


 
 

 

 

 

 

           สวัสดีค่ะ พบกับจุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 
2563) ในห้วงเวลาที่ผ่านมานับว่าเป็นความยากล าบากในการด ารงชีพของประชาชนทั่ว โลก จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค ธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง 
ท าให้ภาครัฐและภาคธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวในเชิงรุกเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และลดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้เกิดโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 
โดยกรมสรรพสามิตส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนทางภาษี และให้มีปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และกรมสรรพสามิตโดยส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่  8 และพ้ืนที่ในสังกัดได้แจกผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ ให้หน่วยงานทางการแพทย์ 
สาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืน ๆ  เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ดังนั้นในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสท าให้เราได้เรียนรู้ 
และมองหาโอกาสที่เป็นทางเลือกสู่ทางรอดที่ดีกว่าต่อไป 

          จุลสารฉบับนี้ได้น าสาระความรู้ “การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต” ต่อด้วย “กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19” และมาเรียนรู้ “โลกยุคใหม่หลัง COVID–19” 
“แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ฯ” มาฝากผู้อ่านทุกท่าน พร้อมด้วย
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ และผลการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในสังกัด  รวมทั้งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบ 6 เดือน 

          กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน...แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้านะคะ 

  บรรณาธิการ 
พฤษภาคม  2563 

บทบรรณาธิการ 

สารบัญ คณะผู้จัดท า 

ประธานที่ปรึกษา    นายประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ 
ที่ปรึกษา       นางพิกุล  ถิ่นธารา 
บรรณาธิการ       นางชลีวรรณ  ลิ้มสุวรรณ 
ผู้จัดท า        นางสาววิจิตรา  แสงแก้ว 
       นางสาวณัฐธยาน์  จงทอง 
 

เรื่อง           หน้า 
ผลการปฏิบัติงาน            1  
ภาพกิจกรรมส านักงาน           9 
กฎหมายภาษีสรรพสามิต           17 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต          25 
กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19         28 
โลกยุคใหม่หลัง COVID–19                           29 
Work From Home : WFH                   32 
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หน่วย : บาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1 สุราษฎร์ธานี 1,241,500,767.65  1,208,301,253.97  33,199,513.68 2.75 1,108,395,900.00  133,104,867.65 12.01
2 กระบ่ี 12,782,446.33      6,229,873.10       6,552,573.23 105.18 6,417,300.00       6,365,146.33 99.19
3 ชุมพร 6,332,555.84       7,022,427.49       -689,871.65 -9.82 5,177,500.00       1,155,055.84 22.31
4 นครศรีธรรมราช 264,422,713.55    165,736,507.12    98,686,206.43 59.54 181,243,100.00    83,179,613.55 45.89
5 พังงา 4,138,845.78       4,097,648.41       41,197.37 1.01 4,315,600.00       -176,754.22 -4.10 
6 ภูเก็ต 52,909,654.83      57,163,144.08      -4,253,489.25 -7.44 59,871,700.00      -6,962,045.17 -11.63 
7 ระนอง 2,444,929.14       2,581,605.28       -136,676.14 -5.29 2,710,900.00       -265,970.86 -9.81 

รวม 1,584,531,913.12 1,451,132,459.45 133,399,453.67 9.19 1,368,132,000.00 216,399,913.12 15.82

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบปีก่อน และประมาณการ ปีงบประมาณ 2563

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

ประมาณการ
เปรียบเทียบกับประมาณการ

ล าดับ พ้ืนท่ี เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว
เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว

 

 

ผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามติ เปรียบเทียบปีกอ่นและประมาณการ 
ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต ่1 ตลุาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

ส านักงานสรรพสามติภาคที่ 8  
          
                               หน่วย : บาท 

 

 
 

 

 

 

สุราษฎร์ธานี
78.35%

กระบี่
0.81%

ชุมพร
0.40%

นครศรีฯ 
16.69%

พังงา
0.26%

ภูเก็ต
3.34% ระนอง

0.15%

ผลการจัดเกบ็ภาษี 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

    ผลการปฏิบัติงาน 
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ผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามติ เปรียบเทียบปีกอ่นและประมาณการ 

ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต ่1 ตลุาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
ส านักงานสรรพสามติภาคที่ 8  

          
                               หน่วย : บาท 

 

 

           

 

 ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 

หน่วย : บาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1 สุรา  778,421,265.96    782,820,826.27    -4,399,560.31 -0.56 678,318,000.00    100,103,265.96 14.76
2 เบียร์ 25,092.25           147,693.00          -122,600.75 -83.01 -                   25,092.25 0.00
3 ไนท์คลับและดิสโกเธค 19,536,911.76      21,519,171.16      -1,982,259.40 -9.21 27,270,300.00      -7,733,388.24 -28.36 
4 อาบน ้าหรืออบตัวและนวด  2,150,522.33       2,050,866.83       99,655.50 4.86 2,036,500.00       114,022.33 5.60
5 รถยนต์ 259,843.66          123,730.00          136,113.66 110.01 -                   259,843.66 0.00
6 น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 216,480,177.54    147,089,479.17    69,390,698.37 47.18 133,000,000.00    83,480,177.54 62.77
7 เคร่ืองด่ืม 455,819,825.12    418,618,590.81    37,201,234.31 8.89 427,831,900.00    27,987,925.12 6.54
8 ภาษีสินค้าอ่ืน ๆ 107,512.74          466,874.88          -359,362.14 -76.97 -                   107,512.74 0.00
9 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม 379,175.89          444,931.97          -65,756.08 -14.78 52,300.00           326,875.89 625.00
10 สนามกอล์ฟ 24,683,252.44      25,487,069.22      -803,816.78 -3.15 23,509,700.00      1,173,552.44 4.99
11 ยาสูบ 41,485,971.66      2,821,745.50       38,664,226.16 1,370.22 32,496,000.00      8,989,971.66 27.66
12 แบตเตอร่ี 22,962.86           15,587.00           7,375.86 47.32 -                   22,962.86 0.00
13 จักรยานยนต์ 327,290.87          534,645.44          -207,354.57 -38.78 -                   327,290.87 0.00
14 ไพ่ 4,737.20             268.80               4,468.40 1,662.35 -                   4,737.20 0.00
15  รายได้เบ็ดเตล็ด 44,827,370.84      48,990,979.40      -4,163,608.56 -8.50 43,617,300.00      1,210,070.84 2.77

รวม 1,584,531,913.12 1,451,132,459.45 133,399,453.67 9.19 1,368,132,000.00 216,399,913.12 15.82

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบปีก่อน และ ประมาณการ ปีงบประมาณ 2563

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

ล าดับ ประเภทสินค้า เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว
เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว

ประมาณการ
เปรียบเทียบกับประมาณการ

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท 
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 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 
ที่ 2 (ต.ค.62 - มี.ค.63) รวมทุกพ้ืนที่จัดเก็บได้จ านวน 1,584,531,913 บาท เป้าหมายจ านวน 1,368,132,000 บาท 
สูงกว่าเป้าหมาย 216,399,913 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.82 ภาษีส่วนใหญ่จัดเก็บได้จาก 3 พ้ืนที่ ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่สุราษฎร์ธานี จัดเก็บได้สูงสุดจ านวน 1,241,500,767 บาท เป้าหมายจ านวน 1,108,395,900 บาท   
สูงกว่าเป้าหมาย 133,104,867 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.01  
 2. พ้ืนที่นครศรีธรรมราช จัดเก็บได้จ านวน  264,422,713 
บาท เป้าหมายจ านวน 181,243,100 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 
83,179,613 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.89  
 3. พ้ืนที่ภูเก็ต จัดเก็บได้จ านวน  52,909,654 บาท เป้าหมาย
จ านวน  59,871,700 บาท ต่ ากว่าเป้าหมาย 6,962,045 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11.63 แม้จะจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย แต่ก็ยัง
ท าให้ภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมสูงขึ้น 
 
