


 

 

      สวัสดีค่ะ พบกับจุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 

ในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีมหามงคลยิ่งที่พสกนิกรชาวไทย  ได้แสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี ความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้มีโอกาสชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ           

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  แห่งราชวงศ์จักรี       

อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของประเทศไทย พระองค์

ท่านได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งสรา้งความปลืม้ปิติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง 

      จุลสารฉบับนี้ได้สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ และผลการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิด

กฎหมายสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด รวมทั้งภาพ

กิจกรรมต่าง ๆ ในรอบ 6 เดือน พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับ “การด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถยนต์ที่อยู่    

ในข่ายเสียภาษีสรรพสามิต” “จุดเปลี่ยนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหาร

ป้องกันการทุจริต” “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง  “วันสารทไทยหรือวันสารทเดือนสิบ”        

มาฝากผูอ้่านทุกทา่น 

       กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน...แล้วพบกันใหม่       

ฉบับหน้านะคะ                
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  ตุลาคม 2562 
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ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต(รายพื้นที่)  

เปรียบเทยีบปีก่อน และ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8  
                                    หน่วย:บาท 

 
 

 

 
 

 

 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1  สุ ร า ษฎ ร์ ธา นี 2,449,781,735.57   2,667,827,725.99  -218,045,990.42 -8.17 2,410,350,100.00    39,431,635.57 1.64

2 ก ร ะ บ่ี 21,693,985.26       22,114,454.54      -420,469.28 -1.90 9,772,200.00        11,921,785.26 122.00

3  ชุม พ ร 10,990,147.11        62,321,251.34      -51,331,104.23 -82.37 9,724,900.00        1,265,247.11 13.01

4  น ค ร ศ รี ธร ร ม ร า ช 409,007,477.57     351,646,398.31    57,361,079.26 16.31 324,349,800.00     84,657,677.57 26.10

5  พั งงา 5,651,750.35         5,666,109.69       -14,359.34 -0.25 5,524,600.00        127,150.35 2.30

6  ภู เก็ ต 99,809,123.46       81,257,818.88      18,551,304.58 22.83 76,582,900.00       23,226,223.46 30.33

7  ร ะ น อ ง 3,914,071.11         3,679,173.90       234,897.21 6.38 3,469,300.00        444,771.11 12.82

รวม 3,000,848,290.43 3,194,512,932.65 -193,664,642.22 -6.06 2,839,773,800.00 161,074,490.43 5.67

ล ำดับ พ้ืนท่ี เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว
เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว

เป้ำหมำย
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

ส ราษ ร  านี

8  6  
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   2 

  มพร
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  ผลการปฏิบัติงาน 
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ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต  เปรียบเทยีบปีก่อน และ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 
                                                           หนว่ย:บาท 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1 สุ ร า   1,463,128,493.48    1,371,795,011.77   91,333,481.71 6.66 1,572,549,300.00    -109,420,806.52 -6.96 

2 เบียร์ 251,607.00           379,200.80         -127,593.80 -33.65 -                    251,607.00 0.00

3 ไน ท์ค ลั บแล ะ ดิ ส โก เธค 44,094,190.99       24,681,684.84      19,412,506.15 78.65 27,983,200.00       16,110,990.99 57.57

4 อ า บน ้ า หรื อ อ บตั ว แล ะ น ว ด   4,198,114.04         4,926,984.84       -728,870.80 -14.79 4,614,900.00         -416,785.96 -9.03 

5 ร ถ ยน ต์ 280,725.28           195,450.44          85,274.84 43.63 -                    280,725.28 0.00

6 น ้ า มั น แล ะ ผ ลิ ต ภั ณฑ์น ้ า มั น 358,941,604.93      861,132,501.82     -502,190,896.89 -58.32 297,021,000.00      61,920,604.93 20.85

7 เค ร่ื อ งด่ื ม 978,946,599.44      813,610,611.46     165,335,987.98 20.32 833,870,200.00      145,076,399.44 17.40

8 ภ า ษีอื่ น  ๆ 772,566.26           664,362.74         108,203.52 16.29 -                    772,566.26 0.00

9 ผ ลิ ต ภั ณฑ์เค ร่ื อ งหอ ม  625,656.45           139,947.23          485,709.22 347.07 114,300.00           511,356.45 447.38

10 ส น า ม ก อ ล์ ฟ 45,896,794.87       46,890,340.86      -993,545.99 -2.12 40,583,100.00       5,313,694.87 13.09

11 ยา สู บ 37,809,725.71       6,342,592.00       31,467,133.71 496.12 5,718,900.00         32,090,825.71 561.14

12 แบต เต อ ร่ี 36,356.00            16,768.08           19,587.92 116.82 -                    36,356.00 0.00

13 จกั ร ยา น ยน ต์  639,198.82           410,476.38          228,722.44 55.72 -                    639,198.82 0.00

14 ไพ่ 3,354.40              8,028.00            -4,673.60 -58.22 -                    3,354.40 0.00

15 ร า ยได้ เบ็ด เต ล็ ด  65,223,302.76       63,318,971.39      1,904,331.37 3.01 57,318,900.00       7,904,402.76 13.79

รวม 3,000,848,290.43  3,194,512,932.65  -193,664,642.22 -6.06 2,839,773,800.00  161,074,490.43 5.67

ล ำดับ ประเภทสินค้ำ เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว
เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว

เป้ำหมำย
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย
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 จ ำนวน  ค่ำปรับ  จ ำนวน  ประมำณกำร  จ ำนวน  ประมำณกำร  จ ำนวน ค่ำปรับ

 (คดี)  (บำท)  (คดี)  (บำท)  (คดี)  (บำท)  (คดี) (บำท)

สุรำษฎร์ธำนี 276     4,243,992.29   1         508,032.00    -         -             277     4,752,024.29

