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บทบรรณาธิการ 

      สวัสดีค่ะ พบกับจุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ปีที่ 5 
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เป็นฉบับแรกของ
ปีงบประมาณ 2564 และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ได้มีผู้บังคับบัญชาคนใหม่ คือท่าน
ประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ซึ่งท่านได้มอบนโยบาย เป้าหมาย 
ค าแนะน า วิธีการท างาน น าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานต่อไป และ 
ในสภาวะที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
การท างานทุกอาชีพ ตลอดจนการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการใช้ชีวิต ตามแนวทางที่รัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-19 (ศบค.) และค าสั่ งต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ที่ ได้วาง
มาตรการไว้ เพื่อเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
      จุลสารฉบับนี้ ได้น าเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ ผลการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่  8 ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด รวมทั้งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบ     
6 เดือน กฎหมายสรรพสามิต “ตอบข้อหารือเรื่องเบี้ยปรับ  
เงินเพิ่ม” พร้อมสาระน่ารู้ “วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19” “ปลดล็อค
กัญชา กัญชง” ต่อด้วย “รถยนต์ไฟฟ้า”  
      กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

       บรรณาธิการ 
     เมษายน  2564 

สารบัญ 

คณะผู้จัดท า 
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 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 ก ำกับ ดูแล สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่  ในควำม
รับผิดชอบ จ ำนวน 7 พื้นที่ ได้แก่ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่กระบี่ ส ำนักงำน
สรรพสำมิตพ้ืนที่ชุมพร ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่นครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พังงำ ส ำนักงำน
สรรพสำมิตพ้ืนที่ภูเก็ต และส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ระนอง ในปีงบประมำณ 2564 (ไตรมำสที่ 1 -2) มีผลกำร
ด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รายพื้นที่)  
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย

พ้ืนท่ี เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว เอกสารงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

สุราษฎร์ธานี 1,247,208,835.51     1,241,500,767.65  5,708,067.86     0.46    1,210,656,500.00       36,552,335.51      3.02    

กระบ่ี 21,233,482.90       12,782,446.33     8,451,036.57      66.11    5,403,000.00          15,830,482.90      292.99 

ชุมพร 6,186,965.91        6,332,555.84      -145,589.93 -2.30 5,141,800.00           1,045,165.91        20.33   

นครศรีธรรมราช 216,848,083.39      264,422,713.55    -47,574,630.16 -17.99 157,457,000.00         59,391,083.39      37.72   

พังงา 3,708,052.96       4,138,845.78      -430,792.82 -10.41 2,687,600.00          1,020,452.96       37.97   

ภูเก็ต 17,997,700.74       52,909,654.83    -34,911,954.09 -65.98 21,804,000.00         -3,806,299.26 -17.46 

ระนอง 2,550,606.45       2,444,929.14      105,677.31        4.32     1,680,000.00          870,606.45        51.82   

รวม 1,515,733,727.86    1,584,531,913.12   -68,798,185.26 -4.34 1,404,829,900.00      110,903,827.86    7.89   

เปรียบเทียบกับ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ปีท่ีแล้ว ตามเอกสารงบประมาณ

หน่วย : บำท 

             

                

       

             

      

            

              

              

      

            
       

             

      

            

หน่วย : บำท 
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ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รายสินค้า)  
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บำท 

เป้าหมาย

ประเภทภาษี เก็บได้จริง เก็บได้ปีท่ีแล้ว เอกสารงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

น ้ามันฯ 181,985,042.06 216,480,177.54 -34,495,135.48 -15.93 112,500,000.00 69,485,042.06 61.76

สุรา 691,731,299.61 778,421,265.96 -86,689,966.35 -11.14 676,234,900.00 15,496,399.61 2.29

ยาสูบ 34,158,307.84 41,485,971.66 -7,327,663.82 -17.66 32,208,900.00 1,949,407.84 6.05

เคร่ืองด่ืม 545,656,642.07 455,927,337.86 89,729,304.21 19.68 533,925,000.00 11,731,642.07 2.20

สนามกอล์ฟ 5,655,393.46 24,683,252.44 -19,027,858.98 -77.09 7,767,500.00 -2,112,106.54 -27.19 

ไนต์คลับ ดิสโกเธค 2,348,321.34 19,536,911.76 -17,188,590.42 -87.98 6,332,000.00 -3,983,678.66 -62.91 

อาบน ้าหรืออบตัว และนวด 46,192.49 2,150,522.33 -2,104,329.84 -97.85 784,900.00 -738,707.51 -94.11 

เคร่ืองหอม 3,657,365.58 379,175.89 3,278,189.69 864.56 61,900.00 3,595,465.58 5,808.51

ภาษีอ่ืน ๆ 257,566.01 639,926.84 -382,360.83 0.00 0.00 257,566.01 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 50,237,597.40 44,827,370.84 5,410,226.56 12.07 35,014,800.00 15,222,797.40 43.48

รวม 1,515,733,727.86 1,584,531,913.12 -68,798,185.26 -4.34 1,404,829,900.00 110,903,827.86 7.89

ปีท่ีแล้ว ตามเอกสารงบประมาณ

เปรียบเทียบกับ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

หน่วย : บำท 
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ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รายพื้นที่) 
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ

คดี 221 109 112 102.75

ค่าปรับ 9,444,811.84 2,004,833.00 7,439,978.84 371.10

คดี 83 48 35 72.92

ค่าปรับ 1,220,107.82 520,001.00 700,106.82 134.64

คดี 50 33 17 51.52

ค่าปรับ 1,019,000.10 783,000.00 236,000.10 30.14

คดี 448 147 301 204.76

ค่าปรับ 11,038,210.86 5,800,000.00 5,238,210.86 90.31

คดี 104 60 44 73.33

ค่าปรับ 866,140.58 360,000.00 506,140.58 140.59

คดี 95 90 5 5.56

ค่าปรับ 837,032.17 600,000.00 237,032.17 39.51

คดี 61 58 3 5.17

ค่าปรับ 1,115,191.20 780,000.00 335,191.20 42.97

คดี 1,062 545 517 94.86

ค่าปรับ 25,540,494.57 10,847,834.00 14,692,660.57 135.44

ระนอง

รวมทุกพ้ืนท่ี

สุราษฎร์ธานี

กระบ่ี

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

พังงา

ภูเก็ต

สรรพสามิตพ้ืนท่ี ผลการปราบปราม เป้าหมาย
เปรียบเทียบเป้าหมาย

     คดี : คดี  
ค่ำปรับ : บำท 
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ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รายสินค้า) 
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คดี : คดี  
ค่ำปรับ : บำท 

