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              สวัสดีคะ พบกับจุลสารสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2564) จุลสารฉบับนี้เปน

ฉบับสงทายปงบประมาณ 2564  ซึ่งยังคงเปนปที่เกิดวิกฤติสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทั้งในประเทศ

ไทยและทั่วโลก ทําใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน สงผลกระทบตอชีวิตผูคนในทุก

ดานและทุกอาชีพ ดังนั้นทําใหเราเกิดการเรียนรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยูรอด ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม           

(New Normal) แตอยางไรก็ตามเราชาวสรรพสามิตก็ยังคงมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบดานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและ

ดานการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต และงานดานบริการตาง ๆ อยางเต็มความสามารถ ใหดีที่สุดภายใต

สภาวการณที่ไมปกติ และขอแสดงความยินดีกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ที่ไดรับรางวัลมาตรฐาน        

การใหบริการของศูนยราชการสะดวก(GECC) ประจําป 2564 ไดแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎรธานี สาขาพุนพิน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทาศาลา สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี เราชาวสรรพสามิต จะมุงมั่นรักษา

ระดับมาตรฐาน การใหบริการที่ดี อยูคูกับหนวยงานสรรพสามิตตลอดไป  

              จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ผลการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย

สรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด  รวมทั้งภาพกิจกรรมตาง ๆ ในรอบ 6 เดือน 

และความรูเก่ียวกับ “การคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญา” พรอมไปเที่ยวดวยกันตามโครงการ “สมุยพลัสโมเดล” ตอดวย

สถานที่ทองเที่ยวแบบ Unseen  “อุทยานธรรมเขานาในหลวง” 

             กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาจุลสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอานทุกทาน...แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ   

                                                                               

บรรณาธิการ 

                                                               พฤศจิกายน  2564 

 

 

บทบรรณาธิการ 

คณะผูจัดทํา 
สารบัญ 
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 สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 กํากับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ในความ

รับผิดชอบ จํานวน 7 พ้ืนท่ี ไดแก สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุราษฎรธานี สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกระบี่ สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพังงา สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนท่ีภูเก็ต และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ในปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 3 - 4) มีผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

 
 

 

 

ผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2564 (รายพ้ืนท่ี)  

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

 (ตั้งแต 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่   เก็บไดจรงิ   เก็บไดปที่แลว  
เปรียบเทียบกับปทีแ่ลว  เปาหมาย 

เอกสารงบประมาณ  

เปรียบเทียบกับเปาหมายตาม

เอกสารงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สุราษฎรธานี   1,416,138,993.23    1,367,216,050.12  48,922,943.11  3.58    1,457,462,100.00  -41,323,106.77  -2.84  

กระบี่       26,100,049.50        11,073,861.54  15,026,187.96  135.69          3,491,500.00  22,608,549.50  647.53  

ชุมพร        2,504,593.04          3,522,499.06  -1,017,906.02  -28.90          2,756,200.00  -251,606.96  -9.13  

นครศรีธรรมราช     213,919,755.68      247,318,339.48  -33,398,583.80  -13.50      177,780,500.00  36,139,255.68  20.33  

พังงา        1,338,071.34          1,029,340.90  308,730.44  29.99          1,236,400.00  101,671.34  8.22  

ภูเก็ต        9,896,423.70        10,514,977.84  -618,554.14  -5.88        21,199,300.00  -11,302,876.30  -53.32  

ระนอง        4,941,344.80            884,878.56  4,056,466.24  458.42          1,055,000.00  3,886,344.80  368.37  

 รวม  1,674,839,231.29   1,641,559,947.50  33,279,283.79  2.03   1,664,981,000.00  9,858,231.29  0.59  

ผลการปฏิบัติงาน 

หนวย : บาท 
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ผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2564 (รายสินคา)  

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

 (ตั้งแต 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 

 

 

ประเภทภาษี เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว 
เปรียบเทียบกับปทีแ่ลว เปาหมาย 

เอกสารงบประมาณ 

เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ตามเอกสารงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

น้ํามันฯ 198,594,254.65 291,762,646.99 -93,168,392.34 -31.93 137,500,000.00 61,094,254.65 44.43 

สุรา 785,085,052.38 638,397,713.80 146,687,338.58 22.98 804,148,100.00 -19,063,047.62 -2.37 

ยาสูบ 31,128,966.43 38,582,340.98 -7,453,374.55 -19.32 31,876,100.00 -747,133.57 -2.34 

เคร่ืองด่ืม 636,173,774.31 646,814,166.17 -10,640,391.86 -1.65 652,141,100.00 -15,967,325.69 -2.45 

สนามกอลฟ 6,045,090.41 6,384,529.06 -339,438.65 -5.32 9,296,200.00 -3,251,109.59 -34.97 

ไนตคลับและดิสโกเธค 514,641.93 1,693,069.33 -1,178,427.40 -69.60 11,142,800.00 -10,628,158.07 -95.38 

อาบน้ําหรืออบตัวและนวด 9,752.00 95,821.07 -86,069.07 -89.82 771,200.00 -761,448.00 -98.74 