กระบ่ี 70       878,712.59      2         1,103,094.00  -         -             72       1,981,806.59

ชุมพร 50       1,334,887.40  3         497,090.00     7         260,000.00 60       2,091,977.40

นครศรีธรรมรำช 313     6,295,886.45  5         1,126,000.00  -         -             318     7,421,886.45

พังงำ 81       1,376,406.99   -         -                -         -             81       1,376,406.99

ภูเก็ต 142     1,160,394.72   -         -                -         -             142     1,160,394.72

ระนอง 62       1,524,239.02   -         -                -         -             62       1,524,239.02

รวม 994     16,814,519.46  11        3,234,216.00  7         260,000.00 1,012   20,308,735.46

ส ำนักงำน

สรรพสำมิตพ้ืนท่ี

รำยละเอียดจ ำนวนคดี ค่ำปรับ และกำรต้ังข้อกล่ำวหำ

คดีเปรียบเทียบปรับ (1)  คดีฟ้องศำล (2)  คดีไม่มีตัว (3)
รวมท้ังส้ิน

(1)+(2)+(3)

ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 
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  ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

พิ ีเจริญพระพ ท มนต และถวายพระพร ัยมงคล 

 นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเจริญ      

พระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวง 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 

พิ ีลงนามถวายพระพร ัยมงคล และพิ ถีวายสัตย ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารา การท่ีดีและพลังของแผ่นดนิ 

นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 น าข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพร        

ชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
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พิ ีถวายเครื่องรา สักการะและพิ จี ดเทียนถวายพระพร ัยมงคล 

         นางสุรีย์ ศรสีุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 น าข้าราชการรว่มพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธี

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้า       

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี วันที่ 28 กรกฎาคม 2562   

 

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

      นางสุรีย์  ศรีสุข  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8  และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 

"ป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ"  โดยวิทยากรผู้ช านาญการจากส านักงานป้องกัน  

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎรธ์านี ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 วันที่ 7  สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเสรมิสร้างการท างานเป็นทมีและสร้างสัมพัน ภาพภายในองค กร 

        นางสุรีย์  ศรีสุข  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8  จัดกิจกรรมเสริมสร้างการท างานเป็นทีม       

และสรา้งสัมพันธภาพภายในองคก์ร โดยรว่มกันปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณสันม้าน  า ต าบลม่วงกลวง อ าเภอ

กะเปอร ์จังหวัดระนอง  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
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สัมมนาเ ิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทมีงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปงีบประมาณ 256  

           นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ         

เพื่อพัฒนาทีมงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และพื นที่

ในสังกัด  ณ โรงแรม บี.ซี.บดินทรร์สีอร์ท จังหวัดระนอง วันที่ 9 กันยายน 2562 

โครงการสัมมนายกระดับการท างานเป็นทมีและสร้างสัมพัน ภาพในองค กร 

นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนายกระดับ     

การท างานเป็นทีมและสรา้งสัมพันธภาพในองค์กร ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วันที่ 13-14  กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน  นย รา การสะดวก (GECC) 

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปีงบประมาณ 

2562 ณ ห้องประชุมปรนิซแ์กรนด์บอลรูม ชั น 11 โรงแรมปรนิซพ์าเลซ มหานาค กรุงเทพ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 
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ออกหน่วยบริการ “โครงการบ าบัดท กข  บ าร งส ข สร้างรอยยิ้มให้ประ า น”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

การจัดรายการวิทย  “สรรพสามิตเพื่อ  รกจิและสังคม” ทางคลื่นความถี่ 8   5 เมกะเฮิร ทซ   

สถานีวทิย กระจายเสียงแหง่ประเท ไทย จังหวัดส ราษ ร  านี  ท กวันอังคาร เวลา       –       น  
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ประมวลภาพงานปราบปรามผู้กระท าผิด 
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กรมสรรพสามิตได้ตอบข้อหารอืเกี่ยวกับการด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถยนต  

ที่อย ่ในข่ายเสียภาษีสรรพสามิต ต่ออ ิบดีกรมการขนส่งทางบก  

ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ด่วน ที่ กค  6 6/ 2    ลงวันที่   มิถ นายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรถยนต์ที่เข้าข่ายการผลิตหรือดัดแปลง ตามความใน

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

ข้อ 1.1 การแก้ไขเพิ่มเติมหรอืดัดแปลงตัวถัง 

1) เปลี่ยนกระจังหน้า กันชนหน้าหลัง เปลี่ยนไฟหน้า – ไฟท้าย ท าให้แบบรุ่นรถเปลี่ยนไป เช่น TOYOTA 

FORTUNER ปี 2005 เป็น TOYOTA FORTUNER ปี 2018 

2) ติดตั งหลังคา Sunroof 

 กรณีตาม 1) และ 2) ไม่ท าให้รูปแบบของรถยนต์เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะส าคัญ อันจะถอืว่าเป็นการท า 

ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้ารถยนต์ ตามนิยามค าว่า “ผลิต” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู้ใดที่ได้กระท าการดังกล่าว จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

3) รถที่มีการตัดครึ่งคันท าให้แบบรุ่นรถเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น NISSAN CEFIRO เป็น NISSAN SKYLINE    

รถกระบะแบบมีแค็ป เป็นแบบไม่มีแค็ป 

4) เปลี่ยนจาก รย.1 เป็น รย.3 หรือเปลี่ยนจาก รย.2 เป็น รย.3 (เก่ียวข้องกับความมั่นคงของห้องโดยสาร 

และรูปลักษณข์องรถเปลี่ยนไป) 

5) ดัดแปลงเปลี่ยนตัวถังจากยี่ห้อหนึ่งไปเป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง 