จ านวน ร้อยละ

คดี 360 240 120 50.00

ค่าปรับ 3,317,581.68 3,979,697.00 -662,115.32 -16.64

คดี 443 170 273 160.59

ค่าปรับ 12,595,238.18 4,403,462.67 8,191,775.51 186.03

คดี 87 66 21 31.82

ค่าปรับ 1,711,906.51 1,164,968.67 546,937.84 46.95

คดี 172 69 103 149.28

ค่าปรับ 7,915,768.20 1,299,705.67 6,616,062.53 509.04

คดี 1,062 545 517 94.86

ค่าปรับ 25,540,494.57 10,847,834.00 14,692,660.57 135.44

สินค้าสุรา

สินค้ายาสูบ

สินค้าไพ่

สินค้าและบริการอ่ืนๆ

รวมทุกสินค้าและบริการ

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ผลปราบปราม เป้าหมาย
เปรียบเทียบเป้าหมาย
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  โครงการ “วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563" 

 นำยประดิษฐ์ ชำญชลยุทธ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 พร้อมด้วยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ร่วมจัดกิจกรรมบ ำรุงรักษำต้นไม้ ด้วยกำรพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ ำต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ของส ำนักงำน 
ตำมโครงกำร "วันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2563" เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2563  

 
 

  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5" 

 นำงพิกุล ถิ่นธำรำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนบริหำรกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
สรรพสำมิตภำคที่ 8 ร่วมกิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ "หมู่บ้ำนรักษำศีล 5" (ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี) ประจ ำปี 2563 ณ วัดสุนทร
นิวำส หมู่ที่ 3 ต ำบลวัดประดู่ อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 

 
 
 

ภาพกิจกรรมส านักงาน 
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  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เดินทางเข้ารับต าแหน่งใหม่ 

 นำยประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เดินทำงเข้ำรับต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 8 พร้อม
สักกำระศำลหลักเมืองจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ศำลพระภูมิเจ้ำที่ ศำลเจ้ำที่อำคำรชุดพักอำศัย ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 
และมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนแก่ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงทรำบและน ำไปปฏิบัติงำน ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 8 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563   

 
  โครงการ CSR ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน 

 นำยประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 และนำยสมยศ ซัง สรรพสำมิต
พ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี น ำคณะเจ้ำหน้ำที่บูรณำกำรร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ 4 (ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี) 
และชุมชนบ้ำนหำดทรำยสมบูรณ์ ร่วมอนุรักษ์ป่ำชำยเลน ณ ชุมชนบ้ำนหำดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต ำบลวัง อ ำเภอท่ำชนะ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563 
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  มอบสิ่งของ "วันรวมน้ าใจ" งานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจ าปี 2564 

 นำยสุธรรม สุริโย ผู้อ ำนวยกำรส่วนกฎหมำย ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่  8  
มอบสิ่งของสนับสนุนกำรจัดงำนออกร้ำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในกำรจัดงำน “ของดีเมืองสุรำษฎร์และ
กำชำดจังหวัดประจ ำปี 2564” ระหว่ำงวันที่  22-31 มกรำคม 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ ำตำปี อ.เมือง  
จ.สุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 

 
  วันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 89 ปี 

 นำยประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 และนำยสมยศ ซัง สรรพสำมิต
พ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ ได้สักกำระศำลพระภูมิและศำลเจ้ำที่ และร่วมท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพล  
แก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกำสวันสถำปนำกรมสรรพสำมิต ครบรอบ 89 ปี ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8      
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 การตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

 นำยประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 พร้อมคณะ เดินทำงตรวจ
มำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ณ ส ำนักงำน
สรรพสำมิตพ้ืนที่นครศรีธรรมรำช สำขำท่ำศำลำ  ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่นครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง  ส ำนักงำน
สรรพสำมิตพ้ืนที่กระบี่ สำขำคลองท่อม  ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พังงำ และส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พังงำ สำขำ
เมืองพังงำ ระหว่ำงวันที่ 16-18 มีนำคม 2564 
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  กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร 

 นำยประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8  พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
จัดกิจกรรมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพัน ประจ ำปี 2564 โครงกำร "สรรพสำมิตไหว้พระ เข้ำวัดท ำบุญ สร้ำงคุณ 
สุขใจ" ร่วมทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ณ วัดสุคนธำวำส ต ำบลพรุพี อ ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 21 
มีนำคม 2564 
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 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 และส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ในสังกัด รับลงทะเบียนโครงกำร “เรำชนะ” 
ส ำหรับกลุ่มผู้ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ระหว่ำงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 - 5 มีนำคม 2564 เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
 

 

 

 

        

   

 

 
 
 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 ออกหน่วยประชำสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่  โครงกำร "หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข 
สร้ำงรอยยิ้ม ให้ประชำชน" ร่วมกับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี และบูรณำกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรภำยใน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 2 ครั้ง 
 
 
 

 

 

 

 

ออกหน่วยบริการ

โครงการ 

“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้

ประชาชน” 

โครงการ “เราชนะ”  ส าหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
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 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่  8 ร่วมกับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี  จัดรำยกำรวิทยุ 
“สรรพสำมิตเพ่ือธุรกิจและสังคม” เพ่ือประชำสัมพันธ์บทบำทภำระหน้ำที่ ในควำมรับผิดชอบ ทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระบบ FM 89.75 เมกกะเฮิร์ท  ทุกวันอังคำร เวลำ 10.10 – 
11.00 น. จ ำนวน 25 ครั้ง โดยสำมำรถรับฟังได้ที่ Facebook live สวท.สุรำษฎร์ธำนี หรือรับฟังย้อนหลังได้ที่ 
เว็บไซต์ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 8  https://region8.excise.go.th, Facebook ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 8 

 

 

 

 

 
 

ส านักงานสรรพสามติภาคที่ 8 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่  8 จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 7 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 156 ,846.52 บำท ดังนี้  1) คดีสุรำ 1 คดี ของกลำงสุรำกลั่นผสม ปริมำณสุทธิ 0.300 ลิตร 
เปรียบเทียบปรับ 5,000 บำท 2) คดียำสูบ 4 คดี ของกลำงยำสูบต่ำงประเทศ จ ำนวน 130 ซอง ยำเส้น จ ำนวน 
2 กิโลกรัม เปรียบเทียบปรับ 122,698.52 บำท 3) คดีไพ่ 1 คดี ของกลำงไพ่ป๊อก จ ำนวน 42 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 
9,828 บำท 4) คดีน้ ำมัน 1 คดี ของกลำงน้ ำมันดีเซล ปริมำณสุทธิ 300 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 19,320 บำท ระหว่ำง
วันที่ 11-20 ตุลำคม 2563 

 

