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เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2561 ของปีงบประมำณ 2562 ในจุลสำรฉบับนี้ก็ได้น ำเรื่องรำว 

ข่ำวสำร สำระ ควำมรู้ มำฝำกทุก ๆ ท่ำนเหมือนเช่นเคย สำระควำมรู้เก่ียวกับ “คู่มือตรวจสอบ

สุรำแช่ชุมชน” และบทควำมประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ  เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับ เผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับ

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 เรื่อง อยำกไปเที่ยวอีกไหม? ข่ำวสำร IT 

ศูนย์ปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ แนะน ำ App แจ้งภัย “TACTICS 

Connect” คุยเฟื่องเรื่องสุขภำพ “อยู่ ให้ เป็นกับวิ ธีกำรเลือกหน้ำกำกที่ รับมือกับค่ำฝุ่น  

PM 2.5 ได้” ข้อคิดสะกิดธรรม “ทำน” กำรให้ กำรแบ่งปัน กำรเสียสละ กำรเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 

มำเรียนรู้ภำษำอังกฤษ English Conner ภำษำอังกฤษ แบบหมู หมู…Easy English  

ไขควำมลับสมองประลองปัญญำ ตำมหำค ำตอบในช่องสุดท้ำยของเครื่องชั่งน้ ำหนัก เพลิดเพลิน

กับ ข ำขันวันละนิด และ ผลกำรจัดเก็บรำยได้ ผลกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด ไตรมำส 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2561) รวมทั้ง ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ 
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คู่มือตรวจสอบ “สุราแช่ชุมชน” 
 ******************** 

   ตามที่รัฐบาลเห็นชอบนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสุราแช่
ชุมชนและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี โดยการออก
ประกาศกระทรวงการคลังก าหนดวิธีการบริหารงานสุราส าหรับสุราแช่ชุมชนและผลิตภัณฑ์ 
จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี ส่งผลให้มีการพัฒนาผลผลิตจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการสร้างรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนสิทธิพ้ืนฐาน
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย 
   “สุราแช่ชุมชน” หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พ้ืนเมือง  
และสุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงาน
น้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แ รงม้า 
และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามที่กรมสรรพสามิตประกาศ
ก าหนด 
 

สุราแช่ชุมชนที่ผ่านการช าระภาษีโดยถูกต้องแล้วมีลักษณะดังนี้ 

 

ลักษณะการปดิแสตมป์สรุา 

   ผู้ ได้รับอนุญาตให้ท าสุรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการช าระภาษีตามอัตรา 
ที่กฎหมายก าหนด ก่อนน าสุราออกจากสถานที่ท าสุราซึ่งได้รับอนุญาต โดยต้องปิดแสตมป์สุรา  
ให้ถูกต้อง การปิดแสตมป์สุราที่ถูกต้องน้ัน จะต้องใช้กาวอย่างดีทาให้เต็มหลังดวงแสตมป์แล้วจึง
ปิดแสตมป์คร่อมปากขวดสุราให้แนบสนิทจนไม่สามารถแกะลอกออกได้ ในลักษณะที่หากเปิด  
ฝาขวดสุราแสตมป์ย่อมฉีกขาดและถูกท าลายทันที ข้อก าหนดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการ
แกะลอกดวงแสตมป์ไปเวียนใช้ซ้ าเพ่ือหลีกเลี่ยงการช าระภาษี  แสตมป์สุราต้องเป็นแสตมป์ที่ 
กรมสรรพสามิตจัดพิมพ์ขึ้นด้วยหมึกเส้นนูน เส้นลายต้องคมชัด หากใช้น้ิวมือลูบสัมผัสจะรู้สึก
สะดุดแต่หากลูบสัมผัสแล้วราบเรียบไม่สะดุดหรือเส้นลายไม่คมชัด อาจเป็นแสตมป์ที่ลักลอบพิมพ์ขึ้น
โดยผิดกฎหมายหรือเป็นการน าแสตมป์ที่กรมสรรพสามติจัดพิมพ์ขึ้น ไปถ่ายเอกสารสี (แสตมป์ปลอม) 
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   การขีดฆ่าแสตมป์สุรา แสตมป์สุรา คือ เครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าสุราขวดนั้น ได้ผ่าน
ขั้นตอนการช าระภาษีสุรามาแล้วอย่างถูกต้องหรือไม่ กล่าวคือ หากผู้ได้รับอนุญาตท าสุราได้ยื่นแบบ
รายการและช าระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการขีดฆ่าดวงแสตมป์ ด้วยการประทับตัวเลขรหัส
จ านวน 12 หลัก เรียงจากซ้ายไปขวา ที่ชายด้านซ้ายของดวงแสตมป์ด้วยหมึกสีแดง ในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่รับช าระภาษีสุรา ส่วนชายแสตมป์ด้านขวาจะมีตัวเลข 
และตัวอักษรแสดง วัน เดือน ปีท่ีติดแสตมป์ 
   รายละเอียดการช าระภาษีสุราและเลขรหัสแสตมป์สุราจะถูกบันทึกไว้ในระบบ
สารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสามารถเรียกดูข้อมูลรหัส
แสตมป์และการช าระภาษีจากระบบฯ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบปราบปรามสุราที่หลีกเลี่ยงภาษีได้ 
 

ภาชนะบรรจุสุรา 

- ตอ้งมคีวามเหมาะสม สะอาด ปิดให้สนิทและไม่ท าปฏกิิริยากับสรุาทีบ่รรจนุั้น 

- ต้องมีขนาดภาชนะบรรจุไม่ต่ ากว่า 0.175 ลิตร  

ฉลากสุราแช่ชุมชน ฉลากสุราต้องมีข้อความที่ส าคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

ชื่อสุรา ชนดิสุรา แรงแอลกอฮอล์ วันเดือนปีที่ผลติ ปรมิาตรสุทธ ิชื่อผู้ได้รบัอนญุาต
ผลิตสุรา ที่ตัง้โรงงานสุรา 

