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ข่าวกรมสรรพสามิต “สรรพสามิตสนองนโยบายกระทรวงการคลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี”  

“ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2562 - 2563 ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562” 

 

 

 

ข่าวสารไอที 

คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ 

ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4/2562 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา 

Regional Excise Office 5  
วิสัยทัศน์  : ผู้น ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และพลังงำน  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่  5                                                                                          
        สว่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                               

        ฝำ่ยสำรสนเทศและบรกิำร  

        โทร. 0 5324 0486 ตอ่ 108 

        โทรสำร 0 5324 9949 

        E-mail : excise_pak5@excise.go.th   

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

                                                 

พบกันอีกครั้งกับจุลสำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 5 ซ่ึงฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ปีที่ 19

เดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2562 และเป็นฉบับสุดท้ำยของปีงบประมำณ 2562  

ในจุลสำรฉบับนี้ก็ยังคงน ำเรื่องรำว ข่ำวสำร สำระ ควำมรู้ มำฝำกทุก ๆ ท่ำนเหมือนเช่นเคย 

ข่ำวกรมสรรพสำมิต “สรรพสำมิตสนองนโยบำยกระทรวงกำรคลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก

กระตุ้นกำรท่องเที่ยวช่วงปลำยปี” และ “ผลกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 ระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน - 3 ตุลำคม 2562”  สำระน่ำรู้

เกี่ยวกับ เผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  

เรื่อง “ผมท ำถูกต้องแล้วครับ” ข่ำวสำร IT “ถ่ำยส ำเนำบัตรประชำชน อย่ำถ่ำยด้ำนหลังบัตร  

เพรำะอะไร?” คุยเฟื่องเรื่องสุขภำพ “ปวดเข่ำ เข่ำลั่น เดินไม่สะดวก เรื่องปกติหรือสัญญำณ

อันตรำย” ข้อคิดสะกิดธรรม “ถือ(ก็)หนัก วำง(ก็)เบำ” มำเรียนรู้ภำษำอังกฤษ English Corner 

วิธีกำรอ่ำนเร็วขึ้นและเข้ำใจมำกขึ้น ไขควำมลับสมองประลองปัญญำ ตำมหำค ำตอบกับปริศนำ

รูปภำพ (ปริศนำเหรียญปลอม) เพลิดเพลินกับ ข ำขันวันละนิด และ ผลกำรจัดเก็บรำยได้  

ผลกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด ไตรมำส 4 (กรกฎำคม - กันยำยน 2562) รวมทั้ง ภำพกิจกรรม

ต่ำง ๆ 

 กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจุลสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และให้ควำมรู้ 

สูทุ่กท่ำน  

      สว่ำง  จิโน......บรรณำธิกำร 

ประธำนที่ปรึกษำ  

นำยปัณณทัต   ใจทน 

ที่ปรึกษำด้ำนวชิำกำรและกฎหมำย 

นำยสมชำย  เปี่ยมสุข 

นำยฐำกร  เกิดอินทร ์

นำงสำวนิศำรัตน ์ กันทะวงค ์

นำยชำตรี  สุขสิทธ์ิ 

บรรณำธิกำร 

สว่ำง  จิโน 

กองบรรณำธิกำร 

นำยจรัส  มูลมั่ง 

ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพล  สิงห์โทรำช 

 
 

 
  

 

บทบรรณำธิกำร 



 
 

 

 English Corner 

9 วิธีการอ่าน
เร็วขึ้นและ

เข้าใจมากขึ้น 

  

Dhamma 

ถือ (ก็) หนัก
วาง (ก็) เบา 

 Health  
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News 

- ข่าวกรมสรรพสามิต 

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (ผมท าถูกต้องแล้วครับ!!) 
- ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน อย่าถ่ายด้านหลังบัตร 

เพราะอะไร ? 

 Joke 

 

ข าขันวันละนิด 

12 

 

 Activity 

ภาพกิจกรรม 

21 
 

 Statistic 

17 
 

ผลการ
ปราบปราม
ผู้กระท าผิด 

 Statistic 
 

ผลการจัดเก็บ
รายได้ภาษี
สรรพสามิต 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Puzzles 

ปริศนา 
เหรียญปลอม 
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“ปวดเข่า เข่าลั่น 
เดินไม่สะดวก” 
เรื่องปกติหรือ

สัญญาณอัตราย 
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ที่ สตง. มีความเห็นค าแนะน าในเรื่องการตรวจสอบ
งบการเงินของเทศบาลต าบลบ้านกลางและ 
เ ทศบาลต าบลบ้ านกลางมี หนั ง สื อชี้ แ จ ง ไป  
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแล้ว เมื่อความเห็น 
ไม่ตรงกันจึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย  
ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย ส่วนนายบอล 
ชี้แจงว่า ที่ต้องขอส าเนาเอกสารก็เนื่องจากตนเอง 
ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลางเป็น
คณะกรรมการพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี ต่อมา 
มีผู้ร้องเรียนต่อ สตง. ว่าการจ่ายเงินดังกล่าว 
ไม่เป็นไปตามระเบียบคือน าเงินสะสมมาจ่ายเป็น
เงินโบนัส ไม่มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ แต่เมื่อ
ตรวจสอบจากหนังสือของการส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. แล้วสามารถน าเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงิน
โบนัสได้ ต่อมาภายหลังจึงมีหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยห้ามน าเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงิน
โบนัส จึงไม่ผิดหลักเกณฑ์แต่อย่างใดและได้รายงาน
ให้ สตง. ทราบก็ไม่มีการทักทว้ง ซึ่งจากการร้องเรียน
ดังกล่าวเป็นเหตุให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ถูก
ด าเนินการทางวินัยและต้องรับผิดชอบทางละเมิด 
ตนเองได้รับผลกระทบจึงขอข้อมูลข่าวสารเพ่ือฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองต่อไป ความเป็นมาอยู่ตรงนี้
แหละครับ 

 

