


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 

จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

บทบรรณาธกิาร 
        
 

 จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2565) ขอแสดง

ความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่ คือ ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ท่านจะเป็นผู้น าการ

ขับเคลื่อนองค์กรกรมสรรพสามิต เพื่อน าไปสู่บทบาทใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับกรมสรรพสามิตสู่ 

“กรม ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้าง

มาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ EASE Excise” และขอแสดงความยินดีกับ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ได้แก่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขา

ปากพนัง ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

สาขาเมืองสุราษฎรธ์านี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ที่

ได้รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 เราชาวสรรพสามิต

จะยังคงมุ่งมั่นรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดี เพื่อผู้รับบริการและประชาชนให้อยู่คู่กับหน่วยงานกรม

สรรพสามติต่อไป   

    จุลสารฉบับนี้ ได้น าเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ผลการจับกุมปราบปราม

ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ในสังกัด 

รวมทั้งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบ 6 เดือนพร้อมบทความที่น่าสนใจ รอบรู้เรื่อง PDPA ฉบับเข้าใจง่าย 

เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร และบทบาทใหม่กรมสรรพสามิตโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ชูยุทธศาสตร์  

“EASE Excise” ปรับสรรพสามิตสู ่“กรม ESG”  

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผูอ้่านทุกท่าน....แล้วพบกับ

สาระดี ๆ ได้ใหม่ในฉบับหน้า    

บรรณาธิการ                                                                                    

พฤศจกิายน  2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

 

 ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ก ากับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิต

พื้นที่ในความรับผดิชอบ จ านวน 7 พื้นที่ ได้แก่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ส านักงานสรรพสามิต

พื้นที่กระบี่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ส านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่พังงา ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ระนอง ใน

ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3 – 4) มีผลการด าเนินงาน ดังตอ่ไปนี้ 

 

                 

     ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รายพื้นที่) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

(ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 

      
หน่วย : บาท 

พื้นที ่ เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว เปรียบเทยีบกับปทีี่แล้ว เป้าหมาย 

เปรียบเทยีบกับเป้าหมายตาม

เอกสารงบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ เอกสารงบประมาณ จ านวน ร้อยละ 

สุราษฎร์ธานี 1,115,022,920.95 1,416,138,993.23 -301,116,072.28 -21.26 1,288,457,000.00 -173,434,079.05 -13.46 

กระบี ่ 3,444,131.48 26,100,049.50 -22,655,918.02 -86.80 11,394,600.00 -7,950,468.52 -69.77 

ชุมพร 2,766,689.13 2,504,593.04 262,096.09 10.46 2,307,800.00 458,889.13 19.88 

นครศรธีรรมราช 207,722,648.94 213,919,755.68 -6,197,106.74 -2.90 204,238,400.00 3,484,248.94 1.71 

พังงา 1,895,684.28 1,338,071.34 557,612.94 41.67 1,136,300.00 759,384.28 66.83 

ภูเก็ต 19,733,498.11 9,896,423.70 9,837,074.41 99.40 13,214,000.00 6,519,498.11 49.34 

ระนอง 1,347,207.35 4,941,344.80 -3,594,137.45 -72.74 2,386,700.00 -1,039,492.65 -43.55 

รวม 1,351,932,780.24 1,674,839,231.29 -322,906,451.05 -19.28 1,523,134,800.00 -171,202,019.76 -11.24 

 
       กราฟแสดงสัดส่วนผลการจัดเก็บรายได้ (รายพืน้ที่)

สุราษฎร์ธานี
82.48%

กระบี่
0.25%

ชุมพร
0.20%

นครศรีธรรมราช
15.36%

พังงา
0.15%

ภูเก็ต
1.46%

ระนอง
0.10%

ผลการปฏิบัติงาน 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

  

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รายสินค้า) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

(ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 

 

      
   หน่วย : บาท 

ประเภทสินค้า เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว 
เปรียบเทยีบกับปทีี่แล้ว 

เป้าหมาย 

เปรียบเทยีบกับเป้าหมายตาม

เอกสารงบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ เอกสารงบประมาณ จ านวน ร้อยละ 

น้ ามันฯ 158,534,640.79 198,594,254.65 -40,059,613.86 -20.17 180,527,300.00 -21,992,659.21 -12.18 

สุรา   473,784,544.92 785,085,052.38 -311,300,507.46 -39.65 657,358,800.00 -183,574,255.08 -27.93 

ยาสูบ 41,166,189.80 31,128,966.43 10,037,223.37 32.24 22,253,200.00 18,912,989.80 84.99 

เครื่องด่ืม 642,331,939.50 636,173,774.31 6,158,165.19 0.97 632,698,000.00 9,633,939.50 1.52 

สนามกอล์ฟ 10,436,507.23 6,045,090.41 4,391,416.82 72.64 5,945,600.00 4,490,907.23 75.53 

ไนต์คลับและดิสโกเธค 3,451,174.13 514,641.93 2,936,532.20 570.60 3,388,900.00 62,274.13 1.84 

อาบน้ าหรืออบตัวและนวด   306,555.57 9,752.00 296,803.57 3,043.51 79,500.00 227,055.57 285.60 

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม  2,731,310.85 2,055,000.70 676,310.15 32.91 2,364,900.00 366,410.85 15.49 

ภาษีอื่น ๆ  305,567.28 344,821.28 -39,254.00 -11.38 - 305,567.28 - 

รายได้เบ็ดเตล็ด  18,884,350.17 14,887,877.20 3,996,472.97 26.84 18,518,600.00 365,750.17 1.98 

รวม 1,351,932,780.24 1,674,839,231.29 -322,906,451.05 -19.28 1,523,134,800.00 -171,202,019.76 -11.24 

 
 

 
    

กราฟแสดงสัดส่วนผลการจัดเก็บรายได้ (รายสินค้า) 

น ้ามันฯ
11.73%

สุรา
35.05%

ยาสูบ
3.04%

เคร่ืองดื่ม
47.51%

สนามกอล์ฟ
0.77%

ไนต์คลับฯ
0.26%

อาบน ้าฯ
0.02%

เคร่ืองหอม
0.20%

ภาษีอื่น ๆ 
0.02% รายได้เบ็ดเตล็ด

1.40%
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

 
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รายพื้นที่) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

(ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 

       

    
คดี : คด ี

    
ค่าปรับ : บาท 

พื้นท่ี ผลการปราบปราม เป้าหมาย 
เปรยีบเทียบเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ 

สุราษฎรธ์าน ี
คด ี 256  132  124  93.94  

ค่าปรับ 5,663,957.25  3,970,000.00  1,693,957.25  42.67  

กระบี ่
คด ี 60  45  15  33.33  

ค่าปรับ 1,241,188.60  540,000.00  701,188.60  129.85  

ชุมพร 
คด ี 47  29  18  62.07  

ค่าปรับ 682,550.75  577,500.00  105,050.75  18.19  

นครศรีธรรมราช 
คด ี 429  153  276  180.39  

ค่าปรับ 7,621,445.59  5,941,666.00  1,679,779.59  28.27  

พังงา 
คด ี 68  60  8  13.33  

ค่าปรับ 634,942.82  360,000.00  274,942.82  76.37  

ภูเก็ต 
คด ี 107  60  47  78.33  

ค่าปรับ 2,958,214.59  600,000.00  2,358,214.59  393.04  

ระนอง 
คด ี 73  42  31  73.81  

ค่าปรับ 1,538,067.22  1,078,001.00  460,066.22  42.68  

รวมทุกพื้นท่ี 
คดี 1,040  521  519  99.62  

ค่าปรับ 20,340,366.82  13,067,167.00  7,273,199.82  55.66  
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