ข้อความ ค าเตอืน  

- หา้มจ าหน่ายสรุาแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบรูณ์  

- การดืม่สุราท าให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง  

- บุคคลซึง่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ไม่ควรดื่ม 

   ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบสุราแช่ชุมชนให้ถูกต้องก่อนรับ
ไว้จ าหน่าย ผู้ใดขายสุราที่ผลิตขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย
สรรพสามิตแล้ว อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  และอาจ 
จะถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตอีกด้วย 
 

******************** 

 

ที่มา : ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
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ที่มา : ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
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ที่มา : ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
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และส ำหรับในปี พ.ศ. 2548 - 2555 ได้มีบันทึก
รำยงำนหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำรว่ำจำกกำรตรวจสอบ
ไม่พบเอกสำรหรือค ำสั่งในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
แต่อย่ำงใด เทศบำลชี้แจงคณะกรรมกำรวินิจฉัยฯ 
ไป 3 ประเด็นนี้ครับ 
 คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรพิจำรณำเห็นแล้วว่ำ รำยชื่อคณะผู้บริหำร
หรื อพนั กงำน เทศบำล  ผู้ ไ ด้ รั บอนุญำตจำก
ผู้บังคับบัญชำให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศในปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 และ 
พ.ศ. 2559 ที่เทศบำลส่งไปให้คณะกรรมกำร
วินิจฉัยฯ พิจำรณำนั้น เป็นข้อมูลข่ำวสำรในกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติของหน่วยงำนรัฐ ไม่มี
ตรงไหนที่เปิดเผยไม่ได้ตำมมำตรำ 15 ส่วนรำยชื่อ
ไปดูงำนต่ำงประเทศในปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 
2555 ที่แจ้งว่ำไม่พบเอกสำรหรือค ำสั่งเดินทำง 
ไปรำชกำร และในปี พ.ศ. 2558 ที่ชี้แจงว่ำไม่มี
ผู้บริหำรหรือพนักงำนเทศบำล ผู้ใดได้รับอนุญำต
จำกผู้บังคับบัญชำให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือไป
ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศนั้น เป็นกรณีที่หน่วยงำน
ของรัฐแจ้งว่ำไม่มีข้อมูลข่ำวสำรตำมที่มีค ำขออยู่ใน
ควำมครอบครอง หำกนำยไก่ไม่เชื่อว่ำเป็นควำมจริง
ก็ใช้สิทธิร้องเรียนให้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร เพ่ือขอตรวจสอบได้ตำมมำตรำ 33 
ดังนั้น จึงวินิจฉัยให้เทศบำลเปิดเผยรำยชื่อคณะ
ผู้บริหำรหรือพนักงำนเทศบำล ผู้ได้รับอนุญำตจำก
ผู้บังคับบัญชำให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือไปศึกษำดู
งำนต่ำงประเทศในปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2559 พร้อมส ำเนำถูกต้องให้นำยไก่   

  เรื่องนี้ เคยเกิดขึ้นมำแล้วครับ ยกคณะ 
กันไปศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกิจกำรสภำ แต่มีภำพ 
มีหลักฐำนว่ำไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นของแถม
ด้วย สื่อมวลจึงขอส ำเนำหลักฐำนโครงกำร เสียชื่อ
เชียวครับ เงินภำษีประชำชนครับ ใช้แบบคุ้มหน่อย
 นำยไก่ได้ไปเห็นภำพถ่ำยเซลฟ่ีที่คณะ
ผู้บริหำรและพนักงำนของเทศบำลไปถ่ำยคู่กับ
สถำนที่ท่องเที่ยวสวยงำมต่ำงๆ จึงได้มีหนังสือ 
ขอส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรรำยชื่อคณะผู้บริหำรหรือ
พนักงำนเทศบำล ผู้ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ
ให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 - 2559 แต่เทศบำลหนังสือ
แ จ้ ง ป ฏิ เ ส ธ ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ย โ ด ย ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ว่ ำ  
เป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำรจ ำนวนมำก และขอข้อมูล
ย้อนหลังไปกว่ำ 10 ปี  เป็นภำะเกินสมควรที่
เทศบำลจะต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ไปจัดท ำ วิเครำะห์ 
จ ำแนก และรวบรวม จึงไม่อนุญำตให้นำยไก่ถ่ำย
ส ำเนำเอกสำรตำมที่มีค ำขอ นำยไก่แกก็คุ้นๆ อยู่ว่ำ 
เอกสำรรำชกำรจะต้องเก็บไว้อย่ำงน้อย 10 ปี  
จึงจะท ำลำยได้ เมื่อไม่ให้ดูชักจะอย่ำงไรเสียแล้ว  
จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัย 
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
 ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรวินิจฉัย
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เทศบำลได้มีหนังสือส่ง
เอกสำรเพ่ือประกอบพิจำรณำและชี้แจงต่อคณะ
กรรมกำรฯ ไป 3 ฉบับ โดยส่งส ำเนำรำยชื่อผู้ได้รับ
อนุญำตให้ไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. 
2556 - 2557 ส่วนในปี พ.ศ. 2558 แจ้งว่ำไม่มี
คณะผู้บริหำรหรือพนักงำนเทศบำลผู้ใดได้รับอนุญำต
ให้เดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ  

บทความ อ.  37/2560 
วีระเชษฐ์  จรรยากูล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ศนูยป์ราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แนะน า App แจง้ภยั “TACTICS Connect” 

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แนะน า App “TACTICS Connect” 
ส าหรับให้ประชาชนแจ้งเหตุด่วนได้ทันที โดยเพียง
ดาวน์โหลด App มาติดตั้ง และลงทะเบียนครั้งแรกก็
จะสามารถใช้งานได้ตลอดเลย โดยมีขั้นตอนการ
ลงทะเบียนดังนี้ 

เ ม่ือเปิด App ขึ้นมาครั้ งแรก จะขอการเข้าถึง 
“ต าแหน่ง” ซึ่งใช้ประโยชน์ในการแจ้งเรื่อง หากอยู่
ในที่เกิดเหตุ ได้โดยไม่ต้องกรอกที่อยู่หรือสามารถ
ค้นหาสถานีต ารวจใกล้เคียงได้ ให้กด Allow หรือ
อนุญาตครับ 