เคร่ืองหอม 2,055,000.70 2,002,316.75 52,683.95 2.63 65,300.00 1,989,700.70 3,047.01 

ภาษีอ่ืน ๆ 344,821.28 252,676.24 92,145.04 36.47 - 344,821.28 - 

รายไดเบ็ดเตล็ด 14,887,877.20 15,574,667.11 -686,789.91 -4.41 18,040,200.00 -3,152,322.80 -17.47 

รวม 1,674,839,231.29 1,641,559,947.50 33,279,283.79 2.03 1,664,981,000.00 9,858,231.29 0.59 

 

 

 

 

 

หนวย : บาท 
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ผลการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2564 (รายพ้ืนท่ี) 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

(ตั้งแต 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพสามิตพ้ืนท่ี ผลการปราบปราม เปาหมาย 
เปรียบเทียบเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

สุราษฎรธาน ี
คดี 97 134 -37 -27.61 

คาปรับ 1,548,166.20 2,450,167.00 -902,001.80 -36.81 

กระบ่ี 
คดี 57 48 9 18.75 

คาปรับ 931,144.00 519,999.00 411,145.00 79.07 

ชุมพร 
คดี 20 31 -11 -35.48 

คาปรับ 197,908.35 767,001.00 -569,092.65 -74.20 

นครศรีธรรมราช 
คดี 288 146 142 97.26 

คาปรับ 5,082,727.53 5,883,334.00 -800,606.47 -13.61 

พังงา 
คดี 53 60 -7 -11.67 

คาปรับ 547,573.71 360,000.00 187,573.71 52.10 

ภูเก็ต 
คดี 42 90 -48 -53.33 

คาปรับ 267,533.29 600,000.00 -332,466.71 -55.41 

ระนอง 
คดี 62 54 8 14.81 

คาปรับ 1,213,544.00 1,020,000.00 193,544.00 18.97 

รวมทุกพ้ืนท่ี 
คดี 619 563 56 9.95 

คาปรับ 9,788,597.08 11,600,501.00 -1,811,903.92 -15.62 

คดี : คดี

คาปรับ : บาท 
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คดี : คดี

คาปรับ : บาท 

 

ผลการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2564 (รายสินคา) 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

(ตั้งแต 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560    ผลการปราบปราม     เปาหมาย 
เปรียบเทียบเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

สินคาสุรา 
คดี 197 245 -48 -19.59 

คาปรับ 1,540,849.77 4,133,115.00 -2,592,265.23 -62.72 

สินคายาสูบ 
คดี 261 176 85 48.30 

คาปรับ 4,996,940.31 4,778,469.00 218,471.31 4.57 

สินคาไพ 
คดี 31 65 -34 -52.31 

คาปรับ 551,426.00 1,250,712.00 -699,286.00 -55.91 

สินคาและบริการอ่ืน ๆ 
คดี 130 77 53 68.83 

คาปรับ 2,699,381.00 1,438,205.00 1,261,176.00 87.69 

รวมทุกสินคาและบริการ 
คดี 619 563 56 9.95 

คาปรับ 9,788,597.08 11,600,501.00 -1,811,903.92 -15.62 
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 การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2564 

นายประพันธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 เปนประธานในการประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งท่ี 11 พ.ศ.2564 โดยมีคณะทํางาน

กลั่นกรองฯ สรรพสามิตพ้ืนท่ีและเจาหนาท่ี เขารวมประชุมดังกลาว ณ สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 

2564 

  

 

การตรวจมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (GECC) 

นายประพันธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 พรอมคณะ เดินทางตรวจมาตรฐาน

การใหบริการของศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 

สุราษฎรธานี สาขาพุนพิน เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2564 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมสํานักงาน 
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 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย-

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

นางสาวชุติมา หนอสกูล ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผูอํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โครงการจุฬาภรณพัฒนา 8 ต.ลําพูน อ.บานนาสาร             

จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ีเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 
 นายสุรศักดิ์ วงศนอย นิติกรชํานาญการพิเศษ แทนผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 รวมพิธีเจริญ   

พระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง-

ควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ณ วัดกลางใหม ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง     

จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
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 มอบเงินรายไดหลังหักคาใชจาย งานว่ิงการกุศล “Excise Mini Marathon Song Lay Run 2020” 

 นายประพันธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 และนายสมยศ ซัง สรรพสามิต

พ้ืนท่ีสุราษฎรธานี พรอมขาราชการสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 เปนผูแทนกรมสรรพสามิต รวมกับการกีฬาแหง

ประเทศไทย จ.สงขลา และธนาคารออมสิน มอบเงินรายไดหลังหักคาใชจาย งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon 

Song Lay Run 2020” จํานวน 400,000 บาท เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลสุราษฎรธานี     

จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 
 

 มอบของท่ีระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2564 

 นายประพันธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 มอบของท่ีระลึกแดขาราชการและ

เจาหนาท่ีของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีในสังกัด เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2564 ณ สํานักงาน

สรรพสามิตภาคท่ี 8 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2564 
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 มอบของท่ีระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2564 

