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            สวัสดีค่ะ พบกับจุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่  8 ปีที่  3 ฉบับแรก (ตุลาคม 2561 –             

31 มีนาคม 2562) เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ได้มีโอกาสต้อนรับอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่ ท่านพชร อนันตศิลป์ 

ซึ่งท่านได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อบุคลากรสรรพสามิต  ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ 

การปราบปราบผู้กระท าผิด และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่บุคลากรสรรพสามิตควรได้รับ จึงเป็นขวัญ         

และก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานให้บังเกดิผลส าเร็จต่อภาครัฐต่อไป 

             จุลสารฉบับนี้ได้น าสาระความรู้ “5 เทคนิคการเขียน Email ภาษาอังกฤษ ให้ดูดี” “ข้อแตกต่าง

ระหว่างลายมือชื่อรูปภาพ(Electronic Signature) และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Digital Signature)” พบกับ

ธรรมะ “จะสุข จะทุกข์อยู่ที่เราเลือก” “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลเขาท่าเพชร” ความรู้

เก่ียวกับงานในหน้าที่ “การพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตสินคา้สุรา ยาสูบ ไพ่”  มาฝากผู้อ่านทุกทา่น พรอ้มด้วย

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ และผลการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด รวมทั้งภาพกิจกรรมต่าง ๆ       

ในรอบ 6 เดือนที่ผา่นมา 

            กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกทา่น แล้วพบกันใหม่

ฉบับหน้านะคะ   

               บรรณาธิการ 

พฤษภาคม 2562 

 

 
 

 เรื่อง              หนา้ 

  * 5 เทคนิคการเขียน Email ภาษาอังกฤษ ให้ดูดี        1   

  * ลายมือชื่อรูปภาพ (Electronic Signature) และ      4  

    ลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)             

  * จะสุข จะทุกข์อยู่ที่เราเลือก            8 

  * ประเพณีแห่ผา้ห่มพระธาตุศรสีุราษฎร ์         10 

     แลเขาท่าเพชร      

  * การพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตสนิคา้สุรา ยาสูบ ไพ่  12  

  * ผลการปฏิบัตงิาน                                            17  

  * ภาพกิจกรรม                                                  20 

  * การปราบปรามผู้กระท าผิด                              24  

บทบรรณาธิการ   

สารบัญ คณะผู้จัดท า   

ประธานที่ปรกึษา               นางสุรีย์  ศรสีุข 

ที่ปรกึษา  นางพิกุล  ถิ่นธารา 

บรรณาธิการ    นางชลวีรรณ  ลิ้มสุวรรณ 

ผู้จัดท า      นางสาววิจิตรา  แสงแก้ว 

     นางสาวณัฐธยาน์  จงทอง 
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ในโลกของการท างาน โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติ หลายคนที่ท างาน       

อยู่ในองค์กรเหล่านี้คงหลีกเลี่ยงระบบการส่งอีเมล์ไม่ได้โดยเฉพาะ Email ภาษาอังกฤษ ที่บางครั้งเราอาจจะ

สงสัยว่า ควรเขียนแบบไหนดี และควรใช้ค าแบบไหนดีที่จะท าให้ประโยคดูดีแบบมืออาชีพ ดังนั้น  มาดูเทคนิค

งา่ยๆ ในแต่ละส่วนที่จะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษของเรา จะมีอะไรบ้างนั้นมา

ดูกันเลย 

 

             การเขียนทักทาย 

             มาเริ่มต้นกับขั้นตอนแรกกับการเขียนทักทายใน Email ถึงผู้ที่ เราจะสื่อสารด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่      

ส าคัญมากในการเริ่มต้นการเขียนอีเมล์ โดยรูปแบบการเขียนจะมีได้หลายอย่าง เชน่ Dear Jonathan ขึ้นอยู่กับ

ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้รับว่าเป็นทางการเพียงใด ซึ่งบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้นามสกุลของผูร้ับ  แทนที่จะ

ใช้ช่ือต้นในกรณีที่คุณและผูร้ับไม่ได้มคีวามสนทิสนมกัน เชน่ “Dear Mrs. Ross” 

             แต่ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้รับค่อนข้างสนิทกัน คุณอาจจะใช้ค าง่าย ๆ อย่าง          

“Hi  Jonathan,” ก็ได้ แต่ถ้าคุณก าลังเขียนหรือติดต่อกับบริษัทโดยรวม ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะคนใดคนหนึ่ง     

ควรใช้ “To whom It may concern” ค่ะ นอกจากนี้ยังมีค าทักทายต่าง ๆ ที่ใช้ได้เช่นกันโดยเลือกเอาตาม   

ความเหมาะสมนั่นเอง เชน่ 

- My dear family 

- Hello Jonathan 

- Hi Jonathan 

 

  

 

 

 

 

 

 5 เทคนิคการเขียน Email ภาษาอังกฤษ 
ให้ดูดีแบบมืออาชีพ 
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  การกล่าวเปิด กรณตีอบกลับอีเมล ์

   หลังจากเขียนทักทายถึงผู้รับแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็อาจจะเป็นการกล่าวเปิดประโยคสักเล็กน้อย   

ก่อนเริ่มเขียนเนื้อหาหลัก ๆ ซึ่งหากเป็นในกรณีที่คุณก าลังตอบกลับอีเมล์  คุณก็ควรเริ่มต้นด้วยการกล่าว

ขอบคุณก่อน ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้ 

   - Thank you for contacting.  

   - Thanks for getting back to me. 

   - Thank you for your prompt reply. 

   - This is to say thanks for your last Email. 

   - Thanks for your Email.   