จากนั้นท าการใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน
และรหัสผ่านที่ต้องการจะตั้ง 
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จากนั้นเม่ือสไลด์ขวามาซ้าย จะพบกับเมนูแรก 
ส่วนบนจะเป็นข่าวเด่นที่เกี่ยวข้อง ล่างลงมาจะเป็น
ปุ่มร้องเรียนตามหมวดต่างๆ และปุ่มร้องเรียนทั่วไป จะพบกับหน้าจอสรุปข้อมูลที่ เราไว้

กรอกไว้ตอนสมัคร 

หากเลื่อนลงมาจาะสามารถค้นหาสถานีต ารวจใกล้เคียงบริเวณของท่านได้ 
และปุ่มกลมๆ ส าหรับกดเพื่อแชทคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามหรือ 
ขอความช่วยเหลือได้ 
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แต่เม่ือสไลด์ไปขวาสุดก็จะพบเมนูอื่น ๆ อีกมากมาย ดังภาพ 

ที่มา : https://www.beartai.com/news/promotion-news/305037 
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อยู่ให้เป็น!! 
คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ ตอน 

กับวิธีการเลือกหน้ากาก 
ที่รับมือค่าฝุ่น PM 2.5 ได้! 

 

 

 

 

 

  วิกฤตค่าฝุ่นทะลุ PM 2.5 นั้นน่ากลัวกว่าที่คิด! 
เพราะในตอนนี้มันได้ครอบคลุมแทบจะทั่วทุกเขต 
ของกรุ ง เทพแถมยั งกระจาย ไปจั งหวั ดรอบ ๆ  
เป็นที่เรียบร้อย (ระยอง สระบุรี ฯลฯ) ซึ่งที่น่ากลัวคือ 
“หน้ากากอนามัยธรรมดาป้องกันไม่ได้” 
  แต่ก่อนจะไปดูหน้ากากทั้งหลาย เรามาดู
ปัจจัยส าคัญกันเสียก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ ใช้ ในการ
ป้องกันมลภาวะทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

1. ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 : ตัวย่อ 
กับตัวเลขที่ว่านี้คือขนาดของฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน 
ซึ่งมันเล็กประมาณ 1 ใน 25 เท่าของเส้นผมมนุษย์และ
ขนจมูกมนุษย์ของเรานั้นไม่สามารถกรองได้ 

2.  ควรมีความแนบกระชับกับใบหน้า  : 
เพ่ือที่จะได้มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศและ 
ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากอนุภาค
ปนเปื้อนในอากาศชนิดต่าง ๆ 

3. มาตรฐานของหน้ากาก: โดยหลัก ๆ แล้วจะ
มีหน่วยงานที่คอยวัดมาตรฐานของหน้ากากป้องกันฝุ่น
หรืออนามัยอยู่ 3 ประเทศใหญ่ ๆ คือ อเมริกา (NIOSH 
Standard, NIOSH 42 CFR 84) , ยุโรป (European 
Standard, EN 149) และมาตรฐานออสเตรเลีย/
นิ ว ซี แ ล น ด์ ( Australia/ New Zeeland Standard, 
AS/NZS 1761) 

 

 

 

 

 

แต่เอาจริง ๆ ไม่ต้องซีเรียสไล่หาตัวย่อเหล่านี้ให้วุ่นวาย
ขนาดนั้นหรอกครับหาแค่ค าว่า N95 บนบรรจุภัณฑ์ก็
พอ 

 

 

 

 

  ห น้ า ก า ก ที่ ส า ม า ร ถ กั น ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ที่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ไมครอนหรือใหญ่กว่าได้มากถึง 
95% และจะถูกเรียกว่า N95 ซึ่งเป็นมาตรฐานจาก 
ทางฝั่งอเมริกาของ NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health)  ห รื อ ห น่ ว ย
งานวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
ซึ่ งในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้  นี่คือหน้ากากที่
เหมาะสมที่สุดแก่การรับมือกับอากาศภายนอก  
แต่กระนั้นก็มีข้อเสียอยู่ เหมือนกัน คือเวลาใส่จะ
ค่อนข้างหายใจล าบาก แต่ในปัจจุบันก็ได้มีหลากหลาย
แบรนด์ผลิตรุ่นใหม่ ๆ กลบจุดด้อยนี้ลงไปแล้วด้วยการ
เพ่ิมตัวช่วยหายใจเข้ามา 
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ผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ 
  หน้ากากประเภทนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไป 
ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั้งหลาย (7-11, Family Mart, 
ร้านขายยา ฯลฯ) เพียงแต่อาจจะต้องอ่านหน้าซองดี ๆ 
ว่ามีคุณสมบัติผ่านการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตาม
มาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัย และสุขภาพ 
(NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ เพราะหาก
เป็นตัวธรรมดาจะสามารถกรองได้แค่มลภาวะฝุ่น
ละอองที่มีมวลปกติเห็นด้วยตาเปล่าได้เท่านั้น (ควันรถ, 
ฝุ่นจากการกวาดพ้ืน ฯลฯ) และทั้งนี้หากใช้เสร็จแล้ว 
ก็ควรจะทิ้งเลยเพราะจะแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ครับ 

 

 

 

  

 

 

หน้ากากอนามัยผ้าฝ้าย 
มีข้อดีเหมือนผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ คือ

สามารถหาซื้อได้ง่าย แต่อาจจะต้องเป็นร้านค้าที่มี 
โซนเครื่องแต่งหน้า - ความสวยความงาม ซึ่งเราก็
จะต้องอ่านหน้าซองก่อนเช่นกันครับว่าได้มาตรฐาน 
มีคุณสมบัติผ่านการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตาม
มาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัย 

 

   

และสุขภาพ (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือไม่ แต่ข้อดีของหน้ากากอนามัยประเภทนี้  คือ
สามารถน าไปซักท าความสะอาดมาใช้ใหม่ได้ 
 