 

ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รายสินค้า) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

(ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 

 

    
คดี : คด ี

    
ค่าปรับ : บาท 

พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560     ผลปราบปราม            เป้าหมาย 
เปรยีบเทียบเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ 

สินค้าสุรา 
คดี 324 188 136 72.34 

ค่าปรับ 2,583,958.02  3,056,000.00  -472,041.98  -15.45 

สินค้ายาสูบ 
คดี 556.00 196.00 360.00 183.67 

ค่าปรับ 14,031,355.65  6,061,000.00  7,970,355.65  131.50 

สินค้าไพ ่
คดี 43 50 -7 -14.00 

ค่าปรับ 939,236.00  1,353,500.00  -414,264.00  -30.61 

สินค้าและบริการอืน่ ๆ 
คดี 117 87 30 34.48 

ค่าปรับ 2,785,817.15  2,596,667.00  189,150.15  7.28 

รวมทุกสินค้าและบริการ 
คดี 1,040 521 519 99.62 

ค่าปรับ 20,340,366.82  13,067,167.00  7,273,199.82  55.66 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

 

 
                 

        โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ส าหรับสินค้า

เคร่ืองดื่ม สถานบริการ สุราและยาสูบ" 

        นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธาน

เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม สถานบริการ 

สุราและยาสูบ” ณ โรงแรม KHAOLAK LAGUNA RESORT อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 25-27 

พฤษภาคม 2565 

  

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี

สรรพสามิต" 

       นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธาน

เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต” ณ โรงแรมอา่วนาง     

วิลล่ารีสอรท์ ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 

 

 

ภาพกิจกรรมส านักงาน 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

 

        โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและ     

เจ้าหน้าที่รัฐ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

        นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง  

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝกึอบรม หลักสูตร “การสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ไทยไลฟ์เวลเนส แอนด์ 

เมดิเทช่ัน รีสอรท์ อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 

 

 

 

             โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดท าแผนการปฏบิัติงาน 

                   นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธาน

เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ณ ขนอม ซันไรส์             

รีสอรท์แอนดโ์ฮเทล อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรธีรรมราช ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

การตรวจมาตรฐานการให้บรกิารของศูนย์ราชการสะดวก 

(GECC) 

 

 

                 นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ตรวจ

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ณ ส านักงาน

สรรพสามติพืน้ที่สุราษฎรธ์านี สาขาเวียงสระ วันที ่12 พฤษภาคม 2565 

             
  

          นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ตรวจ

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ณ ส านักงาน

สรรพสามติพืน้ที่นครศรธีรรมราช สาขาทุ่งสง วันที ่12 พฤษภาคม 2565 

 
  

          นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ตรวจ

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ณ ส านักงาน

สรรพสามติพืน้ที่พังงา สาขาตะกั่วป่า วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

  

 การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งท่ี 12 พ.ศ. 2565 

 นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธาน

คณะท างานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2565 โดยมี

คณะท างานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมส านักงาน

สรรพสามติภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

 

การประชาสมัพนัธ ์
 

  

 ” 

 ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จัดท าสื่อประสม “รอบรู้กับสรรพสามิต” เพื่อประชาสัมพันธ์

บทบาทภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ การให้ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพสามิต 

และสาระน่ารู้อื่น ๆ โดยสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

                                 
                                                                                              

                                                  
                                        

                
                       

                
 

 

การประชาสัมพันธ ์

สื่อประสม “รอบรู้กับสรรพสามิต” 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

 

 

    

   

 ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน     

7 คดี เปรียบเทียบปรับ 326,683.63 บาท 1) คดียาสูบ 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 263,423.63 บาท ของกลาง

บุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 278 ซอง 2) คดีไพ่ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 44,100 บาท ของกลางไพ่ 

จ านวน 175 ส ารับ 3) คดีน้ ามัน 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 19,160 บาท ของกลางน้ ามันดีเซล จ านวน 1,150.00 

ลิตร ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 

 

            

      ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน     

19 คดี เปรียบเทียบปรับ 321,369.61 บาท 1) คดีสุรา 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 40,000 บาท ของกลางสุรา         

ในประเทศ จ านวน 6.600 ลิตร คดีส่งฟ้องศาล 1 คดี 2) คดียาสูบ 8 คดี เปรียบเทียบปรับ 169,441.61 บาท 

ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 178 ซอง 3) คดีน้ ามัน 6 คดี เปรียบเทียบปรับ 77,530 บาท    

ของกลางน้ ามันดีเซล จ านวน 3,750.00 ลิตร และของกลางน้ ามันเบนซิน จ านวน 1,300.00 ลิตร 4) คดีไพ่ 1 

คดี เปรียบเทียบปรับ 34,398 บาท ของกลางไพ่ จ านวน 147 ส ารับ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
 

                                                                

 

การปราบปรามผู้กระท าผดิ 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

  

  

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

จ านวน 34 คดี เปรียบเทียบปรับ 913,685.57 บาท 1) คดีสุรา 6 คดี เปรียบเทียบปรับ 80,000 บาท ของกลาง

สุราในประเทศ จ านวน 24.500 ลิตร 2) คดียาสูบ 14 คดี เปรียบเทียบปรับ 378,813.57 บาท ของกลางบุหรี่    

ซิกาแรตในประเทศ จ านวน 6 ซอง ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 360 ซอง และของกลาง      

ยาเส้นปรุง จ านวน 300 กรัม 3) คดีไพ่ 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 35,784 บาท ของกลางไพ่ จ านวน 142 ส ารับ 

4) คดีน้ ามัน 12 คดี เปรียบเทียบปรับ 419,088 บาท ของกลางน้ ามันดีเซล จ านวน 2,790.00 ลิตร และ      

ของกลางน้ ามันเบนซิน จ านวน 5,000.00 ลิตร ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2565 

            

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

จ านวน 34 คดี เปรียบเทียบปรับ 666,077.96 บาท 1) คดีสุรา 5 คดี เปรียบเทียบปรับ 25,000.00 บาท    

ของกลางสุราในประเทศ จ านวน 2.275 ลิตร 2) คดียาสูบ 16 คดี เปรียบเทียบปรับ 529,233.96 บาท       

ของกลางบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ จ านวน 63 ซอง และของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน          

1,316 ซอง คดีส่งฟ้องศาล 1 คดี 3) คดีไพ่ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 32,994 บาท ของกลางไพ่ จ านวน          

147 ส ารับ 4) คดีน้ ามัน 12 คดี เปรียบเทียบปรับ 78,850 บาท ของกลางน้ ามันดีเซล จ านวน 700.00 ลิตร 

และของกลางน้ ามันเบนซิน จ านวน 900.00 ลิตร ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี ่

                                                      

   

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน   

9 คดี เปรียบเทียบปรับ 265,179.90 บาท 1) คดียาสูบ 8 คดี เปรียบเทียบปรับ 254,859.90 บาท ของกลาง

บุหรี่ซิกาแรตตา่งประเทศ จ านวน 300 ซอง 2) คดีน้ ามัน 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 10,320 บาท ของกลางน้ ามัน

ดีเซล จ านวน 600.00 ลิตร ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565 

                                    