  

 

 

 

             

             การกล่าวเปิด กรณเีริ่มต้นการติดต่อ 

             แตอ่ย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนเริ่มต้นการเขียนอีเมล์หรอืการติดต่อครั้งนี้ คุณก็ไม่อาจเริ่มด้วยการ

กล่าวขอบคุณได้ ซึ่งในกรณีนี้ให้เริ่มด้วยการแจ้งจุดประสงค์ของคุณไปเลยว่าคุณต้องการเขียนอีเมล์นี ้       

มาเพื่ออะไร เชน่ 

  - I’m (just) writing to… 

  - I’m writing to enquire about … 

  - I am writing in reference to … 

  - I’m writing to inform you that … 

  - I want to fill you in on … 

  - I’m writing to tell you that … 

  - I am delight to tell you that … 

  - This is to make you aware that … 

            ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเขียนกล่าวเปิดแล้ว คุณก็สามารถลงมือเขียนเนื้อหาหลักของอีเมล์ ได้เลย    

ซึ่งอย่าลืมว่าคุณจะต้องระวังการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การสะกดค า และการใช้เครื่องหมายวรรค

ตอนให้ถูกต้อง และหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่ยาวและมีความซับซ้อน แต่ให้ใช้เป็นการเขียน

ประโยคสั้นๆ แตชั่ดเจนและได้ใจความแทนดีกว่า 
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ประโยคกล่าวปิด 
               หลังจากที่เราได้เขียนเนื้อหาหลักของอีเมล์ไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่ใกล้จะจบ Email แล้ว ดังนั้น  ต้องมี

ประโยคกล่าวปิดสักเล็กน้อยอย่างสุภาพ ซึ่งคุณสามารถใช้ประโยคเหล่านีไ้ด้ ดังนี้ 

     - Thank you for your patience and cooperation. 

     - Hope to hear from you soon. 

     - Thank you for your consideration. แล้วต่อด้วย  If you have any questions 

orconcerns, don’t hesitate to let me know. และ I look forward / I’m looking forward to  

hearing from you. 

     - Have a nice / lovely / great / weekend / wonderful day / time. 

 

 

 

      การเขียนจบ และลงท้ายอีเมล์ 
                มาถึงส่วนสุดท้ายในการเขียนจบของ Email อย่างแท้จริง โดยหากเป็นอีเมล์ภาษาไทย ปกติ      

คนไทยก็จะเขียนประมาณว่า "ด้วยรักและคิดถึง" หรือ "ด้วยรักและเคารพ" แล้วตามด้วยชื่อเราที่เขียน Email 

ฉบับนี ้ซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะ โดยสามารถเลือกใช้ได้ ดังนี้ 

     - Best regards, 

     - Your sincerely, 

     - Thank you, 

     - All the best, 

     - Take care, 

     - See you soon, 

     แต่อย่างไรก็ตามก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคจบที่เขียนว่า “Best wishes,” หรือ “Cheers,” 

เพราะทั้งสองประโยคนี้จะแสดงถึงความเป็นกันเองมากเกินไป ซึ่งจะเหมาะกับการใช้ในการเขียนอีเมล์ส่วนตัว

ถึงคนสนิทของคุณมากกว่านั่นเอง และสุดท้ายก่อนที่คุณจะกดคลิกส่งไป ก็อย่าลืมตรวจสอบหลักไวยากรณ์

ต่าง ๆ การสะกดค าของค าศัพท์ และเครื่องหมายวรรคตอนอีกครั้ง เพื่อใหแ้นใ่จว่าอีเมล์ของคุณนั้นจะถูกส่งไป

ยังผูร้บัได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์แบบ 

 

 

ที่มา : http://www.si-englishbkk.com/study-guide/how-to-write-email-professional/ 
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 ลายมือชื่อรูปภาพ (Electronic Signature) 

เป็นการท าสัญลักษณ์ หรือลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคล เพื่อเป็นการยืนยัน  หรือ

ลงนามในเอกสาร สัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันได้แก่ รูปภาพลายเซ็นที่เซ็นด้วยหมึกปากกาลงในกระดาษแล้วสแกน

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์ หรือนิ้วมือ หรือ stylus วาดรูปลายเซ็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลายเซ็น  

ที่แนบท้ายอีเมล์ การพิมพชื์่อดว้ยคีย์บอร์ดรูปภาพลายนิว้มือ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

Digital Signature เป็น Subset ของ Electronic Signature เนื่องจากเป็นลายเซ็น ที่อยู่ในรูปแบบของ

อิเล็กทรอนิกส์เหมอืนกัน แต่ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเข้าไปเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย 

1. Signer Authentication เป็นความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสารตัวลายเซ็น        

จะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้ 

2. Data Integrity เป็นความสามารถในการตรวจสอบ หรอืพิสูจนไ์ด้ว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้

มีการเซ็นไปแล้วหรอืไม่ 

3. Non-repudiation การไม่สามารถปฏิ เสธความรับผิดชอบได้  เนื่องจากลายเซ็นที่สร้างขึ้น             

มีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชัน้ศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

ลายมือชื่อรูปภาพ (Electronic Signature)  
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
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 ข้อแตกต่างระหว่างลายมือชื่อรูปภาพ (Electronic Signature) และ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Signature) 

 

 ข้อดี ข้อเสีย 

ลายมอืชื่อรูปภาพ 

(Electronic Signature) 

ใช้สัญลักษณ์ หรอืรูปภาพลายเซ็น 

ที่ผู้ใชส้ามารถเห็นได้งา่ย ท าให้ 

ทราบได้วา่ใครเป็นเจ้าของลายเซ็น 

(ทราบได้จากการดูรูปลายเซ็น) 

1. ถูกคัดลอกจากเอกสารฉบับ 

หนึ่งไปยังอีกฉบับหนึ่งได้งา่ย 

2. ไม่สามารถตรวจจับการแก้ไข 

เนือ้หา หรอืข้อความในเอกสารที่ 

เกิดขึ้นหลังจากการเซ็นได้ 

3. วธิีการนี้ยังขาดความชัดเจน ไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจา้ของลายเซ็น