6) ดัดแปลงเปลี่ยนตัวถังจากแบบรุ่นหนึ่งไปเป็นอีกแบบรุ่นหนึ่ง เช่น รถกระบะ TOYOTA MIGHTY – X เป็น 

TOYOTA TIGER 

 การด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถยนต์ 
ที่อยู่ในข่ายเสียภาษสีรรพสามิต 

ประเด็นท่ี  1 
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กรณีตาม 3) – 6) หากมีการเปลี่ยนชิ นส่วนบางประเภท เช่น เปลี่ยนหัวเก๋ง เปลี่ยนแชสซีส์ เปลี่ยน

เครื่องยนต์ หรือตัดต่อตัวถัง กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการผลิต ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2560 จึงต้องเสียภาษีสรรพสามิต    

ข้อ 1.2 การแก้ไขเพิ่มเติมหรอืดัดแปลงระบบรองรับ  

1) ยกสูง โหลดเตี ย ไม่ตัดต่อตัวถัง แบบรุ่นไม่เปลี่ยน 

2) จากแหนบแผ่นเป็นถุงลม ไม่ตัดต่อตัวถัง แบบรุ่นไม่เปลี่ยน 

    กรณีตามข้อ 1) และ 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหรอืดัดแปลงระบบรองรับดังกล่าวไม่ท าให้รูปแบบของรถยนต์

เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะส าคัญ อันจะถือว่าเป็นการท า ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้ารถยนต์ 

ตามนิยามค าว่า “ผลิต” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ

ผู้ใดที่ได้กระท าการดังกล่าว จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

3) จากระบบเดิมเป็นถุงลม ตัดต่อตัวถัง แบบรุ่นเปลี่ยน 

กรณีตาม 3) หากมีการเปลี่ยนชิ นส่วนบางประเภท เช่น เปลี่ยนหัวเก๋ง เปลี่ยนแชสซีส์ เปลี่ยนเครื่องยนต์ 

หรือตัดต่อตัวถัง กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการผลิต ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560    

จึงต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

ข้อ 1.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหรอืดัดแปลงระบบส่งก าลัง 

1) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ไม่ตัดต่อตัวถัง แบบรุ่นไม่เปลี่ยน 

2) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ตัดต่อตัวถัง แบบรุ่นเปลี่ยน 

กรณี 1) และ 2) การเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ถอืว่าเป็นการผลิต เพราะการ

เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเข้าลักษณะการปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ นจากสภาพที่เป็นอยู่เดิม การกระท าในกรณีตัวอย่าง

ข้างต้น ถอืเป็นการผลิต ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จึงต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

ข้อ 1.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงระบบบังคับเลี ยว ได้แก่ จากไม่มีเครื่องผ่อนแรงเป็นแบบมีเครื่อง

ผ่อนแรง (POWER STEERING) 

การแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงระบบบังคับเลี ยวในกรณีตัวอย่างดังกล่าว ไม่ท าให้รูปแบบของรถยนต์

เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะส าคัญ อันจะถือว่าเป็นการท า ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้ารถยนต์ 

ตามนิยามค าว่า “ผลิต” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ

ผู้ใดที่ได้กระท าการดังกล่าว จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
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                                    กรอบระยะเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับการผลิต

หรอืดัดแปลงรถยนต์ใหน้ายทะเบียนกรมการขนสง่ทางบกได้รับทราบ ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาได้ 

เนื่องจากการพิจารณาข้อหารือต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน อย่างไ รก็ดี     

การพิจารณาข้อหารือต่าง ๆ นั น ขึ นอยู่กับความเร่งด่วนของหนังสือ  รวมถึงความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน    

และภาพถ่ายประกอบการพิจารณา และต้องได้รับแจ้งผลการพิจารณาก่อนนายทะเบียนด าเนินการทางทะเบียน

ให้กับเจา้ของรถยนต์ 

                        

                                   กรณีเรื่องอยู่ในระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณก์ารประเมินภาษี หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้

ด าเนินการเสียภาษีสรรพสามิตส าหรับรถยนต์คันที่พิพาทไว้ครบถ้วน ก็สามารถน ารถยนต์ดังกล่าวออกไปใช้ได้       

แต่หากยังมิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ น ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง   

ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะมีความผิดตามมาตรา 203(1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษ

ปรับตั งแต่สองเท่าถงึสิบเท่าของคา่ภาษีที่จะต้องเสียหรอืที่เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ ากวา่สี่ร้อยบาท 

                       

                                   กรณีมีผู้น ารถยนต์ที่ เข้าข่ายการผลิตหรือดัดแปลง ตามความในมาตรา 4 แห่ง           

พระราบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาด าเนินการขอจดทะเบียนหรือเสียภาษีรถยนต์ประจ าปี กับกรมการ

ขนส่งทางบก ขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการช าระภาษีสรรพสามิต หลักฐาน

การได้รับยกเว้นภาษีหรือเสียภาษีอัตราศูนย์ จากกรมสรรพสามิตหรือส านักงานสรรพสามิตพื นที่ หากปรากฏว่า      

มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถว้น ก็สามารถรับจดทะเบียน หรอืเสียภาษีรถยนต์ประจ าปีได้ แต่หากไม่สามารถแสดง

เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ขอให้กรมการขนส่งทางบก

ระงับการจดทะเบียนหรือการเสียภาษีรถยนต์ประจ าปีนั น

ไว้ก่อน จนกว่าจะน าเอกสารหลักฐานการช าระภาษี

สรรพสามิต หลักฐานการได้รับยกเว้นภาษีหรือ      เสีย

ภาษีอัตราศูนย์จากกรมสรรพสามิตหรือส านักงาน

สรรพสามิตพื นที่มาแสดงได้ 

ทั งนี  หากน ารถยนต์ที่มิได้เสียภาษี   หรือเสีย   

ไม่ครบถ้วนออกไปใช้ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสินคา้ดังกล่าว

