของคณะกรรมการ 
วินิจฉัยฯ ส านักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือส่งเอกสารตาม
อุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา โดยชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติการ และ
เหตุผลที่แจ้งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ที่ได้อ่านกันแล้ว 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการ
ที่ 1 คือหนังสือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เช่น ลักษณะรถยนต์ บ้านเลขที่ และ
ข้อมูลข่าวสารรายการที่ 2 หมายเลขโทรศัพท์หรือ
โทรสารที่ส่งหนังสือร้องเรียน ประเด็นนี้นางสาว
วังเวงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย สมควรได้รับทราบข้อมูล
เพ่ือใช้ปกป้องสิทธิของตนเอง ในเมื่อหนังสือไม่ระบุ
ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง และการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งนั้น
เสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ท าให้ 
การบั งคับใช้กฎหมายไม่อาจส า เร็จตามวัตถุ 
ประสงค์ได้ หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ
ปลอดภัยของบุคคลใดตามมาตรา 15 (2) และ (4) 
จึงให้ส านักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
ค าขอพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้นางสาววังเวง 
 เรื่องนี้เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างเรื่อง
ใกล้ตัวที่เรานึกไม่ถึงครับ อาจเกิดกับใครก็ได้หาก
ต้องการเอกสารราชการไปใช้คุ้มครองสิทธิของ
ตนเองแล้วไม่ได้ ขอให้นึกถึงคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการครับ เพราะ “เปิดเผยเป็นหลัก 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ติดต่อได้ที่ 0 2283 4678 
www.oic.go.th (ท่ี สค 116/2560)   

  เกือบได้เรื่องแล้วไง อยู่ดี ๆ มีคนไปแจ้ง
เบาะแสว่าสาวคนนี้ค้ายาเสพติด มีของกลางเป็นเงิน
แต่ไม่มีหลักฐานเป็นยาเสพติด กว่าจะจบเรื่องได้ 
สะเทือนไต 
 นางสาววังเวงครับ อยู่มาวันหนึ่งก็ต้อง 
ตกอกตกใจ เมื่อส านักงาน ป.ป.ส. เข้าตรวจค้น
รถยนต์ส่วนตัว และค้นบ้านพัก ซึ่งเป็นส านักงาน
ด้วย โดยแจ้งว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ ใช้
นามแฝง แจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติดรายใหญ่ 
ในอ าเภอแห่งหนึ่ง และเพ่ือให้มีหลักฐานครบถ้วน 
นามแฝงก็ได้ส่งส าเนาภาพถ่ายธนบัตรรวม 2,000 
บาท ให้ด้วยและแจ้งว่าในวันที่เท่านั้นจะมีการซื้อ 
ยาเสพติดจากผู้ค้ารายนี้ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวอะไร 
หมายเลขทะเบียนอะไร และผู้ค้าจะไปหลบซ่อนตัว
ที่ไหน ซึ่งตรงกันกับนางสาววังเวง ในวันดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นรถยนต์ และ 
ที่บ้านพักของนางสาววังเวง ซึ่งเป็นที่ท างานด้วย 
แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบเงินในกระเป๋า 
มีหมายเลขตรงตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้งไป โดยนางสาว
วังเวงให้การว่าพบเงินวางอยู่ในรถจึงเก็บไปเข้าใจว่า
เป็นเงินของตนเอง นางสาววังเวงและญาติได้ท า
หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องร้องเ รียน จากการ
ตรวจสอบประวัติไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
นางสาววังเวงจึงมีหนังสือถึงส านักงาน ป.ป.ส.  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งหนังสือร้องเรียนไปทาง
โทรสาร แต่ส านักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือแจ้งปฏิเสธ
ว่าเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายหรือทะเบียนคุ้มครอง 
มิให้เปิดเผย และผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ให้น าไป
เปิดเผยต่อผู้ อ่ืน และมีเอกสารแนบท้ายค าสั่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ส.  

บทความ อ.  29/2560 
วีระเชษฐ์  จรรยากูล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวการร่าง พ.ร.บ. เก็บภาษี

ผู้ค้าออนไลน์ และยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่หลังจากที่

ได้มีประกาศการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าวเพ่ิมเติมในวันที่ 

20 มีนาคม 2562 ในวันนี้ (21 มีนาคม 2562) พ.ร.บ. นี้ 

ได้ผ่านการอนุมัติ และมีผลบังคับใช้ในวันนี้ทันที! 

สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องของวัน

เวลาที่ร่างกฎหมาย (เพราะมันบังคับใช้แล้ว) แต่สิ่งที่

น่าสนใจคือ ใครที่จะได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. 