การปราบปรามผู้กระท าผิด 

การจัดรายการวิทยุ “สรรพสามิตเพื่อธุรกิจและสังคม” 
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  ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 8 จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 9 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 375,164.68 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 4 คดี ของกลำงสุรำกลั่น ปริมำณสุทธิ 35.200 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 
130,000 บำท 2) คดียำสูบ 3 คดี ของกลำงยำสูบต่ำงประเทศ จ ำนวน 198 ซอง เปรียบเทียบปรับ 166,270.68 บำท    
3) คดีไพ่ 2 คดี ของกลำงไพ่ป๊อก จ ำนวน 324 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 78,894 บำท ระหว่ำงวันที่ 16-31 มกรำคม 2564 

 

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี  จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.
ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 8 คดี เปรียบเทียบปรับ 4,206,017.05 บำท 
ดังนี้ 1) คดีสุรำ 1 คดีของกลำง สุรำกลั่นชนิดสุรำขำว ปริมำณสุทธิ 0.980 
ลิตร เปรียบเทียบปรับ 10,000 บำท 2) คดียำสูบ 4 คดี ของกลำงบุหรี่ 
ซิกำแรต จ ำนวน 55 ซอง ยำสูบชนิดยำเส้นปรุง  จ ำนวน 1 ถุง ปริมำณสุทธิ 
300 กรัม เปรียบเทียบปรับ 56,805.05 บำท  3) คดีไพ่ 1 คดี ของกลำง 
ไพ่ป๊อก ยี่ห้อ AAA จ ำนวน 121 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 30 ,492 บำท   
4) คดีน้ ำมัน 2 คดี ของกลำงน้ ำมันดีเซลและน้ ำมันอ่ืน ๆ ที่ คล้ำยกัน 
ปริมำณสุทธิ 127,300 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 4,108,720 บำท ระหว่ำง
วันที่ 1-10 ธันวำคม 2563 
 
 
 
  ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี  จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 21 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 937,091.70 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 6 คดี ของกลำงสุรำกลั่น ปริมำณสุทธิ 34.600 ลิตร เปรียบเทียบ
ปรับ 125,000 บำท 2) คดียำสูบ 8 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 414 ซอง เปรียบเทียบปรับ 322,271.70 บำท 

3) คดีไพ่ 3 คดี ของกลำงไพ่ป๊อกกระดำษ 
จ ำนวน 235 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 59,220 
บำท  4) คดีน้ ำมัน 4 คดี ของกลำงน้ ำมัน
ดีเซล ปริมำณสุทธิ 13,000 ลิตร เปรียบเทียบ
ปรับ 430 ,600 บำท ระหว่ำงวันที่  16 -31 
มกรำคม 2564 
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 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สุรำษฎร์ธำนี  จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 15 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 1,780,697.58 บำท ดังนี้  1) คดีสุรำ 5 คดี  ของกลำงสุรำกลั่น ปริมำณสุทธิ 3.900 ลิตร 
เปรียบเทียบปรับ 40,000 บำท 2) คดียำสูบ 5 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 80 ซอง เปรียบเทียบปรับ 
66,941.58 บำท 3) คดีน้ ำมัน  5 คดี ของกลำงน้ ำมันเบนซินและน้ ำมันที่คล้ำยกัน ปริมำณสุทธิ 51,000 ลิตร และ
น้ ำมันดีเซล ปริมำณสุทธิ 830 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 1,673,756 บำท  ระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2564 

 

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่กระบ่ี 

  
        ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่กระบี่ จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.
ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 7 คดี เปรียบเทียบปรับ 
178,842.94 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 5,000 บำท 
2) คดียำสูบ ของกลำงบุหรี่ซิกำแรตจ ำนวน 225 ซอง เปรียบเทียบปรับ 
173,842.94 บำท ระหว่ำงวันที่ 11-20 ตุลำคม 2563 
 

 

 

    ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่กระบี่ จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 111,585.45 บำท 
ดังนี้  1) คดียำสูบ 2 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 48 ซอง 
เปรียบเทียบปรับ 42,177.45 บำท 2) คดีไพ่ 1 คดี ของกลำงไพ่ป๊อก
กระดำษ จ ำนวน  250 ส ำรับ  และไพ่ อ่ืน  ๆ  จ ำนวน  303 ส ำรับ 
เปรียบเทียบปรับ 69,408 บำท ระหว่ำงวันที่ 11-20 ธันวำคม 2563 
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         ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่กระบี่ จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.
ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 11 คดี เปรียบเทียบปรับ 
255,708.95 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 4 คดี ของกลำงสุรำกลั่นชนิด
สุรำผสม ปริมำณสุทธิ 1 ลิตร เปรียบเทียบปรับ  19 ,380 บำท  
2) คดียำสูบ 6 คดี ของกลำงยำสูบชนิดบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน  
370 ซอง เปรียบเทียบปรับ 224 ,160.95 บำท 3) คดีไพ่ 1 คดี 
ของกลำงไพ่ป๊อก ยี่ห้อ FLYING BALL 686 จ ำนวน 52 ส ำรับ 
เปรียบเทียบปรับ 12,168 บำท ระหว่ำงวันที่ 16 - 31 มกรำคม 2564 
 

 

 

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ชุมพร 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ชุมพร จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 1 คดี ของกลำง
บุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 165 ซอง เปรียบเทียบปรับ 113,400.75 บำท ระหว่ำงวันที่ 11-20 ธันวำคม 2563 

  
 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ชุมพร จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 4 คดี (ฟ้องศำล 
1 คดี) เปรียบเทียบปรับ 70,449 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 1 คดี (รอฟ้องศำล)  ของกลำงสุรำแช่ ปริมำณสุทธิ 360 ลิตร 
2) คดียำสูบ 1 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 13 ซอง เปรียบเทียบปรับ 15,249 บำท 3) คดีรถจักรยำนยนต์  
2 คดี ของกลำงรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 2 คัน เปรียบเทียบปรับ 55,200 บำท ระหว่ำงวันที่ 1-15 มกรำคม 2564 
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 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ชุมพร จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 7 คดี (ฟ้องศำล 
1 คดี) เปรียบเทียบปรับ 211,250.60 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 5 ,000 บำท 2) คดียำสูบ 5 คดี 
(ฟ้องศำล 1 คดี)  ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 320 ซอง เปรียบเทียบปรับ 177 ,936.60 บำท  3) คดีไพ่ 1 คดี  
ของกลำงไพ่ป๊อกกระดำษ จ ำนวน 110 ส ำรับและไพ่ป๊อกพลำสติก จ ำนวน 11 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 28,314 บำท 
ระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2564 

 