ย่อมมีความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 

                       

                                   กรณีการยกขอ้กล่าวอ้าง หรอืการอ้างอิงค าพิพากษา ค าวินิจฉัยอุทธรณก์ารประเมินภาษี

สรรพสามิต หรือหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมสรรพสามิต หรือส านักงานสรรพสามิตพื นที่ต่าง ๆ ย่อมมีผล

เฉพาะกรณีที่อุทธรณ์หรือพิจารณานั น อย่างไรก็ดี กรมสรรพสามิตอาจน าแนวค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือผลการ

พิจารณาดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ในกรณีที่ข้อเท็จจรงิมีลักษณะเดียวกันทุกประการ โดยต้องพิจารณา

เป็นรายกรณีไป 
 

ประเด็นที่  2 

ประเด็นที่  4 

ประเด็นที่  3 

ประเด็นที่  5 



  13   

 

 

 

 

 

การน าบล็อกเชนไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตนั น

สามารถท าได้หลากหลายมิติ   ในบทความนี จะขอแนะน าระบบยืนยันตัวตนของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน เป็นระบบแรกที่น ามาใช้เพื่อปรับปรุงและปฏิรูปประเทศให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการท างาน

ของเจา้หน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ตั งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เราคงเคยได้ยินเรื่องราวที่มีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของภาครัฐหรอืเป็นบุคคล

ที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐเข้ามาแสดงตน แล้วก็ใช้กลอุบายในการหลอกลวงประชาชนเพื่อเอาทรัพย์สิน หรือ

บังคับให้ซ ือสินค้าและบริการจากบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีต่าง  ๆ มากมาย ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งในธุรกิจ

ท่องเที่ยวจะมีคนมาแอบอ้างว่าตนเองเป็นมัคคุเทศก์ท่ีได้รับการรับรองและอนุญาตอย่างถูกต้องจากภาครัฐ มาหลอก

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ในประเทศไทยด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยร่วมมือกับ

พวกรา้นค้าหลอกให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ

หรือซ ือสินค้าในราคาแพงเกินจริง หรือหลอกให้

ไปซ ือสินค้าปลอม เช่น เพชรปลอม สินค้าท า

เลี ยน แบบ  เป็ น ต้ น  บ างรายก็ ห ลอกล วง

นักท่องเที่ยวไปรูดทรัพย์สินของมีค่าแล้วก็ปล่อย

ลอยแพทิ งไว้ตามสถานที่ทอ่งเที่ยวห่างไกล 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือมีการแอบอ้างเป็น

เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรมาหลอกลวงประชาชน ห้างร้านในเรื่องของภาษี หรือหลอกลวงในเรื่องของการขอ

บรจิาคเงินเพื่อการกุศล ซึ่งจะสรา้งความเสียหายให้กับประชาชน และห้างรา้นที่ได้ถูกรีดไถจากกลุ่มมิจฉาชพีดังกล่าว 

หรอืตัวอย่างหนึ่งที่เราจะพบเห็นได้บ่อยก็คือ  การที่ผูข้ับแท็กซ่ีไม่ได้มีใบอนุญาตในการขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้อง 

แล้วก็มาแอบอ้างล่อลวงผู้โดยสารจนเกิดการสูญเสียทรัพย์สิน หรือท าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นต้น ทั งนี ไม่เพียง

เกิดขึ นเฉพาะในหน่วยงานของภาครัฐเท่านั น   ในภาคเอกชนเองก็พบปัญหาเหล่านี เช่นกัน ตัวอย่างในพนักงานขาย

ประกันหลอกลวงประชาชนโดยจะมีผู้มาแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนขายประกัน ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง มาขาย

ประกันให้กับประชาชนต่าง ๆ แล้วก็น าเงินคา่เบี ยประกันไปใช้เอง  โดยที่ไม่ส่งเบี ยประกันให้กับบรษิัท ท าให้ประชาชน

เดือดรอ้น ไม่ได้รับการคุ้มครองจากการประกันภัย 

 

 

 

 

 

จุดเปลี่ยนภาครฐัด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน 
เพื่อสรา้งความโปร่งใสในการบริหารและป้องกันการทุจริต 
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วิธีการทั่วไปในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือหน่วยงานต่าง  ๆ ได้มีการออกบัตรประจ าตัวเพื่อยืนยันว่า        

เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บัตรประจ าตัวดังกล่าวจะถูกน าไป

แสดงให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวดูว่าตัวเองเป็นผู้ที่ถูกรับรองอย่างถูกต้อง แต่ผู้ตรวจสอบไม่รู้ว่าบัตรนั นเป็นบัตร

จริงหรือบัตรปลอม หรือบัตรอาจจะหมดอายุไปแล้ว จะเห็นได้ว่าถึงวิธีการนี จะเป็นวิธีการดั งเดิมที่มีการใช้มานาน    

แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะ ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัตรอย่างสะดวกและง่ายดายได้    

ท าให้การปลอมแปลงบัตรเพื่อแอบอ้างก็ยังคงมีให้เห็นและยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน 

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เก็บข้อมูลส่ วนกลาง 

โดยมีการเก็บข้อมูลกระจายไว้ในหลายๆ หน่วยงานได้ ท าให้เราสามารถอ่านข้อมูลจากบล็อกเชนในการตรวจสอบ

ความถูกต้อง   และก็ยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างง่ายดาย   โดยการสร้างโมบาย           

แอปพลิเคชันขึ นมาให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกบัตรประจ าตัวหรือบัตรรับรองใหม่ด้วยการใช้รหัส         

คิวอาร์โค้ด ซึ่งเป็นรหัสที่ง่ายต่อการแปลงเป็นรหัสประจ าตัวเจ้าหน้าที่/พนักงานเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ประชาชน   