            ข้อมูลทั่วไปและสภาพเศรษฐกิจของท้ังสามจังหวัดสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีพ้ืนที่ครอบคลุม 19 อ าเภอ มีพ้ืนที่โดยรวม 13,079 ตารางกิโลเมตร และมี
พ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ ประชากรมีไม่ต่ ากว่า 1,068,010 คน จากข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้ส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรที่อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ขึน้ไป จ านวน 877,407 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 426,686 คน และ เพศหญิง 450,721 คน เป็นจังหวัดที่ประชากรมีรายได้สม่ าเสมอ รายได้หลัก
ของประชากรได้มาจากทุกอาชีพ เช่น การท่องเที่ยว การประมง การเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ผลไม้จ าพวกเงาะ ทุเรียนและมะพร้าว จากสภาพทั่วไปและเศรษฐกิจที่ผู้คนมีรายได้ มีงานท า เป็นผลให้
ประชากรหันมาบริโภคสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่กว้างและ
ประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในสถานประกอบการหลายแห่ง ท าให้เกิดการใช้บริการและ
บริโภคสินค้ามากกว่าพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

ขณะเดียวกันส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในความ
รับผิดชอบ จ านวน 4 สาขา เนื่องจากมีหลายอ าเภอ มีผู้จดทะเบียนสรรพสามิตและผู้ขอรับอนุญาต ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 148 ราย เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่หลากหลายสินค้า เช่น น้ ามันและ
ผลิตน้ ามัน จ านวน 5 ราย เครื่องดื่ม 11 ราย ผู้รับอนุญาตผลิตสุรากลั่นโรงใหญ่ 1 ราย เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
เป้าหมายจัดเก็บภาษีมากที่สุดในปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 83.58 หรือ 2,463,101,600 บาท 
รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการจัดเก็บสินค้าประเภทสุรา จัดเก็บได้จ านวน 771,851,790 บาท เป้าหมาย 
670,893,500 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 100,958,290 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.05 และจัดเก็บจากสินค้า
เครื่องดื่มได้จ านวน 452,406,089 บาท เป้าหมาย 425,995,800 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 26,410,289 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.20 และจัดเก็บภาษีน้ ามันฯ ได้ 3,042,137 บาท เป็นสินค้าที่กรมสรรพสามิตไม่ได้
ตั้งเป้าหมายจัดเก็บภาษี เป็นผลให้รายได้ภาพรวมสูงขึ้น 
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           2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ครอบคลุม 23 อ าเภอ มีพ้ืนที่โดยรวม 9,942 ตาราง ประชากร
มีไม่ต่ ากว่า 1,561,927 คน จากข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส ารวจในช่วงเดือน มกราคม 
– ธันวาคม 2562 หรือปี 2562  มีจ านวนประชากร เป็นผู้มีอายุ15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,260,693 คน โดยเป็น
ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวมจ านวน 865,124 คน คิดเป็นร้อยละ 68.62 ของประชากรรวม และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ใน
ก าลังแรงงาน จ านวน 395,569 คน คิดเป็นร้อยละ 31.38 รายได้หลักของประชากรได้มาจากการประมง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร ได้แก่ การท าสวนยางพารา ท านา ท าไร่และสวน
ผลไม้ อาชีพที่มีผู้ท างานมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในการเกษตรและการประมง 
จ านวน 339, 911 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 (2) การขายส่งขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์
จ านวน 151,310 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 (3) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน 
88,198 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.35 (4) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุ รกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 53,257 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ (5) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ จ านวน 51,149 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด จากข้อมูลที่มีหลายอ าเภอ มีประชากรจ านวนมาก มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี 
ประชากรมีหลากหลายอาชีพ ท าให้เป็นพ้ืนที่ที่สามารถจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสูงเป็นอันดับที่ 2 รอง
จากพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี 

           ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในความรับผิดชอบ 
จ านวน 4 สาขา มีผู้จดทะเบียนสรรพสามิตและผู้ขอรับอนุญาต ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 ,108 
ราย มีผู้ประกอบการน้ ามันและผลิตน้ ามันรายใหญ่ จ านวน 3 ราย ผู้ประกอบการยาเส้น 997 ราย เป็นพ้ืนที่
ที่ได้รับเป้าหมายจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.06 หรือ 355 ,411,800 บาท รายได้
ส่วนใหญ่ได้มาจากการจัดเก็บสินค้าประเภทน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน จัดเก็บได้จ านวน 208,209,873 
บาท เป้าหมาย 133,000,000 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 75,209,873 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.55 และ
จัดเก็บจากสินค้ายาสูบได้จ านวน 40 ,870,681 บาท เป้าหมาย 32 ,072,000 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 
8,798,681 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.43 
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 อย่างไรก็ตามจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แรงงานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงที่รายได้จะลดลงมาก ขณะที่แรงงานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะลูกจ้างรายวันและ  
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารสาธารณะ จะมีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของมาตรการ Lockdown อย่างไรก็ดี พบว่ามีแรงงานบางส่วนที่แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่ก็ปรับตัวเพ่ือหาแหล่งรายได้เสริม ซึ่งส่วนใหญ่     
จะอาศัยช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าและบริการ เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และหากผลกระทบ  
ลากยาวไปจนถึงไตรมาสที่ 3 ก็อาจมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพราะผู้บริโภคต้องประหยัดและ     
อดออม จ านวนผู้ว่างงานจะเพ่ิมสูงขึ้นได้ จากกิจการที่จะมีการปิดตัวลงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเสี่ยงที่มีสภาพ
คล่องไม่เพียงพอ 
 

 

 

 

 

        3. จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 อ าเภอ มีพ้ืนที่โดยรวม 543 ตารางกิโลเมตร ส านักงานสถิติ
จังหวัดภูเก็ต ได้ส ารวจสภาวะการท างานของประชากรในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม)         
มีประชากรทั้งสิ้น 541,851 คน เป็นผู้อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน  452,797 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 83.56 ของจ านวนประชากรทั้งหมด) ผู้มีงานท าจ านวน 330,543 คน ท างานในภาคเกษตรกรรม จ านวน 
7,417 คน และท างานนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 323,126 คน โดยท างานในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
มากที่สุด จ านวน 98,485 คน รองลงมาคือ สาขาการขายส่งการขายปลีก จ านวน 64,989 คน  และการ
บริหารและการสนับสนุน 29,139 คน รายได้ของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ได้จากการให้บริการและการ
ท่องเที่ยว  

        ในส่วนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ภูเก็ต ไม่มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีผู้จดทะเบียน
สรรพสามิตและผู้ขอรับอนุญาต ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 200 ราย ผู้ประกอบการจะเป็นรายย่อย
ประเภทสถานบริการ เช่น ไนต์คลับและดิสโก้เทคจ านวน 97 ราย สนามกอล์ฟจ านวน 7 ราย รายได้ส่วนใหญ่
จัดเก็บได้จากภาษีสถานบริการประเภท สนามกอล์ฟ จ านวน 22 ,210,978 บาท เป้าหมาย 21,020,000 
บาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,190,978 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.67 และจัดเก็บจากบริการประเภทไนต์คลับ
และดิสโกเธคจ านวน 15,617,006 บาท เป้าหมาย 23,818,700 บาท ต่ ากว่าเป้าหมาย 1,068,519 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 39.69 
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ผลการปราบปราม ปีงบประมาณ 2563  ส านักงานสรรพสามติภาคท่ี 8 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