ถ้าหาหน้ากากข้างบนไม่ได้จริง ๆ … หน้ากากป้องกัน
สารเคมีคือตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะ (ต้องหา
ไม่ได้จริง ๆ นะ!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
นี่คือหน้ากากที่ใช้ในงานเชิงอุตสาหกรรมพ่นสี 

เคมี ปิโตเคมี ฯลฯ ที่สามารถป้องกันได้อย่างชะงัดนัก 
ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดอณุภาคที่เล็กไปจนถึงใกล้เคียงฝุ่น
ละออง PM 2.5 จึงวางใจในการป้องกันได้ แถมราคาก็
ไม่ได้แพงเกินกว่าจะหยิบจับเป็นเจ้าของ (1,000 บาท
ต้น ๆ) ซึ่งถ้าจะซื้อจริง ๆ  

ที่มา : https://www.beartai.com/article/tech-article/303154 
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“ทาน” การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
 
อามิสทาน 
  ทานอย่างที่ ๑ เรียกว่า "อามิสทาน" หรือ “วัตถุทาน” ก็ได้ 
แล้วแต่จะเรียก วัตถุทาน คือให้วัตถุ อามิสทาน ก็คือให้อามิส "อามิส"  
ค านี้แปลว่า เหยื่อ ฟังแล้วน่าขยะแขยง อามิสนี้ หมายถึงของที่จะกิน 
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แม้แต่ข้าวปลาอาหารนี้ เขาก็เรียกว่า อามิส "อามิสทาน" เป็นทานที่มี
ผู้รับ หรือต้องมีผู้รับ เพราะฉะนั้น จะต้องมีผู้รับที่ดี แล้วก็ต้องมีวัตถุทานที่ดี แล้วก็ต้องมีการให้ที่ดี นี่คือหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้วัตถุทาน ถ้าท่านทั้งหลายจะให้วัตถุทาน อามิสทาน ต้องเลือกดูให้ดี ให้มีผู้รับที่ดี  ให้มี
สิ่งของที่ดี แล้วมีการให้หรือการกระท าการให้นั้นที่ดี นี้เราจะได้ว่ากันต่อไปว่าจะเลือกกันอย่างไรจึงจะดี 
 

อภัยทาน 
ทีนี้ก็มาถึงทานอย่างที่สอง เรียกว่า อภัยทาน แม้สิ่งที่เรียกว่า “อภัยทาน” นี้ ก็ต้องมีปฏิคาหก มีผู้รับ

เหมือนกัน อภัยทาน หมายถึง ให้อภัย ค าว่า อภัย นี้แปลว่า ไม่ต้องกลัว ให้อภัย คือเราให้ความไม่ต้องกลัว  
แก่บุคคลนั้น แปลว่า บุคคลนั้นไม่ต้องกลัวเรา นี่คือให้อภัย ทีนี้บางคนอาจจะคิดว่า นี้มันไม่ใช่ให้ทาน... นี่มัน 
ไม่รู้ เขาพูดไปทั้งที่ไม่รู้การให้อย่างนี้ เรียกว่า ให้ทาน แต่เขาเรียกว่า “อภัยทาน” เป็นสิ่งที่ให้กันได้ ให้ได้ทั้ง
ทางกาย ให้ได้ทั้งทางวาจา ให้ได้ทั้งทางจิตใจ ทางร่างกาย เขามาขอขมาขออภัยเราก็รับ ทางวาจา  
บอกอโหสิกรรม ทางจิตใจ เราก็สลัดความโกรธ ความอาฆาตจองเวรอย่างนี้ก็ เรียกว่า“ อภัยทาน ” ทั้งนั้น 
มีได้ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ  
 
ทีนี้แยกประเภทให้เห็นชัดว่าอภัยทานนี้ อย่างน้อยก็มีอยู่สัก ๓ อย่าง อภัยทานอย่างแรกคือ การให้อภัยโทษ 
ให้ขมาโทษ คือยอมรับการขมาโทษ เรียกว่า ให้อภัยโทษ รับการขอขมานี่ เข้าใจกันดีแล้วไม่ต้องอธิบายก็ได้ 
อย่างที่สอง เราไม่เบียดเบียน ไม่ประทุษร้ายใครนั่นแหละ คือให้อภัยทานเหมือนกัน เราจงเป็นอยู่อย่าง  
ไม่เบียดเบียน อย่างไม่ประทุษร้ายใคร ที่เขาเรียกกันว่า “ศีล” ศีล นั่นแหละคือ อภัยทาน เราไม่ประทุษร้าย  
ไม่เบียดเบียนแก่ชีวิตแก่ร่างกาย หรือแก่น้ าใจ ไม่เบียดเบียนเนื้อตัวของเขา ไม่เบียดเบียนจิตใจของเขา ไม่
ท าลายชีวิตของเขาทุกระดับ นับตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมา จนถึงมนุษย์ จนกระทั่งเทวดา หรือพรหมอะไร ถ้า
มันจะมี แปลว่าสิ่งที่มีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดแล้ว เราไม่เบียดเบียนให้เขารู้สึกกระทบกระทั่งเป็นทุกข์นี้เรียกว่า
ให้ความไม่เบียดเบียน ความไม่ประทุษร้าย อย่างที่สาม แผ่เมตตาจิตอยู่เป็นปกติ ทุกวัน ทุกคืน ทุกลมหายใจ
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เข้าออก นี้ก็คือ อภัยทาน นึกดูแล้วก็น่ารวยในข้อที่ว่าอภัยทานนี้ไม่ต้องลงทุนสักสตางค์หนึ่งก็ได้ ต้องเสียหลาย
แสนนะ แต่ว่าท าอภัยทานนี้ ไม่ต้องให้สตางค์สักสตางค์หนึ่งก็ท าได้ แล้วยังจะมีผลสูงกว่าเสียด้วย  
 