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่นครศรีธรรมราช 
 

    ส ำนั ก งำน ส รรพ ส ำมิ ต พ้ื น ที่
นครศรีธรรมรำช  จับกุมผู้ กระท ำผิ ด 
พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 
30 คดี เปรียบเทียบปรับ 889 ,082.64 
บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 6 คดี ของกลำงสุรำ 
ปริมำณสุทธิ 11.500 ลิตร เปรียบเทียบ
ปรับ 90 ,000 บำท 2) คดียำสูบ 10 คดี 
ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 847 ซอง ยำเส้น จ ำนวน 2 กิโลกรัม เปรียบเทียบปรับ 768 ,356.64 บำท 3) คดีไพ่ 
14 คดี ของกลำงไพ่ป๊อกกระดำษ จ ำนวน 128 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 30,726 บำท ระหว่ำงวันที่ 11- 20 ตุลำคม 
2563  

 
 
     ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่นครศรีธรรมรำช จับกุมผู้กระท ำผิด
พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560  จ ำนวน 29 คดี  เปรียบเทียบ
ปรับ 1,083,790.60 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 6 คดี  ของกลำงสุรำกลั่น 
ปริมำณสุทธิ 32.780 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 115 ,000.00 บำท   
2) คดียำสูบ 20 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 851 ซอง 
เปรียบเทียบปรับ  734,214.60  บำท 3) คดีไพ่ 3 คดี ของกลำงไพ่
ป๊อก จ ำนวน 941 ส ำรับ  เปรียบเทียบปรับ 234 ,576.00 บำท 
ระหว่ำงวันที่ 21 - 31 ตุลำคม 2563  
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 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่นครศรีธรรมรำช จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน     
33 คดี เปรียบเทียบปรับ  580,430.35 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 11 คดี ของกลำงสุรำกลั่น ปริมำณสุทธิ 11.800 ลิตร 
เปรียบเทียบปรับ 125,000 บำท 2) คดียำสูบ 16 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 347 ซอง และยำเส้น จ ำนวน  
7 กิโลกรัม เปรียบเทียบปรับ 306 ,432.35 บำท  3) คดีไพ่ 3 คดี ของกลำงไพ่ป๊อกกระดำษ จ ำนวน 427 ส ำรับ 
เปรียบเทียบปรับ 99,918 บำท 4) คดีน้ ำมัน 3 คดี ของกลำงน้ ำมันดีเซล ปริมำณสุทธิ 1 ,400 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 
49,080 บำท ระหว่ำงวันที่ 1-15 มกรำคม 2564 
 

 

 

 

 

 

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่พังงา 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พังงำ จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 9 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 80,796.84 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 4 คดี ของกลำงสุรำกลั่น ปริมำณสุทธิ 2.700 ลิตร, สุรำกลั่นชนิด
สุรำขำว ปริมำณสุทธิ 4.480 ลิตร, สุรำแช่ ปริมำณสุทธิ 10.840 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 20 ,000 บำท 2) คดียำสูบ  
4 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 62 ซองและ 100 มวน เปรียบเทียบปรับ 57 ,286.84 บำท 3) คดีไพ่ 1 คดี  
ของกลำงไพ่ป๊อก จ ำนวน 15 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 3,510 บำท ระหว่ำงวันที่ 1-15 มกรำคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-16- 

 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พังงำ จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 7 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 154 ,726.29 บำท ดังนี้  1) คดีสุรำ 1 คดี ของกลำงสุรำกลั่นผสมตัวยำสมุนไพร(ยำดอง) 
เปรียบเทียบปรับ 3 ,000 บำท 2) คดียำสูบ 4 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรตต่ำงประเทศ จ ำนวน 249 ซอง  
เปรียบเทียบปรับ 146,524.29 บำท 3) คดีไพ่ 1 คดี ของกลำงไพ่ป๊อก ยี่ห้อ AAA Playing Cards No.101 จ ำนวน  
13 ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 3,042 บำท  4) คดีน้ ำหอม 1 คดี ของกลำงน้ ำหอมผสม จ ำนวน 180 ขวด ขนำดบรรจุ 
10  ซีซี เปรียบเทียบปรับ 2,160 บำท  ระหว่ำงวันที่ 16 - 31 มกรำคม 2564 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พังงำ จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 14 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 72,866.30 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 7 คดี ของกลำงสุรำกลั่นชนิดสุรำผสม (ยำดอง) ปริมำณสุทธิ 
2.750 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 35,000 บำท 2) คดียำสูบ 4 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต ยี่ห้อ SMS จ ำนวน 30 ซอง 
เปรียบเทียบปรับ 30,846.30 บำท  3) คดีไพ่ 3 คดี ของกลำงไพ่ป๊อก ยี่ห้อ AAA Playing Cards No.101 จ ำนวน 30 
ส ำรับ เปรียบเทียบปรับ 7,020 บำท  ระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2564 
 

 

 

 

 
 

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ภูเกต็ 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ภูเก็ต  จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 4 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 111,094.84 บำท  ดังนี้ 1) คดีสุรำ 3 คดี ของกลำงสุรำกลั่นชนิดสุรำผสม ปริมำณสุทธิ 2.800 ลิตร 

เปรียบเทียบปรับ 40,000 บำท 2) คดียำสูบ 1 คดี ของ
กลำงบุหรี่ซิก้ำ ยี่ห้อ Dos Hermanos จ ำนวน 46 กล่อง 
ปริมำณสุทธิ  2 ,147.280 กรัม  เปรียบเทียบปรับ 
71,094.84 บำท ระหว่ำงวันที่ 21 - 31 ตุลำคม 2563 
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 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ภูเก็ต จับกุมผู้กระท ำ
ผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 จ ำนวน 4 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 64 ,792.14 บำท ดังนี้  1) คดีสุรำ  
2 คดี เปรียบเทียบปรับ 10 ,000 บำท 2) คดียำสูบ  
2  ค ดี  ข อ งก ล ำงย ำ เส้ น  ยี่ ห้ อ  CAPTAIN BLACK  
ปริมำณสุทธิ 170 กรัมและบุหรี่ซิก้ำ ปริมำณสุทธิ 
737.50 กรัม เปรียบเทียบปรับ 54 ,792.17 บำท 
ระหว่ำงวันที่ 1-15 มกรำคม 2564 
 

 
 
 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ภูเก็ต จับกุม
ผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 
จ ำนวน 11 คดี เปรียบเทียบปรับ 54,574.10 
บำท  ดั งนี้  1 ) คดี สุ รำ 10 คดี  ของกลำง 
สุรำกลั่น จ ำนวน 1.180 ลิตร และสุรำแช่ 
ปริมำณสุทธิ 7.680 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 