ก็เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันการยืนยันตัวตนของภาครัฐ/เอกชนบนโทรศัพท์มือถือและใช้กล้องถา่ยรูปในการอ่านรหัส

ควิอาร์โค้ดจากบัตรประจ าตัวดังกล่าว ก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ โดยจะมีทั งรูปถ่ายและรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะสามารถตรวจสอบ

ยืนยัน สรา้งความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเป็นตัวแทนของภาครัฐหรอืตัวแทนของภาคเอกชนที่ถูกต้องจรงิ   

แ ต่ ห า ก ห น่ ว ย ง า น ไห น        

ยังไม่พร้อมที่จะออกบัตรประจ าตัว   

ที่มี รหัสคิวอาร์ โค้ด เพื่ อ ใช้ในการ

ยืนยันตัวตนในรูปแบบใหม่ก็สามารถ

ที่จะสร้างบัตรเสมือน (virtual card) 

โดยให้เจ้าหน้าที่/พนักงานดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันตัวเดียวกัน จากนั น     

ก็เลือกหน่วยงานที่ท างานอยู่และ

ยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง

และยืนยันตั วเองด้ วยรหั ส  one-

time-password (OTP) ที่ ส่ งผ่านมา

ทาง SMS จากนั นแอปพลิเคชันดังกล่าวจะสามารถแสดงบัตรเสมือนออกมาพร้อมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ประชาชน

สามารถใช้ในการตรวจสอบได้ ในการพัฒนาระบบดังกล่าวนี  หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเพียงแค่อัปโหลด  

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าไป ในระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน ข้อมูล

กลาง ซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลโดยก าหนดประเภทของบัตรประจ าตัวให้ถูกต้องก็เรยีบรอ้ยแล้ว 

ดังนั นระบบนี จึงมีต้นทุนในการพัฒนาที่ต่ าและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี          

ก่อนหน้านี  กล่าวคือภาครัฐจะต้องมาสร้างฐานข้อมูลกลางลงทุนทั งด้านโครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ที่มีต้นทุนสูงและต้องลงทุนในศูนย์ส ารองข้อมูลอีก การพัฒนาก็ใช้ระยะเวลานานหลายปีกว่าจะส าเร็จเรียบร้อย     

ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบส าหรับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ผู้ ใช้งานก็เพียงแค่โหลด     

แอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนดังกล่าว เพียงแอปพลิเคช่ันเดียวก็สามารถที่จะตรวจสอบบัตรประจ าตัวของ
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เจ้าหน้าที่ทั งภาครัฐและภาคเอกชนที่ออกให้ในประเทศได้ทุกรูปแบบ ทั งนี ยังสามารถใช้ตรวจสอบร้านค้า สถาน

บรกิาร คลินิก แพทย์ พยาบาล และอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้ผา่นการลงทะเบียนและรับรองจากภาครัฐ 

ส าหรับผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตน    

ของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

ด้วยโมบายแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถยืนยัน

ตัวตนผ่านบัญชีบน Facebook หรือบน Gmail 

ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการลงทะเบียน  

เมื่อมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วด้วย

การใช้คิ วอาร์ โค้ ด  ข้อมู ลของเจ้ าหน้ าที่

ดังกล่าวจะอยู่ในโมบายแอปพลิเคชันของท่าน 

ท าให้ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องทั ง 

ชื่อ ที่อยู่ รูปถ่ายได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี 

ระบบดังกล่าวยังเปิดให้ท่านสามารถประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนได้    

โดยระบบจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเป็นความลับ  เพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบความโปร่งใส 

ในการท างานและประเมินผลการด าเนินงานจากความพึงพอใจของประชาชน 

ระบบยืนยันตัวตนของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนี ยังสามารถรองรับการยืนยันแบบสองทาง 

หมายถึงบุคคลทั งสองคนสามารถยืนยันตัวตนกันได้ ตัวอย่างเช่นการตรวจบัตรแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายโดย

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐตรวจบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวก็สามารถ

ตรวจสอบบัตรประจ าตัวของเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เช่นกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐจริง ทั งนี 

หากทั งสองฝ่ายมีการใช้โมบายแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนรหัสคิวอาร์โค้ดของกันและกัน พร้อมกับการ

ยืนยันตัวตนทั งสองด้านได้พร้อมกันทันที 

การใช้ระบบนี เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนแบบสองทางสามารถใช้ตรวจได้กับทุกคนในทุกสถานที่ และทุก

เวลา การยืนยันตัวตนแบบสองทางช่วยลดปัญหาในการรีดไถของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบกับแรงงานต่างด้าว      

อีกทั งยังสามารถประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยทุก  ๆ ครั งที่มีการตรวจสอบคิวอาร์โค้ดระบบ

ดังกล่าวจะมีการบันทึกประวัติการตรวจสอบไว้ทุกครั ง จึงท าให้เราทราบว่ามีใครตรวจสอบใครบ้าง และเมื่อมีการ

ประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ระบบก็จะบันทึกข้อมูลไว้ ข้อมูลประวัติและการประเมินจะถูกเก็บ       

เป็นความลับ เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจึงจะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็สามารถ

บันทึกประวัติและพฤติกรรมของแรงงานต่างด้าวว่ามีความประพฤติดีหรือไม่อย่างไร เช่น ประพฤติตนเป็นคนดี       

ต่อสังคม ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์เป็นเครดิตทางสังคม 

(social credit) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวต่อไปในอนาคต 

ดังนั นจึงเห็นควรขอเสนอให้ภาครัฐพิจารณาพัฒนาระบบดังกล่าวขึ นมาในอนาคต เพราะจะสร้าง          

ความโปรง่ใสในการท างานของเจา้หน้าที่ภาครัฐ อีกทั งสังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์และมีความมั่นใจ นอกจากนี 

ยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ดี ให้ทั่วถึง รวมทั งสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใจระบบการตรวจสอบ

ยืนยันตัวตน และส่งเสรมิให้ใชก้ันอย่างแพร่หลาย                          ที่มา :  http://as nida ac th 
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        ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ส าหรับคน

เดินทางว่าด้วยการจองตั๋วเครื่องบิน การเช็คอินเพื่อ

ขึ นเครื่อง ถ้าวันใดที่เราเดินทางท่องเที่ยวเพียงล าพัง 

เราคงจะได้ ใช้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารใน

สถานการณต์่าง ๆ อย่างแน่นอน  

 

 

           บทสนทนาการจองตั๋วเคร่ืองบิน 

Agent: Good evening, ma’am. How may I help you? 