ดังกล่าวกันบ้างมากกว่า 

  พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ มีเนื้อหาใจความส าคัญอยู่ว่า “การให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ.” เพ่ือรองรับระบบภาษีและ 

เอกสารการจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  

พ.ร.บ. นี้จะส่งผลกับผู้ค้าออนไลน์ทั้งในรูปแบบของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
 

คนที่จะส่งข้อมูลบัญชีน่าสงสัยให้กรมสรรพากรตรวจสอบ คือ สถาบันการเงิน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 

 ผู้ที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี หรือ 

 ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไปต่อปี 
 

  จะต้องเสียภาษีตาม พ.ร.บ. โดยจะนับครั้งการโอนผ่านทุกช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM และ 

Internet Banking (ไม่นับรวมการโอนเงินเข้าบัญชีของตนเอง และ การโอนเงินให้คนอ่ืน) 
 

บังคับใช้แล้ว! “พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน”์  
เตรียมดึงบัญชีน่าสงสัยส่งสรรพากรตรวจสอบ 
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พ.ร.บ. นี้ไม่ใช่ พ.ร.บ. เดียวกับภาษีการขาย

ของออนไลน์นะ เพราะ พ.ร.บ. เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์

เป็นเพียงการเปิดบัญชีออกมาตรวจสอบเท่านั้น  

ซึ่งจะโดนเก็บภาษีหรือไม่โดนก็ต้องดูกันอีกที 

แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะ พ.ร.บ. ดังกล่าว

เป็นเพียงการจัดระบบการเสียภาษีตามที่ผู้มีรายได้

จะต้องเสียภาษีเท่านั้น และหากใครที่ยื่นเสียภาษี 

เป็นประจ าก็ยิ่งไม่ต้องกังวลเข้าไปใหญ่ สิ่งที่คุณควร

เตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การท าบัญชี

รายรับรายจ่าย และการเก็บเอกสารส าคัญๆ เพ่ือใช้

เป็นหลักฐานแจ้งตามข้อเท็จจริงหากเราโดนเรียก

ตรวจสอบเท่านั้นเอง 

 

เริ่มจะงง ๆ ไหม? เรามาแยกข้อก าหนดนี้ดูกันทีละอัน 
 

 อย่างแรก ผู้ที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี หมายความว่า คนที่ฝากหรือรับโอนเงิน 

ในทุกบัญชี (ทุก ๆ บัญชีที่เป็นชื่อเราในธนาคารนั้น ๆ) มากกว่า 3,000 ครั้ง/ปี โดยเงื่อนไขนี้จะไม่สนใจยอดรวม 

ของจ านวนเงิน 

 อย่างที่สอง ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาท

ขึ้นไป เงื่อนไขนี้ ต้องมีเง่ือนไขครบทั้งสองข้อถึงจะโดนส่งตรวจสอบ 

  การนับยอดโอนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ ที่ส าคัญข้อมูลของแต่ละธนาคาร

จะไม่เชื่อมโยงกัน ธนาคารไหนธนาคารนั้นนับแยกไป และไม่มีการตรวจสอบเพ่ือเก็บภาษีย้อนหลัง พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับ

ใช้แล้วก็จริง แต่สถาบันการเงินจะเริ่มส่งรายงานธุรกรรมเข้าตรวจสอบกับกรมสรรพากรครั้งแรกภายในวันที่  

31 มีนาคม 2563 

ที่มา : https://www.beartai.com/news/it-thai-news/316864 
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  ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึงปีเต็ม บางคนอาจจะต้องท างานหนักเต็มที่มาโดยตลอด ส่งผลท าให้บางคนอาจจะนอนหลับ
พักผ่อนได้ไม่ เต็มที่ ยิ่งเวลาหมุนไปเร็วมากข้ึนเท่าไหร่ สุขภาพของเราก็อาจจะเสื่อมโทรมตามช่วงอายุที่มากข้ึนเรื่อย ๆ  
และเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ หลังจากที่ได้มีโอกาสพักผ่อนกันแบบยาว ๆ การที่จะกลับเข้าสู่โหมดท างานอย่างหนักหน่วงในรูปแบบเดิม 
ซึ่งเราจะต้องพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะสามารถกลับไปท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการดูแลสุขภาพเพื่อให้พร้อมกับการท างานได้ตลอดทั้งปี 

  

 

 
ส าหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคนมักจะเป็นคอกาแฟตัวยง หากไม่ได้ดื่ม

กาแฟวันไหน ชีวิตดูเหมือนจะท างานได้แบบไม่กระฉับกระเฉง เพราะร่างกาย
ของเราขาดคาเฟอีนตัวยงที่เป็นแรงผลักดัน แต่ในส่วนของการดื่มกาแฟ 
เป็นประจ าน้ัน ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างแน่นอน เพราะฉะน้ัน 
เพื่อให้เป็นการดูแลสุขภาพได้อย่างแท้จริง เราควรหลีกเลี่ยงและงดดื่มกาแฟ 
และหันมาจิบน้ าเปล่าให้มากยิ่งข้ึนแทน เน่ืองจากน้ าเปล่าจะเพิ่มออกซิเจน 
ในเลือด ซึ่งสามารถช่วยให้เรามีชีวิตชีวา รู้สึกกระปรี้กระเปร่าได้เทียบเท่ากับ
การได้ด่ืมกาแฟเลยทีเดียว 
 