เป็นผู้ลงนามจริงหรอืไม่ จึงอาจโดน

ปฏิเสธความรับผิดชอบในชั้นศาลได้ 

 

ลายมอืชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Signature) 

1. ผู้เซ็นเอกสารจะไม่สามารถ 

ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ 

2. เอกสารที่ผ่านการเซ็นแล้วจะ 

ไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการ 

แก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ 

และส่งผลใหล้ายเซ็นหมดสภาพไป 

3. สามารถใช้เป็นหลักฐานในช้ัน 

ศาลได้เทียบเท่ากับการเซ็น 

เอกสารในกระดาษด้วยหมึกปากกา 

 

ขึน้อยู่กับการเข้ารหัสลับ และมี 

ความยุ่งยากในการเชื่อมโยงกับ 

ลายเซ็นบนกระดาษ 

 

ที่มา : https://sysadmin.psu.ac.th/2016/01/14/electronic-and-digital-signature/ 
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 แนวทางการใช้ระบบงานลงทะเบียนขอใช้ลายมือชื่อ (Signature)  

ระบบงานจัดการลายเซ็น (ระบบสารสนเทศหลักกรมสรรพสามติ) 

1. หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต มอบหมายผู้ด าเนินการ/จัดการระบบงานจัดการลายเซ็น 

เพื่อขอสิทธิการใช้งานระบบ จ านวน 2 คน ต่อหน่วยงาน ดังนี้ 

1.1 ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ ได้รับสิทธิการบันทึกข้อมูลลายเซ็นและสิทธิการอนุมัติใช้

ลายเซ็น 

1.2 เจา้หนา้ที่สรรพสามิต ได้รับสิทธิการบันทึกข้อมูลลายเซ็น 

2. ผู้ได้รับมอบหมาย ด าเนินการกรอกข้อมูลตามแบบค าขอสิทธิฯ (แบบ SSO:001_CNTEDS) เพื่อ

ก าหนดสทิธิการใชร้ะบบงานจัดการลายเซ็น (ระบบสารสนเทศหลักกรมสรรพสามติ) 

3. เมื่อก าหนดสิทธิผู้ใช้งานเรียบร้อย ผู้มีสิทธิใช้งานระบบงานจัดการลายเซ็น สามารถบันทึกข้อมูล

ลายเซ็น ตามคู่มอืปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การบันทึกข้อมูลลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ให้ท าหนังสือขอบันทึกใช้ลายเซ็น ต่อ

ผูบ้ังคับบัญชาของหน่วยงาน เพื่อเห็นชอบอนุญาตใหบ้ันทึกใช้ลายเซ็น 

5. เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการบันทึกใช้ลายเซ็น ท าการบันทึกลายเซ็นของ

เจ้าหนา้ที่สรรพสามิต ที่มกีารรอ้งขอ 

6. ในการใช้ลายเซ็น จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดในแต่ละระบบสารสนเทศนั้น ๆ  หรือปฏิบัติ

ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามติได้ก าหนดไว้ 

 
หมายเหต ุผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ เลขานุการกรม 

 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผูอ้ านวยการกองทุกกอง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 

 สรรพสามิตพืน้ที่ทุกพืน้ที่ สรรพสามิตพืน้ที่สาขาทุกพืน้ที่สาขา 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต หมายถึง เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้น าลายเซ็นเข้าระบบงาน 
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 แนวทางการใช้ระบบงานลงทะเบียนขอใช้ลายมือชื่อ (Signature) 

 

ระบบลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 

1. ผู้มีสิทธิใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562) กรอกข้อมูลตามแบบค าขอสิทธิฯ (แบบ 

SSO:001_CNT-EDS) เพื่อก าหนดสทิธิการใชร้ะบบลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 

2. เมื่อก าหนดสิทธิผู้ใช้งานเรียบร้อย ผู้มีสิทธิใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Signature) 

สามารถขอใช้ลายมือช่ืออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ยืนยัน

ตัวตนเพื่อรับลายมือช่ืออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 

4. ในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิใช้งานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดในแต่ละระบบ

สารสนเทศนัน้ ๆ หรอืปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามติได้ก าหนดไว้ 
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ท่าน ว.วชิรเมธี บรรยายว่าพระพุทธองค์

กล่าวไว้ว่า สิ่งที่เป็นไปได้ยากมี 4 อย่าง คือ     

1) ยากจะเกิดเป็นมนุษย์  

2) ยากจะเอาตัวรอด  

3) ยากจะได้ฟังสัจธรรม  

4) ยากที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ  
             

สัจธรรม คือ ธรรมะแท้ที่เป็นการประพฤติ

ปฏิบัติ เน้นสัมมาทิฐิและสัมมาปฏิบัติสองอย่างนี้   

มีอยู่ในมรรคมีองค์แปด สัมมาทิฐิ คือ การเข้าใจ   

ที่ถูกต้อง สัมมาปฏิบัติ คือ การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

เกิดความเข้าใจ รู้เท่ารู้ทันอารมณ์ที่เกิดในปัจจุบัน  

รู้แล้วก็ปล่อยวาง หรือรู้แล้วก็ละ สภาวะธรรม จะ

ดับลงโดยอัตโนมัติ  ท่านกล่าวว่าใครก็ตามที ่

ท างานกับภาคประชาชนต้องฝึกเจริญสติให้เยอะๆ 

คนที่ฝึกบริหารจิตใจไม่ว่าจะเกิดอะไร ใจก็จะใส

บริสุทธิ์  

ในการนั่ง ในการนิ่งต้องมีตัวรู้อยู่ ในนั้น 

หมายความว่า ไม่ใช่นิ่งเฉยๆ เหมือนสิงโตหิน คือ

ต้องรู้กาย รู้จิตใจ รู้เวทนา รู้ท า ตัวปัญหาของ    

นักภาวนาคือ ตัวเผลอคิด ความคิดเหมือนหนู   

การเจริญสติเหมือนแมว หนูจะอยู่ในโพรง ถ้ารู้ว่า

แมวอยู่แถวนั้นมันจะไม่ออกมา  

อารมณ์ ของธรรมะ เห็นอยู่ ก็ รู้ ว่าเห็น     

ฟังอยู่ก็รู้ว่าฟัง สัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัส รั่วตรงไหน    