อนึ่ง ขอให้รู้ไว้ว่า อภัยทานนี่มันท ายากกว่าที่จะให้วัตถุ เพราะมันเป็นเรื่องจิตใจมากขึ้นไปอีก คนถือตัว ใครมา
ขอขมาก็ไม่ยอมให้ แถมท าผู้อ่ืนเดือดร้อนอยู่เรื่อย ไม่รักผู้อ่ืน ไม่เห็นใจผู้อ่ืน นี่เรียกว่า ไม่มีอภัยทาน ขอให้
ตัดสินใจแน่ลงไปว่า เรานี้ตั้งแต่วันนี้ไป จะสะสางเรื่องอภัยทานนี้ให้เป็นชิ้นเป็นอัน ส าหรับวัตถุทานก็ท ามามาก
แล้ว แต่เรื่องอภัยทานนี้ดูยังโหรงเหรง นี่ขอให้ไปช าระสะสาง คือท าให้มันมีขึ้น ให้มันครบถ้วน ให้มันถูกต้องว่า  
๑. ให้อภัยโทษ ยอมรับขมา  
๒. ไม่เบียดเบียน ไม่กระทบกระทั่ง ไม่ประทุษร้ายใครหมด  
๓. อยู่ด้วยจิตที่แผ่เมตตา ทั้งกลางวัน กลางคืน  
ทั้งหมดนี้ ก็เป็นอภัยทาน เป็นทานอย่างท่ีสอง 
 

ธรรมทาน 
ทานอย่างที่ ๓ เรียกว่า “ธรรมทาน” 

นี้คือให้ธรรมะเป็นทาน ค าว่า “ธรรม” ในที่นี้ 
หมายถึงความรู้ที่เขารู้ แล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้ 
เรียกว่า “ธรรม” ในที่นี้แล้ว “ทาน” ก็คือ  
การให้ทานที่ ๓ นี้ต้องมีปฏิคาหก คือผู้รับอีก
เหมือนกัน ธรรมทานนี้ไม่ค่อยเป็นไปเพ่ือเรื่อง
ของวิชา ความรู้ของปัญญาไม่ลุ่ มหลงง่าย
เหมือนวัตถุทาน  
 
ธรรมทานนี้มีได้เป็น ๒ อย่าง คือโดยตรง และโดยอ้อม โดยตรงเช่น อาตมาก าลังพูดเรื่องที่มีประโยชน์ให้ท่าน
ทั้งหลายฟัง อย่างนี้ก็เรียกว่า ให้ธรรมทานโดยตรง ส่วนชนิดที่เป็นไปโดย อ้อมนั้นก็คือว่า ผู้ที่ช่วยสนับสนุนให้
เป็นได้อย่างนี้ เช่นอาตมาต้องการจะพิมพ์หนังสือให้มัน แพร่หลายอย่างนี้ มีเยอะแยะหลายคนช่วยจัดพิมพ์  
นี่เขาก็เป็นผู้ให้ธรรมทานโดยอ้อม  
 
ในเมื่อ อาตมาเป็นผู้ให้ธรรมทานโดยตรงธรรมทานมีได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แล้วก็ต้องมีผู้รับ ทานจึงจะ
ส าเร็จประโยชน์ ถ้าให้ไปแล้วไม่มีใครรับ มันก็เป็นหมันเหมือนกัน จะพิมพ์หนังสือ แต่ถ้าไม่มีใครอ่าน มันก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร หรือเทศน์ให้เท่าไรๆถ้าไม่มีใครฟัง มันก็ไม่มี ประโยชน์อะไร นี้เรียกว่า ต้องมีปฏิคาหก
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สรุปเร่ืองธรรมทาน 
เพ่ือง่ายต่อการจดจ า ท่านพุทธทาสได้ขมวดเรื่องเกี่ยวกับธรรมทาน ไว้สั้นๆ ดังนี้  
"ให้ความรู้พ้ืนฐาน ก. ข. ก. กา. ให้มันรู้จักกินรู้จักนอน รู้จักอะไร ก็เรียกว่า ธรรมทานขั้นต้น ทีนี้ให้แสงสว่าง  
แก่จิตใจ ให้ทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง ให้ชีวิตเดินถูกทาง อย่างนี้ก็เรี ยกว่า ธรรมทานแท้ทีนี้ให้ผลของความ 
สงบเย็นเลย ที่นี่และเดี๋ยวนี้เลย ก็เรียกว่า ให้นิพพานเป็นทาน รวมทั้ง ๓ ประการนี้เรียกว่าธรรมทานทั้งนั้น" 
 
จากนั้น ท่านพุทธทาสได้เน้นอีกว่า "จงพยายามให้มีการให้ธรรมทานให้มาก เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 
สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ... ในบรรดาทานทั้งหลายนั้น ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งหลายทั้งปวง นี่พระพุทธเจ้า
ท่านสรรเสริญธรรมทาน ว่าชนะทาน ทั้งปวง" นี้หมายความว่า ท่านหมายถึงทานประเภทที่มีผู้รับทีนี้ในบรรดา
ทานที่มีผู้รับกันแล้ว ธรรมทานสูงกว่าทานไหน ๆ หมด จนชนะเลยจะเป็นวัตถุทาน ให้สิ่งของก็ดีจะเป็น
อภัยทาน ให้อภัยก็ดี จะเป็นธรรรมทาน การให้ความรู้ก็ดีใน ๓ อย่างนี้ ธรรมทาน การให้ความรู้นี้ชนะ แต่ต้อง
เป็นความรู้จริง และดับทุกข์ได้นี้เป็นอันว่า ทาน ๓ อย่างนี้ ชี้แจงหมดไปแล้ว ในบรรดาทานที่ต้องมีผู้รับ" 
สัปดาห์หน้า ท่านพุทธทาสจะพูดถึงทานพิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นทานที่ไม่ต้องมีผู้รับ ทานที่ว่านั้นก็คือ  
สุญญตาทาน ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติดตามกัน 
 
 
- พุทธทาสภิกขุ - 
 
 
 
ที่มา : http://www.dhammathai.org/index.php
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5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ  
(English basic sentence structures) 

โครงสร้างของประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคประธาน (Subject) ที่เป็นค านาม  
สรรพนาม หรือกลุ่มค านาม และ ภาคแสดง (Predicate) ประกอบด้วยกริยา กรรม หรือส่วนขยาย โดยโครงสร้างประโยค
พ้ืนฐานในภาษาอังกฤษมี 5 โครงสร้างด้วยกัน ดังนี้ 