                     สวัสดียามเย็นคุณผู้หญิง ฉันอาจจะช่วยคุณได้อย่างไร (มีอะไรให้ช่วยไหม) 

Client: I would like to book a ticket to San Francisco. Can you tell me the schedule*  

                     of the availableflights tomorrow? 

            ฉันต้องการจองตั๋วไปซานฟรานซิสโก คุณ ช่วยบอกตารางเที่ยวบินที่ยังว่างอยู่ ของพรุ่งนี  

            แก่ฉัน ได้ไหม 

Agent:  Okay, ma’ am.  The available flights tomorrow are at 8: 30 am, 12: 00 pm, 2: 30 pm,  

           and 7 pm. 

             ได้คะคุณผู้หญิ ง เที่ ยวบินที่ ยั งว่างของพรุ่งนี  คือ เวลา 8.30 น . 12.00 น. 14.30 น . และ 

                     19.00 น. 

Client: I would like to take the 8:30 am flight. 

           ฉันต้องการเอาเที่ยวบิน เวลา 8.30 น. (ไปเที่ยวบิน 8.30) 

Agent: Would you like a business class or economy class ticket? 

            คุณต้องการตั๋วชั นธุรกิจหรอืชั นประหยัด 

Client: I’ll take the economy class. 

            ฉันจะเอาชั นประหยัด (ขอชั นประหยัด) 

Agent: Okay ma’am. Please wait for a while.  

            ได้ค่ะคุณผูห้ญิง กรุณารอสักครู ่

Client: Thank you. 

            ขอบคุณ 

 

 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และการเดินทาง 

การข้ึนเคร่ืองบิน 
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           บทสนทนาการเ ็คอินขึ้นเคร่ืองบิน 

Agent: Good day! May I ask where you are flying today? 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ดิฉันขอถามว่าคุณก าลังจะบินไปไหนวันนี  (มิทราบว่าวันนี จะบินไปไหน) 

Client: I am flying to Chiang Mai. 

ฉันก าลังจะบินไปเชียงใหม่ 

Agent: Show me your passport please. 

แสดงพาสปอร์ตของคุณแก่ดิฉันหน่อย (แสดงพาสปอร์ตให้ดูหน่อย) 

Client: Here it is. 

มันอยู่นี่ (นี่ค่ะ) 

Agent: Thank you. Do you have luggage to check in? 

ขอบคุณ คุณมีสัมภาระที่จะตรวจ ใช่ไหม 

Client: Yes. I have one suitcase and I have a handbag to carry on. 

ใช่ค่ะ ฉันมีกระเป๋าหนึ่งใบและฉันมีกระเป๋าสะพายที่จะน าไปด้วย 

Agent: Here is your boarding pass. Have a good trip. 

นี่คือบัตรขึ นเครื่องของคุณขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ 

Client: Thank you!  

ขอบคุณ 

 

 บทสนทนาการจองห้องพัก 

Receptionist: Good morning, Grand Hotel. May I help you? 

         อรุณสวัสดิ์ (นี่คือ)โรงแรมแกรน มีอะไร ให้ฉัน ช่วยคะ (มีอะไรให้รับใช้) 

Caller: Yes, please. I’d like to book a room for next week. 

มีครับ ผมต้องการจองห้องครับส าหรับสัปดาห์หน้า 

Receptionist: Would you like a single or a double room? 

         คุณต้องการห้องเดี่ยวหรอืห้องคู ่

Caller: A single room please. 

ห้องเดี่ยวครับ 

Receptionist:  How long will you be staying? 

คุณจะพักนานแค่ไหน 

Caller: I’ll be arriving on July 10th and staying for 3 nights. How much is it per night? 

ผมจะไปถงึวันที่ 10 กรกฎาคม และจะพักเป็นเวลา 3 คนื ราคาเท่าไหรต่่อหนึ่งคนื 

Receptionist: 1,000 baht a night, sir. 

         1,000 บาท ต่อคนืคะ่ 

 

การเข้าพักโรงแรม 
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Caller: Is breakfast included? 

รวมอาหารเช้าด้วยหรอืเปล่า 

Receptionist: That’s right. May I have your name, please? 

          ถูกต้อง ฉันขอทราบชื่อของคุณด้วยคะ่ 

Caller: Sure. My name’s John Kay. 

ได้สิ ผมชื่อจอห์นเคย์ 

Receptionist: Thank you for chooising to stay with us. 

         ขอบคุณครับ ที่เลือกจะพักกับบเรา 

  บทสนทนาการเ ็คอินเข้าพัก 

Receptionist: Good evening, sir. Can I help you? 

         สวัสดีตอนเย็นคะ่ ฉันสามารถช่วยคุณได้ไหมคะ่ (มีอะไรให้รับใช้) 

Guest: Good evening. I’d like to check in, please. 

สวัสดีตอนเย็น ผมต้องการเช็คอินครับ 

Guest: Yes, it’s in the name of John Kay. 

ครับ ในนามของ จอห์น เค 

Receptionist:  Ah yes, Mister Kay.  Could you fill this out, please? Will you need a newspaper  

                               in the morning? 