          
                                                                                                                                                 คดี : คดี   

                                                                                  ค่าปรับ : บาท 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน ร้อยละ

คดี 261 133 128 96.24

พ้ืนท่ีสุรำษฎร์ธำนี ค่ำปรับ 3,103,209.17 2,227,499.00 875,710.17 39.31

ส่งคลัง 1,861,925.51 1,336,500.00 525,425.51 39.31

คดี 128 60 68 113.33

พ้ืนท่ีกระบ่ี ค่ำปรับ 1,481,248.87 560,001.00 921,247.87 164.51

ส่งคลัง 917,549.33 336,000.00 581,549.33 173.08

คดี 58 34 24 70.59

พ้ืนท่ีชุมพร ค่ำปรับ 1,190,912.70 1,000,000.00 190,912.70 19.09

ส่งคลัง 716,147.62 600,000.00 116,147.62 19.36

คดี 360 149 211 141.61

พ้ืนท่ีนครศรีธรรมฯ ค่ำปรับ 7,003,948.09 9,326,834.00 -2,322,885.91 -24.91

ส่งคลัง 4,221,520.85 5,596,100.00 -1,374,579.15 -24.56

คดี 116 54 62 114.81

พ้ืนท่ีพังงำ ค่ำปรับ 827,852.85 300,000.00 527,852.85 175.95

ส่งคลัง 496,711.71 180,000.00 316,711.71 175.95

คดี 187 120 67 55.83

พ้ืนท่ีภูเก็ต ค่ำปรับ 1,479,137.71 1,766,667.00 -287,529.29 -16.28

ส่งคลัง 887,482.64 1,060,000.00 -172,517.36 -16.28

คดี 68 54 14 25.93

พ้ืนท่ีระนอง ค่ำปรับ 1,344,506.80 1,758,332.00 -413,825.20 -23.54

ส่งคลัง 808,704.09 1,055,000.00 -246,295.91 -23.35

คดี 1,178 604 574 95.03

รวมทุกพ้ืนท่ี ค่ำปรับ 16,430,813.19 16,939,333.00 -508,516.81 -3.00

ส่งคลัง 9,910,041.75 10,163,600.00 -253,558.25 -2.49

เปรียบเทียบเป้ำหมำย
พรบ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย
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ผลการปราบปรามของส านักงานสรรพสามติภาคท่ี 8 

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560  
ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปผลการปราบปรามของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8  ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (ต.ค.62 - มี.ค.
63) รวมทุกพ้ืนที่จับกุมผู้กระท าผิดได้จ านวนคดี 1,178 คดี เป้าหมาย 604 คดี สูงกว่าเป้าหมาย 574 คดี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 95.03  ได้เงินค่าปรับน าส่งคลังจ านวน 9,910,041 บาท เป้าหมาย 10,163,600 บาท ต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 
253,558 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 ช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาส   
ที่ 2 (ผลการปราบปรามได้ 995 คดี ค่าปรับน าเงินส่งคลัง 12 ,431,564 บาท) จ านวนคดีสูงกว่าเป้าหมาย 183 คดี 
ค่าปรับเงินส่งคลังต่ ากว่าเป้าหมาย 2,521,522 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.28 

 

 

 

 

 

 

คดี

ค่าปรับ

ส่งคลัง

คดี

ค่าปรับ

ส่งคลัง

คดี

ค่าปรับ

ส่งคลัง

คดี

ค่าปรับ

ส่งคลัง

คดี

ค่าปรับ

ส่งคลัง

สินค้าและบริการอ่ืนๆ

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต    
พ.ศ.2560

สินค้าสุรา

สินค้ายาสูบ

สินค้าไพ่

รวมทุกสินค้าและ
บริการ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

507.00 263.00 244.00 92.78 461.00 46.00 9.98

3,945,793.06 5,506,224.00 -1,560,430.94 -28.34 4,118,576.87 -172,783.81 -4.20

2,369,475.84 3,303,735.00 -934,259.16 -28.28 2,473,146.12 -103,670.28 -4.19

369.00 196.00 173.00 88.27 278.00 91.00 32.73

7,638,044.85 6,512,625.00 1,125,419.85 17.28 8,090,834.80 -452,789.95 -5.60

4,601,978.94 3,907,575.00 694,403.94 17.77 4,854,500.94 -252,522.00 -5.20

93.00 49.00 44.00 89.80 91.00 2.00 2.20

1,661,281.00 1,464,151.00 197,130.00 13.46 2,035,170.70 -373,889.70 -18.37

996,768.60 878,490.00 118,278.60 13.46 1,221,102.42 -224,333.82 -18.37

209.00 96.00 113.00 117.71 165.00 44.00 26.67

3,185,697.28 3,456,333.00 -270,635.72 -7.83 6,461,358.07 -3,275,660.79 -50.70

1,941,818.37 2,073,800.00 -131,981.63 -6.36 3,882,814.85 -1,940,996.48 -49.99

1,178.00 604.00 574.00 95.03 995.00 183.00 18.39

16,430,816.19 16,939,333.00 -508,516.81 -3.00 20,705,940.44 -4,275,124.25 -20.65

9,910,041.75 10,163,600.00 -253,558.25 -2.49 12,431,564.33 -2,521,522.58 -20.28

   ผลปราบปราม
     ปี 2563

เป้าหมาย

เปรียบเทียบเป้าหมาย

รวมต้ังแต่ต้นปี (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
เปรียบเทียบปีก่อน

 ผลปราบปราม   
  ปี 2562
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 จากตารางสรุปผลการปราบปรามจ านวนคดีและเงินค่าปรับสูงกว่าเป้าหมายมี 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สุราษฎร์ธานี 
พ้ืนที่กระบี่ พื้นที่ชุมพร และพ้ืนที่พังงา ส่วนพ้ืนที่นครศรีธรรมราช พื้นที่ภูเก็ต พื้นที่ระนอง ผลการจับกุมได้จ านวนคดี
สูงกว่าเป้าหมาย แต่จ านวนค่าปรับยังต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีเหตุและปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

 1.  ทุกพ้ืนที่ภายในภาคที่ 8 ได้รับเป้าหมายการปราบปรามทั้งจ านวนคดี ค่าปรับเปรียบเทียบคดีและค่าปรับ  
น าเงินส่งคลังหลากหลายสินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยกรมสรรพสามิตได้แบ่ งเป้าหมายแยกเป็น
สินค้าสุรา สินค้ายาสูบ สินค้าไพ่ สินค้าและบริการอ่ืน  ๆ แยกเป็น 4 ประเภท แต่ละพ้ืนที่ได้รับการจัดสรรตัวเลข
เป้าหมายที่แตกต่างกัน บางพ้ืนที่ได้รับเป้าหมายสินค้าไพ่ และในขณะที่หลายพ้ืนที่ไม่ได้รับเป้าหมายสินค้าไพ่  
 

 2.  การที่สายตรวจของทุกพ้ืนที่และพ้ืนที่สาขา และสายตรวจ
ของฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ได้
ด าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี พร้อม
สนธิก าลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปราม
การกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพ้ืนที่ เป้าหมายที่คาดว่าอาจ
มีการกระท าผิด เพ่ือสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และ เพ่ือเป็นมาตรการเสริม
ทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยง
ภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป เป็นผลให้มีการตรวจปราบปรามทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
ท าให้พบผู้กระท าผิดที่มีจ านวนคดีเพ่ิมมากขึ้น แต่ไม่พบผู้กระท าผิดที่เป็นรายใหญ่หรือแหล่งกระท าผิดที่มีอิทธิผล   
ท าให้ได้เงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีน าเงินส่งคลัง(60% ของค่าปรับ) ไม่มากนัก โดยภาพรวมในรอบ 6 เดือนแรกจึง   
ต่ ากว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 2.49 
 