ความเครียดจากการท างาน ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจ ท าให้สมองเหน่ือยล้าและเริ่มท างานได้ช้าลง ในส่วนน้ีเราสามารถ
แก้ไขได้ ด้วยการหาช่วงเวลาในการผ่อนคลายสักระยะหน่ึงและลองเดินออกไป
สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกล นับได้ว่าเป็นการพักสายตา 
จากการท างานประมาณ 5 – 10 นาที เพียงแค่น้ีเราก็สามารถดูแลสุขภาพ
ด้วยการชาร์จพลังให้สามารถกลับไปท างานต่อได้อย่างชิล ๆ 
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เพียงแค่คุณเปลี่ยนสไตล์ในการรับประทานอาหารใหม่  
โดยเน้นเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหาร 
ที่มีโปรตีนสูงและอาหารจ าพวกแป้งที่ไม่ขัดสี ที่มีไฟเบอร์สูงและควร
เลือกรับประทานอาหารเพื่อบ ารุงสมอง ประเภทปลาแซลมอน  
ไข่และอะโวคาโด ซึ่งอาหารเหล่านี้จะสามารถช่วยเพิ่มพลัง และสร้าง
สุขภาพดีให้กับคุณได้อย่างยาวนาน 

ความเครียดมักจะสะสมอยู่ทุกวัน ยิ่งถ้าหากคุณไม่มีเวลาให้กับตัวเอง
ยิ่ งจะส่ งผลเสียต่อสุ ขภาพร่างกายของคุณเ ข้าไปใหญ่ เพราะฉะ น้ัน  
การจัดการ การวางระบบและการวางแผน ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้คุณ
สามารถเรียงล าดับความส าคัญของชีวิตและจัดการชีวิตให้ง่ายข้ึน พร้อมทั้ง 
ลดความเครียดให้น้อยลง เพียงแค่น้ีสุขภาพของคุณก็จะดีและสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแบ่งเวลาเพียงแค่ เล็กน้อย เพื่อออกก าลังกายอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 – 40 นาท ีเป็นอย่างต่ า 
ถ้าหากคุณท าได้สุขภาพของคุณก็จะดีข้ึน ซึ่งคุณจะสามารถสัมผัสได้ถึง
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง 

พนักงานเงินเดือนส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหากับการเป็นโรค
ออฟฟิศซิน โดรม เพราะต้อ ง น่ั งท า ง านอยู่ ห น้ าจอคอมตลอดทั้ ง วั น  
ปัญหาน้ีเราสามารถแก้ไขได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนท่าน่ังท างาน 
ให้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างเป็นประจ า ถือได้ว่าเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อ 
ให้ห่างไกลจากโรคภัยอย่างโรคออฟฟิศซินโดรมได้อย่างมั่นใจ

ที่มา : https://www.honestdocs.co/techniques-for-good-health-all-year-work 
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พึ่งตนคือพ่ึงธรรม 

และการท่ีว่าเอาตนเองเป็นสรณะคืออย่างไร ก็คือเอาธรรม 
เป็นท่ีพึ่ง พึ่งตนคือพึ่งธรรม หรือเอาตนเป็นท่ีพึ่ง เอาตนเป็นสรณะก็คือ 
เอาธรรมเป็นสรณะ หมายความว่าให้เอาธรรมเข้ามาใส่ไว้ในตน เอาธรรม  
มาใส่ตนแล้วตนก็เป็นท่ีพึ่งได้ ความหมายอย่างง่ายๆ ท่ีสุด ก็คือเอาธรรม 
ค าสอนท่ีพระพุทธเจ้า และครูอาจารย์ ท่ีสืบ  ๆ กันมานี้  ท่านสอนเรา  
ท่านบอกแนะน าวิธีแก้ปัญหา แนะน าวิธีปฏิบัติ วิธีด าเนินชีวิตให้เราแล้ว  
เราก็เอาค าสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติตาม นี่คือเอาธรรมมาใส่ตัว เมื่อเราท าตาม
ค าสอนของท่านก็ส าเร็จผล เราก็พึ่งตนเองได้ อันนี้ก็คือการท่ีว่าพึ่งตน ก็คือพึ่งธรรม เมื่อเอาค าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักในการครองชีวิต เราก็พึ่งตนได้ อันนี้เป็นความหมายอย่างหนึ่ง เป็นความหมายอย่างง่าย ๆ 

ทีนี้ลึกเข้าไปอีกจะเห็นว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้พึ่งตนเองและพึ่งธรรมนั้น ความหมายว่าพึ่งธรรม 
ของพระองค์ ลึกลงไปจนกระท่ังหมายถึงการท่ีว่า มีสติครองใจ มีสติก ากับความคิดความเคลื่อนไหวของชีวิตจิตใจ
ทุกขณะตลอดเวลา ไม่ให้จิตใจของเรานี้  ถูกความยินดียินร้าย อารมณ์ต่าง ๆ เข้ามาครอบง า ไม่ตกเป็นทาส 
ของความเป็นไปภายนอก ถ้าท าได้อย่างนี้ โดยมีสติครองใจอยู่ตลอดเวลา ก็เรียกว่าพึ่งตนได้ หลักการนี้  ก็คือ 
สติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง 

พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างมาเป็นอรรถาธิบายของการท่ีมีตนเป็นท่ีพึ่ง ได้แก่มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ถ้าเรา
ปฏิบัติด าเนินชีวิตได้ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ มีสติก ากับครองจิตครองใจได้ทุกขณะทุกเวลา เราก็พึ่งตนเองได้  
ชีวิตก็จะมีความผาสุก ปลอดภัยไร้อันตราย อันนี้เป็นความหมายอย่างหนึ่ง แต่ในท่ีนี้ไม่มีเวลาท่ีจะอธิบาย
ความหมายของการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานให้ละเอียดพิสดาร แต่ให้เราเข้าใจความหมายท่ัว  ๆ ไป 
ว่าการเอาสติมาเป็นหลักครองชีวิต มาก ากับความคิด ความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของชีวิตจิตใจได้ทุกขณะ 
ทุกเวลา ถ้าท าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพึ่งตน 