ก็ไปสัมผัสตรงนั้น นี่คืออารมณ์ของการภาวนา    

ให้สติเข้มแข็งเปรียบเหมือนการรดน้ าต้นไม้ เติมน้ า

เติมความเย็น เขาจะสดชื่นขึ้น เข้มแข็งขึ้น คนมีสติ

จะอารมณ์ดีทุกวันไม่หงุดหงิด หากกิเลสมากระทบ 

มันจะเตือนอัตโนมัติ คนที่หงุดหงิดสะสมๆ วันหนึ่ง

จะกลายเป็นบุคลิก 

ผูรู้้จึงกล่าวไว้วา่ บุคลิกคือ ผลรวมของการ

เผลอคิด เราเผลอคิดบ่อย ๆ เราจะกลายเป็นสิ่งนั้น 

เราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้น ท่าน

จึงเตือนว่า “จงระวังความคิด เพราะคิดบ่อย ๆ    

จะกลายเป็นการกระท า จงระวังการกระท า เพราะ

กระท าบ่อย ๆ จะกลายเป็นนิสัย จงระวังนิสัย 

เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิก และจงระวังบุคลิก 

เพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเรา”    

จรงิหรอืไม่ให้ลองไปคิดกัน  

ในแต่ละวันเราออกแบบความคิดสารพัด 

เราเสพความคิดชนิดไหนมากที่สุด จะกลายเป็น

ส่ วนหนึ่ งขอ งเรา พ ระพุ ท ธ เจ้ าจึ งตรัส ไว้ ว่ า        

“จิตเตนะ เนยะติ โลโก”  โลกนี้หมุนไปตาม

ความคิด คิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้น 

ถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัว ปลุกฝังอุปนิสัยแห่ง

ความรู้  อยู่ กั บปั จจุบั นทุ กขณ ะเวลา เราจะ

กลายเป็นผู้รู ้ผูต้ื่น ผูเ้บิกบาน    
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เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุด 

ป้อนสิ่งที่ดีที่สุด ป้อนอาหารใจหรืออาหารทาง

วิญญาณที่ปรุงแต่ทางหู ทางตา ทางจมูกและใจ 

เมื่อเราเลือกอาหารกายก็ต้องเลือกอาหารใจด้วย 

สิ่งที่สื่อสารทางใจต้องสะท้อนสภาวะทางวิญญาณ 

อาหารของจิต ก็คือธรรมะ เช่น การมีสติ การ

รู้สึกตัว การตระหนักรู้ตลอดเวลา เติมความตื่นรู้

ให้กับจิตและเติมปัญญาไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่แท้    

ต้องรู้เท่าทันไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา 

เราตอ้งแสวงหาปัญญามาเติมอาหารใจ 

ท่าน ว. กล่าวว่าท่านจะสอนมรณะสติ

ภาวนา คือ ชีวิตไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่แท้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่

และดับไป นี่คือความรู้ทางปัญญา และท่านจะ    

แผ่เมตตาตลอดเวลา เมื่อปลูกฝังการแผ่เมตตา

ประจ าอยู่ที่ตัวเรา ตัวเราจะเย็น จะโกรธยาก 

ธรรมชาติของจิตจะจับอารมณ์ได้ทีละเรื่อง ถ้าใน

ขณะนั้น เรามี เมตตาประจ าในจิต ความโกรธ        

ก็ไม่อยู่  ถ้าความโกรธอยู่กับเรานั่นหมายถึงว่า

เมตตาก็ไม่อยู่กับเรา ตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของ

ชีวิตว่า ชีวิตคนเราล้วนแต่รักสุข เกลียดทุกข์ และ

กลัวความตายด้วยกัน ฝึกให้บ่อย ๆ วันหนึ่งเราจะ

เป็นองค์รวมของเมตตาก็มีแตค่วามสดช่ืน 

ถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์ ให้ป้อนธรรมะ

เข้าไป เพราะธรรมะมีความละเอียด มีค วาม

ประณีต มีความสูงส่ง จิตของเราก็จะโคจรสูงขึ้น

เพียงนั้น และเมื่อจิตเราโคจรในภพภูมิที่สูง เรา

พัฒนาจติได้สูงขึ้น มีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมอืน

เรามีจิตใจที่สงบ พระพุทธองค์จึงเปรียบว่า  ดีจะ

ดูดดี ร้ายจะดูดร้าย ในภาษาบาลีพระพุทธองค์ใช้

ว่า โคจะไปหาโค บัณฑติจะไปหาบัณฑติ 

 คนบางคนท าไมถึงเจอแต่สิ่งดี ๆ บางคน

เจอแต่สิ่งที่แย่ๆ เพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งดีหรือสิ่งแย่ 

อยู่ที่ใจของเรา คนมีธรรมะ คนมีธรรมะจะไหลมา

หา คนใจดีก็จะมีคนใจดีไหลมาหา คนมีปัญญา   

คนที่ ฝึ ก ใฝ่ ในปัญ ญ าก็ จะไหลมาหา ฉ ะนั้ น         

เราอยากได้คุณภาพชีวิตอย่างไร เราต้องท าอย่าง

นั้น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ฝึกอย่างไร ได้อย่างนั้น 

“ทันโต เศธโธ่ มนุษย์แสนสุขผู้ที่ฝึกตน นับเป็น

ยอดคนในหมู่มนุษย์” 