 3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ ท าให้สถานบริการหรือ
ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการและมีมาตรการเคอร์ฟิวหรือมาตรการของแต่ละพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีมาตรการที่
เข้มงวดและกวดขันกันทุกพ้ืนที่ ผู้ประกอบการต้องปิดสถานประกอบการ รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่กับบ้าน
เป็นผลให้ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความยุ่งยากในการกระท าผิด สืบเนื่องจากมาตรการ Lockdown ของ
รัฐบาลในช่วงนี้ แม้นเจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตได้ปฏิบัติงานตรวจ สืบสวนปราบปรามให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ก็ไม่พบ
ผู้กระท าผิด จึงเป็นผลให้ค่าปรับต่ ากว่าเป้าหมาย โดยสรุปถือว่าการปราบปรามที่มีความเข้มงวดกวดขันจะท าให้
ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป ผู้บริโภคจะหันมาบริโภคสินค้าท่ีช าระภาษีที่ถูกต้อง เป็นผลให้การจัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมมากข้ึน 
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นางสุรีย์  ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับ
พ้ืนที่ในโครงการ "สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ตามนโยบายกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต  
เพ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต ณ วิสาหกิจชุมชนสวนสละอาทิตย์ พร้อมทั้งอุดหนุน
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านโอทอป นวัตวิถี พันปี เขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้าน
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 น าข้าราชการร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็น      
พระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเวลา 09.00 น. น าข้าราชการร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

                     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมส านักงาน 
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นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 น าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บริจาคโลหิตและ

บริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมสรรพสามิต 88 ปี เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

  

  

 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายสมยศ ซัง สรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี    
มอบผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด จ านวน 5,000 ลิตร ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ให้แก่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือน าไปใช้บริหารจัดการให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ และได้ส่งมอบผลิ ตภัณฑ์ท าความ
สะอาด ขนาด 0.500 ลิตร จ านวน 100 ขวด ให้แก่ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 
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 ตามโครงการ “กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในสังกัดส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 8 ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และระนอง ได้มอบผลิตภัณฑ์   
ท าความสะอาดมือ ให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์ สาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
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    กิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 

สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีชุมพร 

สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีนครศรีธรรมราช สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระนอง 

สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีพังงา 

สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีภูเก็ต 

ของจังหวดัต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคที่ 8 

สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีสุราษฎร์ธานี 
สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีกระบี่ 
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 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 ออกหน่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่  โครงการ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี และบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 ครั้ง 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี จัดรายการวิทยุ “สรรพสามิต
เพ่ือธุรกิจและสังคม” เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทภาระหน้าที่ ในความรับผิดชอบ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ FM 89.75 เมกกะเฮิร์ท  ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 – 11.00 น. จ านวน 32 
ครั้ง โดยสามารถรับฟังได้ที่ Facebook live สวท.สุราษฎร์ธานี หรือรับฟังย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์ส านักงานสรรพสามิต
ภาคท่ี 8  https://region8.excise.go.th  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    การจัดรายการวิทยุ 
“สรรพสามิตเพื่อธุรกิจและสังคม” 

    ออกหน่วยบริการ 
“โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

https://region/
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 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ดังนี้ 1) ของกลางน้ ามัน
ดีเซล 1,750 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 83,720 บาท 2) ของกลางไพ่ป๊อก 5,760 ส ารับ ผู้ต้องหาไม่ยินยอมช าระค่าปรับ
น าส่งพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล ประมาณการค่าปรับ 1,347,840 บาท ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562  

     

 

 

 

 

 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8  จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ดังนี้ 1) ของกลางยาสูบ
ต่างประเทศ 17 ซอง เปรียบเทียบปรับ 14,280 บาท  2) ของกลางน้ ามันดีเซล 300 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 9,660 
บาท  3) ไพ่ป๊อก 309 ส ารับ ไพ่อ่ืน ๆ 778  ส ารับ เปรียบเทียบปรับ 99,462 บาท ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 
2562 

        

 

 

 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ดังนี้ 1) ของกลาง
สุรากลั่นชนิดสุราผสม จ านวน 0.350 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 5 ,000 บาท  2) ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ 
จ านวน 300 ซอง เปรียบเทียบปรับ 166,860 บาท และยาสูบชนิดยาเส้นปรุง จ านวน 600 กรัม รวมเปรียบเทียบปรับ 
171,860 บาท ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 

        

 

 

 

 

    การปราบปรามผู้กระท าผิด 
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        ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัยกิจการงาน Full Moon Party ตาม    
ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หาดริ้น ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-14 
มกราคม 2563 
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กระบี่ จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ของกลางยาสูบ 200 ซอง 
เปรียบเทียบปรับ 176,568  บาท  ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของกลาง              
รถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน เปรียบเทียบปรับ 46,800 บาท ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การปราบปรามผู้กระท าผิด 
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 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช  จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของกลาง
ไพ่ จ านวน 515 ส ารับ เปรียบเทียบปรับ 120,510 บาท วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช จับกุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ดังนี้         
1) ของกลางยาสูบ จ านวน 8 ราย เปรียบเทียบปรับ 203,560 บาท  2) ของกลางไพ่ จ านวน 6 ราย เปรียบเทียบปรับ 
156,780 บาท  3) ของกลางน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน จ านวน 3 ราย เปรียบเทียบปรับ 90,432 บาท ระหว่างวันที่ 
8 - 14 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พังงา จับกุมผู้กระท าความผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของกลาง ไพ่ป๊อก
กระดาษ ยี่ห้อ AAA PLAY CARDS NO.101 จ านวน 331 ส ารับ และไพ่อ่ืน ๆ จ านวน 778  เปรียบเทียบปรับ  
114,610 บาท ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2562       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การปราบปรามผู้กระท าผิด 
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 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ภูเก็ต จับกุมผู้กระท าความผิด พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของกลางสุรากลั่น 
เปรียบเทียบปรับ 72,000 บาท ระหว่างวันที่ 8-14  ธันวาคม 2562   
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ภูเก็ต ออกตรวจปราบปรามผู้กระท าผิด ตรวจร้านค้า ตรวจสถานบริการบริเวณ     
อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รวม 42 ราย ระหว่างวันที่  15-21 พฤศจิกายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง จับกุมผู้กระท าความผิด พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของกลางบุหรี่ซิ
กาแรต จ านวน 198 ซอง เปรียบเทียบปรับ 167,745.60 บาท และร่วมส่งออกนอกราชอาณาจักรประเทศเมียนม่าร์ 
สุราแช่(เบียร์) และสุราแช่(สุราผลไม้) เบียร์สิงห์ จ านวน 54,648.00 ลิตร และน้ ามันส่งออก น้ ามันดีเซล จ านวน 
3,501,000 ลิตร น้ ามันเบนซิน จ านวน 404,000 ลิตร Freezone จ านวน 410 ,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น จ านวน 
4,315,000 ลิตร ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    การปราบปรามผู้กระท าผิด 
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เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับ 
ที่น าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 

ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบท่ีมิได้ท าขึ้นเพื่อการจ าหน่าย 
---------------------------- 

 

 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยการน าสุราสามทับ แปลงสภาพไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์       
ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่าย ดังนั้ น อาศัยอ านาจตามความใน   
ข) ของ 1) ของ (ข) ของ (2)  ในประเภทที่ 13.02 ของตอนที่ 13 สินค้าสุรา ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศู นย์
ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบทีม่ิได้ท าข้ึนเพื่อการจ าหน่าย โดยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

-------------------- 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
               “ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่ มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบด้วยแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบและอาจมีสารประกอบอ่ืน เช่น สารแต่งกลิ่น สารกันเสีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท าความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ า และอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โลชั่น ( lotion), สารละลาย (solution), ครีม 
(cream), เจล (gel), โฟม (foam), สเปรย์ (spray: including non-pressurized sprays, continuous (bag-on-
valve) sprays, and aerosol (nonchlorofluorocarbon (CFC) based spray) 
              “สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ ที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป 
               “สุราสามทับแปลงสภาพ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่เติมสารเคมีเพ่ือไม่ให้สามารถดื่ม
กินได้ หรือเมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วไม่สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา 
               “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ และให้
หมายความรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเอทานอลจากกรมสรรพสามิต 
              “ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งได้รับแต่งตั้งให้อยู่ประจ า       
โรงอุตสาหกรรมสุรา 