ความหมายท่ีจะใช้ท่ัวไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ ดังท่ีกล่าวแล้วว่า ธรรมนั้น ก็คือความจริงของธรรมดา  
ความจริงของธรรมดาก็คือ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย สิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย การท่ีเราจะพึ่งตน  
ให้ถูกต้องก็คือพึ่งธรรม พึ่งธรรมคืออย่างไร ก็คือเราต้องรู้เข้าใจความจริงของสิ่งท้ังหลาย ว่ามันเป็นไปตาม 
เหตุปัจจัย ผลท่ีต้องการย่อมเกิดขึ้นจากการท าที่เหตุปัจจัย ไม่ใช่หวังเลื่อน ๆ ลอย ๆ ลม ๆ แล้ง ๆ อยากจะได้อะไร
แล้วก็ไม่ต้องท า ถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึ่งธรรม ถ้าไม่พึ่งธรรม ก็พึ่งตนเองไม่ได้ มันก็ไม่ส าเร็ จผล ถ้าใครจะพึ่งตน 
ให้ส าเร็จผล ก็ต้องรู้จักธรรม รู้จักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย รู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อม รู้ว่าอะไร  
เป็นเหตุปัจจัยของความเจริญ แล้วท าให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนั้น อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อมก็ละเว้นเสีย 
ป้องกันเสีย แก้ไขก าจัดเสีย อะไรท่ีจะเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญ ก็เร่งรัดจัดท าให้ส าเร็จ อันนี้ เราก็พึ่งธรรม 
แล้วก็พึ่งตนได้

 

ที่มา : https://www.payutto.net/book-content/พ่ึงตนคือพึ่งธรรม/
content/%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8
%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88
%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/ 



 
- 11 - 

 

เวลาที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ของเรา เราเริ่มจากการฟังแล้วจึงพูด จากนั้นจึงอ่านแล้วเขียนเป็นทักษะสุดท้าย  

ฟัง พูด อ่าน เขียนคือทักษะทั้งสี่ที่เราต้องพัฒนาเพื่อที่จะสื่อสารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์   

ฟังและอ่านเป็นทักษะรับสาร คือ การรับข้อมูลภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงเข้ามา พูดและเขียนคือทักษะส่งสาร 

คือ การผลิตภาษาออกไปเป็นหนึ ่ง ในกระบวนการเรียนรู ้ภาษาที ่สอง  หากต้องการพัฒนาทักษะทั ้งสี ่ข ้อนี ้  

คุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าจะที่บ้าน  

ที่ท างานหรือเวลาว่าง 

วันนี้เราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่จะช่วยให้การพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น  ใช้ภาษาให้บ่อย

ที ่สุดเท่าที ่จะท าได้ ยิ ่งฝึกยิ ่ง เก่ง หมายความว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาทักษะภาษาของคุณ คุณต้องฝึกฝน  

หากคุณเพิ่งเริ่มเรียนภาษาในระดับต้น คุณจะต้องฝึกทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ฟัง พูด อ่านและเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะกา รฟ ัง ม ีบทบาทส า ค ัญไม ่ว ่า 

จะเรียนภาษาใดก็ตาม การฟังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วย

ให้เราเข้าใจและเหนือสิ่งอื่นใดยังท าให้เราพูดเก่งขึ้นอีกด้วย 

เราจะพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างไร ให้ลองฟังอย่างตั้งใจ 

ไม่ใช่แค่ฟังว่าพูดว่าอะ ไร แต่ให้ฟังว่าพูดอย่างไร ดังนั ้น 

ลองฟังสื่อดังต่อไปนี้

1. ฟังเพลง - ไม่ว่าจะเก่าหรือไม่ เลือกได้ตามใจชอบ แต่ให้ลองตั้งใจฟังเนื้อร้อง (บางครั้งการอ่าน  

เนื้อร้องตามไปด้วยจะช่วยให้คุณเข้าใจเพลงมากขึ้น) 

2. ฟังภาพยนต์ รายการโทรทัศน์ ข่าว รายการบันเทิงและวิทยุ – ลองเลือกภาพยนต์คลาสสิค ถ้าคุณ

ดูแบบ DVD ได้ คุณสามารถดูหนังซ้ าได้หลายรอบ ดูพร้อมซับไตเติ้ลจากนั้นเมื่อรู้สึกคุ้นเคยแล้ว ให้ปิดซับ  

ไตเติ้ล คุณสามารถเปิดวิทยุฟังคลื่นที่เป็นภาษาอังกฤษที่บ้านหรือผ่านทางมือถือก็ได้ แม้คุณจะไม่ได้ตั ้งใจฟั ง  

หูก็จะเริ่มชินเสียงของภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3. เข้าชมละครเวที นิทรรศการ หรืองานสัมมนาที่จัดเป็นภาษาอั งกฤษซึ่งจัดโดยโรงเรียนหรือชุมชน 

ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
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ม ัก จ ะ เ ป ็น ท ัก ษ ะ ที ่ย า ก ที ่ส ุด 

ในบรรดาสี่ทักษะ แต่ทันทีที่คุณเริ ่มพูดภาษาอังกฤษ 

ได้สักเล็กน้อยแล้ว จะมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยให้คุณเก่ง

ภาษาได้เร็วขึ้นและสนุกมากขึ้นด้วย

4. ลองโทรแชท เทคโนโลยีสมัยนี้พัฒนาไปไกลมากโดยเฉพาะสื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค ดังนั้นไม่ว่าคุณ  

จะอยู่ที่ไหน คุณจะเจอแชทรูมให้ได้เข้าไปพูดคุย 

5. พูดและอัดเสียงตัวเองไว้ อาจจะฟังดูตลก แต่จะช่วยให้คุณได้รู ้ว่าการได้พูดซ้ า ๆ และอัดเสียงไว้

หลายครั้งจนกว่าคุณจะพอใจสามารถช่วยพัฒนาคุณได้อย่างมาก 

6. คุยกับเพื ่อนเป็นภาษาอังกฤษเวลาอยู ่นอกห้องเรียน หรือจะจับกลุ่มกันเล่นเกม กินข้าวด้วยกัน  

หรือนั่งคุยกันก็ยังได้ 

เป็นกระบวนการการท างานของสมองและใช้เวลาในการพัฒนา ใจของคุณจะผูกความหมาย

เข้ากับค าศัพท์ วลีและส านวนและยังต้องท าความเข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในบทความนั้น ๆ 

เพื่อจะอ่านให้เข้าใจ ถ้าคุณพัฒนาทักษะการอ่านให้เก่งได้เมื่อไร จะเป็นประโยชน์กับคุณในอนาคตอย่ างยิ ่ง  

ให้ลองอ่านเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

7. หนังสือภาษาอังกฤษและบทความบนเว็บไซต์ บางที อาจเป็นหนังสือที่คุณเคยอ่านมาแล้วในฉบับ

ภาษาแม่ หรือหนังสือที่น ามาสร้างเป็นภาพยนต์ ลองเริ ่มจากเล่มง่าย ๆ อาจเป็นหนังสือเด็กหรือการ์ตูนเลย  

ก็ย่อมได้ ภาพประกอบจะช่วยให้คุณเข้าใจแม้ว่าคุณจะไม่รู้ศัพท์ค านั้น 

8. เปลี่ยนภาษาที ่ใช้ในมือถือ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเป็นภาษาอังกฤษ การได้อ่านค าสั ่งต่าง ๆ  

ในอุปกรณ์จะช่วยพัฒนาค าศัพท์ของคุณ 
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 10. เขียนความคิดเห็น ในบล็อคภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน บล็อคคือเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายกับวารสาร 

หลายคนใช้บล็อคเพื่อถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องหรืออธิบายบางอย่าง ตั้งแต่วิธีการถักผ้าพันคอ ไป

จนถึงเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับความรู้เฉพาะทางหรือประเด็นทางปรัชญา หนึ่งในฟีเจ อร์ของบล็อคเหล่านี้คือการ

เปิดโอกาสให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม โดยการแสดงความเห็นหรือถกเถียงแนวคิดที่พูดคุยกันในบล็อคได้ ต่อให้คุณ

ไม่ใช่แฟนบล็อคตัวยง คุณก็อาจจะไปเจอเนื้อหาอะไรที่กระตุ้นให้คุณอยากมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น ลองดูซะ  

คุณไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้รู้ถึงจะเขียนสองสามประโยคแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน  

 

 

เคล็ดลับทุกข้อที ่กล่าวไปข้างต้นสามารถสรุปให้เหลือข้อเดียวสั ้น ๆ ได้ก็คือ ฝึก ฝึก และฝึก! ไม่ว่าสไตล์ 

การเร ียนของคุณจะเป็นอย่างไร ไม่ว ่าจะใช้ภาษาไหนเป็นภาษาแม่ กุญแจดอกส าคัญที ่จะท าให้ค ุณเก่ง

ภาษาต่างประเทศคือการฝึกให้มากและบ่อยที่สุดเท่าที่จะท าได้  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แม้ว่าทักษะการเขียนจะเป็นสิ ่งที่

หลายคนกลัว แต่ทุกคนสามารถเขียนเก่งได้แค่มีวินัยและ

ความตั้งใจจะเรียน 

9. จดศัพท์หรือส านวน ที ่คุณคิดว่ามีประโยชน์ 

โดยจดความหมายและตัวอย่างประกอบด้วย จ าเป็นประโยค 

ดีกว่าจ าเป็นค า คุณสามารถน ามาเขียนเป็นไดอารี่ก็ได้ 

ที่มา : https://www.wallstreetenglish.in.th/เรียนภาษาอังกฤษ/10-วิธีพัฒนาทักษะภาษาอัง/ 
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แยกต้นไม้เหล่านี้ให้มี 5 แถว โดยแต่ละแถวต้องมีต้นไม้ 4 ต้น  

ประลองปัญญา 

***เฉลย*** 

ที่มา : https://www.catdumb.com/puzzle-game-282/ 



 
- 15 - 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

ทางไปหอ้งน้ า 
A : ผมปวดท้องอ่ะครับ บอกทางไปห้องน้ าหน่อย 

B : เดินไปเลี้ยวซ้าย 

A : มีทางที่เร็วกว่าน้ันไหมครับ? 