 เรื่องนี้ใครที่ได้รับค าสั่งให้เป็นกรรมการ 
ในเรื่องใดก็ตาม ท่านต้องศึกษาระเบียบ หนังสือ 
สั่งการที่มีในเรื่องนั้นให้รอบคอบ ครบถ้วนนะครับ 
 นายบอลได้มีหนังสือถึงเทศบาลต าบล 
บ้านกลางเพ่ือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) คือ หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ที่มีถึงเทศบาลต าบลบ้านกลางในเรื่องนี้ และ
เอกสารการชี้แจงของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ที่ชี้แจงส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน  
2 รายการ แต่เทศบาลต าบลบ้านกลางมีหนังสือ 
แจ้งปฏิเสธว่าเอกสารทั้งสองเรื่อง หากเปิดเผย 
จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  
เป็นความเห็นของหน่วยงานของรัฐ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด และมีการ
ก าหนดชั้นความลับไว้จึงเปิดเผยให้ไม่ได้ นายบอล
จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบล
บ้านกลางได้มีหนังสือชี้แจงว่า นายบอลต้องใช้สิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ภายในสิบห้าวัน 
แต่นายบอลอุทธรณ์เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
สองวันจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ส่วนข้อมูลข่าวสารตาม
ค าขอนั้น เป็นเอกสารภายในหน่วยงานของรัฐ 

บทความ อ.  32/2560 
วีระเชษฐ์  จรรยากูล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นว่า ที่หน่วยงานชี้แจงว่านายบอลอุทธรณ์เกินกว่าเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฎว่าได้อุทธรณ์ภายในสิบเอ็ดวันจึงอุทธรณ์ได้ ส่วนเหตุผลที่แจ้งว่าเปิดเผย
ให้ไม่ได้เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 (2) (3) (6) นั้น เห็นว่าเป็นข้อมูลการปฏิบัติราชการ
ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ไม่เข้าลักษณะมาตรา 15 และแม้จะได้ก าหนดชั้นความลับไว้ คณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ ก็ยังมีอ านาจที่จะวินิจฉัยให้เปิดเผยได้ จึงวินิจฉัยให้เทสบาลต าบลบ้านกลางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์คือนายบอลต่อไป (ท่ี สค 193/255) 
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ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน 
อย่าถ่ายด้านหลังบัตร เพราะอะไร ? 

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า 

ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน อย่าถ่ายด้านหลังบัตร ยุคนี้ เป็นยุคที่ ใช้บัตรประชาชน 
แบบสมาร์ทการ์ดแล้ว รัฐบาลไทยได้แนะน าถ่ายส าเนาบัตรประชาชน ผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้า 

ดังนั้น บัตรประชาชนถ้าไม่จ าเป็นอย่าให้ใคร หากยังต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน ให้ถ่ายเพียงด้านหน้า 
เพียงด้านเดียวเท่านั้น 

ว่า ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน ให้ถ่ายส าเนาแค่ด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น ด้านหลังไม่ต้อง เนื่องจาก 
เสี่ยงต่อการถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดี ถูกสวมรอยได้ เพราะด้านหลังบัตรคือชุดเลขยืนยันควบคู่กับบัตรประชาชน
ทั้ง 13 หลัก ในการตรวจสอบว่าเป็นบัตรประชาชนตัวจริง 

เลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก มีอะไร บอกความหมายอย่างไรบ้าง 

 หลักท่ี 1 : ประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น 8 ประเภทตามสัญชาติและการแจ้งเกิด 
 หลักท่ี 2 กับ 3 : คือจังหวัด 
 หลักท่ี 4 กับ 5 : คือ อ าเภอหรือเทศบาล 

( *หลักท่ี 2-5 หมายถึง รหัสส านักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือถิ่นท่ีเกิด) 
 หลักท่ี 6 - 10 : ประเภทบุคคลตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่สูติบัตร 
 หลักท่ี 11 กับ 12 : ล าดับที่ของบุคคลแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่สูติบัตร 
 หลักท่ี 13 : ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ 12 หลักแรก 
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ที่มา : https://www.it24hrs.com/2019/thai-national-id-warning-copy 

ภาพจาก DGA THAILAND 

ส่วนเลขหลังบัตรประชาชน เรียกว่า Laser Code เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ ที่อาจมีการร้องขอจาก
หน่วยงานรัฐ หรือแอปธุรกรรมการเงิน หรือการลงทะเบียนออนไลน์บางเว็บ ให้กรอกเพ่ือช่วยป้องกัน  
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น การกรอกข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ของกรมการ  
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นต้น เลขนี้อย่าเปิดเผยหรืออย่าถ่ายรูปแล้วโพสต์แชร์รูปขึ้นโซเชียล
สาธารณะเป็นอันขาด 

ภาพจาก กรมการจัดหางาน 
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การที ่เ ร าอยากม ีส ุขภาพที ่ด ี ไม ่อยาก เจ ็บป ่วย
รุนแรง นอกจากหมั่นตรวจสุขภาพประจ าปีแล้ว สิ่งส าคัญ
ก็คือ ต้องหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ่อยๆ 
อย่างคนที่ไม่อยากเข่าเสื่อมก่อนวัย รู้หรือไม่ว่าเราสามารถ
ป้องกันได้แต่เ นิ ่นๆ ด้วยการสัง เกตความผิดปกติเล ็กๆ  
ที่เกิดกับตัวเอง 

  

 

 

เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็ก บ่อยครั้งที่เรามักคิดเข้าข้างตัวเองว่า เราสบายดี สุขภาพแข็งแรง บางทีก็มัวแต่มองแต่เรื่องใหญ่ๆ  
จนมองข้ามสิ ่ง เล ็กๆ น้อยๆ ที ่ไม ่ปกติของตัว เองไป เช ่น อาการปวดเข่า ลุกนั ่งย ืนล าบาก บางครั ้งมีเสียงเข ่าลั ่น  
ด ังก ๊อกแก ๊ก แต ่กล ับไม ่ได ้สนใจ เป ็นพิเศษ ค ิดว ่า เป ็น เรื ่อ งป กติ ใครๆ เขาก ็เป ็นก ัน หารู ้ไม ่ว ่าส ัญญาณเล ็กๆ  
แบบน้ีแหละ ถ้าหากเราไม่ได้รับการรักษาและปล่อยไว้นานๆ ก็จะน าพาไปสู่อาการเข่าเสื่อมได้น่ันเอง   

 

 