   “ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุราสามทับ แปลงสภาพจากกรม
สรรพสามิต 

ประกาศกรมสรรพสามิต 

    กฎหมายภาษีสรรพสามิต 
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หมวด 2 
การยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับ 

และการขอแปลงสภาพสุราสามทับ 
-------------------------- 

 ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลงสภาพต้องเป็น      
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามประกาศนี้ 

 ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่จะ
น าไปท าการแปลงสภาพ ยื่นค าขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์และค าขออนุญาตน าสุราสามทับ ไปท าการแปลงสภาพ 
ตามแบบ ภส.05-06/8 ท้ายประกาศนี้ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับ ไปท าการแปลงสภาพในแบบค าขอ
ดังกล่าว เมื่อสรรพสามิตพ้ืนที่อนุญาตแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทราบ 

 ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท าการแปลงสภาพตามสูตรส่วนผสม ดังนี้ 
                         (1) สุราสามทับ 100 ลิตร 
                         (2) สารแปลงสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
                             (2.1) Isopropyl alcohol (IPA) ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
                             (2.2) Tertiary Butyl Alcohol ไม่น้อยกว่า 0.15 ลิตร 
                             (2.3) Bitrex ไม่น้อยกว่า 1.0 กรัม 
                         “ (2.4) กลีเซอรอล (glycerol) หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร” 
                                   กลีเซอรีน (glycerine, glycerin) 
                          (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563) 
                        (3) สีฟ้าพอท าให้ส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า 

 ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ตามข้อ 3 ยื่นแบบรายการภาษีและ
ช าระภาษีส าหรับสุราสามทับ (แบบ ภส. 03 - 07) ตามจ านวนสุราสามทับที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ก่อนการน าสุราสามทับไปท าการแปลงสภาพ 

 ข้อ 6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแยกเก็บสุราสามทับที่แปลงสภาพแล้วไว้เป็นสัดส่วนภายใน               
โรงอุตสาหกรรม ไม่ให้ปะปนกับสุราสามทับหรือสุราชนิดอ่ืน และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดท าบัญชี รับ - จ่าย 
คงเหลือสุราสามทับแปลงสภาพ ตามแบบ ภส.05-06/9 ท้ายประกาศนี้เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นหลักฐานใน
การตรวจสอบ 

 “ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่าย ที่ยังไม่ได้น าออกจากโรงอุตสาหกรรมและส่งมอบให้ผู้ใช้
ที่ได้รับอนุญาต ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่    
โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมิได้น าสุราสามทับแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรม และส่งมอบให้ผู้ใช้
ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการ
จ าหน่าย ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้แจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่   
โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ เพ่ือตรวจสอบจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ถือว่าสิทธิในการเสีย 
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ภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยให้สรรพสามิตพ้ืนที่บันทึกจ านวน
สุราสามทับแปลงสภาพที่สิทธิในการเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สิ้นสุดลงไว้ในแบบ ภส.05-06/8 ด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) 
 

 
หมวด 3 

การจ าหน่ายสุราสามทับแปลงสภาพ 
----------------------- 

 ข้อ 7 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลง
สภาพ ต้องส่งมอบสุราสามทับแปลงสภาพให้แก่ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว
เท่านั้น โดยไม่ส่งมอบให้แก่บุคคลอื่น 

 ข้อ 8 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดท าฉลากส าหรับใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราสามทับแปลงสภาพที่จะ
จ าหน่าย โดยฉลากจะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
                       (1) ชื่อ และสถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรมที่ท าการแปลงสภาพ 
                       (2) สูตรส่วนผสมที่ใช้แปลงสภาพ 
                       (3) วัน เดือน ปี ที่บรรจุภาชนะ 
                       (4) ปริมาตรสุทธิ 
                       (5) ข้อความ “อันตรายห้ามบริโภคโดยเด็ดขาด” 

 ข้อ 9 กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลงสภาพ และต้องเสียภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมในอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
 

หมวด 4 
การขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ และข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 

ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบท่ีมิได้ท าขึ้นเพื่อการจ าหน่าย 
--------------------------- 

 ข้อ 10 ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 

 “ข้อ 11 ผู้ที่ประสงค์จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบ ที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่ายตามประกาศนี้ ให้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ       
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่าย ตามแบบ ภส.
05-06/10 ท้ายประกาศนี้ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่จะใช้สุราสามทับ
แปลงสภาพตั้งอยู่ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 3 ลงวันที่16 มีนาคม พ.ศ.2563) 

 “ข้อ 12 การขออนุญาตใช้สุราสามทับแปลงสภาพส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบที่มิได้ท าข้ึนเพื่อการจ าหน่าย ให้ขอได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 ลิตร 
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 สุราสามทับแปลงสภาพจ านวนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น

ส่วนประกอบที่มิได้ท าข้ึนเพื่อการจ าหน่าย ซึ่งยังมิได้รับมอบและน าออกจากโรงอุตสาหกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 ให้ถือว่าการอนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพสิ้นผลไปส าหรับสุราสามทับแปลงสภาพจ านวนนั้น 
 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่าย ต้องแจ้งจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือซึ่งรับมอบไปแล้ว แต่ยัง
มิได้น าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่าย ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ และยินยอมให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตเข้าตรวจสอบและบันทึกจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือ ณ สถานที่ที่ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
ดังกล่าว 
 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่าย ใช้สุราสามทับแปลงสภาพครบถ้วนตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แล้ว  
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพทราบโดยเร็ว” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) 

 ข้อ 13 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ท าขึ้น เพ่ือการจ าหน่าย 
ต้องจัดท าฉลากส าหรับใช้ปิดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยฉลากจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (1) ข้อความ “ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด” 
  (2) สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
  (3) ข้อความ “อันตรายห้ามบริโภคโดยเด็ดขาด” 
  (4) ข้อความ “ห้ามจ าหน่าย” ด้วยตัวอักษรสีแดง ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน 

 ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 

             (ลงชื่อ)   พชร อนันตศิลป์ 
    (นายพชร  อนันตศิลป์) 
    อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับ 
ที่น าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 

ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย 
---------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยการน าสุราสามทับแปลงสภาพไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความใน ข) ของ 1) ของ (ข) ของ (2)    
ในประเภทที่ 13.02 ของตอนที่ 13 สินค้าสุรา ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลง
สภาพไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย โดยออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

-------------------- 
             ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่ มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบด้วยแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบและอาจมีสารประกอบอ่ืน เช่น สารแต่งกลิ่น สารกันเสีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท าความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ าและอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  โลชั่น (lotion), สารละลาย (solution), ครีม 
(cream), เจล (gel), โฟม (foam), สเปรย์ (spray: including non-pressurized sprays, continuous (bag-on-
valve) sprays, and aerosol (nonchlorofluorocarbon (CFC) based spray) 
 “สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ ที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีข้ึนไป 
 “สุราสามทับแปลงสภาพ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่เติมสารเคมีเพ่ือไม่ให้สามารถดื่ม   
กินได้ หรือเมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วไม่สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา 
 “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ และให้
หมายความรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเอทานอลจากกรมสรรพสามิต 
 “ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งได้รับแต่งตั้งให้อยู่ประจ า         
โรงอุตสาหกรรมสุรา 
 “ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพจากกรม
สรรพสามิต 
 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
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หมวด 2 

การยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับ 
และการขอแปลงสภาพสุราสามทับ 

-------------------------- 
 ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลงสภาพต้องเป็น      
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามประกาศนี้ 
 กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเอทานอลต้องได้รับความเห็นชอบ   
ให้น าเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบจากกระทรวงพลังงาน 

 ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่จะ
น าไปท าการแปลงสภาพ ยื่นค าขออนุญาตน าสุราสามทับไปท าการแปลงสภาพเพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดมือเพ่ือขาย โดยขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ ตามแบบ ภส.05-06/11 ท้ายประกาศนี้ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษี
ศูนย์ส าหรับสุราสามทับไปท าการแปลงสภาพในแบบค าขอดังกล่าว เมื่อสรรพสามิตพ้ืนที่อนุญาตแล้ว ให้ แจ้งให้        
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทราบ 

 ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท าการแปลงสภาพตามสูตรส่วนผสม ดังนี้ 
  สูตรที่ 1  (1) สุราสามทับ จ านวน 100 ลิตร 

                          (2) สารแปลงสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
                                     (2.1) Isopropyl alcohol (IPA) ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
                                     (2.2) Tertiary Butyl Alcohol ไม่น้อยกว่า 0.15 ลิตร 
                                     (2.3) Bitrex ไม่น้อยกว่า 1.0 กรัม 
                                     (2.4) กลีเซอรอล (glycerol) หรือ ไม่น้อยกว่า 1.0 ลิตร 
                                           กลีเซอรีน (glycerine,glycerin)” 
                                    (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563) 
                        (3) สีฟ้าพอท าให้ส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า 
 สูตรที่ 2  (1) สุราสามทับ จ านวน 100 ลิตร 
                         (2) Tertiary Butyl Alcohol ไม่น้อยกว่า 0.15 ลิตร 
                         (3) Bitrex ไม่น้อยกว่า 1.0 กรัม 
                         (4) สีฟ้าพอท าให้ส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า 

            ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ ตามข้อ 3 ยื่นแบบรายการภาษีและ
ช าระภาษีส าหรับสุราสามทับ (แบบ ภส.03 - 07) ตามจ านวนสุราสามทับที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ก่อนการน าสุราสามทับ ไปท าการแปลงสภาพ 

            ข้อ 6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแยกเก็บสุราสามทับที่แปลงสภาพแล้วไว้เป็นสัดส่วนภายในโรง
อุตสาหกรรม ไม่ให้ปะปนกับสุราสามทับหรือสุราชนิดอ่ืน และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดท าบัญชี รับ - จ่าย สุรา
สามทับแปลงสภาพ ตามแบบ ภส.05-06/12 ท้ายประกาศนี้เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ 
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 “ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย ที่ยังไม่ได้น าออกจากโรงอุตสาหกรรมและส่งมอบให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต    
ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่  
 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมิได้น าสุราสามทับแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรมและส่งมอบให้ผู้ใช้
ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย ภายในวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2563  ให้แจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
เพ่ือตรวจสอบจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ถือว่าสิทธิในการเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ส าหรับสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยให้สรรพสามิตพ้ืนที่บันทึกจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพ
ที่สิทธิในการเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สิ้นสุดลงไว้ในแบบ ภส.05-06/11 ด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) 
 

หมวด 3 
การจ าหน่ายสุราสามทับแปลงสภาพ 

----------------------- 
 

            ข้อ 7 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลง
สภาพ ต้องส่งมอบสุราสามทับแปลงสภาพให้แก่ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว
เท่านั้น โดยไม่ส่งมอบให้แก่บุคคลอ่ืน 

            ข้อ 8 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดท าฉลากส าหรับใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราสามทับแปลงสภาพที่จะขาย 
โดยฉลากจะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
                  (1) ชื่อ และสถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรมที่ท าการแปลงสภาพ 
                  (2) สูตรส่วนผสมที่ใช้แปลงสภาพ 
                  (3) วัน เดือน ปี ที่บรรจุภาชนะ 
                  (4) ปริมาตรสุทธิ 
                  (5) ข้อความ “อันตรายห้ามบริโภคโดยเด็ดขาด” 

           ข้อ 9 กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ส าหรับสุราสามทับ  ที่น าไปท าการแปลงสภาพ และต้องเสียภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมในอัตราที่ใช้บังคับ ณ 
วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
 

 

หมวด 4 
การขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ 

ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย 
--------------------------- 

            “ข้อ 10 ผู้ที่ประสงค์จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบเพ่ือขาย ตามประกาศนี้ ให้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย ตามแบบ ภส.05 -06/13 ท้ายประกาศนี้ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่  



จุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8  
---------------------------------------------------------------------------- 

   
 

     24 
 

 

ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพตั้งอยู่ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 2 ลงวันที่16 มีนาคม 2563) 

            “ข้อ 11 การขออนุญาตใช้สุราสามทับแปลงสภาพส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย ให้ขอได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 ลิตร 
            สุราสามทับแปลงสภาพจ านวนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย ซึ่งยังมิได้รับมอบและน าออกจากโรงอุตสาหกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563    
ให้ถือว่าการอนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพสิ้นผลไปส าหรับสุราสามทับแปลงสภาพจ านวนนั้น 
           ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบเพ่ือขาย ต้องแจ้งจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือซึ่งรับมอบไปแล้ว แต่ยังมิได้น าไปใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ และยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าตรวจสอบและ
บันทึกจ านวนสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือ ณ สถานที่ที่ใช้สุราสามทับแปลงสภาพดังกล่าว 
           เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบเพ่ือขาย ใช้สุราสามทับแปลงสภาพครบถ้วนตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพทราบโดยเร็ว” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) 

           ข้อ 12 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

          ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันออกประกาศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 

   (ลงชื่อ)    พชร อนันตศิลป์ 
            (นายพชร อนันตศิลป์) 
            อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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จากการที่ส่วนกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตภาคที่  8 ได้เข้าร่วมโคร งการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจัดโดย ส านักงาน ป.ป.ช. โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างวิทยากร เครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
และการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  เพ่ือให้การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ โอกาสนี้ส่วนกฎหมายจึงขอน าองค์ความรู้บางส่วนที่ได้รับจากการ
อบรมมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านในหัวข้อ “การประยุกต์หลักความพอเพียงโดยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต” ปรากฏตามข้อความต่อไปนี้ 

 
      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2493  ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นับเป็นเวลา 70 ปี  ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาน 
ที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และความสุขอย่างทั่วถึงกันทั้ง

ประเทศโดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
18 กรกฎาคม 2517  โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎรมานาน
กว่า 40 ปี เพ่ือให้ราษฎรสามารถด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตน สามารถด ารงชีพปกติสุข
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
 

    การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG 
: จิตพอเพียงต้านทุจริต 

          “การพัฒนาประเทศ  จ าเป็นต้องท าตามล าดับ ขั้นแรกต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือ
ได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้
แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุล   
ในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศ
ก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้” 
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  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ(United Nations : UN) โดยนายโคฟี อันนัน 

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(The Human Development Lifetime Achievement Award) เพ่ือเทิดพระเกียรติ
เป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย นายโคฟี อันนัน ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ    
พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการ
กลั่นกรองในการบริโภค เน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถต้านทานผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์ “ทางสายกลาง” จึงเป็นการตอกย้ าแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย
(United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ใน
รายงานประจ าปี 2007 เพ่ือเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศท่ัวโลก  
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย
ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าไว้ว่าหากยุทธศาตร์ชาติฯ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก   
ทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัว
ต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบ

ของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออก
ผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่ า  
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่
ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ท าให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริต เนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 
             เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริง
กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
ฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ,2560) เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 
 
 

ค าอธิบายความหมาย “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและ
ส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกัน
ตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้งไม่เบียดเบียน
ตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ(Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize) 
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ที่มา : ส่วนกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

 T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติบนฐาน
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ด้าน
ความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้(realize) 

 R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์การและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความ
ตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการ
ทุจริต ในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 

 O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชน มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเอง  และส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส ความพอเพียง และ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 