B : วิ่งไปเลี้ยวซ้าย 

A : #*&$%#@(#_$ 

กินไอตมิ 
ลูก : แม่คับ ผมขอกินไอติมในตู้เย็นได้ปะครับ… 

แม ่: เอามากินข้างนอกก็ได้ลูก กินในตู้เย็นเดี๋ยวหนาวตาย!! 

ลูก : ....... 
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1. สุรา 782,491,610.74    860,983,452.37    78,491,841.63-    9.12-        681,208,000.00     101,283,610.74   14.87   
   ก.สุรากล่ัน 609,368,666.00    682,886,828.00    73,518,162.00-    10.77-      501,974,700.00     107,393,966.00   21.39   
   ข.สุรากล่ันชุมชน 171,148,985.74    176,612,587.37    5,463,601.63-      3.09-        177,644,900.00     6,495,914.26-      3.66-     
   ค.สุราแช่ 1,973,959.00       1,484,037.00       489,922.00        33.01      1,588,400.00        385,559.00         24.27   
   ง.สุราต่างประเทศ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
2. เบียร์ 314,404.00         -                    314,404.00        100.00    -                    314,404.00         100.00  
3. ยาสูบ (แสตมป์) 5,427,688.50       6,488,527.50       1,060,839.00-      16.35-      7,061,800.00        1,634,111.50-      23.14-   
4. เคร่ืองด่ืม 133,912,650.98    114,473,208.18    19,439,442.80    16.98      124,641,600.00     9,271,050.98      7.44     
5. น ้ามนัและผลิตภัณฑ์น ้ามนั 7,155,686.00       20,958,709.85     13,803,023.85-    65.86-      -                    7,155,686.00      100.00  
6. รถยนต์ 333,766.00         20,000.00           313,766.00        100.00    -                    333,766.00         100.00  
7. รถจักรยานยนต์ 1,021,122.67       1,193,009.66       171,886.99-        14.41-      -                    1,021,122.67      100.00  
8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
9. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส้าอาง 99,753.53           80,850.69           18,902.84          23.38      66,700.00            33,053.53          49.56   
10. สนามกอล์ฟ 16,205,189.57     15,987,634.67     217,554.90        1.36        15,730,300.00      474,889.57         3.02     
11. สนามมา้ 259,166.00         350,493.88         91,327.88-          26.06-      304,600.00          45,434.00-          14.92-   
12. รายได้เบ็ดเตล็ด 25,220,540.21     29,203,715.37     3,983,175.16-      13.64-      23,043,800.00      2,176,740.21      9.45     
13. แบตเตอร่ี 1,440.00             3,841.40             2,401.40-           62.51-      -                    1,440.00            100.00  
14. พรมและส่ิงทอ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
15. แก้วและเคร่ืองแก้ว -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
16. ไนท์คลับและดิสโก้เธค 3,828,780.21       2,891,400.38       937,379.83        32.42      3,523,800.00        304,980.21         8.65     
17. อาบน ้าหรืออบตัวและนวด 691,593.56         556,257.79         135,335.77        24.33      555,300.00          136,293.56         24.54   

รวม 976,963,391.97    1,053,191,101.74 76,227,709.77-    7.24-        856,135,900.00     120,827,491.97   14.11   

ผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทุกประเภทสินค้า ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)   

เปรียบเทียบกับปีก่อน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ประเภทภาษี

หน่วย : บาท

จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน
ผลต่าง ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลต่าง ร้อยละ

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ปีงบประมาณ 2562 (เดอืนมกราคม - มีนาคม 2562)   

สุรา
782,419,610.74

เคร่ืองดื่ม
133,912,650.98

รายได้เบ็ดเตล็ด
25,220,540.21

สนามกอล์ฟ
16,205,189.57

รายได้อื่นๆ 
8,148,934.26

น  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันฯ
7,155,686.00

ไนท์คลับและดิสโก้เธค  
3,828,780.21

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,200,000,000.00
1,053,191,101.74

976,963,391.97
856,135,900.00

ปีก่อน ปีน้ี เป้าหมาย

หน่วย : บาท 
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พ้ืนท่ี จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน ผลต่าง ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง ร้อยละ

 1.เชียงใหม่ 500,991,512.76 512,413,641.35 -11,422,128.59 -2.23 451,777,400.00 49,214,112.76 10.89

 2.เชียงราย 20,543,673.29 20,840,037.63 -296,364.34 -1.42 18,668,200.00 1,875,473.29 10.05

 3.น่าน 10,277,598.52 11,105,799.74 -828,201.22 -7.46 11,833,700.00 -1,556,101.48 -13.15

 4.พะเยา 6,440,753.80 6,279,327.32 161,426.48 2.57 4,120,600.00 2,320,153.80 56.31

 5.แพร่ 125,664,926.86 130,965,305.23 -5,300,378.37 -4.05 132,912,500.00 -7,247,573.14 -5.45

 6.แม่ฮ่องสอน 4,905,417.33 4,768,641.09 136,776.24 2.87 5,196,300.00 -290,882.67 -5.60