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

12 คดี เปรียบเทียบปรับ 278,334.65 บาท 1) คดีสุรา 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท 2) คดียาสูบ 11 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 273,334.65 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 2,072 ซอง คดีส่งพนักงาน

สอบสวน 1 คดี ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565                 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 
 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

11 คดี เปรียบเทียบปรับ 130,701.50 บาท 1) คดีสุรา 5 คดี เปรียบเทียบปรับ 18,724.10 บาท ของกลางสุรา             

ในประเทศ จ านวน 201.400 ลิตร และของกลางสุราต่างประเทศ จ านวน 25.070 ลิตร 2) คดียาสูบ 5 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 67,049.40 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ จ านวน 53 ซอง และของกลางบุหรี่      

ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 45 ซอง และของกลางยาเคี้ยว จ านวน 845 กรัม 3) คดีไพ่ 1 คดี เปรียบเทียบ

ปรับ 44,928 บาท ของกลางไพ่ จ านวน 192 ส ารับ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 

 

             
      

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน  

7 คดี เปรียบเทียบปรับ 346,262.60 บาท 1) คดีสุรา 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท ของกลางสุรา         

ในประเทศ จ านวน 450.000 ลิตร คดีส่ งฟ้องศาล 1 คดี  2 )  คดียาสูบ 3 คดี  เปรียบเทียบปรับ          

330,030.60 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ จ านวน 7 ซอง ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ 

จ านวน 341 ซอง และบุหรี่อื่น ๆ จ านวน 4 ห่อ 3) คดีไพ่ 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 11,232 บาท ของกลางไพ่ 

จ านวน 48 ส ารับ ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 

 

 

     ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต         

พ.ศ.2560 จ านวน 42 คดี เปรียบเทียบปรับ 1,145,696.82 บาท 1) คดีสุรา 12 คดี เปรียบเทียบปรับ      

80,000 บาท ของกลางสุราในประเทศ จ านวน 7.800 ลิตร 2) คดียาสูบ 18 คดี เปรียบเทียบปรับ     

420,667.67 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ จ านวน 66 ซอง ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ 

จ านวน 461 ซอง และของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 26 มวน คดีส่งฟ้องศาล 2 คดี 3) คดีไพ่     

2 คดี เปรียบเทียบปรับ 37,440 บาท ของกลางไพ่ จ านวน 160 ส ารับ 4) คดีน้ ามัน 9 คดี เปรียบเทียบปรับ 

36,000 บาท 5) คดีเครื่องหอม 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 571,589.15 บาท ของกลางน้ าหอม จ านวน 278 ขวด 

ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2565 

 

           

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต          

พ.ศ.2560 จ านวน 34 คดี เปรียบเทียบปรับ 844,786.78 บาท 1) คดีสุรา 8 คดี เปรียบเทียบปรับ         

95,000 บาท  ของกลางสุราในประเทศ จ านวน 8.065 ลิตร 2) คดียาสูบ 21 คดี เปรียบเทียบปรับ 450,404.78 

บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 1,119 ซอง คดีส่งฟ้องศาล 2 คดี 3) คดีไพ่ 1 คดี เปรียบเทียบ

ปรับ 28,782 บาท ของกลางไพ่ จ านวน 123 ส ารับ 4) คดีน้ ามัน 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 270,600 บาท ของกลาง

น้ ามันดีเซล จ านวน 15,500.00 ลิตร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา 

 

  

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

20 คดี เปรียบเทียบปรับ 328,013.34 บาท 1) คดีสุรา 6 คดี เปรียบเทียบปรับ 48,098.24 บาท ของกลางสุรา

ต่างประเทศ จ านวน 8.000 ลิตร 2) คดียาสูบ 13 คดี เปรียบเทียบปรับ 277,107.10 บาท ของกลางบุหรี่        

ซิกาแรตในประเทศ จ านวน 61 ซอง และของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 276 ซอง 3) คดีไพ่ 1 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 2,808 บาท ของกลางไพ่ จ านวน 12 ส ารับ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
 

    

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

16 คดี เปรียบเทียบปรับ 88,643.30 บาท 1) คดีสุรา 11 คดี เปรียบเทียบปรับ 53,000 บาท ของกลางสุรา    

ในประเทศ จ านวน 5.240 ลิตร 2) คดียาสูบ 5 คดี เปรียบเทียบปรับ 35,643.30 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรต

ต่างประเทศ จ านวน 26 ซอง ระหว่างวันที่ 1–31 สิงหาคม 2565                                     
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 
 

  

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

15 คดี เปรียบเทียบปรับ 536,810 บาท 1) คดีสุรา 6 คดี เปรียบเทียบปรับ 40,000 บาท ของกลางสุรา         

ในประเทศ จ านวน 2.300 ลิตร 2) คดียาสูบ 8 คดี เปรียบเทียบปรับ 208,810 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรต

ต่างประเทศ จ านวน 1,212 ซอง คดีส่งพนักงานสอบสวน 2 คดี 3) คดีรถยนต์ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 288,000 

บาท ของกลางรถยนต์ 1 คัน ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2565 

           

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

17 คดี เปรียบเทียบปรับ 553,869.54 บาท 1) คดีสุรา 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 20,777.50 บาท ของกลางสุรา          

ในประเทศ จ านวน 1.800 ลิตร และของกลางสุราต่างประเทศ จ านวน 2.000 ลิตร 2) คดียาสูบ 14 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 533,092.04 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ จ านวน 20 ซอง และของกลางบุหรี่      

ซิกาแรตตา่งประเทศ จ านวน 3,682 ซอง คดีสง่พนักงานสอบสวน 1 คดี ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2565 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง 

                                                                 

  

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

13 คดี เปรียบเทียบปรับ 269,636.10 บาท 1) คดีสุรา 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 13,000 บาท 2) คดียาสูบ 9 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 255,934.10 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 290 ซอง 3) คดีไพ่ 1 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 702 บาท ของกลางไพ่ จ านวน 3 ส ารับ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 

                

      ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวน 

17 คดี เปรียบเทียบปรับ 441,449.60 บาท 1) คดีสุรา 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 52,577.20 บาท ของกลางสุรา         

ในประเทศ จ านวน 25.350 ลิตร และของกลางสุราต่างประเทศ จ านวน 72.680 ลิตร 2) คดียาสูบ 13 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 388,872.40 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ จ านวน 511 ซอง ระหว่างวันที่ 1-30 

กันยายน 2565 
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     รอบรู้เรื่อง PDPA ฉบับเข้าใจง่าย เกี่ยวข้องกบัเราอย่างไร 

 ช่วงที่ผ่านมานี ้เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงได้ยินค าว่า “PDPA” ผา่นตาผา่นหูกันมาบ้าง ทั้งในสื่อกระแส

หลักและโซเชียลมีเดีย ด้วยความที่เป็น พ.ร.บ.น้องใหม่แกะกล่อง ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล    

(พ.ศ. 2562) ซึ่งมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ตั้งแตว่ันที ่1 มิถุนายน 2565  

 

เราเองในฐานะคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่

ภายใต้กฎหมาย อาจมีความสงสัยและ   

ตั้งค าถามในใจว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้  

เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเราบ้าง มีอะไรที่

ต้องปรับเปลี่ยนหรือระแวดระวังอะไรขึ้น

มากน้อยแค่ไหน วันนี้ JobsDB เอา PDPA 

หรือ พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลมาอธิบายกันให้ฟังแบบเข้าใจง่าย 