ก่อนเข่าเสื่อม..เราสังเกตอะไรได้บ้าง  
- เวลายืนหรือเดินแล้วรู้สึกมีเสียงลั่นในข้อ 
- มีอาการปวดที่หัวเข่า บางคนเป็นเฉพาะตอนที่กด  
  บางคนไม่ต้องท าอะไรก็ปวดแล้ว 
- เข่าไม่มีเสียงดัง แต่เวลาขยับรู้สึกฝืดๆ เหมือนมีอะไรขัดๆ อยู่นิดๆ 
- น่ังพับเพียบหรือขัดสมาธิแล้วรู้สึกเจ็บ หรือบางครั้งก็ตึง 
  จนรู้สึกน่ังไม่ได้เลย 
- บางครั้งตอนตื่นมาเช้าๆ จะรู้สึกเหมือนขยับร่างกายได้ไม่เต็มที่ 
- ชอบข้ึนลงบันได วิ่งมาราธอน ชอบเล่นเทนนิส ฯลฯ มาเป็น 
  ระยะเวลานาน (พฤติกรรมที่ท าให้เข่าได้รับแรงกดและกระแทก 
  เป็นประจ า ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ท าให้เข่าเสื่อมได้) 

https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/osteoarthritis-and-how-to-care 

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_448216 
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ที่มา : https://www.paolochokchai4.com/th-TH/Article/Details/บทความกระดูกและข้อ/-ปวดเข่า-เข่าลั่น-เดินไม่สะดวก--เร่ืองปกตหิรือสัญญาณอันตราย 

ซึ่งอาการต่างๆ ที่กล่าวมานั้นมักจะเป็นติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่เคยได้รับการรักษาหรือปรึกษาแพทย์ ทั้งหมดนี้
อาจน าไปสู่อาการเข่าเสื่อมได้ในที่สุด ซึ่งระดับความรุนแรงก็ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมด้านอื่นๆ ประกอบกันด้วย  

 ไม่อยากเข่าเสื่อม ต้องรู้จักป้องกันแต่เนิ่นๆ 
เริ ่มจากคอยสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้น และ
นอกจากนั้นก็พยายามดูแลตัวเอง รักษาร่างกายของเราให้
แข็งแรง ป้องกันอาการเข่าเสื ่อมด้วยวิธีต่างๆ เช่น ถ้าเริ่ม
รู ้สึกปวดเข่าให้ใช้ที ่รัด เข่าช่วยพยุงและลดการกระแทกลง  
หาวิธีออกก าลังกายที่ลดการกระแทกและเสียดสีของหัวเข่า 
เช ่น ว่ายน้ า การปั ่นจ ักรยาน พยายามอย่ายืนหรือ นั ่ง 
 

https://www.samitivejhospitals.com/th/น้ าไขข้อเทียม/ 

เป็นเวลานานๆ ติดต่อกัน หมั่นลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงท าให้เข่า เสื ่อม 
ต่างๆ ลง หรือถ้าไม่แน่ใจก็อย่ารักษาด้วยตัวเอง แนะน าว่าพบแพทย์จะดีที่สุด 
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ถือ (ก็) หนัก วาง (ก็) เบา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที่มา : https://writer.dek-d.com/sarracenia/story/viewlongc.php?id=564673&chapter=4 

“สัพเพ ธัมมานาลัง อะภินิเวสายะ 
ใดใดในโลกอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือม่ัน” 

ท าไมจึงไม่ควรยึดติดถือม่ัน 
 เพราะที่ใดมีความถือม่ัน ที่นั่นก็มีความทุกข์ 

 ความทุกข์ขยายตัวตามระดับความเข้มข้นของความยึดติด 
 ยึดมาก ติดมาก จึงทุกข์น้อย 

ไม่ยึด ไม่ติด จึงไม่ทุกข์ 
 ความไม่ยึดติดถือม่ัน กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า “ความปล่อยวาง” 

 ท าไมจึงต้องปล่อยวาง 
เพราะทุกอย่าง “มีความว่าง” มาแต่เดิม 

คนที่หลงกอด “ความว่าง” 
โดยคิดว่าเป็น “ความมี” ท าไมจะไม่ทุกข์ ? 

 
พระบวชใหม่รูปหนึ่งเดินบิณฑบาตผ่านชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนจอแจ ขณะเดินส ารวมก้มหน้าแต่พอประมาณ 

เพ่ือเดินผ่านชุมชนไปอย่างช้าๆ นั้นเอง จู่ๆ ก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งใส่สูทผูกเนคไท สวมแว่นตาด าเดินเข้ามาหาท่าน 
พร้อมทั้งชี้หน้าด่าท่านอย่างสาดเสียเทเสีย  พระรูปนั้นตกตะลึงรีบเดินหนี แต่แม้ท่านจะเดินหนีชายคนนั้นพ้นแล้ว 
แต่เสียงด่าของเขายังคงก้องอยู่ในโสตประสาทของท่านอย่างชัดถ้อยชัดค า  เมื่อกลับถึงวัดพลันที่คิดถึงเหตุการณ์ 
ที่ตนถูกชี้หน้าด่ากลางฝูงชนพระหนุ่มก็รู้สึกโกรธจนหน้าแดงก่ ายิ่งคิดต่อไปว่าชายคนนั้นมาชี้หน้าด่าตน ซึ่งเป็นพระและตนเอง
ก็จ าได้ว่าตั้งแต่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัย ก็ยังไม่เคยท าอะไรผิดคิดมาถึงขั้นว่า ตนไม่ผิดแต่ท าไมตนต้องถูกด่า ยิ่งเจ็บ ยิ่งแค้น
วันที่ท่านถูกด่ากลางชุมชนนั้นเป็นวันศุกร์แต่ตกถึงเช้าวันจันทร์ท่านก็ยังไม่หายโกรธ เช้าวันจันทร์นั้น พระบวชใหม่ประคอง
บาตรเดินผ่านชุมชนนั้นเหมือนเดิม ท่านพยายามสอดส่ายสายตามองหาชายคนเดิมตั้งใจว่าวันนี้จะต้องถามให้รู้เรื่องว่าเหตุใด
จึงมาชี้หน้าด่าตนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ยิ่งพยายามค้นหากลับยิ่งไม่พบ ท่านจึงเดินส ารวจรับอาหารบิณฑบาตต่อไปจนได้อาหาร
เต็มบาตรแล้วจึงเดินกลับวัด ระหว่างทางกลับวัดโดยไม่คาดฝันพระหนุ่มทอดสายตาไปพบกับชายคนหนึ่งสวมสูทผูกเนคไท 
ใส่แว่นตาด า ท่านอุทานในใจว่า “อ๋อ เจ้าคนนี้เองที่ด่าฉันเมื่อวันศุกร์” ภาพที่เห็นก็คือ ชายแต่งตัวดีคนนั้นนอนหลับหมดสติ
อยู่ข้างศาลเจ้าแห่งหนึ่งข้างๆ ตัวเขามีขวดเหล้าล้มกลิ้งอยู่ พอท่านพยายามเดินเข้าไปมองใกล้ๆ เขาจึงเริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา 
พอเห็นท่านเท่านั้นชายคนนั้นก็ร้องขึ้นมาว่า “ขอเดชะ พระอาญาไม่พ้นกล้าฯ บัดนี้พระองค์ทรงกลับมาครองอยุธยาอีกครั้ง
หนึ่งแล้วกระนั้นหรือ...” ว่าแล้วก็ลุกขึ้นร าเฉิบๆ พลันที่ท่านประเมินว่าชายแต่งตัวดีคนที่ชี้หน้าด่าท่านเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็น  
คนบ้าที่มาในร่างของคนแต่งตัวดีเท่านั้นเอง ความโกรธที่ก่อตัวเป็นเมฆด าทะมึนอยู่ ในใจของท่านมานานถึงสามวันก็พลัน
อันตรธานไปอย่างง่ายดายชนิดไร้ร่องรอย ท าไมเราจึงปล่อยวางต่อคนบ้าได้ง่ายดายเหลือเกิน  ? แต่กับคนปกติท าไม  
เราจึงมีความรู้สึกว่าต้องเอาเรื่องราวให้ถึงท่ีสุด ? 
 