 7.ล าปาง 116,845,594.30 115,384,892.00 1,460,702.30 1.27 108,277,800.00 8,567,794.30 7.91

 8.ล าพูน 12,799,810.95 12,837,174.92 -37,363.97 -0.29 13,036,600.00 -236,789.05 -1.82

 9.อุตรดิตถ์ 178,494,104.16 238,596,282.46 -60,102,178.30 -25.19 110,312,800.00 68,181,304.16 61.81

รวม 976,963,391.97 1,053,191,101.74 -76,227,709.77 -7.24 856,135,900.00 120,827,491.97 14.11

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภายในภาคท่ี 5
ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 

หน่วย : บาท

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ปีงบประมาณ 2562 (เดอืนมกราคม - มีนาคม 2562)   

0

150

300

450

600

จัดเกบ็ไดป้นีี้ จัดเกบ็ไดป้กีอ่น เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท 
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คดี (ราย) ค่าปรับ (บาท) คดี (ราย) ค่าปรับ (บาท) คดี (ราย) ร้อยละ ค่าปรับ (บาท) ร้อยละ คดี (ราย) ค่าปรับ (บาท) คดี (ราย) ร้อยละ ค่าปรับ (บาท) ร้อยละ
 1.คดีสุรา 1,150 15,535,026.94 1110 12,728,540.65     40 3.60 2,806,486.29 22.05 954 7,427,132 196 20.55 8,107,894.61 109.17
 2.คดียาสูบ 125 1,790,358.59 223 2,598,865.82       -98 -43.95 -808,507.23 -31.11 107 719,066 18 16.82 1,071,292.59 148.98
 3.คดีไพ่ 1 3,744.00 21 134,871.00          -20 -95.24 -131,127.00 -97.22 24 44,666 -23 -95.83 -40,922.33 -91.62 
 4.คดีอ่ืนๆ 136 2,740,913.72 165 2,430,161.80       -29 -17.58 310,751.92 12.79 76 578,867 60 78.95 2,162,047.05 373.50

รวม 1,412    20,070,043.25    1,519   17,892,439.27    -107 -7.04 2,177,603.98 12.17 1,161   8,769,732      251 21.62 11,300,311.25 128.86

ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย
พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

ผลการปฎิบัติงานปีก่อน
เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

 

 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
ปีงบประมาณ 2562  (เดอืนมกราคม - มีนาคม 2562) 

 

1,161

1,519
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ค่าปรับ : ล้านบาท 
แผนภูมิค่าเปรยีบเทียบปรบั แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 

คดี : ราย 

แผนภูมิแสดงผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 ปีงบประมาณ 2562 (เดอืนมกราคม - มีนาคม 2562)   
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คดี (ราย) ค่าปรับ (บาท) คดี (ราย) ค่าปรับ (บาท) คดี (ราย) ร้อยละ ค่าปรับ (บาท) ร้อยละ คดี (ราย) ค่าปรับ (บาท) คดี (ราย) ร้อยละ ค่าปรับ (บาท) ร้อยละ

1. เชียงใหม่ 304        2,917,754.21       395        2,564,179.00       -91 -23.04 353,575.21 13.79 267        1,161,999       37 13.86 1,755,754.88 151.10

2. เชียงราย 280        3,880,799.96       359        5,761,685.70       -79 -22.01 -1,880,885.74 -32.64 261        2,799,999       19 7.28 1,080,800.63 38.60

3. น่าน 120        2,318,089.93       130        1,511,591.80       -10 -7.69 806,498.13 53.35 94          896,000         26 27.66 1,422,089.93 158.72

4. พะเยา 75          1,821,164.03       78         971,399.14          -3 -3.85 849,764.89 87.48 60          586,934         15 25.00 1,234,230.03 210.28

5. แพร่ 175        3,076,780.20       175        3,048,084.78       0 0.00 28,695.42 0.94 144        1,740,000       31 21.53 1,336,780.20 76.83

6. แม่ฮ่องสอน 70          686,182.00          91         803,551.50          -21 -23.08 -117,369.50 -14.61 66          320,266         4 6.06 365,915.67 114.25

7. ล้าปาง 224        2,050,831.38       165        1,948,072.40       59 35.76 102,758.98 5.27 141        720,000         83 58.87 1,330,831.38 184.84

8. ล้าพูน 49          410,140.83          56         288,205.95          -7 -12.50 121,934.88 42.31 52          134,666         -3 -5.77 275,474.50 204.56

9. อุตรดิตถ์ 115        2,908,300.71       70         995,669.00          45 64.29 1,912,631.71 192.10 76          409,867         39 51.32 2,498,433.71 609.57

รวม 1,412     20,070,043.25    1,519     17,892,439.27    -107 -7.04 2,177,603.98 12.17 1,161     8,769,732      251 21.62 11,300,310.92 128.86

ผลต่างคดี

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

พ้ืนท่ี
ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย

ผลต่างค่าปรับ
ผลการปฎิบัติงานปีก่อน

เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

 

 

 

 

 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ในภาคที่ 5 
 แยกรายพื นที่ปีงบประมาณ 2562  (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 
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เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์

แผนภูมิค่าเปรียบเทียบปรับแยกรายพื นที่

ปีนี (ค่าปรับ) ปีก่อน(ค่าปรับ) เป้าหมาย(ค่าปรับ)

คดี : ราย 

ค่าปรับ : ล้านบาท 
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มอบทุนพัฒนาโรงเรียน และของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.  