อยากหาความสุข อย่าไปวิ่งอ้อม เข้าหา

ความสุขด้วยการเจริญสติ กระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมา 

เคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อย ๆ ที่จ าพรรษาอยู่

ในดวงใจของเราให้ตื่นขึ้นมา พอสติเพิ่มขึ้น ความ

ทุกข์ก็จะลดลงเอง ให้เราเรียนรู้ที่จะป้อนอาหาร

กาย  อาหารสมอง อาหารใจ และท าทุกที่ที่เรามี

ชีวิตอยู่ให้ เป็นการปฏิบัติธรรม มีชีวิตอยู่ที่ ไหน      

ก็ขอให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรม ท่านว.วชิรเมธี ฝาก

ไว้ให้พวกเราน าไปบูรณาการในชีวติของเรา จนการ

ปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่อง

เดียวกัน 
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ท่าน ว.วชิรเมธี ได้เขียนนิทาน “เดี๋ยวมันก็

ผา่นไป” ความว่า มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีบุตร 2 คน 

ก่อนตายเขาได้มอบทรัพย์สินให้ลูกชายทั้ง 2 คน

อย่างเท่าเทียมกัน แต่ต่อมาเมื่อมีการขนย้ายข้าว

ของออกจากบ้านนั้น คนงานได้ค้นพบกระเป๋าใบ

หนึ่งซึ่งมีแหวนซ่อนอยู่ 2 วง วงหนึ่งเป็นแหวนเพชร 

อีกวงหนึ่งเป็นแหวนเงิน 

พอเห็นแหวนเพชรพี่ชายก็เกิดความโลภ

ขึ้นมาทันที เขาบอกน้องชายว่า ในฐานะพี่ชายเขา

ควรได้แหวนเพชร ส่วนน้องชายรับแหวนมาแล้วก็

คิดว่า ได้แหวนเงินก็ไม่เป็นไร ถึงอย่างไรก็เป็น

สมบัติของพ่อเหมือนกัน แต่ก่อนที่จะหยิบแหวนมา

สวมเขาสังเกตพบว่าที่เรือนแหวนมีจารึกว่า “เดี่ยว

มันก็ผา่นไป”  

ส่วนพี่ชายเมื่อได้แหวนเพชรไปแล้วก็น าไป

ขายและท าธุรกิจใหญ่โต เมื่อส าเร็จเขาก็ดีใจจนลืม

ตัว เมื่อล้มเหลวก็ร้องไห้จนเสียสติ  ส่วนน้องชาย

นั้นน าเงินที่ได้ไปท าธุรกิจเหมือนกัน เมื่อส าเร็จเขา

ก็เตอืนตัวเองว่า ก าไรก็ไม่แน่นอนหรอก พรุ่งนี้อาจ

ขาดทุนก็ได้ เดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไป ครั้นต่อมาเมื่อ

ขาดทุนหนักเขาก็ไม่เป็นบ้า แต่คอยเตือนตัวเองว่า 

การค้าก็เป็นเชน่นี ้แตช่่างเถิดเดีย๋วมันก็ผา่นไป 

ด้วยคาถา “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป” ท าให้

น้องชายมีความสุข ทั้งในช่วงขาขึ้นและช่วงขาลง

ของชีวติ 

           ที่มา : การบรรยายธรรมะ ของ 

ท่าน ว.วชิรเมธี หัวข้อ “จะสขุ จะทุกข์ อยู่ที่เราเลือก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการจัดงานประเพณี  "แห่ผ้าห่มพระธาตุ        

ศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร"   โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และพระธาตุศรีสุราษฎร์ บริเวณเขาท่าเพชร ต าบล     

ขุนทะเล อ าเภอเมือง สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขาท่าเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก

สามัคคี และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นปูชนียสถาน        

ที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้  โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ จะมีการ 

 

แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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จัดวางผืนผ้าให้ประชาชนเขียนชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ส าหรับแห่และน าไปห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ อีกทั้ ง        

วางกล่องรับบริจาคตามสถานที่ส าคัญ  ๆ ในจังหวัด             

สุราษฎร์ธานี ให้ได้ร่วมท าบุญ สมทบทุนมูลนิธิรักษ์พระ

ธาตุฯ เพื่อบูรณะซ่อมแซมอีกด้วย 

สืบเนื่องจากวันที่  27 มีนาคม 2502 เป็นวันที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินทรงสักการะ

พระธาตุศรีสุราษฎร์ ดังนั้น ทุกวันที่ 27 มีนาคมของทุกปี ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ร่วมกันจัด

งาน "แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์" ซึ่งถือเป็นงานส าคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัด โดยพระธาตุศรีสุราษฎร์ เป็น

ปูชนียสถานที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเทียนทรงกลม ความสูง 12 เมตร 

50 เซนติเมตร ก่อสร้างมาตั้งแตป่ี พ.ศ.2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสมัพันธ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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กรณีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.