40,659.20 บำท 2) คดียำสูบ 1 คดี ของกลำงบุหรี่ซิกำแรตยี่ห้อ ASTRO จ ำนวน 15 ซอง เปรียบเทียบปรับ 
13,914.90 บำท ระหว่ำงวันที่ 16-28 กุมภำพันธ์ 2564 

 

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ระนอง 
 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ระนอง จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 3 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 89,773.20 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 3,000 บำท 2) คดียำสูบ ของกลำงบุหรี่  
ซิกำแรต ยี่ห้อ PREMIUM GOLD จ ำนวน 20 ซอง, ยี่ห้อ Marble จ ำนวน 10 ซอง, ยี่ห้อ John Black จ ำนวน  
114 ซอง เปรียบเทียบปรับ 86,773.20 บำท ระหว่ำงวันที่ 21-31 ตุลำคม 2563 
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ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ระนอง จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จ ำนวน 3 คดี 
เปรียบเทียบปรับ 190,000 บำท ดังนี้ 1) คดีสุรำ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 5,000 บำท 2) คดียำสูบ 2 คดี ของกลำง
บุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 395 ซอง เปรียบเทียบปรับ 185,000  บำท ระหว่ำงวันที่ 11-20 ธันวำคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ระนอง จับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 คดียำสูบ 5 คดี  
เปรียบเทียบปรับ 81,005 บำท ของกลำงบุหรี่ซิกำแรต จ ำนวน 125 ซอง ยำเคี้ยว ปริมำณสุทธิ 550 กรัม และยำสูบ
อ่ืน ๆ ปริมำณสุทธิ 50 มวน ระหว่ำงวันที่ 1-15 มกรำคม 2564 
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                   สุธรรม  สุริโย 
             นิติกรช านาญการพิเศษ  
         รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี 

              สวัสดีครับ เพ่ือนร่วมงำนและผู้อ่ำนทุกท่ำน วันนี้ส่วนกฎหมำย ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 8 มีสำระดี ๆ 
เกี่ยวกับหลักกฎหมำยสรรพสำมิตมำฝำกทุกท่ำน เรื่องที่น ำมำฝำกในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยปรับเงินเพ่ิมตำม
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 ก็ขอเริ่มกันเลยนะครับ อันว่ำ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 ถือเป็นมำตรกำรลงโทษทำงภำษีที่เกิดขึ้น  จำกกรณีที่ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีไม่ช ำระภำษี
ภำยในก ำหนดเวลำหรือช ำระขำดไปจำกจ ำนวนที่ต้องเสีย กำรค ำนวณเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมเป็นกำรค ำนวณเพ่ิมขึ้น
จำกจ ำนวนภำษีที่เสียไว้แล้วหรือที่ยังขำดอยู่แล้วแต่กรณี ทั้งนี้กฎหมำยก ำหนดให้เบี้ยปรับและเงินเ พ่ิมอำจลดลงได้
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

        กำรปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรลดเบี้ยปรับและหรือเงินเพ่ิม ต้องน ำหลักกฎหมำยและกฎกระทรวง  
มำประกอบกำรพิจำรณำ เพรำะหำกมีกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้และส่งผลให้เกิดควำมเสียหำย  
ต่อรัฐ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติอำจต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยต่อรัฐ รวมถึงในส่วนของผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหำกมีข้อเท็จจริงว่ำ 
มีกำรเสียเบี้ยปรับและหรือเงินเพ่ิมน้อยกว่ำจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ก็จะต้องช ำระเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนอีกด้วย 

        เมื่อเกิดกรณีพบว่ำกำรลดเบี้ยปรับและหรือเงินเพ่ิมมีข้อผิดพลำดไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดก็จะต้องแก้ไข
ข้อผิดพลำดนั้นให้ถูกต้อง เพ่ือให้จ ำนวนภำษีท่ีขำดหำยไปนั้นกลับคืนมำยังหน่วยงำนรัฐ ผู้จัดเก็บภำษีต่อไป 

        ส ำหรับเรื่องกำรลดเบี้ยปรับนี้ ส่วนกฎหมำยมีแนวตอบข้อหำรือให้กับส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม  
ที่หำรือว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำษีได้ออกตรวจสอบภำษีแบบตรวจก ำกับดูแลโรงอุตสำหกรรมยำสูบ 
พบว่ำวัตถุดิบยำเส้นหำยไปจำกบัญชี  ผู้ประกอบอุตสำหกรรมมีควำมประสงค์ช ำระภำษี  โดยได้ช ำระภำษีเพ่ิมเติม
บำงส่วนและขอลดเบี้ยปรับ ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่นครศรีธรรมรำช สำขำท่ำศำลำ  
เห็นว่ำ ไม่มีพฤติกำรณ์ที่จะหลีกเลี่ยงภำษีและได้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบภำษีเป็นอย่ำงดี จึงอนุมัติลดเบี้ยปรับ
ให้กับผู้ประกอบกำร เพ่ือให้เกิดควำมรัดกุม รอบคอบ ในกำรปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวเนื่องต่อไป จึ งได้หำรือมำยัง 
ส่วนกฎหมำย จ ำนวน 4 ข้อ ส่วนกฎหมำย พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้ 

 

 

 

 

กฎหมายสรรพสามิต 

“ตอบข้อหารือเรื่องเบีย้ปรับ เงินเพิ่ม” 
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      กำรลดเบี้ ยปรับของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำม
ข้อเท็จจริงที่หำรือถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร ส่วนกฎหมำย 
เห็นว่ำ อัตรำลดลงคงเหลือของเบี้ยปรับที่จะต้องเสีย 
ตำมข้อ 4 (1)(ก) แห่งกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพ่ิม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 
กันยำยน 2560 ก ำหนดว่ำ ถ้ำผู้มีหน้ำที่ เสียภำษีได้
ช ำระภำษีภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันถัดจำกวันครบ
ก ำหนดเวลำช ำระภำษีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งลดให้เสีย
ร้อยละสองของเบี้ยปรับได้ หมำยถึง ผู้มีหน้ำที่เสียภำษี
รำยนั้นจะต้องช ำระภำษีท่ีขำดอยู่ทั้งจ ำนวน ดังนั้น กำร
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้สั่งลดให้เสียร้อยละสองของ   
เบี้ยปรับโดยไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ มีกำรช ำระภำษีที่
ขำดอยู่ทั้งจ ำนวนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว กำรลด  
เบี้ยปรับของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงไม่สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงข้ำงต้น 

       เมื่อผลการพิจารณาสรุปได้ว่า การลดเบี้ยปรับ
ยั งไม่ ถู กต้ อ งตามกฎหมาย  ดั งนั้ น  ส านั ก งาน
สรรพสามิตภาคที่  8 จึงสามารถด าเนินการแจ้ง
ประเมินภาษี ในส่วนที่ยังช าระไม่ครบถ้วนได้ 