โดย ท่าน ว.วชิรเมธี 

ถือ (ก็) หนัก วาง (ก็) เบา 
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วิธีการอ่านเร็วขึ้นและเข้าใจมากขึ้น
ในทุกๆวัน บ่อยครั้งที่เราอ่านภาษาของเราได้อย่างรวดเร็วมาก นั่นเป็นเพราะว่าเราเข้าใจสัญลักษณ์และข้อความ

เป็นอย่างดี และยังมีอีกหลายเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อความได้อย่างรวดเร็ว ส่วนอะไรคือเคล็ดลับของภาษาอังกฤษ
น่ะหรอ เรามาหาค าตอบกัน 

รูปแบบของการอ่าน  การอ่านมีหลายวิธีที่แตกต่างกัน ที่เราใช้ในภาษาของเราเองโดยไม่รู้ตัว 

การอ่านแบบข้าม (Skimming) - ใช้เมื่อคุณต้องการจะเข้าใจเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่านอย่างรวดเร็ว โดยการอ่าน
เพียงบางส่วนและไม่ลงรายละเอียด วิธีนี้คุณมักจะใช้กับการอ่านข่าวออนไลน์ที่คุณต้องการเข้าใจเนื้อหาทั่วไปของเรื่อง 

การอ่านแบบคร่าว (Scanning) - ใช้เมื่อคุณต้องการหารายละเอียดเฉพาะเช่น ค าศัพท์ ,ชื่อ, สถานที่ วิธีนี้คุณมักจะใช้ 
ก็ต่อเมื่อคุณต้องการหาสินค้าบางอย่างในรายการสินค้าหรือเวลาคุณก าลังหาชื่อหรือสถานที่ 

การอ่านโดยละเอียด - ใช้เมื่อคุณอ่านหนังสืออย่างไม่รีบร้อน โดยจะอ่านทุกตัวอักษร คุณอาจจะท าเช่นนี้เมื่อคุณ  
อ่านค าแนะน าเกี่ยวกับการประกอบสิ่งของบางอย่างหรือสูตรการท าอาหาร 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่องและหัวเรื่องย่อย  ก่อนที่จะอ่านบทความ คุณต้องมั่นใจ
ว่าสิ่งแรกที่คุณอ่านคือชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อย เพราะชื่อเรื่อง
เปรียบเหมือนกับป้ายบอกทางบนถนนที่จะท าให้คุณรู้ถึงสถานที่
ส าคัญและรู้ว่าควรไปที่ไหน เพียงแค่อ่านชื่อเรื่อง คุณก็สามารถที่จะ
ทราบถึงแนวคิดของบทความว่าเกี่ยวกับอะไรและคาดเดาได้ว่าคุณ 
จะได้เจออะไรในบทความ https://eostudy.com/ 

บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า  ถ้าคุณต้องอ่านบทความยาวๆ การอ่านบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า สามารถช่วยคุณได้
เยอะเลย บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้ามักจะน าเสนอใจความส าคัญของย่อหน้านั้น ซึ่งจะช่วยท าให้คุณเข้าใจว่าผู้เขียน
ต้องการจะสื่อถึงอะไร นี่ถือว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ใด้จริงในตอนที่คุณท าข้อสอบหรือมีเวลาไม่มาก
พอที่จะอ่านข้อความทั้งหมด 
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การพยายามใช้พจนานุกรมให้น้อยที่สุด 
บางทีคุณอาจจะมัวหลงไปกับการหาความหมายของค าศัพท์ใหม่ๆ 
ที่คุณไม่เข้าใจในพจนานุกรม แต่การท าแบบนั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลา
มากๆ และมักจะไม่ช่วยให้คุณเข้าใจข้อความอย่างแท้จริง คุณต้อง
พยายามยอมรับมันว่ามีหลายค าที่คุณไม่รู้  แต่คุณก็ยังเข้า ใจ
ความหมายคร่าวๆของมันได้ คุณสามารถใช้พจนานุกรมเพ่ือที่จะหา 

 

 

 

 

ค าศัพท์ 2-3 ค า ที่คุณพบซ้ าๆ หรือที่คุณไม่เข้าใจมันจริงๆ เมื่อคุณต้องการจะหาค าศัพท์พวกนี้ ก็ลองหาโดยใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษอย่างเดียว การเรียนรู้ความหมายของศัพท์ผ่านค าอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้คุณจ ามันได้ดีขึ้น
กว่าเดิม 

 

 

 

 