         อา ใช่ค่ะ คุณเค ช่วยกรอกอันนี  ให้หน่อยคะ่ คุณต้องการหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าไหมคะ 

Guest: No, thank you. 

ไม่ ขอบคุณ 

Receptionist: How you will be paying? 

         คุณจะช าระอย่างไร 

Guest: By credit card. 

โดยบัตรเครดิต 

Receptionist: Here is your key. Your room is 223.  

                    นี่คือกุญแจของคุณห้องของคุณ คอื 223 

Guest: Where is my room? 

ห้องของผมอยู่ที่ไหน 

Receptionist: The bellboy will take your bags and show you to your room. Enjoy your stay Mr. Kay. 

         พนักงานยกกระเป๋า จะเอา(ยก)กระเป๋ าของคุณ  และจะพาคุณ ไปที่ ห้องของคุณ 

                    ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนนะคะ คุณเค 

Guest: Thank you. 

ขอบคุณ 

ที่มา : https://ภาษาอังกฤษออนไลน  com/english-for-tourism/ 
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ปั จจุ บั น เราอ าจจะรู้ จั ก แต่ ป ระ เพณี ขอ ง

ชาวตะวันตก ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับพิธีไทยมากเท่าไรนัก ยิ่ง

ชื่อพิธีสารท บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ "วันสารทจีน" 

ไม่เคยได้ยินชื่อ "สารทไทย" มาก่อน ส าหรับวันสารทไทย 

ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 เป็นเทศกาลท าบุญเดือน 

10 ของไทย และเพื่อเป็นความรู้ วันนี เราจึงน าข้อมูล

เก่ียวกับวันสารทไทยมาฝากกัน   

  ความหมายของ "สารท" 

  พระยาอนุมานราชธนได้เขียนเล่าในหนังสือ

เทศกาลและประเพณี ไทยว่า ค าว่า "สารท" เป็นค า

อินเดีย หมายถึง "ฤดู" ตรงกับฤดูในภาษาอังกฤษที่

เรียกว่า "ออทั่ม" หรอื ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะมีเฉพาะบางเขต

ของโลกอย่างยุโรป จีน และอินเดียตอนเหนือเท่านั น    

ช่วงนั นเป็นระยะที่พืชพรรณธัญชาติ และผลไม้เริ่มสุก   

ให้พืชผลครั งแรกในฤดู ดังนั น ประชาชนจึงรูส้ึกยินดีและ

ถือเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริง จึงมักท าพิธีตามความ

เช่ือและเลี ยงดูกันอย่างที่เรยีกวา่ "Seasonal Festival" 

โดยบางแห่งก็จะมีการน าพืชผลที่ เก็บเกี่ยว     

ได้ครั งแรกที่ เรียกว่า "ผลแรกได้" ไปสังเวยหรือบูชา     

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ

แสดงความเคารพที่ ท่ าน ช่วยบันดาลให้พื ชพรรณ

ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์จนเก็บเกี่ยวได้ เช่น พิธีปงคัล   

ในอินเดียตอนใต้ ที่มีพิธีต้มข้าวกับน  านมท าเป็นขนม 

เรียกว่า ข้าวทิพย์ ข้าวปายาส ถวายพระคเณศ เป็นต้น 

ส า ห รั บ ใน พ จ น า นุ ก ร ม ไท ย  "ส า รท " มี

ความหมายว่า เทศกาลท าบุญในวันสิ นเดือน 10 โดยน า

พืชพรรณธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์ 

และข้าวมธุปายาสถวายพระสงฆ์ จะตรงกับวันแรม 15 

ค่ า เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งมักจะตกราว ๆ ปลายเดือน

กันยายนถงึเดือนตุลาคม  

 

    

      ต้นก าเนดิของ "สารทไทย" 

   ในประเทศไทย การท าบุญวันสารทมีมาตั งแต่

สมัยสุโขทัย ตามที่ปรากฏหลักฐานในหนังสือนางนพมาศ 

เนื่องจากศาสนาพราหมณ์แพร่เข้ามาในประเทศไทย  

คนไทยจึงรับประเพณีวันสารทมาจากศาสนาพราหมณ์

ด้ วย   ดั งปรากฏหลักฐาน ในหนั งสื อพระราชพิ ธี            

สิบสองเดือน ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

    เหต ใดต้องมีพิ ีสารทไทย 

    สาเหตุที่ต้องมีการจัดพิธีสารทไทยขึ น ก็เพื่อ

จุดมุ่งหมายต่อไปนี  

- เป็ นการแสดงความกตัญญู กต เวที ต่ อ      

บรรพชนผู้มีพระคุณ เพราะเชื่อกันว่า ญาติที่ล่วงลับ     

ไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้อง   

ที่ยังมีชีวติอยู่ และญาติจะได้รับส่วนบุญได้เต็มที่มีโอกาส

หมดหนี กรรม ได้ไปเกดิ หรอืมีความสุข 

- ได้แสดงความเอื อเฟื้อให้แก่เพื่อนบ้าน เป็น

การผูกมิตรไมตรีกันไว้ เนื่องจากชาวบ้านจะท าขนม

กระยาสารทไว้แจกจ่ายกันตามหมู่บ้ าน บ้ านใกล้      

เรือนเคียง ท าให้ได้พบปะกัน 

 

 

วันสารทไทย หรือ วันสารทเดอืนสิบ 
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- เป็นการแสดงความเคารพ การนับถือ การ