 N  (Knowledge) : ความรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต 
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าท าทุจริต และ
ความไม่ทนเม่ือพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 G (generosity) : ความเอ้ืออาทร คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา น้ าใจต่อกัน บนฐานของจิต
พอเพียงต้านทุจริต  ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 
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ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มีแนวนโยบายพร้อมก าชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  ซึ่งดร.อุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ หากน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตรา
ภาษีศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพ่ือเป็นการลดต้นทุนทางภาษีและให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 
โดยการให้สิทธิทางภาษีในอัตราภาษีศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ดังกล่าว สั่งการให้มีการบูรณาการการท างาน

ร่วมกันระหว่างธนาคารออมสิน ส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและองค์การสุรา เตรียมผลิตและ
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่ ใช้
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดย
มาตรฐานองค์การสุราให้แก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส จ านวน 
1,000,000 ชิ้น ขนาด 25 ml. โดยเริ่มแจกจ่าย
ได้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ผ่านเครือข่าย
ธนาคารออมสินทุกสาขา อีกทั้งให้กรมสรรพสามิต
ประสานความร่วมมือไปยังสมาคมการค้าผู้ผลิต 
เอทานอลไทย สมาคมเอทานอลจากมันส าปะหลัง 
และผู้ประกอบการโรงงานเอทานอล รวมจ านวน 

26 โรงงาน เพ่ือขอสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ หากน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ     
โดยการให้สิทธิทางภาษีอัตราศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) จ านวนกว่า 300,000 ลิตร น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดมือ โดยจะกระจายไปยังส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่       
ทั่วประเทศ และให้แต่ละพ้ืนที่ส่งมอบแอลกอฮอล์หรือสุราสามทับให้กับหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือ
เป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   โดยมี ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้บริหารกรมสรรพสามิต 
ผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหารส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหารองค์การสุรา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่    
กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

สู้ภัย COVID-19 

    กระทรวงการคลังร่วมใจ  

ใจ 
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ก่อนโควิด-19 จะมา โลกเครียดจัดอยู่แล้ว 

 ความเหลื่อมล้ าอย่างสุด ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ท าให้โลก
เครียดจัด สมทบด้วยความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ลัทธิ อุดมการณ์ 
ศาสนา สีผิว เกิดสภาพขัดแย้งที่รุนแรงยุ่งเหยิงจนไม่มีทางออก ดังที่เห็นได้ใน
ตะวันออกกลาง ระดับความแค้นของโลกมุสลิมที่มีต่อการที่มหาอ านาจตะวันตก
ผลักดันให้มีการตั้งประเทศอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์พุ่งสุดขีดปรอท พร้อม
ที่จะท าให้ท าอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นระเบิดฆ่าตัวตาย สงครามยิฮาร์ด ขับ
เครื่องบินชนตึก ก่อการร้ายสากล หรือทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถ้ามี การพยายาม
สร้างและสะสมอาวุธนิวเคลียร์เป็นภัยที่คุกคามโลกทั้งใบ 

 ความเครียดในตัวมนุษย์เองก็พุ่งสูง และแสดงอาการในรูปต่าง ๆ ทางจิต
ประสาทและสังคม เช่น โรคซึมเศร้า การติดยาเสพติด การฆ่าตัวตาย การฆ่าผู้อ่ืนตายโดยไม่ปรากฏสาเหตุ เช่น การ
กราดยิงที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า ความกลัว ความวิตกกังวล ความรุนแรง ยิ่งไปกระตุ้นสมองส่วนหลังหรือสมอง
สัตว์เลื้อยคลานให้กัมมันตะมากขึ้น ท าให้มนุษย์ท าอะไร ๆ ตามสัญชาตญาณมากกว่าปรีชาญาณ ยิ่งเพ่ิมความรุนแรง
ให้โลก 

 ความรุนแรงในโลก นอกจากความรุนแรงอย่างโจ่งแจ้ง เช่น การฆ่ากันตายในสงครามโลกและสงครามอ่ืน  ๆ 
เป็นร้อยล้านคน ยังมีความรุนแรงอย่างเงียบ (Silent violence) ได้แก่ ความยากจนและความอยุติธรรมในสังคม     
ซึ่งก่อความทุกข์ยากและคร่าชีวิตประชาชนจ านวนมากกว่าจากความรุนแรงชนิดโจ่งแจ้งหลายเท่าตัว 

 โลกที่เครียดจัดขนาดนี้จะต้องระเบิดไปทางใดทางหนึ่ง เช่น เกิดมิคสัญญีกลียุค หรือสงครามล้างโลกหลาย  ๆ 
ครั้ง จนกระทั่งโลกลดระดับความเครียดลง 

 โควิด-19 มาช่วยป้องกันสงครามโลกครั้งใหญ่สู่ทิศทางใหม่ เพราะวิกฤติโควิด-19 คราวนี้ กระทบหมดทั้งโลก
ทุกมิติ และไม่มีผู้ชนะ มีแต่ผู้แพ้ 
 
โลกยุคใหม่ หลังวิกฤติโควิด-19 ท าไมและอย่างไร 

 โควิด-19 เป็นวิกฤตที่ท าให้เกิดจิตส านึกใหม่ระดับโลกที่ใหญ่พอที่จะท าให้โลกเปลี่ยนโลกยุคใหม่หลัง COVID-
19 เป็นเหตุผลสู่สภาพใหม่ 7 ประการ (7N) 

       1. จิตส านึกใหม่ (New Consciousness) เป็นจิตส านึกใหญ่ที่หลุด
ออกจากสภาวะเดิมอันเล็กและคับแคบ จากการที่เห็นโลกทั้งโลก ทุกสิ่งทุก
อย่างถูกกระทบกระเทือนจากไวรัสตัวเล็กนิดเดียวเพราะสรรพสิ่งล้วน
เชื่อมโยงกว้างใหญ่ไพศาล จิตส านึกใหญ่ท าให้หลุดเป็นอิสระจากการถูก
บีบคั้นอยู่ในความคับแคบ เหมือนคนที่ออกจากคุกอันจ ากัดและบีบบังคับ
ออกมาสู่โลกกว้าง ท าให้เห็นความจริง มีความแจ่มแจ้ง มีความสุข มี
ศักยภาพ หรือเรียกว่ามีชีวิตจิตใจใหม่ ที่ท าให้สิ่งใหม่อ่ืน ๆ เกิดตามมา 

    โลกยุคใหม่หลัง COVID-19 

ไปด้วยกัน 
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 2. การรับรู้ใหม่ (New Perception) การรับรู้เป็นฐานการคิด การรับรู้ที่ผิดน าไปสู่การคิดผิด ๆ ความจริงคือ
สรรพสิ่งเชื่อมโยงเป็นทั้งหมดหรือองค์รวม (Wholeness) หนึ่งเดียวกัน การรับรู้แบบแยกส่วน คิดแบบแยกส่วน ท า
แบบแยกส่วน คือต้นเหตุของการเสียสมดุล และความรุนแรงในโลกยุคเก่า การรับรู้ใหม่ตามความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ ว่าสรรพสิ่งอยู่ในความเป็นทั้งหมดเดียวกัน จะท าให้ตระหนักรู้ว่ามนุษย์ทั้งผองพ่ีน้องกัน อยู่ในองค์รวมหรือ
ร่างกายเดียวกัน 

 3. วิธีคิดใหม่ (New Thinking) วิธีคิดเก่าคือคิดแบบ
แยกส่วน วิธีคิดใหม่คือคิดแบบบูรณาการ(Integration) การแยก
ส่วนท าให้ขาดบูรณาภาพและเสียสมดุล การบูรณาการท าให้เกิด
บูรณภาพและดุลยภาพ 