โครงสร้างท่ี 1 : Subject + Verb (ประธาน + กริยา) 

ค ากริยาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. อกรรมกริยา (Intransitive Verb) คือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม (Object) มารองรับ 
2. สกรรมกริยา (Transitive Verb) คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ 

ในโครงสร้างที่ 1 มีเพียงประธานกับอกรรมกริยา (Intransitive verb) หรือกริยาที่ไม่ต้องการกรรม (Object) ก็เป็น
ประโยคที่สมบูรณ์เข้าใจได้  เช่น 

She works. (เธอท างาน) 

He gets up. (เขาตื่นนอน) 

นอกจากนี้เราสามารถขยายความประโยคได้โดยเติมค าคุณศัพท์ (Adjectives) หรือ ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) เข้า
ไปในประโยค เช่น  

She works hard. (เธอท างานหนัก) (hard = กริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มาขยาย works) 
He gets up early. (เขาตื่นแต่เช้า) (early = กริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มาขยาย gets up) 

โครงสร้างท่ี 2 : Subject + Verb + Object (ประธาน + กริยา + กรรม) 

ในโครงสร้างที่ 2 จะใช้สกรรมกริยา (Transitive Verb) หรือกริยาที่ต้องการกรรม (Object) เช่น 

I read a book. (ฉันอ่านหนังสือ) 

Mark kicks the ball. (มาร์กเตะลูกบอล) 

เราสามารถขยายความประโยคได้ด้วยการเติมค าคุณศัพท์ (Adjectives) หรือ ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) เข้าไปใน
ประโยค เช่น 

Mark kicks the yellow ball. (มาร์กเตะลูกบอลสีเหลือง) (yellow = ค าคุณศัพท์ (Adjective) มาขยาย ball) 

I read a book every day. (ฉันอ่านหนังสือทุกวัน) (everyday = ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) ขยาย read เพื่อบอกความถี่
ในการอ่าน) 
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โครงสรา้งที่ 3 : Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object (ประธาน + กริยา + กรรมรอง + กรรมตรง) 

กรรม (Object) หลัก ๆ ในภาษาอังกฤษมี 3 ชนิด คือ 
1. Direct Object (กรรมตรง) คอื กรรมที่รับการกระท าจากกริยาโดยตรง เช่น ในโครงสร้างที่ 2 จะเป็นกรรมตรง 
2. Indirect Object (กรรมรอง) คือ กรรมที่ได้ผลประโยชน์จากการกระท า 
3. Prepositional object (กรรมของบุพบท) คือ กรรมที่ต่อท้ายบุพบท 

 
My mother bought me a new toy.  (แม่ของฉันซื้อของเล่นใหม่ให้ฉัน) 
(new toy เป็นกรรมตรง เพราะถูกซ้ือโดยตรง และ me เป็นกรรมรองที่ได้ผลประโยชน์จากการซื้อ) 
Jack teaches us English. (แจ็คสอนภาษาอังกฤษพวกเรา) 
(English เป็นกรรมตรงที่ถูกสอน และ us เป็นกรรมรองที่ได้ผลประโยชน์จากการสอน) 
He gave his girlfriend flowers. (เขาให้ดอกไม้แก่แฟนของเขา) 
(flowers เป็นกรรมตรงที่ถูกให้ และ his girlfriend เป็นกรรมรองที่ได้ผลประโยชน์จากการให้) 
 

และในโครงสร้างที่ 3 นี้สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมรองจะเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นกรรมของบุพบท 
(Prepositional object )โดยมักจะเป็น to หรือ for เช่น 
My mother bought a new toy for me. 
Jack teaches English for us 
He gave flowers to his girlfriend. 

โครงสร้างท่ี 4 : Subject + Verb + Subjective Complement (ประธาน + กริยา + ส่วนขยายประธาน) 

Subjective Complement หรือ ส่วนขยายประธาน คือ กลุ่มค าที่ตามหลัง Verb to be หรือ Linking Verb  
โดยส่วนขยายประธานเป็นได้ทั้งค านาม (Noun) และค าคุณศัพท์ (Adjective) 

My brother is a doctor. (พ่ีชายของฉันเป็นหมอ) 
There is a pen. (มีปากกาหนึ่งด้าม) 
James became an engineer. (เจมส์กลายเป็นวิศวกร) 
She looks exhausted after studying all night. (เธอดูเหน็ดเหนื่อยหลังจากอ่านหนังสือทั้งคืน) 
This price sounds reasonable. (ราคานี้ฟังดูสมเหตุสมผล) 
The coffee smells bitter in the coffee shop. (กาแฟส่งกลิ่นขมอบอวลในร้านกาแฟ) 

โครงสร้างท่ี 5 : Subject + verb + Object + Objective Complement 

Object Complement หรือส่วนขยายกรรม เป็นได้ทั้งค านามและค าคุณศัพท์ 
She named the dog Ken. (เธอตั้งชื่อหมาว่าเคน) (Ken เป็นส่วนขยายกรรมมาขยาย dog ที่ถูกตั้งชื่อ) 
They made me the president. (พวกเขาแต่งตั้งฉันเป็นประธานบริษัท) 
(the president เป็นส่วนขยายกรรมมาขยาย me ที่ถูกแต่งตั้ง) 

 

 
ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65376/-laneng-lan- 
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ตามหาค าตอบในช่องสุดท้ายของเครื่องชั่งน  าหนัก.. .ได้ เท่าไหร่ 
 

ประลองปัญญา 
3 + 7 = 10 3 + 17 = 20 7 + 17 = 24 7 + 17 + 3 = 27 

แมว = 7 สุนัข = 17  กระต่าย = 3 

***เฉลย*** 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

แม่กลัวลูกชายเป็นตุ๊ด เลยเอาตั งค์ให้ลูกชายไปเที่ ยวอาบ อบ นวด. . .   
แม่ : ลูกเอาตังค์ ไปเที่ ยวอาบ อบ นวด นะลูก 
     แล้วลูกจะได้ เจอกับสิ่ งที่ ไม่คาดคิด 
     -พอรุ่ งขึ นอีกวันแม่ก็ถามลูกชายว่ า - 
แม่ : เป็นไงลูกไปเที่ ยวอาบ อบ นวด   
     เจอสิ่ งที่ ไม่คาดคิดมั ยลูก  
ลูกชาย : เจอครับแม่   
แม่ : เจออะไรลูก   
ลูกชาย : เจอพ่อ . . . 