ใส่ใจใน Keyword  ในทุกประโยคจะมี Keyword 2-3 ค า ส่วนที่เหลือจะแทบไม่ส าคัญเลย การหัดแยกแยะ keyword 
เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณอ่านและเข้าใจบทความได้เร็วขึ้น ซึ่งทักษะนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน และถือว่าเป็นนิสัยการเรียนรู้ที่ดี  
โดยส่วนใหญ่ keyword มักจะเป็น Noun, Verb, Adjective และ Adverb ส่วน Article และ Preposition มักจะเป็น
ค าศัพท์ที่มีความส าคัญน้อยกว่าในแง่ของการให้ความหมาย คุณสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ ได้เร็วมากขึ้นเมื่อคุณฟัง เพราะว่า
ผู้พูดจะเน้นย้ าเสียงตรงค าท่ีส าคัญที่สุดในประโยค ยกตัวอย่างเช่น ประโยคข้างใต้นี้ที่จะเน้นย้ าเสียงตรงค าท่ีขีดเส้นใต้ 

“The speaker will put a stress on the most important words.” 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/รีวิวนิยายภาษาอังกฤษ 

การฝึกฝน  จะเห็นได้ชัดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะอ่านได้เร็วขึ้นนี่คือการฝึกอ่าน แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ควรฝึกในระดับที่เหมาะสม
กับตัวคุณด้วย และมันก็เป็นเรื่องท่ีท้าทายในระดับนึง แต่ยังไงก็ตามคุณก็จะสามารถเข้าใจมันได้อยู่ดี  

 

 

ที่มา : https://www.wallstreetenglish.in.th/ไลฟ์สไตล์/วิธีการอ่านเร็วขึ้น
และ/ 

https://www.wegointer.com/2013/07/5-reading-t/ 
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ประลองปัญญา 
 

ที่มา : https://www.postsod.com/puzzles-wise-man 

ปริศนาเหรียญปลอม 

คุณมีเหรียญทอง 3 เหรียญ แต่หน่ึงในน้ันกลับเป็นของปลอม และคุณมีตาชั่งอยู่หน่ึงอัน 
เหรียญปลอมมีน้ าหนักน้อยกว่าเหรียญจริงอีก 2 อันที่เหลือ คุณจะมีวิธีทราบได้อย่างไรว่าเหรียญไหน
คือเหรียญปลอมกันแน่ ? 

***เฉลย*** 
คุณใส่เหรียญอะไรก็ได้ 2 เหรียญบนตาชั่ง ถ้าทั้งคู่มีน้ าหนักเท่ากัน แสดงว่าอีกเหรียญเป็นของปลอม 
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“หนั งสื อ วิ ธีปราบ เมีย” 

 
ณ ร้ าน ข ายห นั ง สือ  ช ายนิ รน ามคนหนึ่ ง  ถ ามหาหนั ง สื อ เ ล่ มหนึ่ ง กั บพ นัก ง านสาวส วย  

“น้ อ งค รับ หนังสือวิธีปราบเมีย  อยู่ ต ร ง ไหนค รับ?” 

พ นัก ง านสาว เ ง ยห น้ าม ามอ ง ช ายหนุ่ ม  นึ ก อยู่ สั ก ค รู่  จึ ง ตอบก ลับ ไป ว่ า  

หนังสือวิธีปราบเมีย อยู่ ที่ โ ซน นิ ย าย  จิ นตนาก า ร แล ะ เพ้ อ ฝัน ค่ ะ  

ว า งอยู่ ใ ก ล้  หนังสือตายแล้ว ไปไหน แนะน าให้ซื้ อคู่ กันค่ ะ  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://sites.google.com/site/storyzonebyouy/reuxng-tlk-1 

ต่ า งหวั งดี 
มี เ ด็ ก คนหนึ่ ง แ ม่ ส่ั ง ให้ ไ ปซื้ อ ขนมปั ง ตอน เ ช้ า ทุ กๆ วั น มี อ ยู่ วั นหนึ่ ง เ ด็ ก คนนั้ น  
ไปซื้ อ ขนมปั ง เ ช่ น ทุ ก วัน  

เ ด็ ก  :  ท า ไ ม วั นนี้ ขนมปั ง เบ า จั ง ค รั บ   

คนขาย  :  ลุ ง ใ ส่น้ อ ยๆ หนู จ ะ ไ ด้ ไ ม่ ห นัก ไ ง   

เ ด็ ก  :  ให้ เ งิ นคนข าย ไป 3 บ าท  

คนขาย  :  ท า ไมห นู ให้ เ งิ นลุ ง แ ค่  3  บ าท ล่ ะ  ปก ติต้ อ ง ใ ห้  5 บาท ไ ม่ ใ ช่ เ ห รอ   

เ ด็ ก  :  ก็ ลุ ง จ ะ ไ ด้ นับ เ ร็ วๆ ไ งค รับ  
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แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ไตรมาสที่ 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)   

สุรา
612,955,439.45

เคร่ืองดื่ม
126,874,494.59

รายได้เบ็ดเตล็ด
15,188,880.47

ยาสูบ 
9,065,022.87

รายได้อื่นๆ 
6,710,979.69 

น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันฯ
6,004,171.00

สนามกอล์ฟ
4,672,465.70

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,200,000,000.00 781,471,453.77
652,095,154.67