 นายประพันธ  รัตนดิลก ณ ภู เ ก็ต ผู อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 มอบของท่ีระลึกแด                       

นายนุกูล โพธิ์เพชร ผูอํานวยการสวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 

2564 ณ สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

  

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 รวมกับสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุราษฎรธานี จัดรายการวิทยุ “สรรพสามิตเพ่ือ

ธุรกิจและสังคม” เพ่ือประชาสัมพันธบทบาทภาระหนาท่ีในความรับผิดชอบ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดสุราษฎรธานี ระบบ FM 89.75 เมกกะเฮิรท ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 - 11.00 น. จํานวน 16 ครั้ง โดยสามารถ 

รับฟงได ท่ี Facebook live สวท.สุราษฎรธานี หรือรับฟงยอนหลังได ท่ี เว็บไซตสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

https://region8.excise.go.th, Facebook สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

 

 

 

 

 

  

การจัดรายการวิทยุ “สรรพสามติเพ่ือธุรกิจและสังคม” 
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การปราบปรามผูกระทําผิด 

   

  

 

 

 

 

  สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 4 คดี เปรียบเทียบ

ปรับ 156,554 บาท 1) คดีสุรา 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท ของกลางสุรากลั่นในประเทศ จํานวน 0.700 ลิตร 

2) คดียาสูบ 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 146,554 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 160 ซอง ระหวางวันท่ี  

1-30 เมษายน 2564  

 

                           

           

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 5 คดี เปรียบเทียบ

ปรับ 370,331.92 บาท 1) คดียาสูบ 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 38,671.92 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 

42 ซอง 2) คดีน้ํามัน 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 331,660 บาท ของกลางน้ํามันดีเซล จํานวน 10,300.00 ลิตร ระหวางวันท่ี 

1-30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

           

        

 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 
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สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุราษฎรธานี จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 16 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 652,710 บาท 1) คดีสุรา 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 25,000 บาท ของกลางสุรากลั่น จํานวน 1.950 ลิตร 

2) คดียาสูบ 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 22,680 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 27 ซอง 3) คดีน้ํามัน     

10 คดี เปรียบเทียบปรับ 605,030 บาท ของกลางน้ํามันดีเซล 5,150.00 ลิตร น้ํามันเบนซิน 1,800.00 ลิตร ระหวางวันท่ี    

1-31 พฤษภาคม 2564 

 

      

 

 

 

 

 

   

 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุราษฎรธานี จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 17 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 424,386 บาท 1) คดีสุรา 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 15,000 บาท ของกลางสุรากลั่น จํานวน 3.600 ลิตร 

2) คดียาสูบ 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 28,560 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 34 ซอง 3) คดีน้ํามัน     

11 คดี เปรียบเทียบปรับ 380,826 บาท ของกลางน้ํามันดีเซล จํานวน 11,150.00 ลิตร  ระหวางวันท่ี 1-30 กันยายน 

2564                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุราษฎรธาน ี
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 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกระบี่ จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 17 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 420,169.70 บาท 1) คดียาสูบ 13 คดี เปรียบเทียบปรับ 292,711.70 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตใน

ประเทศ จํานวน 96 มวน และบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 329 ซอง 2) คดีไพ 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 69,498 บาท 

ของกลางไพปอก จํานวน 318 สํารับ 3) คดีน้ํามัน 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 57,960 บาท ของกลางน้ํามันดีเซล จํานวน 

1,800.00 ลิตร ระหวางวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2564 

     

           

 

 

 

 

       

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกระบี่ จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 10 คดี  

เปรียบเทียบปรับ 155,586.45 บาท 1) คดียาสูบ 9 คดี เปรียบเทียบปรับ 145,896.45 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรต

ตางประเทศ จํานวน 169 ซอง 2) คดีน้ํามัน 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 9,690 บาท ของกลางน้ํามันดีเซล 200.00 ลิตร และ

น้ํามันเบนซิน 100.00 ลิตร ระหวางวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกระบ่ี 
 



 - 12 - 

 

 

 

 

 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 3 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 28,000.00 บาท 1) คดีสุรา 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท ของกลางสุรากลั่น จํานวน 0.600 

ลิตร และสุราแช จํานวน 100.000 ลิตร คดีสงฟองศาล 1 คดี 2) คดีรถจักรยานยนต 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 18,000 บาท 

ของกลางรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน ระหวางวันท่ี 1-30 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 6 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 53,468.35 บาท 1) คดีสุรา 3 คดี เปรียบเทียบปรบั 14,148.35 บาท ของกลางสุรากลั่น จํานวน 5.800 

ลิตร ของกลางสุราแช จํานวน 420.700 ลิตร คดีสงฟองศาล 1 คดี 2) คดียาสูบ 1 คดี ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ 

จํานวน 610 ซอง คดีสงฟองศาล 1 คดี ประมาณการคาปรับ 374,038 บาท 3) คดีน้ํามัน 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 19,320 

บาท ของกลางน้ํามันดีเซล 600.00 ลิตร 4) คดีรถจักรยานยนต 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 20,000 บาท ของกลาง