 4. การท าใหม่ (New Action) การท าเก่าคือการท าแบบ
แยกส่วน การท าใหม่คือการพัฒนาอย่างบูรณาการ (Integrated 
development) การช าแหละออกเป็นส่วน ๆ เช่น ช าแหละโค 
ช าแหละสุกร ท าให้สิ้นชีวิต ชีวิตคือการเชื่อมโยง การพัฒนาคือ
การเชื่อมโยง หรือบูรณาการทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน  

 5. ความมุ่งหมายใหม่ (New Purpose) ความมุ่งหมายใหม่คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล (Living 
Together) ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม ไม่ใช่การแข่งขัน การสร้างความมั่งคั่ง 
การเอาชนะแบบเก่า ๆ ซึ่งน าไปสู่การแตกสลายทางสังคมและการเสียสมดุล การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุลต้องเป็นสิ่ง
สูงสุดที่ก าหนดระบบต่าง ๆ ให้สนอง เช่น ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง ไม่ใช่เอาระบบเศรษฐกิจที่ผิด  ๆ เป็นตัวตั้ง
อย่างที่แล้วมา แล้วไปท าให้การอยู่ร่วมกันแตกสลายหักพัง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติจึงส าคัญสูงสุด ต้องถือการอยู่
ร่วมกัน (Living Together)  

 6. ระบบการอยู่ร่วมกันใหม่ (New System of Living) ระบบเศรษฐกิจที่ผิดในยุคสมัยที่ผ่านมา อันเกิดจาก
การคิดแบบแยกส่วน ขาดความคิดเชิงองค์รวมว่าทั้งหมดเป็นส่วนของร่างกายเดียวกัน จะปล่อยให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ขาดโลหิตไปหล่อเลี้ยงมิได้ มีความเห็นผิดว่าระบบเศรษฐกิจคือการแข่งขันเสรีเพ่ือสร้างความมั่งคั่ง ท าให้สังคมแตก
กระจาย (social disintegration) เหลื่อมล้ า เป็นตะปุ่มตะป่่า ไม่สมดุล บีบคั้น อย่างชวนเวทนา ลองดูสลัมคนจนใน
สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง  

 สังคมยุคใหม่หลังโควิด-19 ที่ใช้หลักคิดองค์รวม บูรณาการ และความมุ่งหมายใหม่ ว่าเป็นสังคมแห่งการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสมดุล (Living Together) จะมีการจัดระบบใหม่ ที่มีชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลขนาดต่าง ๆ 
ให้ เลือก ตั้งแต่ชุมชนเล็กสุด ๆ มีคนไม่กี่คน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  ไปจนถึงชุมชนโลก (World 
Community) โดยแต่ละชุมชนมีความเป็นองค์รวม (Holistic) ของตัวเอง และทั้งหมดสัมพันธ์กันแบบ chaordic    

ซึ่งเป็นการถอนตัวจากโครงสร้างอ านาจ ไปเป็นโครงสร้างเชิงธรรม
(ชาติ) ที่ เคารพความหลากหลาย ทุกชุมชนองค์รวมมีสิทธิ์และ
ศักดิ์ศรีในการอยู่ร่วมกันตามความเชื่อ คุณค่า ลัทธิ อุดมการณ์ของ
ตน ๆ ที่แตกต่างหลากหลายกันไป ไม่มีใครมีอ านาจเหนือใคร สังคม
ในระบบ chaordic จึงปราศจากความขัดแย้งในระบบความเชื่อ 
คุณค่า ลัทธิ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สีผิว ฯลฯ 
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  7. ยุคใหม่ของมนุษย์ชาติ (New Era of Mankind) วิกฤติโควิด-19 ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของยุคเก่าที่ผิด
ธรรมชาติ เริ่มต้นสู่ยุคใหม่ที่มนุษย์หันมาใช้ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ เกิดจิตส านึกใหม่ เข้าถึงความจริงตาม
ธรรมชาติ ตามล าดับ N1 N2 N3 N4 N5 จนกระทั่งถึง N6 สามารถสร้างระบบการอยู่ร่วมกันใหม่ ที่ถือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสมดุลเป็นสิ่งสูงสุด ที่ก าหนดระบบเศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืน ๆ ให้สนองตอบความมุ่งหมายของสิ่งสูงสุด 
ไม่ใช่เอาระบบเศรษฐกิจที่ผิดมาเป็นสิ่งสูงสุด แล้วผลักดันสังคมให้แตกกระจายและเสียสมดุลอย่างในยุคที่ผ่านไป 
 

 ดังนี้ โลกก็จะเกิดบูรณภาพและดุลยภาพ ท่ามกลางความหลากหลาย มีปรกติสุขและความยั่งยืน เป็นอารยธรรม
ใหม่ที่จะผุดบังเกิดขึ้นหลังวิกฤติโควิด-19 

 ส่วนยุคใหม่ของมนุษยชาติจะมีชื่อเรียกว่าอะไร ถ้ามนุษย์จ านวนมากได้สัมผัสคุณสมบัติใหม่อันมหัศจรรย์ของ
ความเป็นองค์รวม นามก็จะปรากฏขึ้นเอง 
 

            
 ที่มา : บทความโดย นายแพทย์ ประเวศ วะสี 
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     แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  
                 (Work from Home) 
   กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการ 

1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งต้องไม่กระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน และการให้บริการต่อประชาชน 
2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ต้องค านึงถึงหลักการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ 
    มาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยลดความเสี่ยงใน 
    การแพร่กระจายโรคในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากการเดินทางไปกลับสถานที่ท างาน 
3. การก าหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ควรมีความยืดหยุ่น 
    คล่องตัวเหมาะสมกับสถานการณ ์

    Work From Home : WFH 

ผู้ปฏิบัติงาน 

1. จัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม และการเข้าถึงระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับท างานนอก  
    สถานที่ตัง้ 
2. ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน บทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
    สื่อสาร 
3. เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง รายงานสถานะทางสุขภาพตามระบบที่หน่วยงานก าหนด หากพบว่า  
    ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อยให้ไป 
    พบแพทย์ทันท ี
4. หมั่นท าความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู 
    ห้องน้ าด้วยน้ าผสมผงซักฟอก น้ าผสมน้ ายาฟอกขาว น้ ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโป  
    คลอไรท ์0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70% 
5. ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือมา 
    สัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น 
6. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางร ะบบ 
    ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 
7. งดออกจากบ้าน หรือที่พักอาศัย หากไม่มีความจ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ 
8. กรณีจ าเป็นต้องพบปะผู้อ่ืน ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า  1 – 2 
    เมตร 
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ที่มา : กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณะสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา 

1. ก าหนดมาตรการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ขององค์กร ก าหนดระยะเวลา ในการ 
    ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยค านึงถึงหลักการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการ 
    ป้องกันควบคุมโรค 
2. จัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสารส าหรับการประชุมทางไกล และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
3. จัดระบบหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยี  
    สารสนเทศและการสื่อสาร 
4. เพ่ิมความตระหนักให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ  
    ในการป้องกันตนเองและผู้อ่ืน เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อย ๆ การเว้น  
    ระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 - 2 เมตร หรือเท่าที่จะเป็นไปได้ 
5. จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนบริเวณสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ราว 
    บันได ลูกบิด ประตู ห้องน้ า ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก น้ าผสมน้ ายาฟอกขาว น้ ายาท าความสะอาดที่มี  
    ส่วนผสมของโซเดียม  ไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70% ทั้งนี้ในขณะท าความสะอาดควรเปิด 
    ประตู/หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ 
6. จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก ในพนักงาน เมื่อกลับเข้าท างาน รวมทั้งบุคคลภายนอก  
    ที่มาติดต่องานทุกคน 



โทร 0-7728-4681  https://www.excise.go.th/region8

30/119 ม.2 ต.มะขามเตย อ.เมอง จ.สราษฎรธานี ื ุ  ี

สำนักงานสรรพสามิตภาคท 8ี