โ ดย เน้ น เ ฉพาะ เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ

ประชาชนอย่างเรา ๆ มาฝากกัน รับรองว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เปิดใจให้พร้อมปรับสมองให้โล่งแล้วท า     

ความเข้าใจไปพร้อมกัน 

  

      

                ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งค่อนข้างจะละเอียดอ่อน  เรามาท าความเข้าใจกัน          

แบบคร่าว ๆ ก่อนว่า พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection 

Act) นั้นคอือะไร และท ามาเพื่อบังคับใช้กับคนกลุ่มไหนเป็นหลัก 

 หัวใจส าคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ฉบับนี้ ท ามาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้

ผู้บริโภคหรือประชาชนเป็นส าคัญ เน้นควบคุมหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ที่จัดเก็บข้อมูลของ

เราไว้เป็นจ านวนมาก หลังจากนี้หน่วยงานไหนที่น าข้อมูลของเราไปใช้ เปิดเผย และ/หรือ  โอนข้อมูลส่วน

บุคคลนั้น ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 

 

PDPA คอือะไร 
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จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

  

 จากข้อมูลด้านบน จะเห็นได้ว่าตัวกฎหมาย PDPA มาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วน

บุคคลโดยเฉพาะ บนโลกกลม ๆ ที่เต็มไปด้วย Data มหาศาล ทุกข้อมูลส่วนตัวของเราที่แต่ละบริษัทได้ไปนั้น 

ล้วนแลว้แตม่ีมูลค่าในเชิง Marketing เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการน าไปวิเคราะหข์้อมูลเพื่อน าไปสู่ผลประโยชน์

ทางการค้า หรือน าข้อมูลของเราไปเพิ่มมูลค่าให้กลุ่มนายทุน ด้วยการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนกันในตลาด ในทาง

กลับกัน สิ่งที่ประชาชนตาด า ๆ ได้รับกลับมา คือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลโดยไม่ได้รับความยินยอม ทั้งยังต้องเจอ

กับเหล่าคอลเซ็นเตอร์ต่าง ๆ รุมโทรหาเสนอโปรโมช่ันต่าง ๆ  ไม่เว้นแตล่ะวัน โดยทั้งหมดนัน้มาในรูปแบบของ

โฆษณาหรอืล่อลวง 

      PDPA เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนทั่วไป เน้นควบคุมหนว่ยงานรัฐและเอกชนเป็นหลัก 

      ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกลักษณะตัวตนของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวได้  อาจ

เป็นได้ทั้งเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ หนังสือ เช่น บัญชีธนาคาร ไอดีไลน์ ชื่อ ที่อยู่ บัญชีผู้ใช้ของ

เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย ประวัติสุขภาพ ลายนิว้มอื เป็นต้น 

         วางใจและเชื่อถือได้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ของไทย มีต้นแบบมาจาก

กฎหมาย GDPR (General Data Protection Regulation) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

เกือบ 90%   

 

 ถึงแม้กฎหมาย PDPA ฉบับนี้จะออกมาเพื่อคุ้มครองประชาชนทั่วไป แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่า

บางส่วนของกฎหมายอาจจะกระทบต่อชีวิตประจ าวันหรือไม่ การถ่ายรูปต่าง ๆ ในสถานที่สาธารณะจ าต้อง

เบลอบุคคลอื่นในภาพที่ไม่รู้จัก หรือต้องไปขออนุญาตให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนไหม มีอะไรต้องพึงระวังเป็น

พิเศษมากขึน้หรอืไม่นั้น เราสรุปมาให้เรียบร้อยแล้ว 

        การถ่ายรูปบุคคลในครอบครัว เพื่อนฝูงยังท าได้ปกติ ลงโซเชยีลมีเดียได้เหมอืนเดิม กิจกรรม

ต่าง ๆ ยังคงท าต่อไปได้ หากทั้งหมดนัน้มุง่เน้นเนือ้หาเพื่อประโยชน์สว่นตัว 

       หากถ่ายรูป ถ่ายคลิปติดบุคคลอื่นโดยไม่เจตนา และไม่ก่อความเสียหายให้กับผู้ที่ถูกถ่าย 

“เป็นสิ่งที่ท าได้” โดยทั้งหมดนัน้ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สว่นตัว 

       การโพสต์คลิปหรือภาพที่มีบุคคลอื่น ๆ ลงในโซเชียลมีเดีย เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่

เกี่ยวข้องทางการค้า และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลในภาพ ถือว่า “ท าได้” ไม่ผิด PDPA 

       การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้าน หรือพื้นที่ส่วนตัว เพื่อรักษาความปลอดภัยของคน      

ในบ้านและป้องกันการเกิดอาชญากรรม ยังคงท าได้ 

       กฎหมาย PDPA ฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับ Personal use อย่างไรก็ตาม การแอบถ่ายผู้อื่น หรือ

เอาขอ้มูลส่วนตัวของคนอื่นไปเผยแพร่ ยังคงเอาผิดได้ตามกฎหมายอาญาหรอืเข้าข่ายละเมิดทางแพ่งได้

PDPA เป็นประโยชน์ต่อใคร 

PDPA เกี่ยวข้องกับวิถชีีวิตเราอย่างไร 
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 “ PDPA คือเรื่องของ 2 องค์ประกอบรวมกัน คือ ข้อมูลและการกระท า เมื่อน ามารวมกันแล้ว 

สุดท้ายพิจารณาว่าเจตนาคืออะไร” 

 ขึ้นชื่อว่ากฎหมาย ทุกอย่างยังคงตีความตาม “เจตนา” เป็นหลัก เอาง่าย ๆ คือเราเก็บข้อมูล

ส่วนตัวของคนอื่นไปเพื่ออะไร จุดประสงค์คือสิ่งส าคัญ กรณีที่เรามีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า แต่มีไว้

เพื่อส่งของรางวัลไปให้หรือส่งเอกสาร ก็ถือวา่ไม่ผิด PDPA แตถ่้าบรษิัทนั้นเริ่มน าข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผล

เพื่อธุรกิจ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล นั่นถึงเริ่มเข้าข่ายผิดกฎหมาย นอกจากนีเ้รื่องการรักษา

ข้อมูล (Security) ถือเป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้กัน การได้ข้อมูลเหล่านั้นมา ทางองค์กรและภาครัฐต้องมั่นใจด้วยว่า 

จะรักษาความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  ทั้งยังต้องไม่ให้รั่วไหล รวมถึงการถูกแก้ไขดัดแปลง 

 

 

 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม มีเจตนาบางส่วนที่ PDPA ละเว้นให้ 

และไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนัน้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจหน้าที่

จัดการข้อมูลต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องแจ้งกับบุคคล

ดังกล่าวว่าเก็บไปเพื่ออะไร รวมถึงตอ้งเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส าคัญด้วย 

                      ท าตามสัญญา 

                      กฎหมายใหอ้ านาจ 

                      รักษาชีวติ และ/หรอื ร่างกายของบุคคล (การถ่ายภาพโจร หรอื การถ่ายคลิปท าร้ายร่างกาย 

เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นย่อมท าได้) 

       ค้นคว้าวิจัยทางสถิติ 

       เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

       ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของตน 

 จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ศ. 2562) หรือ PDPA ที่ออกมาล่าสุดนี้ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างเรามาก ๆ และจากข้อมูลที่ให้ไป กฎหมายดังกล่าวแทบจะไม่ได้กระทบกับการ

ด าเนินชีวิตของเราแต่อย่างใด ยังคงถ่ายรูป อัปคลิปโซเชียลได้อย่างปกติ หากทั้งหมดนั้นมุ่งเน้นเนื้อหาเพื่อ

ประโยชน์สว่นตัว 

 

ที่มา : https://th.jobsdb.com

เจตนาของการกระท าคือสิ่งส าคัญในทุกกฎหมาย 

ข้อยกเว้น PDPA 
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  “เอกนิติ” ชูยุทธศาสตร์ “EASE Excise” ปรับสรรพสามิตสู่ “กรม ESG” เตรียมลดภาษี    

หนุนไบโอเจ็ต-ไบโอพลาสติก, แบตเตอรี่รีไซเคิล, เหล้า-เบียร์ 0% พร้อมจับมือ อบก. ศึกษาเก็บภาษี 

Carbon Tax เดินหน้าขึ้นภาษีความหวาน-ความเค็ม-กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า ช่วยรัฐบาล-สปสช. 