2560 ซึ่งไม่ได้จ ากัดไว้เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต หรือเฉพาะบทบัญญัติในหมวด 2 

ของกฎหมาย  แต่รวมถึงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ

ด้วย เชน่ 

ผูไ้ด้รับใบอนุญาตผลิตสุราซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2560 มีหน้าที่ต้องยื่นงบเดือนส าหรับโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราทุกเดือน แต่ผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมผลิตสุรา ไม่ได้ยื่นงบเดือนเป็นเวลา 2 เดือน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยื่นงบเดือนแล้ว แต่  

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าวก็เพิกเฉย เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมถือเป็นกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา  

ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ฉะนั้น อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต

ผลติสุราจงึมอี านาจพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวได้ โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกิน 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 181    ได้ก าหนดว่าในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาต

ส าหรับ สินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.นี ้

กฎกระทรวงหรือประกาศ หรอืข้อก าหนดในใบอนุญาต ใหผู้้ออกใบอนุญาต                 

มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มกี าหนดครัง้ละไม่เกิน 6 เดือน 

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต ดังน้ี 

- อธิบดีกรมสรรพสามิต  ใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ ไพ่ การอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 

การอนุญาตให้น าเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ การอนุญาตให้น าไพ่     

เข้ามาในราชอาณาจักร 

- เจ้าพนักงานสรรพสามิต ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ การอนุญาตให้ท าการเพาะปลูกต้นยาสูบ 

ใบอนุญาตซือ้ใบยาแห้ง                      

- ตามกฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ มีอ านาจพักใช้

ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง กรณี

ใดบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
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กรณีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 หมายความถึงกรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข   

ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงหรอืประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                

แต่ไม่รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น ๆ     

เว้นแต่จะได้ก าหนดให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น 

เป็นข้อก าหนดในใบอนุญาต เมื่อไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในใบอนุญาตดังกล่าว ผู้มีอ านาจออก

ใบอนุญาตจึงจะพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวได้ 

 

 

กรณีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในใบอนุญาต ซึ่งการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในใบอนุญาตที่จะท าใหถู้กพักใช้ใบอนุญาตนั้นหมายความถึงเฉพาะข้อก าหนดในใบอนุญาต

ที่จะถูกพักใช้เท่าน้ัน ไม่รวมถึงขอ้ก าหนดในใบอนุญาตประเภทอื่น ๆ ของผู้ได้รับอนุญาต เชน่ 

นาย A  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ในสถานที่เดียวกัน  นาย A ปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในใบอนุญาตขายสุรา ก าหนดหา้มมใิห้ขายสุราโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย นาย A ขายสุราในวันส าคัญทางศาสนาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การกระท าของนาย A จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

ในใบอนุญาตขายสุรา ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตขายสุราให้แก่นาย A      

มีอ านาจพักใช้ใบอนุญาตขายสุราของนาย A  ได้ โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกิน 6 เดือน แต่เจ้าพนักงาน

สรรพสามิตไม่มีอ านาจพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบและไพ่ ของนาย A  ที่ขายอยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้ 

เนื่องจากนาย  A ไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในใบอนุญาตขายยาสูบ  และข้อก าหนดใน

ใบอนุญาตขายไพ่แตอ่ย่างใด 
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ผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก ซึ่งหมายถึงใบอนุญาตใบเดียวกัน ไม่รวมถึงใบอนุญาตประเภทอื่นหรือใบอนุญาต

ประเภทเดียวกันที่หมดอายุใบอนุญาตแล้ว อย่างเช่น  

นาย A ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา โดยมีอายุใบอนุญาต 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2563 นาย A ไม่ส่งงบเดือนติดต่อกัน 2 เดือน ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม     

พระราชบัญญัตินี้ นาย A ถูกอธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตสุรา เป็นเวลา 1 เดือน 

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560  

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นาย  A ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา 

นาย A จงึถูกพักใช้ใบอนุญาตผลิตสุรา เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 

                

 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 ปรากฏว่านาย A ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราซึ่งมีใบอนุญาต      

ขายสุราประเภทที่ 1 ซึ่งต้องขายสุราครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป ได้ท าการขายสุราให้นาย B 5 ลิตร      

ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ นาย  A จงึถูกพักใช้ใบอนุญาตขายสุรา 1 เดือน 

กรณีนี้ นาย A ถูกพักใช้ใบอนุญาตผลิตสุรามาแล้ว 2 ครั้ง ในใบอนุญาตเดียวกัน หากมีเหตุ   

ที่จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตผลิตสุราอีกครั้งหนึ่งในระหว่างอายุใบอนุญาตผลิตสุราฉบับนี้ นาย  A 

อาจถูกผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตผลิตสุราใช้อ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผลิตสุราได้ เนื่องจากถูกสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้ง ขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก ส าหรับกรณีที่     

นาย  A ถูกพักใช้ใบอนุญาตขายสุรานัน้จะไม่ถูกน ามานับรวมเป็นการถูกพักใช้ใบอนุญาตผลติสุรา  

เนื่องจากเป็นใบอนุญาตคนละประเภท และเมื่อใบอนุญาตผลิตสุราของนาย A หมดอายุ    

เมื่อพ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยนาย A ได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2566 การถูกพักใช้ใบอนุญาตผลิตสุราของนาย A ตามใบอนุญาตผลิตสุรา ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563 จะไม่ถูกน ามานับรวมในใบอนุญาตผลิตสุรา     

ฉบับใหม่ 

 

มาตรา 182   ก าหนดว่าให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ เมื่อปรากฏว่า

ผูร้ับใบอนุญาต เกี่ยวกับสินค้า สุรา ยาสูบ ไพ่  ในกรณีต่อไปนี้ 
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ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2560 กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามข้อก าหนด      

ในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เหตุที่

จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีนี้เป็นการพิจารณาจากผลของการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง      

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรอืตามข้อก าหนดในใบอนุญาต    

 

            หากการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง             

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยไม่จ าเป็นต้องสั่งพักใช้

ใบอนุญาต (ตามมาตรา 181 หรือตามมาตรา 182(1))  ก่อน ซึ่งการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้อง    

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง คือ เกิดความเสียหายที่กระทบต่อเงินภาษี เช่น เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือไพ่ น าสุรา ยาสูบ หรือไพ่ ที่รู้ว่ามิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน   

มาขายในร้านค้า ในกรณีเช่นนี้ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้     

โดยไม่จ าเป็นต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อน 

 