959,627,500.00

ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย

หน่วย : บาท 

1. สุรา 612,955,439.45    541,563,463.75    71,391,975.70    13.18      848,278,000.00     235,322,560.55-   27.74-   
   ก.สุรากล่ัน 444,482,492.00    384,694,490.00    59,788,002.00    15.54      651,735,200.00     207,252,708.00-   31.80-   
   ข.สุรากล่ันชุมชน 167,322,560.70    156,144,876.00    11,177,684.70    7.16        195,554,200.00     28,231,639.30-     14.44-   
   ค.สุราแช่ 1,150,386.75       724,097.75         426,289.00        58.87      988,600.00          161,786.75         16.37   
   ง.สุราต่างประเทศ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
2. เบียร์ 18,438.00           -                    18,438.00          100.00    -                    18,438.00          100.00  
3. ยาสูบ (แสตมป์) 9,065,022.87       1,501,623.00       7,563,399.87      503.68    1,840,700.00        7,224,322.87      392.48  
4. เคร่ืองด่ืม 126,874,494.59    72,469,376.81     54,405,117.78    75.07      90,608,600.00      36,265,894.59     40.02   
5. น ้ามนัและผลิตภัณฑ์น ้ามนั 6,004,171.00       12,435,227.31     6,431,056.31-      51.72-      -                    6,004,171.00      100.00  
6. รถยนต์ 464,850.00         616,000.00         151,150.00-        24.54-      -                    464,850.00         100.00  
7. รถจักรยานยนต์ 1,544,977.40       705,255.18         839,722.22        119.07    -                    1,544,977.40      100.00  
8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
9. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส้าอาง 85,103.88           95,043.55           9,939.67-           10.46-      71,400.00            13,703.88          19.19   
10. สนามกอล์ฟ 4,672,465.70       4,766,925.37       94,459.67-          1.98-        4,590,600.00        81,865.70          1.78     
11. สนามมา้ 274,015.00         285,374.00         11,359.00-          3.98-        258,700.00          15,315.00          5.92     
12. รายได้เบ็ดเตล็ด 15,188,880.47     13,584,873.33     1,604,007.14      11.81      10,138,100.00      5,050,780.47      49.82   
13. แบตเตอร่ี 608.00               -                    608.00              100.00    -                    608.00              100.00  
14. พรมและส่ิงทอ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
15. แก้วและเคร่ืองแก้ว -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
16. ไนท์คลับและดิสโก้เธค 3,663,269.41       3,020,422.41       642,847.00        21.28      3,382,400.00        280,869.41         8.30     
17. อาบน ้าหรืออบตัวและนวด 659,718.00         1,051,569.96       391,851.96-        37.26-      459,000.00          200,718.00         43.73   

รวม 781,471,453.77    652,095,154.67    129,376,299.10  19.84      959,627,500.00     178,156,046.23-   18.57-   

ผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทุกประเภทสินค้า ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
  ไตรมาสท่ี 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)   

เปรียบเทียบกับปีก่อน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ประเภทภาษี

หน่วย : บาท

จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน
ผลต่าง ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลต่าง ร้อยละ
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แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ไตรมาสที่ 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)   

0

100

200

300

400

500

จัดเกบ็ไดป้นีี้ จัดเกบ็ไดป้กีอ่น เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท 

พ้ืนท่ี จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน ผลต่าง ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง ร้อยละ

 1.เชียงใหม่ 339,336,444.05 327,138,357.54 12,198,086.51 3.73 479,380,900.00 -140,044,455.95 -29.21

 2.เชียงราย 19,478,890.01 17,318,725.75 2,160,164.26 12.47 19,673,700.00 -194,809.99 -0.99

 3.น่าน 6,081,415.79 5,063,844.82 1,017,570.97 20.09 5,228,000.00 853,415.79 16.32

 4.พะเยา 5,429,459.83 4,588,233.51 841,226.32 18.33 6,179,800.00 -750,340.17 -12.14

 5.แพร่ 121,668,992.78 110,956,041.13 10,712,951.65 9.66 141,753,200.00 -20,084,207.22 -14.17

 6.แม่ฮ่องสอน 4,174,734.06 4,091,297.97 83,436.09 2.04 4,498,900.00 -324,165.94 -7.21

 7.ล าปาง 117,713,741.04 69,178,208.49 48,535,532.55 70.16 75,950,600.00 41,763,141.04 54.99

 8.ล าพูน 8,136,707.82 8,224,244.66 -87,536.84 -1.06 9,641,700.00 -1,504,992.18 -15.61

 9.อุตรดิตถ์ 159,451,068.39 105,536,200.80 53,914,867.59 51.09 217,320,700.00 -57,869,631.61 -26.63

รวม 781,471,453.77 652,095,154.67 129,376,299.10 19.84 959,627,500.00 -178,156,046.23 -18.57

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภายในภาคท่ี 5
ไตรมาสท่ี 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 

หน่วย : บาท
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แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ไตรมาสที่ 1 - 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)   

สุรา
2,891,283,196.42

เคร่ืองดื่ม
534,984,930.13

รายได้เบ็ดเตล็ด
88,549,965.34

สนามกอล์ฟ
33,439,193.06

น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันฯ
29,257,444.16

รายได้อื่นๆ
24,529,268.25 ยาสูบ

21,492,060.64

 -

 1,000,000,000.00

 2,000,000,000.00

 3,000,000,000.00

 4,000,000,000.00

3,623,536,058.00
3,269,665,488.56

3,710,844,500.00

ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย

หน่วย : บาท 

1. สุรา 2,891,283,196.42 2,607,524,853.34 283,758,343.08  10.88      3,077,723,100.00  186,439,903.58-   6.06-     
   ก.สุรากล่ัน 2,216,497,711.00 1,941,109,570.00 275,388,141.00  14.19      2,326,805,900.00  110,308,189.00-   4.74-     
   ข.สุรากล่ันชุมชน 667,000,112.40    659,967,955.59    7,032,156.81      1.07        745,974,200.00     78,974,087.60-     10.59-   
   ค.สุราแช่ 7,785,373.02       6,278,127.75       1,507,245.27      24.01      4,943,000.00        2,842,373.02      57.50   
   ง.สุราต่างประเทศ -                    169,200.00         169,200.00-        100.00-    -                    -                   -      
2. เบียร์ 332,842.00         -                    332,842.00        100.00    -                    332,842.00         100.00  
3. ยาสูบ (แสตมป์) 21,492,060.64     10,559,361.50     10,932,699.14    103.54    12,420,600.00      9,071,460.64      73.04   
4. เคร่ืองด่ืม 534,984,930.13    433,678,053.17    101,306,876.96  23.36      493,412,400.00     41,572,530.13     8.43     
5. น ้ามนัและผลิตภัณฑ์น ้ามนั 29,257,444.16     69,563,139.46     40,305,695.30-    57.94-      -                    29,257,444.16     100.00  
6. รถยนต์ 884,216.00         1,383,140.00       498,924.00-        36.07-      -                    884,216.00         100.00  
7. รถจักรยานยนต์ 4,290,893.93       3,356,837.55       934,056.38        27.83      -                    4,290,893.93      100.00  
8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
9. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส้าอาง 363,294.34         336,862.85         26,431.49          7.85        275,300.00          87,994.34          31.96   
10. สนามกอล์ฟ 33,439,193.06     32,160,073.31     1,279,119.75      3.98        33,950,200.00      511,006.94-         1.51-     
11. สนามมา้ 1,001,265.00       1,198,769.88       197,504.88-        16.48-      1,135,200.00        133,935.00-         11.80-   
12. รายได้เบ็ดเตล็ด 88,549,965.34     94,420,377.43     5,870,412.09-      6.22-        76,021,400.00      12,528,565.34     16.48   
13. แบตเตอร่ี 2,048.00             8,840.40             6,792.40-           76.83-      -                    2,048.00            100.00  
14. พรมและส่ิงทอ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
15. แก้วและเคร่ืองแก้ว -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
16. ไนท์คลับและดิสโก้เธค 14,896,288.42     12,620,798.81     2,275,489.61      18.03      13,807,500.00      1,088,788.42      7.89     
17. อาบน ้าหรืออบตัวและนวด 2,758,420.56       2,854,380.86       95,960.30-          3.36-        2,098,800.00        659,620.56         31.43   