รถจักรยานยนตขนาด 400 ซีซี จํานวน 1 คัน ระหวางวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2564   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร 
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 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 79 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 1,030,165.36 บาท 1) คดสีุรา 31 คดี เปรียบเทียบปรับ 275,000 บาท ของกลางสุรากลั่น จํานวน 

15.030 ลิตร 2) คดียาสูบ 32 คดี เปรียบเทียบปรับ 634,617.36 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 1,536 

ซอง และยาเสนปรุง 28,500 กรัม คดีสงฟองศาล 2 คดี ประมาณการคาปรับ 774,769.80 บาท 3) คดีไพ 6 คดี เปรียบเทียบ

ปรับ 56,948 บาท ของกลางไพ จํานวน 222 สํารับ 4) คดีน้ํามัน 10 คดี เปรียบเทียบปรับ 63,600 บาท ของกลางน้ํามัน

ดีเซล จํานวน 500.00 ลิตร และน้ํามันเบนซิน จํานวน 600.00 ลิตร ระหวางวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2564 

       

 

 

 

 

     

 

 

 

 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 58 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 1,371,445.48 บาท 1) คดีสุรา 17 คดี เปรียบเทียบปรับ 189,000 บาท ของกลางสุรากลั่น จํานวน 

20.200 ลิตร 2) คดียาสูบ 26 คดี เปรียบเทียบปรับ 602,049.48 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ 474 ซอง 3) คดี

ไพ 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 36,036 บาท ของกลางไพ 154 สํารับ 4) คดีน้ํามัน 13 คดี เปรียบเทียบปรับ 544,360 บาท 

ของกลางน้ํามันดีเซล จํานวน 14,600.00 ลิตร และน้ํามันเบนซิน 1,100.00 ลิตร ระหวางวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2564 

     

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช 
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 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพังงา จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 6 คดี   

เปรียบเทียบปรับ 122,772 บาท 1) คดีสุรา 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 30,000 บาท ของกลางสุรา จํานวน 12.500 ลิตร   

2) คดียาสูบ 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 92,772 บาท ของกลางยาสูบตางประเทศ 106 ซอง ระหวางวันท่ี 1-30 เมษายน 

2564 

           

                   

 

     

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพังงา จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 5 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 146,225.35 บาท 1) คดีสุรา 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท 2) คดียาสูบ 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 

141,225.35 บาท ของกลางยาสูบในประเทศ จํานวน 383 ซอง และยาสูบตางประเทศ จํานวน 619 ซอง คดีสงฟองศาล 

1 คดี ระหวางวันท่ี 1-30 กันยายน 2564 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพังงา 
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 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภูเก็ต จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 11 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 60,295.11 บาท 1) คดีสุรา 8 คดี เปรียบเทียบปรับ 40,000 บาท ของกลางสุรา จํานวน 2.400 ลิตร   

2) คดียาสูบ 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 20,295.11 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 17 ซอง ระหวางวันท่ี 

1-30 เมษายน 2564 

 

         

            

 

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภูเก็ต จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 9 คดีเปรียบเทียบ

ปรับ 84,494.10 บาท 1) คดีสุรา 6 คดี เปรียบเทียบปรับ 60,370 บาท ของกลางสุรากลั่น 1.600 ลิตร และสุรา

ตางประเทศ จํานวน 48.000 ลิตร 2) คดียาสูบ 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 24,124.10 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรต

ตางประเทศ จํานวน 23 ซอง 57 มวน ระหวางวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภูเก็ต 
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 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 10 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 409,559 บาท 1) คดีสุรา 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท 2) คดียาสูบ 8 คดี เปรียบเทียบปรับ 

406,935 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรต 399 ซอง และบุหรี่อ่ืน จํานวน 26,550 กรัม 3) คดีไพ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ  

624 บาท ของกลางไพปอก จํานวน 4 สํารับ ระหวางวันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จํานวน 19 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 626,630 บาท 1) คดีสุรา 3 คดี เปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท 2) คดียาสูบ 13 คดี เปรียบเทียบปรับ 

549,130 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 968 ซอง และบุหรี่อ่ืน จํานวน 1,125 กรัม 3) คดีไพ 1 คดี 

เปรียบเทียบปรับ 3,744 บาท ของกลางไพปอก จํานวน 24 สํารับ 4) คดีน้ํามัน 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 63,756 บาท   

ของกลางน้ํามันดีเซล จํานวน 1,980.00 ลิตร ระหวางวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
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สุธรรม สุริโย 

ผูเช่ียวชาญดานบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

  พบกันอีกแลวครับทาน ชวงนี้ก็ยังคงตองระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันอยางเขมงวดและตอเนื่องเพ่ือให

ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวนใหญ พวกเราก็คงไดรับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มกันแลวก็คงสบายใจข้ึน

ระดับหนึ่ง แตก็อยาเพ่ิงประมาทกันนะครับ ยังคงตองปฏิบัตติามมาตรการปองกันเชื้อไวรัสชนิดนี้กันอยางตอเนื่อง พบกัน