       การอนุมัติให้ผ่อนช าระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ส่วนกฎหมาย 
เห็นว่า การอนุมัติ ให้ผู้ประกอบการด าเนินการ
ดั งกล่ าว ถือเป็นการอนุมัติ ให้มีการช าระภาษี
บางส่วน จึงไม่ขัดกับหลักกฎหมายแต่อย่างใด 

       กรณีผู้ประกอบการมีการช าระภาษีบางส่วนได้
ยื่นขอลดหรืองด เบี้ยปรับ สรรพสามิตพ้ืนที่จะมี
อ านาจลดหรืองดเบี้ยปรับก่อนการประเมินภาษีได้
หรือไม่ อย่างไร ส่วนกฎหมาย เห็นว่า การสั่งงดหรือ
ลดเบี้ยปรับเงินเพ่ิมตามข้อหารือ 3. เป็นการสั่งงด 
หรือลดเบี้ยปรับที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 
และ ข้อ 5 ของกฎกระทรวง สรรพสามิตพ้ืนที่จึง
สามารถใช้อ านาจในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากอธิบดี             
กรมสรรพสามิตสั่งลดหรืองดเบี้ยปรับได้    จำกผลกำรตอบข้อหำรือดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ

ก็ได้น ำไปแจ้งให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเข้ำใจโดยปรำกฎว่ำ 
มีกำรช ำระภำษีเพ่ิมเติมจนถูกต้อง ครบถ้วนตำม
กฎหมำยแล้วซึ่ งถือได้ว่ำเป็นกำรส่งผลดีต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีของหน่วยงำน วันนี้ก็
ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ โอกำสหน้ำถ้ำมีเรื่องดี ๆ 
มีประโยชน์ ส่วนกฎหมำยก็จะน ำมำฝำกท่ำนอีกเช่น
เคยครับ ช่วงวันหยุดสงกรำนต์นี้ก็ขอให้ทุกท่ำนมี
ควำมสุข สดชื่น เย็นกำย เย็นใจ นะครับ 

                ...สวัสดีครับ... 
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Q : วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19 vaccine) คืออะไร ? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Q : ท าไมเราจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ? 

 

 

 

 

 

 Q : ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ? 

 

 

 

 

 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

      วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้มีด้วยกัน 4 ชนิดหลักๆ แบ่งตำม
เทคนิคที่ใช้ในกำรผลิตวัคซีน คือ  
1. mRNA vaccines เป็นกำรผลิตโดยใช้สำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซำร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เมื่อฉีดเข้ำไป 
   ในร่ำงกำย จะท ำให้ร่ำงกำยสร้ำงโปรตีนที่สำมำรถกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมำ 
2. Viral vector vaccines เป็นกำรฝำกสำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซำร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เข้ำไปในสำร 
   พันธุกรรมของไวรัสชนิดอ่ืนที่อยู่ในสภำพที่ไม่ก่อให้เกิดโรค เพ่ือพำเข้ำมำในร่ำงกำย ท ำให้ร่ำงกำยสร้ำง  
   ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมำ 
3. Protein-based vaccines จะใช้โปรตีนบำงส่วนของเชื้อไวรัสซำร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เช่น โปรตีนส่วน 
   หนำม (spike protein) ฉีดเข้ำไปในร่ำงกำยเพ่ือกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
4. Inactivated vaccines ผลิตโดยกำรใช้ไวรัสซำร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ที่ถูกท ำให้ตำยแล้ว เมื่อฉีดเข้ำไป 
   ในร่ำงกำย จะกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 

      กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำมำรถลดควำมรุนแรงของอำกำรป่วยและลดกำรเสียชีวิตได้ เนื่องจำก
สถำน กำรณ์ ก ำรระบ ำดของโรค โค วิ ด -19 ถื อ เป็ น ภ ำวะฉุ ก เฉิ น ขอ งโลก  จ ำน วน ผู้ ติ ด เชื้ อ ไว รั ส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ทั่วโลกกว่ำร้อยล้ำนคน มีผู้เสียชีวิตมำกกว่ำสองล้ำนคน โดยในปัจจุบันมีกำรฉีด
วัคซีนรวมทั่วโลกแล้วกว่ำ 100 ล้ำนโดส ส ำหรับประเทศที่มีกำรฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มำกที่สุด คือ 
สหรัฐอเมริกำ รองลงมำคือ ประเทศจีน และอังกฤษตำมล ำดับ (ข้อมูลวันที่ 9 ก.พ. 2564) 

      เป้ำหมำยของกำรให้วัคซีนคือ เพ่ือลดกำรป่วยรุนแรง กำรเสียชีวิตจำกโรคและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในระดับ
ประชำกร เนื่องจำกปริมำณของวัคซีนมีจ ำกัด กลุ่มเป้ำหมำยในระยะแรก คือ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขด่ำนหน้ำ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกำสสัมผัสโรคสูง ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เช่น โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง 
โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน ผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้ำหมำยในระยะถัดไป
เมื่อมีปริมำณวัคซีนมำกขึ้น คือ ประชำชนทั่วไป 
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 Q : ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง 
สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่ ? 

 

 

 

 Q : หากเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่ ? 

 

 

 

 

 

Q : ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลากี่วัน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว ? 
 

 

 

Q : วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีความปลอดภัยมากเพียงใด ? 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

      ได้ และควรได้รับกำรฉีดวัคซีนหำกไม่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน เนื่องจำกผู้ที่มีโรคประจ ำตัวดังกล่ำวอำจมี
ควำมเสี่ยงที่จะมีอำกำรรุนแรงถึงชีวิตหำกติดเชื้อโควิด- 19 

      ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มำแล้ว ถึงแม้จะมีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ แต่พบว่ำระดับภูมิคุ้มกันมีกำรลด
ระดับลงอย่ำงรวดเร็วจึงสำมำรถติดเชื้อซ้ ำได้อีก แนะน ำให้ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มำแล้ว ฉีดวัคซีนหลังหำย
จำกอำกำรป่วย ตรวจไม่พบเชื้อแล้วและพ้นระยะกักตัวตำมเกณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข (14 วัน) ทั้งนี้
แนะน ำให้ปรึกษำแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน 

      วัคซีนจะมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนสูงสุดในร่ำงกำย หลังจำกที่มีกำรฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็น
เวลำเฉลี่ย  14-28 วัน ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนให้ครบเพื่อประสิทธิภำพที่ดีที่สุด 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