รวม 3,623,536,058.00 3,269,665,488.56 353,870,569.44  10.82      3,710,844,500.00  87,308,442.00-     2.35-     

ผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทุกประเภทสินค้า ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
  ไตรมาสท่ี 1 - 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)   

เปรียบเทียบกับปีก่อน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ประเภทภาษี

หน่วย : บาท

จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน
ผลต่าง ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลต่าง ร้อยละ
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แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ไตรมาสที่ 1 - 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)   

0

500

1,000

1,500

2,000

จัดเกบ็ไดป้นีี้ จัดเกบ็ไดป้กีอ่น เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท 

พ้ืนท่ี จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน ผลต่าง ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง ร้อยละ

 1.เชียงใหม่ 1,774,738,264.67 1,625,887,779.55 148,850,485.12 9.16 1,876,965,500.00 -102,227,235.33 -5.45

 2.เชียงราย 81,188,594.11 79,814,020.89 1,374,573.22 1.72 77,349,200.00 3,839,394.11 4.96

 3.น่าน 29,582,198.84 27,529,408.82 2,052,790.02 7.46 28,457,600.00 1,124,598.84 3.95

 4.พะเยา 22,317,088.43 21,305,952.67 1,011,135.76 4.75 20,596,400.00 1,720,688.43 8.35

 5.แพร่ 483,856,138.30 484,596,294.86 -740,156.56 -0.15 551,821,700.00 -67,965,561.70 -12.32

 6.แม่ฮ่องสอน 19,732,270.21 18,333,404.83 1,398,865.38 7.63 19,695,800.00 36,470.21 0.19

 7.ล าปาง 475,746,911.07 420,123,211.21 55,623,699.86 13.24 429,387,600.00 46,359,311.07 10.80

 8.ล าพูน 39,745,412.35 39,448,407.94 297,004.41 0.75 42,326,400.00 -2,580,987.65 -6.10

 9.อุตรดิตถ์ 696,629,180.02 552,627,007.79 144,002,172.23 26.06 664,244,300.00 32,384,880.02 4.88

รวม 3,623,536,058.00 3,269,665,488.56 353,870,569.44 10.82 3,710,844,500.00 -87,308,442.00 -2.35

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภายในภาคท่ี 5
ไตรมาสท่ี 1 - 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

หน่วย : บาท
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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 982 11,460,764.71 1,025       12,061,728          -43 -4.20 -600,963.22 -4.98 1,007    7,898,733       -25 -2.48 3,562,032.04 45.10
 2.คดียาสูบ 212 2,128,138.30 130          1,731,222           82 63.08 396,916.49 22.93 111      785,500          101 90.99 1,342,638.30 170.93
 3.คดีไพ่ 2 15,678.00 2             21,996               0 0.00 -6,318.00 -28.72 20        30,000           -18 -90.00 -14,322.00 -47.74 
 4.คดีอ่ืนๆ 202 5,520,925.60 129          2,923,496           73 56.59 2,597,429.87 88.85 81        626,700          121 149.38 4,894,225.60 780.95

รวม 1,398    19,125,506.61    1,286      16,738,441.47    112 8.71 2,387,065.14 14.26 1,219   9,340,933      179 14.68 9,784,573.94 104.75

ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย
พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

ผลการปฎิบัติงานปีก่อน
เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

 

 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
ไตรมาสที่ 4  ปงีบประมาณ 2562  (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 
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ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย
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ค่าปรับ

19.13
16.74

9.34 

ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย

ค่าปรับ : ล้านบาท 
แผนภูมิค่าเปรยีบเทียบปรบั แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 

คดี : ราย 

แผนภูมิแสดงผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 ไตรมาสที่ 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 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 333        5,336,780.66       277        2,838,202.70       56 20.22 2,498,577.96 88.03 299        1,323,066.00   34 11.37 4,013,714.66 303.36

2. เชียงราย 294        3,726,994.61       290        4,689,851.11       4 1.38 -962,856.50 -20.53 263        2,962,666.67   31 11.79 764,327.94 25.80

3. น่าน 109        1,651,469.33       99         1,437,909.70       10 10.10 213,559.63 14.85 113        952,000.00     -4 -3.54 699,469.33 73.47

4. พะเยา 106        1,238,301.21       67         763,980.90          39 58.21 474,320.31 62.09 76          880,000.00     30 39.47 358,301.21 40.72

5. แพร่ 115        2,116,529.47       139        1,716,627.35       -24 -17.27 399,902.12 23.30 142        1,600,000.00   -27 -19.01 516,529.47 32.28

6. แม่ฮ่องสอน 64          538,085.00          79         698,771.10          -15 -18.99 -160,686.10 -23.00 65          346,400.00     -1 -1.54 191,685.00 55.34

7. ล้าปาง 241        2,795,286.33       177        1,806,215.01       64 36.16 989,071.32 54.76 138        720,000.00     103 74.64 2,075,286.33 288.23

8. ล้าพูน 54          276,060.00          50         376,494.60          4 8.00 -100,434.60 -26.68 46          132,000.00     8 17.39 144,060.00 109.14

9. อุตรดิตถ์ 82          1,446,000.00       108        2,410,389.00       -26 -24.07 -964,389.00 -40.01 77          424,800.00     5 6.49 1,021,200.00 240.40

รวม 1,398     19,125,506.61    1,286     16,738,441.47    112 8.71 2,387,065.14 14.26 1,219     9,340,933      179 14.68 9,784,573.94 104.75