ประหยัดงบรักษาโรคเบาหวาน-ไตวาย-มะเร็งปอด   

     หลั งจากที่พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ไปประกาศต่อที่ประชุมรัฐภาคี

ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) เมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2564 เพื่ อแสดงเจตนารมณ์ว่า

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

โดยประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายความเป็น

กลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และประกาศ

เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ภายในหรอืก่อนปี 2065 แตจ่นถึงปัจจุบันนี ้ก็ยังไม่

มีหน่วยงานใดออกนโยบายหรือเร่งด าเนินการ

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ในที่ประชุม COP26 

แตอ่ย่างใด 

ล่าสุด ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม       

สรรพสามิต คนใหม่ประกาศแผนยุทธศาสตร์ของ

กรมสรรพสามิตประจ าปี งบประมาณ 2566 

นอกเหนือจากภารกิจในการจัดเก็บรายได้ให้กับ

รัฐบาลแล้ว ยังอาสาเป็นเจ้าภาพหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ ESG 

( Environment,  Social,  Governance)  โ ด ย ใ ช้

มาตรการภาษีสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และ    

ธรรมาภิบาล โดยตั้ ง เป้าหมายยกระดับกรม

สรรพสามิตขึ้น เป็น  “กรม ESG”  รวมทั้ ง เร่ ง

ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ไปประกาศไว้

ต่อที่ประชุม COP26 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ภายในปี 2566 
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     ดร.เอกนิติ กล่าวถึงการท าแผนยุทธศาสตร์

แนวใหม่ของกรมสรรพสามิตว่า “ช่วง 2-3 เดือนที่

ผ่านมาหลังจากที่เข้ามารับต าแหน่งอธิบดีกรม

สรรพสามิตได้รับความร่วมมือและค าแนะน าจาก

ข้าราชการของกรมสรรพสามิต เป็นอย่างดี          

ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมทุกหน่วยงานภายในกรม

สรรพสามิต รวมทั้งเดินทางไปตรวจราชการใน

พืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่จังหวัดสงขลา 

ผมได้รับข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย เพื่อ

น ามาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

ร่วมกับผู้บริหารของกรมสรรพสามิต ซึ่งการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ครั้ งนี้  ได้ ใ ช้กระบวนการท า

ยุทธศาสตร์แนวใหม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบดังตอ่ไปนี้” 

 1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก

ในอนาคตจะสง่ผลกระทบต่อกรมสรรพสามิตอย่างไร 

 2. ส ารวจความคิดเห็นของผู้เสียภาษี 

หรือลูกค้ าของ เรา  ซึ่ ง ข้ อนี้ ไ ด้มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ สรรพสามิตลงไปคุยกับลูกค้าเพื่ อ

สอบถามมุมมองความคิดเห็นต่อกรมสรรพสามิต 

                3. ส ารวจความคิดเห็นข้าราชการใน

กรมสรรพสามิตว่าเขาอยากท าอะไร หรือต้องการ

ให้ผู้บริหารกรมสรรพสามติท าอะไร                      

     หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะน าจัดท า   

แผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตประจ าปี

งบประมาณ 2566 ขึ้นมา โดยสาระส าคัญของ  

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตฉบับนี้ได้กล่าวถึง

ความท้าทายในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ของ

โลก กรมสรรพสามติจะเผชิญกับอะไร และเราต้อง

ปรับตัวอย่างไรบ้าง 

 

     ดร . เอกนิติ  กล่ าวต่อว่ า  “ที่ ผ่ านมากรม

สรรพสามิตจัดเก็บภาษีให้กับรัฐบาลประมาณ 

500,000-600,000 ล้ านบาท คิด เป็นสัดส่ วน

ประมาณ 25% ของรายได้ทั้งหมด จัดอยู่ในล าดับ

ที่ 2 รองจากกรมสรรพากร แตเ่มื่อไปศกึษาภารกิจ

ของกรมสรรพสามิตแล้ว จริง ๆ เราท ามากกว่า

การจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐบาล ซึ่งกรมสรรพสามิต

สามารถชว่ยรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้” 

ต่อประเด็นความท้าทายของโลกส่งผลกระทบต่อ

กรมสรรพสามิตอย่างไร ส าหรับปัจจัยลบที่ส่งผล

กระทบต่อกรมสรรพสามิตในระยะสัน้ คือ หลังจาก

การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 คลี่คลาย 

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวก็มีเจอกับปัญหาสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน และเกิดความตึงเครียดระหว่างจีน

กับไต้หวัน ส่งผลท าให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น 

ตามมาด้วยปัญหาเงินเฟ้อสูงเกิดภาวะที่เรียกว่า 

“stagflation” ขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก แต่

ประเทศไทยยังไม่มีปัญหาดังกล่าว ทางกรม

สรรพสามิตจ าเป็นต้องลดภาษีน้ ามันดีเซลลง ซึ่ง

ถือเป็นรายได้หลักของกรมฯ เพื่อ ช่วยเหลือ

ประชาชน รวมทั้งปรับลดภาษีน้ ามันดีเซลและ

น้ ามันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนก๊าซ

ธรรมชาติที่มรีาคาแพงมากในช่วงนี ้เพื่อไม่ให้ค่าไฟ

แพงเกินไป  

     ความท้าทายที่มากระทบกับกรมสรรพสามิต

อีกตัว คือ เรื่อง “digital disruption” ท าให้เทรนด์

ของการท าธุรกิจตา่ง ๆ เปลี่ยนแปลงไป 
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กรมสรรพสามิตมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้ ามัน

เป็นอันดับที่ 1 ถัดมาเป็นภาษีรถยนต์ ตอนนี้ทุก

ประเทศทั่วโลก เริ่มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ 

“รถอีวี” ในอนาคตอีกไม่นาน รถยนต์ที่ใช้เครื่อง

สันดาปก็จะลดน้อยลง

คาด “เบนซิน” เข้าสู่จุด Peak Oil ปี 2030 – 

ดีเซลปี 2040 

     ดร. เอกนิติกล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้ ได้ เ ชิญ

ผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานมาบรรยายให้ผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตฟังถึงแนวโน้มของการใช้พลังงาน

ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ ามันจะไปถึงจุดที่

เรียกว่า “peak oil” เมื่อไหร่ ผลการศึกษาของ

ผู้เ ช่ียวชาญด้านพลังงานคาดว่า ปริมาณความ

ต้องการใช้น้ ามันเบนซินของทุกประเทศทั่วโลกจะ

ขึน้ไปสู่จุดสูงสุดในปี 2030 จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง 