      แม้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีระยะเวลำกำรศึกษำไม่นำนและมีกำรผลิตใช้ในช่วงเวลำอันสั้น แต่วัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่น ำมำใช้ในประเทศไทย ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนและได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) แห่งประเทศไทยตำมมำตรฐำน รวมถึงมีข้อมูลประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยของวัคซีนจำกกำรใช้ในหลำกหลำยประเทศ อีกทั้งมีกำรติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์หลังฉีดและ
รำยงำนตำมระบบที่ก ำหนดไว้ แม้จะมีรำยงำนผลข้ำงเคียงที่พบบ่อย เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดกล้ำมเนื้อ 
และมีไข้ แต่สำมำรถหำยได้เองหลังฉีดยำประมำณ 2 – 3 วัน ส่วนผลข้ำงเคียงรุนแรงนั้นพบน้อยมำก เช่น กำร
แพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) เป็นต้น 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกทุกส่วนของกัญชา กัญชง พ้นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก และเมล็ดกัญชา 
พร้อมชูเป็นพืชเศรษฐกิจ 

        ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุชื่อยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 15 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกส่วนของกัญชำ กัญชงที่ไม่จัดเป็นยำเสพติด 
ได้แก่ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก กิ่ง ก้ำน ล ำต้น เปลือก รำก และเมล็ดกัญชง รวมถึงสำรสกัด CBD และกำกที่เหลือจำก
กำรสกัดซึ่งต้องมีปริมำณ THC ไม่เกิน 0.2% และน้ ำมันและสำรสกัดจำกเมล็ดกัญชง เพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
กำรศึกษำวิจัย และกำรผลิตผลิตภัณฑ์สุขภำพ ทั้งนี้ ต้องได้มำจำกสถำนที่ปลูกหรือผลิตในประเทศที่ได้รับอนุญำต
เท่ำนั้น กรณีน ำเข้ำท ำได้เฉพำะเปลือกแห้ง แกนล ำต้นแห้ง และเส้นใยแห้ง นอกเหนือจำกนี้น ำเข้ำได้โดยเป็นยำเสพติด 
ชี้แจงเหตุที่ยังปลดทุกส่วนออกจำกยำเสพติดไม่ได้เพรำะติดอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ พร้อมชูกัญชำ กัญชงเป็นพืช
เศรษฐกิจของประเทศ 

ปลดล็อคกัญชา กัญชง  
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      เหตุที่ยังปลดทุกส่วนของต้นกัญชำ กัญชงออกจำกยำเสพติดไม่ได้ เนื่องจำกติดอนุสัญญำว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ 
ดังนั้น กำรปลูกกัญชำและกัญชงยังคงต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยยำเสพติด แต่เมื่อปลูกไปแล้วส่วนที่มีสำร THC ต่ ำ
ไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องท ำลำยทิ้ง โดยผู้ขออนุญำตจะต้องแจ้ง อย.ว่ำจะน ำ
ส่วนที่ไม่เป็นยำเสพติดไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร ส่วนกำรน ำกัญชำไปใช้จะต้องได้มำจำกผู้รับอนุญำตที่ถูกกฎหมำย  
โดยตรวจสอบได้จำก https://www.fda.moph.go.th 

 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.medcannabis.go.th/ 
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รู้จัก รถยนต์ไฟฟ้า คืออะไร ท าไมถึงเป็นทางเลือกใหม่ของคนรักษ์โลก 

 รถยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle : EV) อำจฟังดูเป็นเรื่องใหม่ส ำหรับยุคนี้ แต่ควำมจริงแล้วรถยนต์ไฟฟ้ำ     
คันแรกของโลกเกิดขึ้นตั้งแต่ประมำณปี 1900 แล้ว แต่เพ่ิงจะได้รับควำมสนใจและมีกำรหันมำพัฒนำรถยนต์ไฟฟ้ำกัน
อย่ำงจริงจังมำกข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 21 (ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2643) ด้วยหลักกำรท ำงำนที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้ำ
แทนกำรใช้เครื่องยนต์ น้ ำมันหรือพลังงำนอ่ืน ๆ ที่มีกำรเผำไหม้ จึงท ำให้ทั่วโลกหันมำให้ควำมส ำคัญเพ่ือช่วยโลก     
ให้สะอำดและน่ำอยู่ขึ้น 

รู้จัก ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ 
       รถยนต์ไฟฟ้ำ คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนจำกไฟฟ้ำ 100% โดยใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ถูกเก็บไว้ใน        
แบตเตอรีหรืออุปกรณ์เก็บพลังงำนไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ หรือให้เข้ำใจง่ำย ๆ ก็เป็นกำรแปลงพลังงำนจำกแบตเตอรีมำใช้
ในกำรขับรถ ไม่มีกลไกอะไรซับซ้อนเหมือนรถยนต์ใช้น้ ำมันที่ต้องอำศัยกำรจุดระเบิดเผำไหม้เพ่ือขับเคลื่อน จึงท ำให้
รถยนต์ไฟฟ้ำมีเครื่องยนต์เงียบ และไม่มีไอเสียจำกกำรเผำผลำญพลังงำน และนอกจำกรถยนต์ไฟฟ้ำจะเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีข้อดีอ่ืนอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็น   

 ประหยัดค่าซ่อมบ ารุง ค่าน้ ามัน เพรำะใช้พลังงำนมำทดแทนน้ ำมันเชื้อเพลงที่นับวันมีแต่จะยิ่งมีรำคำ 
พุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยควำมที่ไม่มีเครื่องยนต์ ท ำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง กำรดูแลรักษำจึงง่ำยและ
ประหยัดกว่ำ 

 อัตราเร่งให้แรงบิดที่เร็วทันใจแทบจะทันที เนื่องจำกรถยนต์ไฟฟ้ำไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สันดำป ส่งผลให้กำร
ท ำงำนมีเสียงเบำเงียบกว่ำรถยนต์ที่ใช้น้ ำมัน และท ำให้มีอัตรำกำรเร่งที่เร็ว ปรำดเปรียว ตอบสนองควำมต้องกำร     
ในกำรขับขี่ของผู้ขับได้ดั่งใจ 

 ไม่เสียเวลำแวะเติมน้ ำมัน โดยเฉพำะช่วงเวลำเร่งรีบตอนเช้ำ
ที่น้ ำมันในถังใกล้จะหมดแล้วไม่มีเวลำแวะเติมหรือประเมินแล้วว่ำขับ
ไปไม่ถึงปั๊มแน่ ๆ แต่รถยนต์ไฟฟ้ำสำมำรถชำร์จแบตที่บ้ำนได้ เสียบ
ชำร์จทิ้งไว้ระหว่ำงที่เรำหลับ พักผ่อน พอตื่นเช้ำมำก็สำมำรถใช้งำน
ได้ทันท ี

          ในปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีกำรสร้ำงและพัฒนำสถำนีชำร์จ
ประจุไฟฟ้ำหรือสถำนี EV Charger ในวงกว้ำงมำกขึ้น หมดปัญหำ
หำกรถแบตหมดระหว่ำงทำง สำมำรถแวะชำร์จตำมสถำนีที่ให้บริกำร
ได้เลย 
 

 

 

รถยนต์ไฟฟ้า 

(EV) 
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ระบบของรถยนต์ไฟฟ้า แบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้ 
       1. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) – ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรีเพียงอย่ำงเดียว ไม่มีเครื่องยนต์สันดำป
ภำยใน สำมำรถชำร์จไฟได้สม่ ำเสมอ โดยใช้เวลำชำร์จประมำณ 6-8 ชั่วโมง ส ำหรับกำรชำร์จปกติ หรือ 2-4 ชั่วโมง 
ส ำหรับกำรชำร์จแบบเร็ว 

       2. อี พาวเวอร์ (E-Power) – เป็นเทคโนโลยีที่มีกำรผสมผสำนกำร
ท ำงำนระหว่ำงระบบ Hybrid กับ EV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ โดยมี
เครื่องยนต์ขนำดเล็กท ำหน้ำที่ปั่นกระแสไฟฟ้ำเก็บไว้ที่แบตเตอรี แล้วส่งพลังงำน
ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้ำ หรือให้เข้ำใจง่ำย ๆ ก็คือ พลังงำนไฟฟ้ำจะถูกสร้ำงขึ้นจำก
เครื่องยนต์ แต่ตัวรถจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ (แบบรถยนต์ไฟฟ้ำ EV) ไม่มี
กำรชำร์จไฟ เพียงเติมน้ ำมันก็ใช้งำนได้ตำมปกติแล้ว 

       3. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) – มีรูปแบบกำรท ำงำนที่ ใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิง ผสมกับ พลังงำนไฟฟ้ำ ระบบจะท ำงำนเองอัตโนมัติ โดยมอเตอร์จะ
ช่วยออกตัวด้วยระบบไฟฟ้ำ ก่อนที่เครื่องยนต์จะท ำงำนต่อ หำกในกรณีรถติดหรือรถหยุดนิ่ง ถ้ำรถมีแบตเตอรีมำกพอ
เครื่องยนต์จะดับ แล้วดึงไฟจำกแบตเตอรีมำใช้กับอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น ไฟหน้ำแอร์ เครื่องเสียง 

       4. รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) – หนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้ำ
ประเภทไฮบริด ผสำนระหว่ำงเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เข้ำกับ  
แบตเตอรีขนำดใหญ่ที่ชำร์จไฟได้ ใช้เวลำชำร์จแบตเตอรีให้เต็มประมำณ 
4-6 ชั่วโมง สำมำรถวิ่งได้โดยใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรีอย่ำงเดียว
ประมำณ 20-50 กิโลเมตร แต่ก็ยังสำมำรถกลับมำใช้ระบบไฮบริดที่ใช้
ทั้งน้ ำมันและไฟฟ้ำได้ 

      5. รถพลังงานไฮโดรเจน (Fuel Cell) – รถยนต์ไฟฟ้ำที่ ใช้
พลังงำนไฮโดรเจน (พลังงำนสะอำด) มำแปลงเป็นกระแสไฟฟ้ำเพ่ือ
น ำไปขับเคลื่อนให้รถยนต์แล่นไปได้ โดยในโครงสร้ำงจะมีแผงเซลล์

เชื้อเพลิงที่เก็บไฮโดรเจนในรูปแบบของเหลว มอเตอร์ไฟฟ้ำท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนควบคู่กับกำรชำร์จกระแสไฟฟ้ำและ 
แบตเตอรี โดยมีหลักกำรท ำงำนคือ ส่งไฮโดรเจนและอำกำศท่ีมีออกซิเจนเข้ำไปสู่แผงเซลล์เชื้อเพลิง สร้ำงกระแสไฟฟ้ำ
เก็บไว้ในแบตเตอรี แล้วกระแสไฟฟ้ำจำกแบตเตอรีก็จะถูกส่ง  ไปที่มอเตอร์ไฟฟ้ำ เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนรถยนต์ 

       6. รถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว (Plug-in Electric Vehicle: PEVS) – คล้ำยกับ
รถยนต์ไฟฟ้ำแบบ PHEV แต่จะมีแบตเตอรีขนำดใหญ่เป็นแหล่งพลังงำนหลักเพียงอย่ำงเดียว เมื่อแบตเตอรีหมด
จะต้องเสียบปลั๊กเพ่ือชำร์จประจุใหม่ แยกตำมกำรใช้งำนได้ดังนี้ 
   - รถยนต์ไฟฟ้ำประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) ขับเคลื่อน
โดยใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี 100% ไม่มีเครื่องยนต์สันดำปภำยใน แต่
มีแบตเตอรีขนำดใหญ่  มีระยะทำงกำรวิ่งที่จ ำกัด ขึ้นอยู่กับขนำดของ 
แบตเตอรีและปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ในกำรใช้งำนและเส้นทำงกำรเดินทำง 
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   - รถยนต์ไฟฟ้ำแบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicles: FCEV) เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจำกกำร
เติมเชื้อเพลิงภำยนอก ไม่ท ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศจำกรถยนต์โดยตรง มีเพียงกำรปลดปล่อยน้ ำเท่ำนั้น โดย
โครงสร้ำงจะมีแบตเตอรี แผงเซลล์เชื้อเพลิงหรือ Fuel Cell Stack ถังแรงดันสูงเพ่ือเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบของเหลว
มอเตอร์ไฟฟ้ำ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและชำร์จกระแสไฟฟ้ำ ส่วนหลักกำรท ำงำนจะส่งไฮโดรเจนและอำกำศท่ีมีออกซิเจน
เข้ำไปสู่แผงเซลล์เชื้อเพลิง เพ่ือสร้ำงกระแสไฟฟ้ำเข้ำมำเก็บในแบตเตอรี จำกนั้นกระแสไฟฟ้ำจะถูกส่งไปที่มอเตอร์
ไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนรถยนต์ 

       ส ำหรับใครที่เล็งจะเป็นเจ้ำของรถยนต์ไฟฟ้ำอยู่ อย่ำลืมศึกษำข้อมูลให้ดีก่อนว่ำเหมำะกับไลฟ์สไตล์กำรใช้งำน
ของตัวเองหรือเปล่ำ และรถยนต์ไฟฟ้ำเป็นที่น่ำจับตำมองเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะไปในทิศทำงใดต่อไป  

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