ครั้งนี้ผมก็นําสาระดี ๆ มาฝากทุกทานเชนเคยครับ เปนเรื่องของสิทธิทรัพยสินทางปญญาท่ีเรียกวา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(geographical indications) ซ่ึงลักษณะของสิทธิดังกลาวนี้ จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยสําคัญสอง

ประการ คือ ๑) ธรรมชาติ ๒) มนุษย กลาวคือ คนในชุมชนไดอาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูในแหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ

มาใชประโยชนในการผลิตสินคาในทองถ่ินของตนข้ึนมา ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะพิเศษของสินคานั้น ๆ 

                   วัตถุประสงคหลักของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรคือ สื่อใหเห็นวาผลิตภัณฑดังกลาวไดผลิตข้ึน ในประเทศใด

ประเภทหนึ่งหรือทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง โดยท่ีการระบุชื่อประเทศหรือทองถ่ินดังกลาว จะตองทําใหผูบริโภคเขาใจวาสินคา

หรือผลิตภัณฑนั้น มีลักษณะพิเศษตางไปจากสินคาจําพวกเดียวกันท่ีผลิตข้ึนจากแหลงอ่ืน การระบุเชนนี้จะมีผลทําให

สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นมีราคาสูงข้ึนหรือจําหนายไดมากข้ึน เนื่องจากผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันวาจะไดรับสินคาดีมี

คุณภาพตามท่ีตองการจากแหลงผลิตท่ีไดมีการอางชื่อ ตัวอยางของชื่อสินคาท่ีอาจจะเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได เชน   

ไขเค็มไชยา มีดอรัญญิก สมโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห Bordeaux Wine หรือ  

lrish Whisky  เปนตน 

                    

 

กฎหมายนารู 

“การคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญา” 
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 แนวคิดหลักทางกฎหมายในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเก่ียวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือการสราง

กฎหมายของรัฐใหเขาไปคุมครองชุมชนท่ีไดสั่งสมบมเพาะความรูวิทยาการท่ีผสมผสานกับลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร 

ทําการผลิตสินคาท่ีมีคุณลักษณะพิเศษตางจากสินคาชนิดเดียวกันจากท่ีอ่ืน ๆ เชน ไขเข็มไชยา สมโอนครชัยศรี ขาวหอม-

มะลิ แนวคิดทางกฎหมายลักษณะนี้ หาไดไปกอต้ังสิทธิใหแกบุคคลหนึ่งคนใดไม หากแตสิทธิท่ีกฎหมายกอตั้งนั้นเปนของ

ชุมชนท้ังชุมชน ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับแนวคิดสิทธิชุมชน (community rights)  

 คําวา "ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร" หรือ Geographical Indications: GI นั้นเปนคํากลางๆ ท่ีใชเม่ือมีการ

กลาวถึงการใหความคุมครองชื่อหรือเครื่องหมายตาง ๆ ท่ีเปนชื่อเมือง หรือทองถ่ิน ท่ีใชบนฉลากของสินคาตาง ๆ        

แทท่ีจริงแลวคําวา "สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร" ไดถูกปรับเปลี่ยนไปเปนคําอ่ืนเม่ือถูกอางถึงในกฎหมายระหวางประเทศ แตละ

ฉบับ เชน สนธิสัญญากรุงปารีส อาจใชคําวา สิ่งบงชี้แหลงท่ีมา (indication of source) หรือในความตกลงกรุงลิสบอน 

อาจใชคําวาสิ่งท่ีใชระบุแหลงกําเนิด (appellation of origin) คําท่ีใชในกฎหมายแตละฉบับก็จะมีขอบเขตแตกตางกันไป 

ดังจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

 

  1. Indication of source คําวา "indication of source" ไดถูกระบุไวในสนธิสัญญากรุงปารีส  

(the Paris Convention) มาตรา 1 (2) และ 10 และไดถูกอางถึงในความตกลงกรุงมาดริด  (the Madrid Agreement 

for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1891) ท้ังฉบับ แตเปนท่ีสังเกต

ไดวากฎหมายระหวางประเทศท้ังสองฉบับนี้ไมไดใหคํานิยามของคําวา "indication of source" ไวแตอยางใด  แตการ

กลาวถึง "indication of source" ในความตกลงกรุงมาดริด มาตรา 1 (1) ซ่ึงอาจทําใหสามารถกําหนดคํานิยาม  ไดวา

หมายถึง สิ่งท่ีใชอางอิงถึงประเทศ หรือสถานท่ีในประเทศ ในฐานะท่ีเปนประเทศหรือสถานท่ีท่ีเปนแหลงท่ีมาของสินคา

หรือผลิตภัณฑนั้น เปนท่ีสังเกตไดวาคําวา indication of source นั้นไมไดมีเง่ือนไขกําหนดวาผลิตภัณฑท่ีมี indication 

of source ปรากฏอยูจะตองมีคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะท่ีมาจากแหลงท่ีมานั้น เพียงแตวาผลิตภัณฑดังกลาวไดถูกผลิต

ในประเทศ หรือสถานท่ีในประเทศท่ีระบุใน indication of source ก็เปนการเพียงพอ ตัวอยาง indication of source 