ส่วนน้ ามันดีเซลจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในปี 2040 นี่คอื

เทรนด์ของโลกที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

     “ ในระยะสั้ นยั ง ไม่ ส่ งผลกระทบต่อกรม

สรรพสามิตมากนัก แต่เราก็จ าเป็นต้องสนับสนุน

ให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ     

“รถอีวี” แทน แม้รายได้ของกรมสรรพสามิตจะ

ลดลง แต่ก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้ไทยเป็นฐานการ

ผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ใ นภู มิ ภ าคนี้  ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น

อุตสาหกรรมดาวรุ่ งและเป็นอนาคตของชาติ        

ในอนาคต และต้องท าควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม

ผลิตแบตเตอรี่ด้วย ขณะเดียวกันต้องพยายาม

ขยายฐานภาษีตัวใหม่ ๆ มาทดแทน เช่น ภาษี

สิ่งแวดล้อม 

 

เดินหน้าเก็บภาษีความหวาน-ความเค็ม-บุหรี่

ไฟฟ้า ดูแลสุขภาพประชาชน 

     ความท้าทายอีกเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก คือ 

สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าในปี 2570 ประเทศไทยจะมี

ผู้ที่มีอายุ เกิน 60 ปี  เกษียณจากการท างาน

ประมาณ 20% คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของจ านวน

ประชากร ถามว่ าแล้ว เกี่ ยวข้องอะไรให้กั บ        

กรมสรรพสามติ 

     “วันนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ         

5 ล้านคน และมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอีกประมาณ 2-3 

แสนคน ต้องใช้เงินจากสปสช.มาฟอกไตเฉลี่ยคน

ละ  100 ,000-200 , 000  บาท  คิ ด เป็ น เ งิ น                    

ค่ารักษาพยาบาลประมาณ 30,000-40,000 ล้าน

บาทต่อปี รวมทั้งกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ก็จะมคีวามเสี่ยง

ที่จะเป็นโรคมะเร็งที่ปอด หรือกินเหล้าก็จะเป็นโรค

ตับแข็ง หากเราไม่ท าอะไรในอนาคตรัฐบาลก็ต้อง

จัดสรรงบฯ มารักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย 

ๆ ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงต้องใช้มาตรการภาษี

เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพตั้งแต่วันนี้ นั่นก็คือ ภาษี

ความหวาน, ภาษีความเค็ม และบุหรี่ไฟฟ้า”  
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     ด ร . เ อกนิ ติ  ก ล่ า ว ต่ อ ว่ า  แม้ ก ร ะท ร ว ง

สาธารณสุขจะห้ามขายบุหรี่ ไฟฟ้าก็ตาม  แต่

ปัจจุบันก็มีการซื้อ -ขายบุหรี่ ไฟฟ้ากันอย่ าง

แพร่หลายในโลกออนไลน์ ซึ่งกรมสรรพสามิตก็จะ

มาช่วยสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข โดยน าบุหรี่

ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต เพื่อให้เรา

มีอ านาจเข้าไปควบคุม และปราบปรามการ      

ซื้อ-ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ ไม่ได้มุ่งหวังที่ จะเข้าไป

จัดเก็บภาษี แต่จะเข้าไปช่วยเสริมกับกระทรวง

สาธารณสุข  

     ความเสี่ยงตัวสุดท้าย เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ 

คนทั่วไปไม่ค่อยค านึงถึง คือเรื่องสิ่งแวดล้อม    

ช่วงสัปดาห์ก่อนที่กรุงเทพมหานครก็มีฝนตกทั้งวัน

ทั้งคืนจนเกิดปัญหาน้ าท่วม บางพื้นที่ก็เกิดปัญหา   

น้ าแล้ง สภาพภูมิอากาศของโลกมีความผันผวน

มาก ดังนั้น เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะ

เป็นกติกาใหม่ของโลก 

     ที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ได้ประกาศไว้ในที่ประชุม 

COP26 ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน

ภายในปี 2050 กล่าวคือ ปล่อยคาร์บอนออกมา

เท่าไร ก็ต้องดูดซับไปในอัตราที่เท่ากัน และตั้งเป้า

ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 

2065 แต่ก็ยังไม่มีแผนปฏิบัติอะไรออกมา ซึ่งกรม

สรรพสามิตจะเข้ามาช่วยตรงนี้ โดยใช้มาตรการ

ภาษีที่เรียกว่า “carbon tax” 

     “นอกจากเรื่อง net-zero แล้ว ผมอยากบอก

คนไทยทุกคนให้ทราบว่า วันนี้ประเทศต่าง ๆ เริ่ม

สร้างมาตรฐานเพื่อจัดการกับเรื่องนี ้อย่างประเทศ

ยุ โรปก็มี  “European Green Deal” เตรียมออก

มาตรการภาษีมาใช้ในการควบคุมคาร์บอน ที่

เรียกว่า carbon border adjustment mechanism  

 

 

หรือ “CBAM” โดยดูว่าประเทศไหนที่ส่งสินค้า ที่มี

การปล่อยคาร์บอนในปริมาณมาก ก่อนส่งเข้าไป

ขายในประเทศแถบยุโรปจะถูกเก็บภาษี ถามว่า

ท าไมเราไม่เตรียมท ามาตรฐานตรงนี้  ซึ่งกรม

สรรพสามิตสามารถท าได้ และนี่คือบทบาทใหม่

ของกรมสรรพสามิตที่เปลี่ยนไปจากอดีต เราไม่ใช่

กรมจัดเก็บรายได้เพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้” 

     จากความท้าทายที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้ สิ่งที่    

คนรุ่นใหม่ของกรมสรรพสามิตเสนอความคิดเห็น

ว่า อยากจะให้กรมสรรพสามิตเป็นอะไร ได้ขอ้สรุป

ว่า “เราอยากเป็นผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

ภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล หรือ “ESG” สร้างมาตรฐานเดินหน้า

ประเทศไทยสู่ความยั่งยืน แม้เราจะเป็นกรมเล็ก ๆ 

เก็บภาษีไม่กี่ตัว คิดเป็นสัดส่วน 25% ของรายได้

รัฐบาลทั้งหมด แต่เราจะเป็นกรม ESG ช่วยดูแล

เรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นี่คือ

บทบาทใหม่ของกรมสรรพสามติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        25 
 
 

 

จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

 

ชู ยุ ทธศาสตร์  “EASE Excise”  ยก เครื่ อ ง

สรรพสามิตสู่ “กรม ESG” 

     ด ร . เ อกนิ ติ กล่ า วต่ อ ว่ า  “ แล้ ว เ ร าจะ ใ ช้

ยุทธศาสตร์อะไรในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต

เพื่อน าไปสู่บทบาทใหม่ คือ “กรม ESG” จากการ

ระดมความคิด เห็นพี่ ๆ  น้อง  ๆ  ภายในกรม

สรรพสามิต จนกระทั่งเราได้ยุทธศาสตร์ของกรม

สรรพสามิตประจ าปีงบประมาณ 2566 ที่เรียกว่า 

“EASE Excise” 