 ณ โรงพยาบาลแห่งหน่ึง. . . 
 คนมาเยี่ยมไข้ : ท าไมต้องท าร้ ายตัวเองปางตายขนาดนี  
 คนไข้ : ผัวทิ ง 
 คนมาเยี่ยมไข้ : แค่ผัวทิ ง . . .ก็หาผัวใหม่สิ . . . เรายังสาวและยังสวย 
 คนไข้ : มันทิ งลงมาจากชั น 4… 
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1. สุรา 773,973,177.31    676,064,628.11    97,908,549.20    14.48      708,877,600.00     65,095,577.31     9.18     
   ก.สุรากล่ัน 597,447,416.00    506,072,255.00    91,375,161.00    18.06      514,684,200.00     82,763,216.00     16.08   
   ข.สุรากล่ันชุมชน 172,852,430.06    166,718,452.61    6,133,977.45      3.68        192,909,800.00     20,057,369.94-     10.40-   
   ค.สุราแช่ 3,673,331.25       3,104,720.50       568,610.75        18.31      1,283,600.00        2,389,731.25      186.17  
   ง.สุราต่างประเทศ -                    169,200.00         169,200.00-        100.00-    -                    -                   -      
2. เบียร์ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
3. ยาสูบ (แสตมป์) 1,520,378.00       797,032.00         723,346.00        90.75      1,323,800.00        196,578.00         14.85   
4. เคร่ืองด่ืม 121,516,323.09    105,494,016.25    16,022,306.84    15.19      116,458,200.00     5,058,123.09      4.34     
5. น ้ามนัและผลิตภัณฑ์น ้ามนั 8,728,042.16       15,424,959.35     6,696,917.19-      43.42-      -                    8,728,042.16      100.00  
6. รถยนต์ 85,600.00           -                    85,600.00          100.00    -                    85,600.00          100.00  
7. รถจักรยานยนต์ 714,941.46         848,100.00         133,158.54-        15.70-      -                    714,941.46         100.00  
8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
9. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส้าอาง 93,331.85           76,208.73           17,123.12          22.47      66,600.00            26,731.85          40.14   
10. สนามกอล์ฟ 7,557,277.59       6,791,535.44       765,742.15        11.27      7,956,700.00        399,422.41-         5.02-     
11. สนามมา้ 255,085.00         254,201.00         884.00              0.35        306,000.00          50,915.00-          16.64-   
12. รายได้เบ็ดเตล็ด 32,962,645.33     36,494,721.80     3,532,076.47-      9.68-        30,542,100.00      2,420,545.33      7.93     
13. แบตเตอร่ี -                    4,650.00             4,650.00-           100.00-    -                    -                   -      
14. พรมและส่ิงทอ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
15. แก้วและเคร่ืองแก้ว -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
16. ไนท์คลับและดิสโก้เธค 3,189,874.30       2,593,108.75       596,765.55        23.01      3,115,900.00        73,974.30          2.37     
17. อาบน ้าหรืออบตัวและนวด 749,781.00         630,332.09         119,448.91        18.95      519,600.00          230,181.00         44.30   

รวม 951,346,457.09    845,473,493.52    105,872,963.57  12.52      869,166,500.00     82,179,957.09     9.46     

ผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทุกประเภทสินค้า ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)   

เปรียบเทียบกับปีก่อน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ประเภทภาษี

หน่วย : บาท

จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน
ผลต่าง ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลต่าง ร้อยละ

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ปีงบประมาณ 2562 (เดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2561)   

สุรา
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ปีก่อน ปีน้ี เป้าหมาย

หน่วย : บาท 
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พ้ืนท่ี จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน ผลต่าง ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง ร้อยละ

 1.เชียงใหม่ 464,714,824.60 452,366,643.42 12,348,181.18 2.73 452,240,700.00 12,474,124.60 2.76

 2.เชียงราย 22,381,556.54 22,581,736.54 -200,180.00 -0.89 18,878,800.00 3,502,756.54 18.55

 3.น่าน 6,801,717.66 6,153,912.37 647,805.29 10.53 5,851,100.00 950,617.66 16.25

 4.พะเยา 5,866,545.47 5,540,540.53 326,004.94 5.88 4,117,500.00 1,749,045.47 42.48

 5.แพร่ 127,168,411.51 126,658,540.90 509,870.61 0.40 150,716,400.00 -23,547,988.49 -15.62

 6.แม่ฮ่องสอน 5,579,861.20 4,817,616.42 762,244.78 15.82 5,442,400.00 137,461.20 2.53

 7.ล าปาง 111,662,802.80 102,961,990.50 8,700,812.30 8.45 103,714,600.00 7,948,202.80 7.66

 8.ล าพูน 10,548,967.22 9,360,312.66 1,188,654.56 12.70 9,811,500.00 737,467.22 7.52

 9.อุตรดิตถ์ 196,621,770.09 115,032,200.18 81,589,569.91 70.93 118,393,500.00 78,228,270.09 66.07

รวม 951,346,457.09 845,473,493.52 105,872,963.57 12.52 869,166,500.00 82,179,957.09 9.46

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภายในภาคท่ี 5

ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) 
หน่วย : บาท

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ปีงบประมาณ 2562 (เดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2561)   
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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 992 11,958,021.65 877 11,962,482.78 115 13.11 -4,461.13 -0.04 968 7,380,440 24 2.48 4,577,581.65 62.02
 2.คดียาสูบ 108 2,304,841.09 217 2,170,621.05          -109 -50.23 134,220.04 6.18 112 761,527 -4 -3.57 1,543,314.42 202.66
 3.คดีไพ่ -         -                     12 56,925.00              -12 -100.00 -56,925.00 -100.00 18 19,600 -18 -100.00 -19,600.00 -100.00 
 4.คดีอ่ืนๆ 138 2,680,248.42 62 1,631,570.00          76 122.58 1,048,678.42 64.27 75 588,433 63 84.00 2,091,815.09 355.49