ไดแก made in ….. , product of….. เปนตน แมวาประเทศไทยจะไมไดเปนประเทศภาคีสมาชิกของสนธิสัญญากรุงปารีส

และความตกลงกรุงมาดริดก็ตาม แตการใช indication of source ก็ไดปรากฏใหเห็นอยูท่ัวไป 
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 2. Appellation of Origin เปนคําท่ีใชในความตกลงกรุงลิสบอน (the Lisbon Agreement for the 

Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 1958) ซ่ึงไดใหคําจํากัดความไววา

หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตรของประเทศ ภูมิภาค หรือ ทองถ่ินซ่ึงไดใชเปนสิ่งท่ีระบุวาสินคาหรือผลิตภัณฑไดมีแหลงกําเนิด

จากท่ีนั้น ๆ และผลิตภัณฑนั้นไดมีคุณภาพและลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของแหลงท่ีมานั้น 

ซ่ึงใหหมายรวมถึงปจจัยทางธรรมชาติและมนุษยดวย ขอแตกตางระหวาง indication of source และ appellation of 

origin คือผลิตภัณฑท่ีมี appellation of origin ปรากฏอยู จะตองมีความเชื่อมโยงกับแหลงกําเนิดนั้น ๆ คือจะตองมี

คุณภาพและลักษณะเฉพาะท่ีมาจากสภาพแวดลอม ณ แหลงกําเนิดนั้น ๆ แต indication of source ไมไดกําหนดให     

มีคุณภาพหรือลักษณะดังกลาว ตัวอยาง appellation of origin ท่ีไดมีการยอมรับและไดใชแกผลิตภัณฑ ไดแก 

"Bordeaux" สําหรับไวน "Noix de Grenoble" สําหรับถ่ัว "Tequila"สําหรับสุราบางชนิด หรือ "Jaffa" สําหรับสม 

                

 

 3. Geographical Indication หรือ GI เปนคําท่ีปรากฏในขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

ท่ีเก่ียวกับการคา หรือท่ีเรียกวา TRIPS ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการมีไว ขอบเขต และการใชสิทธิในทรัพยสินทาง-

ปญญาในเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ไวในขอ 22 – 24 โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามขอตกลงการเจรจา

การคาในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงสรุปสาระสําคัญของความตกลงทริปส ไดดังนี้ 

                           (1) การใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือการใชชื่อของสถานท่ีในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งของประเทศ

สมาชิกประกอบกับสินคาเพ่ือแสดงใหผูซ้ือหรือผูบริโภคไดทราบถึงแหลงท่ีมาของสินคาวา คุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะ

อ่ืนของสินคามีสวนสําคัญมาจากแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรของสินคานั้น 

                           (2) ประเทศสมาชิกจะตองกําหนดใหมีกฎหมายเก่ียวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือปองกันมิใหมี  

การนําสินคาจากแหลงภูมิศาสตรอ่ืนนอกเหนือจากแหลงภูมิศาสตรท่ีแทจริงไปใชในลักษณะท่ีทําใหสาธารณชนสับสน  

หลงผิดเก่ียวกับแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรของสินคา หรือกอใหเกิดการกระทําท่ีเปนการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 

                           (3) เม่ือมีการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาในประเทศสมาชิกใน

ลักษณะท่ีทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดเก่ียวกับสถานท่ีอันแทจริงของแหลงกําเนิด ประเทศสมาชิกจะตองปฏิเสธหรือ

เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาซ่ึงมีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีเก่ียวกับสินคาท่ีมิไดมีแหลงกําเนิดในดินแดนตามท่ี

ระบุไวนั้น 
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(4) ประเทศสมาชิกจะตองกําหนดใหมีการคุมครองเพ่ิมเติมส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรสําหรับไวนและสุรา 

กลาวคือ ถาไวนหรือสุราท่ีข้ึนทะเบียนนั้นไมไดมีแหลงกําเนิดแทจริงตามท่ีแสดงไว ประเทศสมาชิกจะตองปฏิเสธหรือ    

เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับไวนหรือสุราดังกลาว กรณีท่ีเปนแหลงกําเนิดท่ีแทจริงของสินคา แมจะ

ไดมีการกระทําท่ีพยายามไมใหสาธารณชนสับสนหลงผิดดวยการแสดงขอความบางอยางประกอบโดยการใชคําวา “ชนิด”  

“ประเภท” “แบบ” “การเลียนแบบ” เชน การระบุวา “ผลิตแบบแชมเปญ”หรือ “ผลิตเลียนแบบแชมเปญ” ซ่ึงตองการ

บอกใหสาธารณชนทราบวามิใชแชมเปญแท แตผลิตแบบเดียวกับแชมเปญ ก็ลวนแตเปนการกระทําท่ีตองหามท้ังสิ้น 

 

                      กลาวโดยสรุป ทรัพยสินทางปญญาประเภทสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนี้ เปนสิทธิเก่ียวกับสินคาหรือ

ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนจุดเดนของสินคาท่ีมีอยูในชุมชนนั้น เพ่ือรักษาประโยชนของชุมชนรวมถึงเพ่ือปองกันการเขาใจ

ผิดของผูบริโภคเก่ียวกับแหลงท่ีมาของสินคา กฎหมายจึงมีมาตรการคุมครองสิทธิของชุมชนโดยไมใหบุคคลหรือชุมชนอ่ืน

ทําการลอกเลียนแบบหรืออางถึงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของสินคาชนิดนั้น ๆ 

 

_______________________________________ 

 ท่ีมา         ๑.  http.//www.ipthailand.go.th/ipthailand/index 2.  