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมท าบุญตักบาตร เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
2562 ตามโครงการเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่  5 ณ ลานหน้าส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่ 5 

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบทุนพัฒนา
โรงเรียนและของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 ให้เด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดขะจาว ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

การตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
วันที่  11 มกราคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล รายงาน
ปัญหาพร้อมทั้งหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานสรรพากรภาค 8 ชั้น 2 
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 
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การตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี ่
วันที่  13 มกราคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่  5 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลั ง  
นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ และน าตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป 
สตรอเบอรี่ ซึ่งผลิตสุรากลั่นชุมชนและสุราแช่ ณ บ้านบ่อแก้ว ต าบลบ่อแก้ว  
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมซักซ้อมการผลิตสุราชุมชน 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัณณทัต  

ใจทน ผู้ อ านวยการส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่ 5 ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ 
จังหวัดแพร่  ได้จัดประชุมซักซ้อมการผลิต 
สุราชุมชน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการและ
เสริ มสร้ า ง เศรษฐกิ จชุ มชน  มี ผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมสุราชุมชน 440 คน เข้าร่วมรับฟัง 
ณ ห้องประชุมอ าเภอเมืองแพร่ 

โครงการสร้างความผาสุกและความผูกพัน 
วันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีกรมสรรพสามิต 
"EXCISE GAMES 2019 รวมพลคนสรรพสามิต" ณ สนามกีฬาโรงกษาปณ์รังสิต 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมศึกษาดูงานและท าบุญไหว้พระ
ตามโครงการสร้างความผาสุกและความผูกพัน ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสถาปนากรมสรรพสามิต 
ครบรอบ 87 ปี 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัณณทัต  

ใจทน  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 
5 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมสรรพสามิต
ครบรอบ 87 ปี โดยได้ฟังธรรมเจริญภาวนานั่ง
สมาธิ พร้อมถวายสังฆทาน ณ วัดศรีโขง ต.วัด
เกต อ.เมืองเชียงใหม่  จัดกิจกรรม 5 ส ณ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา 
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สรรพสามิตภาค 5 เดินเครื่องพัฒนาบุคลากร จัดอบรมนักตรวจสอบภาษีเชิงรุก 
นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานเปิด

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีเชิงรุก” โดยมีบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภาษีของหน่วยงานในสังกัด จ านวน 30 คน เข้าร่วม 
การอบรม ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562  
เวลา 09.00 น. 

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนางสดศรี พงศ์อุทัย  

รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  
และผู้บริหารตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
พะเยา เชียงราย โดยมีผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายปัณณทัต  
ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่ 5 ตรวจราชการเพื่อก ากับและติดตาม
กา รด า เ นิ น ง านต ามน โ ยบายของกรม
สรรพสามิต ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา และ 
เข้าร่วมโครงการ “คบจ. ร่วมใจส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยด้วยน้ าหมักชีวภาพ" และ "โครงการ
น้ าหมักชีวภาพขับไล่ศัตรูพืช” ซึ่ งจัดโดย 
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดพะเยา 
(คบจ.พะเยา) ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา  
และส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการนี้ 
มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดงาน  
ณ บ้านจ าป่าหวาย อ.จ าป่าหวาย ต.จ าป่า
หวาย อ.เมือง จ.พะเยา โครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าของกลางสุรา ยาสูบ  
ที่ เ สร็ จสิ้ นคดี แล้ ว  น า ไปใ ช้อย่ า งคุ้ มค่ า
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เสริมสร้าง
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  
พร้อมร่วมด าเนินการฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ
โดยใช้นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 

โครงการ "คบจ. ร่วมใจส่งเสริม
เกษตรปลอดภัยด้ วยน้ าหมัก
ชีวภาพ และโครงการน้ าหมัก
ชีวภาพขับไล่ศัตรูพืช" 
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การตรวจราชการเพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย  
ของกรมสรรพสามิต 
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามติ

ภาคที่ 5 ตรวจราชการเพื่อก ากับและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของกรม
สรรพสามิต ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่   

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ า
สุรา วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปัณทัต ใจทน ผู้อ านวยการ

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานประชุม “การใช้งานระบบตรวจสอบ 
วัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ าสุรา” ตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบวัดแรง
แอลกอฮอล์ในน้ าสุรา ของส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต  
ณ ห้องประชุม ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมประชุม 50 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตซึ่งท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลและตรวจสอบ สินค้าประเภท
สุรา เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ าสุรา น าไปขับเคลื่อน
พัฒนาการผลิตสุราของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย 
และนโยบายของกรมสรรพสามิต 

การประชุมทางไกล (VDO Conference) 
เพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
สินค้าส าหรับการส่งออกนอก
ราชอาณาจักร วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -

16.00 น. นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่  5 ร่วมประชุม
ทา ง ไกล  (VDO Conference)  เพื่ อซั กซ้ อม 
การปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าส าหรับ 
การส่งออกนอกราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 



 