รวม 1,238   16,943,111.16  1,168   15,821,598.83    70 5.99 1,121,512.33 7.09 1,173   14,403,466   65 5.54 2,539,645.16 17.63

ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย
พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ
ผลการปฎิบัติงานปีก่อน

เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
ปีงบประมาณ 2562  เดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2561 
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ค่าปรับ

16.94 15.82 
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ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย

ค่าปรับ : ล้านบาท 
แผนภูมิค่าเปรยีบเทียบปรบั แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 

คดี : ราย 

แผนภูมิแสดงผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 ปีงบประมาณ 2562 เดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2561   
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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 250        3,773,729.13     363       2,897,190.00      -113 -31.13 876,539.13 30.25 290        1,287,467       -40 -13.79 2,486,262.46 193.11

2. เชียงราย 263        4,127,149.29     213       5,554,225.09      50 23.47 -1,427,075.80 -25.69 261        2,800,000       2 0.77 1,327,149.29 47.40

3. น่าน 105        1,598,000.00     105       1,146,314.79      0 0.00 451,685.21 39.40 94          904,000         11 11.70 694,000.00 76.77

4. พะเยา 50          583,540.00        66         714,840.00        -16 -24.24 -131,300.00 -18.37 60          586,400         -10 -16.67 -2,860.00 -0.49 

5. แพร่ 166        2,262,556.86     160       3,143,072.00      6 3.75 -880,515.14 -28.01 144        1,629,600       22 15.28 632,956.86 38.84

6. แม่ฮ่องสอน 63          804,472.00        41         395,815.00        22 53.66 408,657.00 103.24 64          322,800         -1 -1.56 481,672.00 149.22

7. ล้าปาง 209        1,781,100.00     81         1,017,462.00      128 158.02 763,638.00 75.05 136        720,000         73 53.68 1,061,100.00 147.38

8. ล้าพูน 47          374,483.05        49         195,779.95        -2 -4.08 178,703.10 91.28 48          134,667         -1 -2.08 239,816.38 178.08

9. อุตรดิตถ์ 85          1,638,080.83     90         756,900.00        -5 -5.56 881,180.83 116.42 76          365,067         9 11.84 1,273,014.16 348.71

รวม 1,238     16,943,111.16   1,168    15,821,598.83   70 5.99 1,121,512.33 7.09 1,173     8,750,000      65 5.54 8,193,111.16 93.64

ผลต่างคดี

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

พ้ืนท่ี
ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย

ผลต่างค่าปรับ
ผลการปฎิบัติงานปีก่อน

เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

 

 

 

 

 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 
 แยกรายพื้นที่ปีงบประมาณ 2562  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 
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แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตแยกรายพื้นที่
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แผนภูมิค่าเปรียบเทียบปรับแยกรายพ้ืนที่

ปีน้ี(ค่าปรับ) ปีก่อน(ค่าปรับ) เป้าหมาย(ค่าปรับ)

คดี : ราย 

ค่าปรับ : ล้านบาท 
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วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วย นายฐากร  เกิดอินทร์   ผู้อ านวยการส่วน
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (คณะที่ 3) พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ประธานคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์  การอุตสาหกรรมและการแรงงาน และพลเอกโปฎก  บุนนาค  รองประธาน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการการคมนาคม ที่ ต.สะเอียบ อ.สอง  
จ.แพร่ โดยมีนายเอกศักดิ์  เล็กมณี  สรรพสามิตพื้นที่แพร่  นายวิเชียร  อนุสาสนนนัท์   
ปลัดจังหวัดแพร่  นายกิติพัฒน์  กะวัง  นายอ าเภอสองและผู้น าท้องถิ่น เข้าร่วม 
ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุป  
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อหารือจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราชุมชน  
เยี่ยมชมโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ค าแนะน าเกี่ยวกับ  
การผลิตสุราและการช าระภาษีแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คณะที่ 3) ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรม
สุราชุมชนในจังหวัดแพร่ ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดแพร่ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึก 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายปัณณทตั  

ใจทน  ผู้ อ านวยการส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่ 5 พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 
พิ ธี ว า งพวงม าลาและถวายบั ง คม ในงาน 
ราชพิธีบ า เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึก  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  พระชนมพรรษา  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดเชียงใหม่ 
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 นายปัณณทัต  ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม  
"Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พิธีท าบุญตักบาตร และพิธีถวาย 
พานพุ่มราชสักการะ 
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายปัณณทัต  

ใจทน  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่  5 พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีท าบุญ 
ตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ 
ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 
2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ  
พระชนมพรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ส านักงานสรรพสามิต

ภาคที่ 5 ด าเนินการจัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง
ประชุม ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เพื่อซักซ้อม/ทบทวน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด าเนินคดี การเปรียบเทียบคดีและการติดตามคืนเงินรถยนต์คันแรก ในโอกาส
ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ส านักกฎหมาย กรมสรรพสามิตและคณะ เดินทางไปตรวจ
ราชการเก่ียวกับงานด้านคดีและกฎหมาย ของหน่วยงานในภาคที่ 5  

การประชุมดังกล่าวมีสรรพสามิตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ด้านปราบปราม และด้าน
กฎหมาย ทั้ง 9 พื้นที่ และสรรพสามิตพื้นที่สาขา 27 สาขา เข้าร่วมประชุมทางไกล
ผ่านระบบ VDO Conference ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั้ง 9 พื้นที่ โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ให้การสนับสนุน
ในการควบคุมดูแลระบบ 



 
- 25 - 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายฐากร  เกิดอินทร์  

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 
จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเสวนาและอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ในการเสวนาคร้ังนี้ได้ถ่ายทอดถึงหน้าที่
ของกรมสรรพสามิต และความส าคัญของกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่มีบทบาทส าคัญในการจัดเก็บภาษี และควบคุมสินค้า สุรา เบียร์  
และยาสูบ 



 