                ๒. ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาชุดวิชา กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาช้ันสูง                     

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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  ภายหลังท่ี ศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบศ.) เห็นชอบการขยายพ้ืนท่ีของภูเก็ตแซนดบ็อกซใหกวางข้ึน โดยใหนักทองเท่ียวภูเก็ตแซนดบ็อกซสามารถ

เดินทางทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางจังหวัดภูเก็ตกับพ้ืนท่ีนํารองอ่ืนในลักษณะ 7+7 โดยมีเกาะสมุยเปนหนึ่งในนั้น และ

เท่ียวบินภูเก็ต-สมุยกําลังจะเปดใหบริการอีกครั้งในวันท่ี 25 ส.ค.64 นี้ บทความวันนี้ เลยจะพาคุณไปรูจัก สมุยพลัสโมเดล 

เราจะเท่ียวและกักตัวอยางไรบน “เกาะสมุย” 

 

 

 

 “สมุยพลัสโมเดล” เปนโมเดลการนํารองเปดประเทศรับนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีฉีดวัคซีนครบ

โดสแลว สามารถเดินทางเขามาทองเท่ียวบนพ้ืนท่ีเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา เพ่ือพยุงเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยดานสาธารณสุข ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

 โดยรูปแบบของ Samui Plus Model จะเปนการเปดพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนหมูเกาะ สะดวกตอการจํากัด

พ้ืนท่ีทองเท่ียวและควบคุมการเขา-ออก รวมท้ังสามารถจัดการเรื่องทองเท่ียวไดแบบมีเง่ือนไขในเสนทางหรือพ้ืนท่ีท่ี

กําหนดเทานั้น (Sealed route) 

 จากนั้นก็มีการเตรียมพรอมในพ้ืนท่ี ภายใตเง่ือนไขประชากรในพ้ืนท่ีท้ัง 3 เกาะ คือ เกาะสมุย เกาะพะงัน 

และเกาะเตา ไดรับการฉีดวัคซีนไมต่ํากวา 70% มีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ SOP (Standard 

Operation Procedures) เชน พนักงานขับเรือ-รถ รานอาหาร บริษัทนําเท่ียว กิจการ Wellness พนักงานโรงแรม-    

สวนหนา SHA Plus Manager รวมถึงอาสาสมัครโรงแรม 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติ จํานวน 4 ศูนย โดยมีท้ังศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัดและอําเภอ มี

การกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค สําหรับผูไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

ในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน และเกาะเตา 

           
           สมุยพลัสโมเดล 

สมุยพลัสโมเดล แผนทองเท่ียวตอยอดจากภูเก็ตแซนดบ็อกซ เท่ียวและกักตัวอยางไร ? 

เชื่อมภูเก็ตแซนดบอกซ สู สมุยพลัสโมเดล เท่ียวและกักตัวอยางไร ? 
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รวมไปถึงการเดินทางในพ้ืนท่ีตองเปนไปตามรูปแบบสมุยพลัสโมเดล มีการกําหนดทาเทียบเรือ เพ่ือมิใหใชรวมกับเรือ

สาธารณะ จํานวน 3 ทาเทียบเรือ คือ 

 ทาเทียบเรือหนาพระลาน 

 ทาเทียบเรือทองศาลา 

 ทาเทียบเรือบานแมหาด 

ท้ังยังจัดทําแผนเผชิญเหตุไว 3 ระดับความรุนแรง ดังนี้ 

 นอย กรณีพบการติดเชื้อในพื้นที่มากกวา 20 ราย 

 ปานกลาง กรณีพบกระจายเชื้อ 3 คลัสเตอร ที่เก่ียวเนื่องภายใน 2 สัปดาห ซึ่งก็จะมีมาตรการดาน

สาธารณสุขในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด 

 สูงสุด คือ กรณีนักทองทองเที่ยวติดเชื้อจากโครงการมากกวา 40 คน ภายใน 2 สัปดาห และมกีารระบาด

วงกวางยากตอการควบคุมใหกลับสูสภาวการณปกต ิก็จะมีการยกเลิกโครงการ 

 

 

•  

• ตองมาจากประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุมัติจาก ศบค. ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งผานการเสนอจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและ ททท. 