 

   

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 183     ก าหนดว่า ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต(ตามมาตรา 182 แล้ว) จะขออนุญาตใหม่อีก

ไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปี นับแตว่ันที่ได้ทราบค าสั่ง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ เป็นการก าหนดห้ามมิให้ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต(ตามมาตรา  182)           

ขออนุญาตใหมจ่นกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปี นับแตว่ันที่ได้ทราบค าสั่ง  ประเด็นที่พิจารณา ดังนี้ 
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ค าว่า “ผูใ้ด” ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งค าว่า “ผู้ใด” ย่อมมีความหมายถึงบุคคลซึ่งหมายถึง

บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ดังนั้น กรณีที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

บุคคลดังกล่าวไม่สามารถขอใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้ทราบ

ค าสั่ง 

กรณีที่บุคคลนั้นมีใบอนุญาตประเภทเดียวกันนั้นหลายใบ เช่น บริษัท Bจ ากัด เปิดร้านขาย

ยาสูบ จ านวน 5 สาขา และร้านขายสุรา จ านวน 100 สาขา ซึ่งทุกร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้อง      

แต่ต่อมาร้านขายสุราสาขาที่ 10 ของบริษัท บี จ ากัด ได้มีการลักลอบขายสุราเถื่อน ท าให้ร้านสาขา   

ที่ 10 ของบริษัท B จ ากัด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เชน่นี้ 

บริษัท B จ ากัด ไม่สามารถไปขอใบอนุญาตขายสุราส าหรับ ร้านขายสุราสาขาที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต รวมถึงร้านขายสุราสาขาอีก 99 สาขาดังกล่าวหลังใบอนุญาตสิ้นอายุได้ จนกว่าจะพ้น

ก าหนด 1 ปี นับแตว่ันที่ได้ทราบค าสั่ง 

เนื่องจากบริษัท B จ ากัด เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา  แต่ บริษัท B ยังสามารถ    

ยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบส าหรับร้านขายยาสูบ จ านวน 5 สาขา ต่อไปได้ เนื่องจากเป็นใบอนุญาต

คนละประเภทกับใบอนุญาตขายสุรา บริษัท B จ ากัด จึงไม่อยู่ในฐานะผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขาย

ยาสูบ 

 

 

 

ใบอนุญาตที่ต้องห้ามมิให้ขอใหม่จนกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง หมายถึง

เฉพาะใบอนุญาตประเภทเดียวกับที่ถูกเพิกถอนเท่านั้น ไม่รวมถึงใบอนุญาตประเภทอื่น ๆ เช่น ถูก       

เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 สามารถขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ได้ ไม่อยู่ภายใต้

ข้อจ ากัดมาตรานี้แต่อย่างใด  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่  2 ก็ไม่ต้องห้าม              

ขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 

 

การนับระยะเวลา 1 ปี ต้องเริ่มนับแต่วันที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ทราบค าสั่ง มิได้เริ่มนับจาก

วันที่ออกค าสั่ง เว้นแตว่ันทราบค าสั่งเป็นวันเดียวกับวันที่ออกค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ที่มา : หนังสือค าอธบิาย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ.2560 กรมสรรพสามติ 
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ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562  (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8  

 
                                    หน่วย:บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     ผลการปฏิบัติงาน 

ล ำดับ พ้ืนท่ี ภำษีปีน้ี ภำษีปีก่อน
เปรียบเทียบกับ +

 สูง, - ต่ ำ

ปีก่อน 

ร้อยละ
ประมำณกำร

เปรียบเทียบกับ 

 + สูง, - ต่ ำ

ประมำณ

กำร ร้อยละ

1 นครศรีธรรมรำช 165,736,506.67 152,527,352.50 13,209,154.17 8.66 160,794,600.00 4,941,906.67 3.07

2 กระบ่ี 7,381,662.10 15,209,728.66 -7,828,066.56 - 51.47 5,121,900.00 2,259,762.10 44.12

3 ชุมพร 7,022,427.49 36,968,044.29 -29,945,616.80 - 81.00 6,143,200.00 879,227.49 14.31

4 พังงำ 4,097,648.41 3,962,946.19 134,702.22 3.40 4,136,100.00 -38,451.59 - 0.93

5 ภูเก็ต 57,163,144.08 48,283,077.57 8,880,066.51 18.39 44,659,500.00 12,503,644.08 28.00

6 ระนอง 2,581,605.28 2,791,097.72 -209,492.44 - 7.51 2,424,300.00 157,305.28 6.49

7 สุรำษฎร์ธำนี 1,208,301,253.97 1,372,145,790.10 -163,844,536.13 - 11.94 1,089,295,000.00 119,006,253.97 10.93

รวมท้ังส้ิน 1,452,284,248.00 1,631,888,037.03 -179,603,789.03 - 11.01 1,312,574,600.00 139,709,648.00 10.64

นครศรีฯ

11.41%

กระบี่

0.51%

ชุมพร

0.48% พังงา

0.28%

ภูเก็ต

3.94%

ระนอง

0.18%

สุราษฎร์ฯ

83.20%

กราฟแสดงผลการจัดเก็บ

( ตค.61 - มีค. 62 )
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ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562  (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 
                                                           หนว่ย:บาท 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ล ำดับ ประเภทรำยได้ ภำษีปีน้ี ภำษีปีก่อน
เปรียบเทียบกับ + สูง

, - ต่ ำ

ปีก่อน 

ร้อยละ
ประมำณกำร

เปรียบเทียบกับ

 + สูง, - ต่ ำ

ประมำณกำร 

ร้อยละ

1 ภำษีน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน 147,089,479.17 441,167,553.17 -294,078,074.00 - 66.66 143,862,200.00 3,227,279.17 2.24