“E” ตัวแรก เป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ 

ESG โดยกรมสรรพสามิตจะต้องก าหนดให้ชัดเจน

ว่าสินค้าหรือบริการประเภทไหนเป็น ESG และเรา

จะไม่ส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็น ESG ต้อง

ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไว้ใหชั้ดเจน 

จากนั้นก็มาก าหนดอัตราภาษี ถ้าเป็นสินค้าหรือ

บริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มผีลกระทบต่อ 

 

 

 

สังคม และมีธรรมาภิบาล จะเสียภาษีน้อย หรือไม่

เก็บภาษีเลย แตถ่้าเป็นสินค้าที่ท าลายสิ่งแวดล้อม   

สังคม และธรรมาภิบาล กรมสรรพสามิตขอ

อนุญาตเข้าไปบริหารจัดการเก็บภาษีให้แพงขึ้น 

ยกตั วอย่ า ง  สิ นค้ าป ระ เภทน้ า มั นที่ ป ล่ อ ย

คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงมาก เราก็ต้อง

เก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่

ปล่อยออกสู่ ช้ันบรรยากาศ แต่ถ้าเป็นพลังงาน

ทางเลือก หรอืพลังงานทดแทนก็จะลดภาษี หรอืไม่

เก็บภาษีเลย เป็นต้น 

ส าหรับรายการสินค้าและบริการที่ส่งเสริมเรื่อง 

ESG ในแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

ประจ าปีงบประมาณ 2566 ที่ส าคัญ ๆ มีรายการ

ดังนี้  
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     1. น้ ามันไบโอเจ็ตกับไบโอพลาสติก ขณะนี้กรม

สรรพสามิตได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย , หอการค้าไทย และกกร. ก าลัง

ท าการศึกษาเรื่องนี้อยู่ และหลายประเทศทั่วโลก

ก าลังศึกษาเรื่องมาตรฐานของการผลิตน้ ามัน

เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อ า ก า ศ ย า น อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ห รื อ 

“sustainable aviation fuel – SAF” ซึ่งเป็นไป  

ตามเทรนด์ของโลก แม้ตอนนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

แตใ่นอนาคตเชื่อว่าจะน ามาบังคับใช้กับสายการบิน 

ต้องเติมน้ ามันเจ็ตภายใต้มาตรฐาน SAF แต่       

ก่อนอื่นกรมสรรพสามิตต้องน าไบโอเจ็ตเข้ามาอยู่

ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตก่อน จากนั้นก็ปรับ

ลดภาษีน้ ามันไบโอเจ็ต เพื่อส่งเสริมให้สายการบิน

เติมน้ ามันไบโอเจ็ต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรที่

ปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง เพื่อน ามาผลิตเป็น            

เอทานอล ซึ่ งจะไปสนับสนุน เรื่ อง  ESG และ         

ได้ carbon credit ด้วย    

     ส่วน “ไบโอพลาสติก” เดิมทีการผลิตขวด

พลาสตกิ แก้วน้ า หรอื แก้วกาแฟ มาจากโรงงานปิ

โตรเคมีโดยใช้น้ ามัน หรือ ไฮโดรคาร์บอนมา crack 

จนกระทั่งได้ “แนฟทา” หรือ “เอทิลีน” แต่ต่อไป

เราจะมีมาตรการมาสนับสนุนใหม้ีการน าเอทานอล

จากโรงงานน้ าตาล หรือโรงงานผลิตแอลกอฮอล์

ม า แปล ง เ ป็ น ไ บ โ อพลาสติ ก  ซึ่ ง ต า ม แผน

ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตเราจะต้องศึกษา

เรื่องไบโอเจ็ตและไบโอพลาสติกให้เสร็จภายในปี 

2565 และเริ่มน ามาใช้ในปี 2566 

 

รื้อโครงสร้างภาษี  สนับสนุน “แบตเตอรี่            

รไีซเคิล” 

     สินค้าตัวที่ 2 คือ แบตเตอรี่รีไซเคิล อย่างที่ได้

กล่าวไว้ในชว่งตน้ คือเราต้องการสนับสนุนให้ 

 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ

ภูมิภาคนี้ แต่อุตสาหกรรมการผลิตรถอีวีจะเกิดขึ้น

ไม่ได้ ถ้าไม่มีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รองรับ และ  

ถ้ามีการตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่กันเป็นจ านวน   

มาก ๆ ก็ต้องค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วย ปัจจุบันกรมสรรพสามิตเก็บภาษีแบตเตอรี่

เพียงอัตราเดียวคือ 8% ของมูลค่า ตามแผน

ยุทธศาสตร์ปี 2566 เราจะมีการปรับโครงสร้าง

ภาษีแบตเตอรี่ใหม่ให้มีหลายอัตรา โดยแบตเตอรี่

ชนิดไหนรไีซเคิลได้ ถ้าเป็น “green battery” กรม

สรรพสามติจะเก็บภาษีในอัตราที่ต่ ามาก แตถ่้าเป็น

แบตเตอรี่ที่รีไซเคิลไม่ได้ กรณีนี้ก็ต้องเสียภาษีแพง

ขึน้ เป็นต้น 

 

หนุนเหล้า-เบียร์ 0% ช่วย สธ. กวาดล้างบุหรี่

ไฟฟ้า 

     สินค้าตัวที่ 3 คือ เหล้า เบียร์ 0% และบุหรี่

ไฟฟ้า จากการที่เราไปศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มที่มีสว่นผสมแอลกอฮอล์ เราพบว่าเด็กรุ่น

ใหม่ ไม่อยากดื่ม เหล้า เบียร์ที่มีส่ วนผสมของ

แอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูง แต่เขาอยากดื่มเหล้า

เบียร์ที่มี ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  หรือ

แอลกอฮอล์ 0% เขาไม่ต้องการดื่มให้เมาเหมือน

คนรุ่ นก่อน แต่ เขาต้องการดื่ม เพื่ อความเท่          

กรมสรรพสามติก็จะใชม้าตรการภาษีสนับสนุนให้มี

การผลิตเหล้าเบียร์ 0% อนาคตจะได้ไม่เป็นโรค  

ตับแข็ง นี่คือ บทบาทของกรมสรรพสามิตในการ

สนับสนุนและปกป้องสังคม (social) หรือ ตัว “S” 

รวมไปถึงเรื่องการจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์

ตามที่กล่าวข้างต้น กรมสรรพสามิตก็จะเข้าไปช่วย

กระทรวงสาธารณสุขปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าปลอม

ทีไ่ม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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จับมือ อบก. ศึกษาวธิีเก็บ “Carbon Tax” 

     เ รื่ อ งสุ ดท้ ายที่ ก รมสรรพสามิตต้ อ ง เ ร่ ง

ท าการศึกษาในแล้วเสร็จภายในปีนี้ คือ “carbon 

tax” ต้องเกิดความชัดเจน เพราะในปี 2566 จะเริ่ม

เก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้า 5 กลุ่มแรก ที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสู่ ช้ันบรรยากาศของโลกใน

ปริมาณที่สูง คือ เหล็ก และเหล็กกล้า, ปูนซีเมนต์, 

กระแสไฟฟ้า, ปุ๋ย และอลูมิเนียม หรือที่เรียกว่า 

“CBAM” แม้ว่าสินค้าในกลุ่มนี้ประเทศไทยจะส่งไป

ขายในยุโรปไม่มากนัก แต่ในอนาคตเชื่อว่าทาง

ยุโรปคงจะมีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในรายการ

สินค้าประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าเราไม่ใช้

มาตรการภาษีมาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าของ

เราส่งไปขายในยุโรป ก็ถูกเก็บภาษีอยู่ดี  

     ส าหรับวิ ธี การจัด เก็บภาษีคาร์บอนของ        

ทุกประเทศทั่วโลกจะมี 2 แนวทาง คือ วิธีแรก เก็บ

ภาษีที่หนา้โรงงาน หรอืเก็บภาษีจากสินคา้ที่มกีาร 

 