• มีหนังสือรับรองวาเปนบุคคลท่ีเดนิทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE) 

• มีใบรับรองแพทยยืนยันวาปลอดเช้ือโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ไมเกิน 72 ช่ัวโมงกอนการเดินทาง 

• มีกรมธรรมประกันภยัท่ีครอบคลุมคาใชจายในการดูแลสุขภาพและรกัษาพยาบาล หรือหลักประกันอ่ืนใด ซึ่ง

รวมถึงกรณโีรคโควิด-19 ในวงเงินไมนอยกวา 100,000 เหรียญสหรฐัฯ 

• มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการรับวัคซีนครบตามเกณฑท่ีผูผลิตวัคซีนกําหนด ไมนอยกวา 14 วันกอนเดนิทาง 

สําหรับผูมีอายตุ่ํากวา 18 ป ท่ีไมอยูในเกณฑการไดรับวัคซีนตองเดินทางมาพรอมกับผูปกครองหรือผูดแูลและใหมี

ใบรับรองแพทย 

• เมื่อนักทองเท่ียวเดินทางมาถึงประเทศไทยจะตองถูกตรวจคัดกรองโดยวิธี RT-PCR อีก 3 ครั้ง ครั้งแรก ในวันท่ี

เดินทางมาถึง ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 6 - 7 และครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 12 - 13 

• อยูครบภูเก็ตแซนดบ็อกซ 7 วัน อยูสมุยอีก 7 วัน จึงจะเดินทางไปพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศไทยได กรณีบินตรงมาสมุย 

ตองอยูในสมุยใหครบ 14 วัน จึงจะออกไปพ้ืนท่ีอ่ืนได 

• สวนนักทองเท่ียวท่ีตองการออกจากประเทศไทยกอนอยูครบ 14 วันไมสามารถทําได จะตองเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักรไทยเทาน้ัน 

หลักเกณฑในการเปดรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาจากตางประเทศ เพ่ือเขา

โครงการ SAMUI Plus ไดแก 
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ท่ีมา : https://www.moneyguru.co.th/lifestyle/articles 
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ในชวงเวลาท่ีชีวิตพบเจอกับปญหามากมายรุมเราหลาย ๆ คนคงเลือกท่ีจะหันหนาเขาสูทางธรรม      

เพ่ือละท้ิงความวุนวายในชีวิต การออกเดินทางทองเท่ียวและท้ิงปญหาตาง ๆ ไวเบื้องหลังก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง            

ท่ีจะทําใหจิตใจของคุณไดปลอยวางและสงบข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   อุทยานธรรมเขานาในหลวง เปนสํานักสงฆท่ีมีความสงบรมเย็นลอมรอบดวยบรรยากาศธรรมชาติแหง

ขุนเขาอันแสนงดงาม เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมและเปนสถานท่ีจัดอบรมวิปสสนากรรมฐาน เจดียลอยฟาพระพุทธศิลา-

วดี กอสรางดวยศิลาแลงจากเมืองกําแพงเพชร ต้ังอยูบนยอดเขาหินปูนสูงจากพ้ืนดินเกือบ 300 เมตร ซ่ึงบรรจุพระบรม-

สารีริกธาตุไว เปรียบเสมือนเปนศูนยรวมความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย  

           
           อุทยานธรรมเขานาในหลวง ดินแดนในฝนอันสงบสุข 



 - 25 - 

 

 และเปนประจําทุกปเม่ือถึงชวงวันหยุดยาว ท่ีนี่จะเต็มไปดวยจํานวนผูคนท่ีตางเดินทางมาข้ึนเขา     

กราบไหวสักการะขอพร เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิตตอท้ังตนเองและครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกเหนือจากการเปนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์อันเปนท่ีเคารพบูชาของคนท่ัวไปแลว ดานศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมตาง ๆ ภายในอุทยานธรรมเขานาในหลวง มีซุมประตูโบราณแบบ 9 ยอด มีชื่อตรงประตูซุมวา           

“พุทธวดี”  โดยเฉพาะอยางยิ่งยามเม่ือแสงอาทิตยตกกระทบเขากับซุมประตูในยามเชา  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 - 26 - 

 

เปนภาพท่ีสวยงามและนาประทับใจมาก ในชวงเชาสามารถเดินข้ึนไปบนเขาเพ่ือชื่นชมความสวยงามของ

ทะเลหมอกของภาคใตท่ีงดงามไมแพภาคเหนือ รวมท้ังปูชนียสถานท่ีสําคัญคือ รอยพระพุทธบาท ท่ีปรากฏอยูบนยอดเขา

ของอุทยานธรรมธรรมแหงนี้ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีตั้งอุทยานธรรมเขานาในหลวง : หมูท่ี 8 บานเขานาใน ตําบลตนยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี      

การเดินทางมายังอุทยานธรรมเขานาในหลวง เดินทางจากปากทางเขาเข่ือนรัชชประภาเม่ือมาถึงบริเวณไฟแดงท่ีกิโลเมตร

ท่ี 61 ใหเลี้ยวซาย และเดินทางตอไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จะเจออุทยานธรรมเขานาในหลวง ซ่ึงอยูบริเวณริมถนน

ดานขวามือ 

ท่ีมา :  https://www.suratthanitourism.com/tour/khao-na-nai-luang-dharma-park/ 

https://www.sanook.com/travel/1409765/ 

https://suratts.mots.go.th/news_view.php?nid=327 
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