ผลต่างคดี

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

พ้ืนท่ี
ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย

ผลต่างค่าปรับ
ผลการปฎิบัติงานปีก่อน

เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ
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แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตแยกรายพ้ืนที่

ปีน้ี(คดี) ปีก่อน(คดี) เป้าหมาย(คดี)

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์

แผนภูมิค่าเปรียบเทียบปรับแยกรายพ้ืนที่

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

คดี : ราย 

ค่าปรับ : ล้านบาท 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 
 ไตรมาสที่ 4  แยกรายพื้นที่ปีงบประมาณ 2562  (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 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.คดีสุรา 4,330     51,805,671.27      4,248       49,428,130.12     82 1.93 2,377,541.15 4.81 4,016    31,019,439     314 7.82 20,786,231.94 67.01
 2.คดียาสูบ 554       8,616,417.50        797          9,333,786.23       -243 -30.49 -717,368.73 -7.69 473      3,147,759       81 17.12 5,468,658.17 173.73
 3.คดีไพ่ 10         59,140.00            40           284,718.00          -30 -75.00 -225,578.00 -79.23 84        140,400          -74 -88.10 -81,260.33 -57.88 
 4.คดีอ่ืนๆ 622       13,064,891.66      469          9,538,721.50       153 32.62 3,526,170.16 36.97 312      2,448,667       310 99.36 10,616,224.99 433.55

รวม 5,516    73,546,120.43    5,554      68,585,355.85    -38 -0.68 4,960,764.58 7.23 4,885   36,756,266    631 12.92 36,789,854.76 100.09

ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย
พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

ผลการปฎิบัติงานปีก่อน
เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
ไตรมาสที่ 1 - 4  ปีงบประมาณ 2562  (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
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ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย

ค่าปรับ : ล้านบาท 
แผนภูมิค่าเปรยีบเทียบปรบั 

แผนภูมิแสดงผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 ไตรมาสที่ 1 - 4  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)   

แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
คดี : ราย 
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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 1,249      15,097,566.23      1,439     11,669,932.50      -190 -13.20 3,427,633.73 29.37 1,265      5,599,999       -16 -1.26 9,497,567.23 169.60

2. เชียงราย 1,152      15,832,980.40      1,189     21,288,958.60      -37 -3.11 -5,455,978.20 -25.63 1,046      11,482,667     106 10.13 4,350,313.73 37.89

3. น่าน 452        7,595,128.46       469        5,715,211.00       -17 -3.62 1,879,917.46 32.89 413        3,736,000       39 9.44 3,859,128.46 103.30

4. พะเยา 327        4,619,002.17       309        3,430,665.44       18 5.83 1,188,336.73 34.64 272        2,933,333       55 20.22 1,685,669.17 57.47

5. แพร่ 634        9,872,166.93       651        10,516,341.01      -17 -2.61 -644,174.08 -6.13 572        6,657,600       62 10.84 3,214,566.93 48.28

6. แม่ฮ่องสอน 268        2,785,079.00       300        2,715,126.02       -32 -10.67 69,952.98 2.58 264        1,333,333       4 1.52 1,451,746.00 108.88

7. ล้าปาง 872        8,399,215.17       631        6,547,213.58       241 38.19 1,852,001.59 28.29 554        2,880,000       318 57.40 5,519,215.17 191.64

8. ล้าพูน 205        1,371,255.08       220        1,409,825.70       -15 -6.82 -38,570.62 -2.74 194        533,333         11 5.67 837,922.08 157.11

9. อุตรดิตถ์ 357        7,973,726.99       346        5,292,082.00       11 3.18 2,681,644.99 50.67 305        1,600,000       52 17.05 6,373,727.32 398.36

รวม 5,516     73,546,120.43    5,554     68,585,355.85    -38 -0.68 4,960,764.58 7.23 4,885     36,756,266    631 12.92 36,789,854.76 100.09

ผลต่างคดี

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

พ้ืนท่ี
ผลการปฏิบัติงานปีน้ี เป้าหมาย

ผลต่างค่าปรับ
ผลการปฎิบัติงานปีก่อน

เปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลต่างคดี ผลต่างค่าปรับ

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 
 ไตรมาสที่ 1 - 4  แยกรายพื้นที่ปีงบประมาณ 2562  (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
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แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตแยกรายพ้ืนที่

ปีน้ี(คดี) ปีก่อน(คดี) เป้าหมาย(คดี)
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เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์

แผนภูมิค่าเปรียบเทียบปรับแยกรายพ้ืนที่

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

คดี : ราย 

ค่าปรับ : ล้านบาท 



 
- 21 - 

 

 

 
 

 

 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
         วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้นายสมชาย เปี่ยมสุข   
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตร่วมกับกระทรวงการคลัง  
หน่วยงานในสังกัดจังหวัดล าปาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เหล่าจิตอาสา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ าให้คงอยู่  
คู่กับชุมชนอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาหมอกควันที่เป็นมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 500 คน ณ พื้นที่ป่าแม่เมาะ  
บริเวณท้องที่บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
         วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 น าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ท าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงหน้าส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
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กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พุทธศักราช 2562 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องโถงด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา 
เนื่องในวันรพี ประจ าปี 2562 

         วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายปัณณทัต   
ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล
และวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจ าปี 
2562 ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคาร
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 
2562 
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562  
ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการ "การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ" 
วันที่  4 - 5 กันยายน 2562 ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้จัดโครงการ "การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง 

ตามแนวพระราชด าริ" มีนางสดศรี พงศ์อุทัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในพิธีเปิด  
และปาฐกถาพิเศษ โดยมี นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 181 คน ณ โรงแรมฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ "EXCISE รวมพลังจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม" 
         วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้น าบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมโครงการ “EXCISE รวมพลังจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อใ ห้บุคลากรได้มีส่ วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และร่วมด า เนินกิจกรรมเพื่ อสั งคม  
รวมถึงเสริมสร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบที่ดีร่วมกันในฐานะองค์กรของรัฐ และพลเมืองของสังคม อีกทั้งมีการถวายสังฆทาน  
แด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการท านุบ ารุงศาสนาและปลูกป่าภายในวัดเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน รวมทั้งท ากิจกรรมกลุ่ม  
เพื่อสร้างความผูกพันและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน ณ วัดถ้ าสุขเกษมสวรรค์ จังหวัดล าปาง 

 



     