นอบน้อมถอ่มตน แก่ผูห้ลักผูใ้หญ่ 

- เป็นการกระท าจิตใจของตนเองให้สะอาด   

หมดจด ไม่ตกอยู่ในอ านาจแห่งความโลภ ขจัดความ

ตระหนี่ 

          - เป็นการบ ารุง หรือจรรโลงพระพุทธศาสนา   

ให้มั่นคงสืบไป 

          - เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ 

หรือผีไร่ ผีนา ที่ช่วยรักษาข้าวกล้าในนาให้เจรญิงอกงาม

ดี เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การท านา

เป็นอาชีพหลัก ในช่วงเดือน 10 นี  ข้าวกล้าก าลังงอกงาม 

และรอเก็บเกี่ยวเมื่อสุก จึงมีเวลาว่างพอที่จะท าบุญเพื่อ

เลี ยงขอบคุณตอบแทน 

 
 

             กิจกรรมในวันสารทไทย 

   ในภาคใต้จะมีประเพณี ท าบุญ เพื่ ออุทิศ     

ส่วนกุศลให้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว ในเดือน 10 เป็นสอง

วาระคือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ครั งหนึ่ง และวันแรม 15 

ค่ า เดือน 10 อีกครั งหนึ่ง โดยถือคติว่า พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 

ยาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้อง

ตกนรก หรือเรียกว่าเปรตนั น จะได้รับอนุญาตให้มาพบ

กับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 

และกลับไปสู่นรกดังเดิม ในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10  

 

 

 

 

          ดังนั น จึงมีการท าบุญในสองวาระ ดังกล่าวนี    

แต่ส่วน ใหญ่ ท าวันแรม 15 ค่ า  เดือน 10 เพราะมี

ความส าคัญมากกว่า การท าบุญของชาวไทยภาคใต้

ดังกล่าวนี  มีช่ือเรียกเป็น 4 อย่างคอื 

          1. ประเพณีท าบุญเดือนสิบ โดยก าหนดเอาเดือน

ท าบุญเป็นหลัก 

          2. ประเพณีท าบุญวันสารท โดยถอืหลักของการ

ท าบุญที่มีความสัมพันธ์กับอินเดีย เหมือนวันสารทไทย

ของคนไทยในภาคกลางดังกล่าวมาแล้ว บางครั งก็

เรียกว่าประเพณีท าบุญสารทหรอืเดือนสิบ ซึ่งที่รู้จักกันดี

คอื ประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรธีรรมราช 

          3. ประเพณีจัดหมฺรับ (อ่านว่า หมับ แปลว่า 

ส ารับ) การยกหมฺรับ และการชิงเปรต ค าว่า จัดหมฺรับ 

ได้แก ่การจัดเสบียงอาหารเป็นส ารับถวายพระภิกษุ โดย

ให้พระภิกษุจับสลากแล้วให้ศิษย์เก็บไว้ แล้วน าถวาย

พระภิกษุเป็นมื อ ๆ การยกหมฺรับที่จัดเรียบรอ้ยแล้วไปวัด 

พร้อมทั งภัตตาหารไปถวายพระภิกษุในช่วงเวลาเช้าก่อน

เพล จะจัดเป็นขบวนแห่ใหญ่โตก็ได้   บางแห่งแต่งตัว    

เป็นเปรตเข้าร่วมไปในขบวนด้วย 

          ส่วนชิงเปรตหรือตั งเปรตนั น เป็นขั นตอนสุดท้าย

ของการท าบุญ กล่าวคอื เมื่อจัดหมฺรับ ยกหมฺรับไปถวาย

พระภิกษุแล้วจะเอาอาหารที่จัดไว้ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง

ต่างหากไปจัดตั งไว้ให้เปรต   โดยมากเป็นอาหารที่          

ผู้ล่วงลับไปแล้วชอบในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ที่ขาดไม่ได้  

ก็คือขนม 5 อย่าง คือ ขนมพอง โดยหมายถึงจะให้เป็น

แพฟ่อง ล่องลอยพาบรรพชนล่วงข้ามสังสารวัฏ, ขนมลา   

ให้เป็นแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม, ขนมกง หรือบางทีก็ใช้

ขนมไข่ปลา ให้เป็นเครื่องประดับ, ขนมดีซ า ให้เป็นเบี ยไว้

ใช้สอย และขนมบ้า ให้บรรพชนใช้เป็นลูกสะบ้าส าหรับ

เล่นรับสงกรานต์ 

 

 

 



  21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั งอาหารเป็นร้านสูงพอสมควร เรียกว่า รา้นเปรตหรอืหลา (ศาลา) เปรตมีสายสิญจน์วงรอบ โดยให้

ปลายสายสิญจน์อีกข้างหนึ่งโยงมาส าหรับพระภิกษุชักบังสุกุล ซึ่งชาวบ้านจะกรวดน  าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ     

พอเก็บสายสิญจน์แล้ว ก็จะมีการแย่งอาหาร และขนมที่ตั งเปรตไว้นั นอย่างสนุกสนาน เรียกว่า ชิงเปรต แล้วน ามากิน 

ถือว่าได้กุศลแรงและเป็นสิริมงคล การท าบุญด้วยวิธีตั งเปรตและชักบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลนี  บางครั งเรียกว่า        

การฉลอง หมฺรับและบังสุกุล ถือว่าส าคัญ เพราะถือว่าเป็นวันส่งญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ซึ่งต่อมาได้มีการจัดเป็น

แถวรอรับเพื่อความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกดิการทะเลาะวิวาทเนื่องจากการแย่งชงิกัน 

       

    4. ประเพณีท าบุญตายาย หรือประเพณีรับ-ส่งตายาย โดยถือคติว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาเยี่ยม

ลูกหลานในวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 และกลับนรกตามเดิมในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 แต่มีบางแห่งถือว่าญาติที่ล่วงลับ

ไปแล้วเหล่านี เป็นตายาย เมื่อท่านมาก็ท าบุญรับ เมื่อท่านกลับก็ส่งกลับ จึงเรยีกประเพณีดังกล่าวนี ว่า ท าบุญตายาย 

 

                                ที่มา : https://hilight kapook com, http://www mahabunhome com 