2 ภำษีรถยนต์ 123,730.00 91,190.44 32,539.56 35.68 - 123,730.00 -

3 ภำษีเบียร์ 147,693.00 29,951.80 117,741.20 393.10 - 147,693.00 -

4 ภำษียำสูบ 2,821,745.50 3,253,249.50 -431,504.00 - 13.26 2,713,800.00 107,945.50 3.98

5 ภำษีสุรำ 783,972,615.27 720,339,617.80 63,632,997.47 8.83 708,509,200.00 75,463,415.27 10.65

6 ภำษีเคร่ืองด่ืม 418,618,590.81 376,791,987.26 41,826,603.55 11.10 375,582,600.00 43,035,990.81 11.46

8 ภำษีรถจักรยำนยนต์ 534,645.44 274,251.20 260,394.24 94.95 - 534,645.44 -

9 ภำษีแบตเตอร่ี 15,587.00 9,757.00 5,830.00 59.75 - 15,587.00 -

10 ภำษีสนำมกอล์ฟ 25,487,069.22 27,525,782.49 -2,038,713.27 - 7.41 23,017,600.00 2,469,469.22 10.73

11 ภำษีสถำนอำบน้ ำหรืออบตัวและนวด 2,050,866.83 2,905,620.37 -854,753.54 - 29.42 2,496,300.00 -445,433.17 - 17.84

12 ภำษีผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส ำอำง 444,931.97 76,447.15 368,484.82 482.01 62,800.00 382,131.97 608.49

14 ภำษีไนท์คลับและดิสโกเธค 21,519,171.16 11,236,481.94 10,282,689.22 91.51 13,416,500.00 8,102,671.16 60.39

15 ภำษีแก้วและเคร่ืองแก้ว - 372.00 -372.00 - 100.00 - - -

16 ภำษีไพ่ 268.80 3,096.00 -2,827.20 - 91.32 - 268.80 -

20 รำยได้เบ็ดเตล็ด 48,990,978.95 47,985,719.46 1,005,259.49 2.09 42,913,600.00 6,077,378.95 14.16

24 ภำษีสินค้ำอ่ืนๆ(ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองด่ืม) 466,874.88 196,959.45 269,915.43 137.04 - 466,874.88 -

1,452,284,248.00 1,631,888,037.03 -179,603,789.03 - 11.01 1,312,574,600.00 139,709,648.00 10.64รวมท้ังส้ิน
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ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม 

ปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 – มีนาคม พ.ศ.2562 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 จ ำนวนคดี  ค่ำปรับ  จ ำนวนคดี  ประมำณกำร  จ ำนวนคดี  ค่ำปรับ  จ ำนวนคดี ค่ำปรับ
 (คดี)  (บำท)  (คดี)  (บำท)  (คดี)  (บำท)  (คดี) (บำท)

สุรำษฎร์ธำนี 257       4,706,415.66     1           1,974,544.80  -            -                258       6,680,960.46
กระบ่ี 75         1,096,921.83    1           514,933.20     -            -                76         1,611,855.03
ชุมพร 58         1,809,658.20    2           204,440.00     2           20,000.00       62         2,034,098.20

นครศรีธรรมรำช 308       9,395,234.34     2           80,560.00      1           625,492.20     311       10,101,286.54
พังงำ 101       781,362.37       -            -                -            -                101       781,362.37
ภูเก็ต 120       1,405,177.79     5           2,123,200.00  1           420,000.00     126       3,948,377.79
ระนอง 61         1,511,170.25     -            -                -            -                61         1,511,170.25
รวม 980       20,705,940.44   11         4,897,678.00  4           1,065,492.20  995       26,669,110.64

ส ำนักงำน
สรรพสำมิตพ้ืนท่ี

รำยละเอียดจ ำนวนคดี ค่ำปรับ และกำรต้ังข้อกล่ำวหำ

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

(1)+(2)+(3)
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   ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ 

นางสุรีย์  ศรีสุข  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี      

การถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระ

บัญชาแต่งตั้งพระครูปริยัติคุณาวุธ  เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่  ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในวันศุกร์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ อุโบสถวัดกลางใหม่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด   

สุราษฎร์ธานี  โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8   ได้ร่วมท าขนมสอดไส้เลี้ยงผู้ร่วมงาน จ านวน        

700 หอ่ 
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มอบสิ่งของสมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสุรีย์  ศรีสุข  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  มอบสิ่งของ   

สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดงาน "ของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจ าปี 

2562" ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2562  ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปี อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2562 

 

 

โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ออกหน่วยบริการ

ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจของกรมสรรพสามิต และให้ค าปรึกษา แนะน า

ในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่องค์กร 
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วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี 

นางสุรีย์  ศรีสุข  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายสมยศ ซัง  สรรพสามิตพื้นที่    

สุราษฎร์ธานี  น าข้าราชการและเจา้หน้าที่ร่วมกันบริจาคเงนิเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์  และบริจาค

โลหิต  เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี          

ให้การตอ้นรับและรับเงินบริจาค ณ โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

นางสุรีย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสรรพสามิตพื้นที่ภายในสังกัด       

ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายจาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในการเดินทางมา      

ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปราม 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน       

การปราบปราม” ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และส านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช จังหวัด

นครศรธีรรมราช 

 

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ าสุรา 

ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต   จัดอบรมการใช้ระบบตรวจวัดแรง

แอลกอฮอล์ในน้ าสุรา ตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ าสุรา ให้กับผูป้ฏิบัติงานของ

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่

นครศรธีรรมราช เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ หอ้งอบรมส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
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ประมวลภาพงานปราบปรามผู้กระท าผิด 
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โทร 0-7728-4681  https://www.excise.go.th/region8

30/119 ม.2 ต.มะขามเตย อ.เมอง จ.สราษฎรธานี ื ุ  ี
สำนกงานสรรพสามตภาคท 8ั ิ ี