 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจ านวนมาก 

กลุ่มนี้ง่าย แต่ที่ยากที่สุด คือ วิธีที่  2 เก็บภาษี

คาร์บอนจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึง

ป ล า ย น้ า  ทั้ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ป ล่ อ ย

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากก็เสียภาษีเพิ่มขึ้น

ตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีที่ 2 นี้ กรม

สรรพสามิตร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือน

กระจก (อบก.) เพราะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ท า

การค านวณกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใน

ปริมาณเท่าไหร่ จากนั้นก็มาก าหนดอัตราภาษีว่า

จ ะ เ ก็ บ ใ น อั ต ร า เ ท่ า ไ ห ร่  เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ

ภาคอุตสาหกรรมของเรา หากเราไม่เก็บภาษีส่งไป

ขายในยุโรป ก็ต้องถูกเก็บภาษีอยู่ดี คาดว่าผล

การศกึษาจะแล้วเสร็จภายในปี 2565
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ตั้ง “โรงเรียนสรรพสามิต” ปั้นบุคลากรรองรับ

บทบาทใหม่ 

     “A” ตัวที่ 2 ย่อมาจาก “agile way of working”

ยุทธศาสตร์ด้านนี้มาจากความต้องการของ

เจ้าหน้าที่ภายในกรมสรรพสามิต โดยการปรับ

โครงสร้างการท างานให้มีความคล่องตัวและ

รวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเสนอให้มีการ

จัดตั้ง “โรงเรียนสรรพสามิต” เชิญข้าราชการที่

เ ก ษี ย ณ ไ ป แ ล้ ว  แ ต่ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ

ความสามารถมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับ

ข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมสรรพสามิต รวมทั้งเชิญ

วิทยากรจากภายนอกมาสอนเรื่อง digital skill, 

การน าข้อมูล big data มาใช้ในการจัดเก็บภาษี และ

ปรามปรามสินคา้ผิดกฎหมาย และอบรมเรื่อง ESG 

     “ต่อไป ESG จะเป็นเรื่องใหญ่ของโลกที่ใคร ๆ 

ก็ต้องพูดถึง ยกตัวอย่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย

จับมือกับสมาคมธนาคารไทย ใช้มาตรการทาง

การเงินสนับสนุน ESG ส่วนกรมสรรพสามิตจะเป็น

กรมแรกที่จะใช้มาตรการภาษีสนับสนุน ESG” 

     “S” ตัวที่ 3 ย่อมาจาก “standardization”เป็น

เรื่องมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นผลมาจาก

การทีกรมสรรพสามิตส่งทีมเจ้าหน้าที่ ออกไป

สัมภาษณ์ หรือสอบถามความคิดเห็นผู้เสียภาษี 

หรือลูกค้าของกรมสรรพสามิต ลูกค้าของเราบอก

ว่าเจ้าหนา้ที่สรรพสามิตดีมาก ทุกคนเต็มใจบริการ

ผูเ้สียภาษี แตอ่ยากได้มาตรฐานเดียวกัน  กล่าวคือ 

ถ้าไปสอบถามแนวทางการเสียภาษีกับส านักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลา ควรเป็นมาตรฐาน

เดียวกันกับส านักงานสรรพสามิตในกรุงเทพและ

ปริมณฑล เราจะปรับกระบวนงานของกรม

สรรพสามิตให้เป็นมาตรฐานและง่าย โดยน า

เทค โน โลยี มา ใ ช้ ใ นการจั ด เก็ บภาษี ใ ห้ เ ป็ น

มาตรฐานสากล และปราบปรามการลักลอบขน

สินค้าหนภีาษี พัฒนาองค์กรไปสู่ “องค์กรดิจิทัล” 

 

ยกเลิกกฎหมายล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 

     นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์ของเราก็จะมีการ

ปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยและมีความซ้ าซ้อน หรือที่

เรียกว่า “regulatory guillotine” โดย พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2560 ครบ 5 ปีไปเมื่อวันที่ 16 

กันยายนที่ผ่านมา สมัยก่อนออกกฎหมายมา 10 ปี 

อาจจะล้าสมัย แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว แค่ 2 ปี ก็ล้าสมัยแล้ว ยกตัวอย่าง 

กฎหมายลูกของกรมสรรพสามิตว่าด้วยเรื่องการ

ขอใบอนุญาตมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน เช่น ขอ

ใบอนุญาตจ าหน่ายบุหรี่เป็นแบบหนึ่ง แต่ถ้าขอ

ใบอนุญาตจ าหน่ายน้ ามันเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรงนี้

เราจะปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กฎหมาย

ประเภทไหนที่มคีวามซ้ าซ้อน ล้าสมัย เป็นอุปสรรค

ต่อการคา้ขาย การลงทุน เราก็ยุบรวมหรือยกเลิก เป็นต้น 

     ส่ ว น ตั ว สุ ด สุ ด ท้ า ย คื อ  “ E”  ย่ อ ม า จ าก         

“end-to-end” เราตั้งใจจะยกระดับการให้บริการ

แก่ผู้เสียภาษีแบบไร้รอยต่อ (omni-channel) ตั้งแต่

ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ กลุ่มลูกค้าที่มาติดต่อกับกรม

สรรพสามิตมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ งมาขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ, ขอคืนภาษี, บางราย

ค้างช าระหนี้ภาษี และบางรายก็ยื่นอุทธรณ์การ

ประเมินภาษีกับกรมสรรพสามติ    
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     “ผมตั้งใจว่าจะตั้งทีมเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้า

ไปดูแล คอยให้บริการผู้เสียภาษีเป็นรายกลุ่ม ดูแล

ตั้งแต่ต้นน้ ายันปลายน้ า เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย ภ าษี  ช่ ว ง  2 เ ดื อ นที่ ผ่ า นม า  มี

ผู้ประกอบการมาบ่นกับผมว่า กรมสรรพสามิต   

คืนภาษีช้า ตรงนี้ก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่สรรพสามติ 

ต้องตรวจเอกสารเยอะมาก ถ้าตรวจไม่ดีอาจถูก

ฟ้อง ตรงนี้ผมก็จะพยายามลดเอกสาร หรือ 

paperless เพื่อท าให้กระบวนการพิจารณาต่าง ๆ 

รวดเร็วมากยิ่งขึน้” 

     ดร . เอกนิติ  กล่าวย้ าถึ งบทบาทของกรม

สรรพสามิตในปีงบประมาณ 2566 อีกครั้งว่า 

“กรมสรรพสามิตจะเป็นกรม ESG ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยด้วยภาษีสรรพสามิต  มุ่ ง เน้น

สิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้าง

มาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 

โดยใช้กลยุทธ์ที่เรยีกว่า “EASE Excise” 

     “แม้เราจะเป็นกรมเล็ก ๆ แต่ก็ ช่วยรัฐบาล

ขับเคลื่อนเรื่อง ESG ด้วยนโยบายภาษีสรรพสามิต 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตได้

อย่างยั่งยืน” ดร.เอกนิตกิล่าว 

ที่มา : https://thaipublica.org
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