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เม่ือหนึ่งในหัวใจสําคัญของการดูแลสุขภาพ คือ การกิน

ผักซึ่งอุดมดวยสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย แตสิ่งที่ไมควร
มองขามระหวางทางสูสุขภาพแข็งแรง คือ สารพิษที่ปนเปอนในผัก   
สํารวจผักในทองตลาด  

ผักในทองตลาดบานเรามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
แตละชนิดจะมีรายละเอียดแตกตางกันไป คุณอรสา  ดิสถาพร 
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับและ
สมุนไพร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
อธิบายประเภทของผักตาง ๆ ตามความปลอดภัยไวดังนี้  

ผักอินทรีย หรือผักออรแกนิก  ผักประเภทนี้ใช
วิธีการปลูกแบบองครวมท่ีใสใจทุกรายละเอียดเริ่มต้ังแตไมใช
เมล็ดพันธุท่ีผานการดัดแปรพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) โดยปลูกใน
สิ่งแวดลอมท่ีดีและพื้นที่นั้นเลิกใชสารเคมีต้ังแต 3 ป ขึ้นไป 

ในการบํารุงพืชและกําจัดศัตรูพืชจะใชสารที่สกัดจาก
ธรรมชาติได เชน น้ําหมักชีวภาพ น้ํายาสะเดา แทนสารเคมี
สังเคราะหและปุยเคมีทุกประเภท เนื่องจากมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศในดินทั้งเชิงกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมท้ังเพื่อปองกัน
สารเคมีตกคางในผลผลิตและสิ่งแวดลอม 

ผักปลอดภัยอีกชนิดหนึ่ง  คือ  ผักไรสารพิษ  ซึ่งใน
กระบวนการปลูกนั้นคลายคลึงกับผักอินทรียทุกประการ ตางกัน
แคการปลูกผักประเภทนี้ยังไมมีการจํากัดเมล็ดพันธุท่ีนํามาใช 

ผักปลอดสารพิษ ผักชนิดนี้ใชสารเคมีสังเคราะหและ
ปุยเคมีในการปลูก แตมีฤทธิ์ตกคางไมนานและไมใชสารตองหาม 
สามารถใชฮอรโมนเรงผลผลิตได เพราะไมถือวาเปนสารเคมี
อันตราย  จากนั้นเม่ือใกลเวลาเก็บเก่ียว จะงดใชสารเคมีตาง ๆ และ
เวนระยะเวลาใหสารที่ใชสลายตัว จึงจะเก็บเกี่ยวผักนั้นได ผัก
ชนิดนี้อาจมีปริมาณสารเคมีตกคางบาง แตอยูในระดับที่ไมเปน
อันตราย 

ผักท่ัวไป ไดแก ผักท่ีปลูกโดยใชท้ังสารเคมีสังเคราะห
และปุยเคมีโดยไมมีการควบคุมหรือเวนระยะเวลาในการเก็บเก่ียว 
จึงทําใหมีสารพิษตกคางในผักปริมาณสูงเกินกําหนด และไม
ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 
  
 
 

 
 
 
เทคนิคฉลาดซ้ือ ฉลาดกิน(ผัก)  
 ดวยแนวโนมของผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับการ
บริโภคผักท่ีปลอดสารพิษมากขึ้น จึงไมนาแปลกใจที่ปจจุบันจะ
พบเห็นผักท่ีตีตราวาเปนผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิกวาง
จําหนายตามตลาดสดหรือซูเปอรมารเก็ตกันมากขึ้น 
 แตทราบหรือไมวา นอกจากการเลือกซื้อผักท่ีระบุวา
ปลอดสารพิษแลว ยังมีเทคนิคงาย ๆ ท่ีหากคุณทําได จะชวย
ปกปองคุณจากสารเคมีตกคางในผักไดอีกโขเลยคะ 
              คุณวิลาวณัย ใครครวญ นักวิชาการชํานาญการ
พิเศษ กรมวชิาการเกษตร ไดใหหลักการเบ้ืองตนในการเลือก
ซ้ือผักไวดังน้ี   
              - สด  ไมเหี่ยวเฉา  ไมมีรอยช้ําหรือมีสีผิดธรรมชาติ 
 -สะอาด  ไมมีเศษดินและสิ่งสกปรกเกาะเปนคราบ และ
ไมมีคราบสีขาวซึ่งเปนสารฆาแมลงตกคางอยูท่ีผัก 
 -ไมมีกล่ินฉุน เม่ือดมผักดูแลวตองไมมีกล่ินฉุนแสบ
จมูก 
 นอกจากนั้น คุณวิลาวัณยยังฝากเคล็ด(ไม)ลับแบบฉบับ
คนฉลาดเลือกกินผักเพิ่มเติมมาดวย ดังนี้คะ 
 -กินผักอายุส้ันดีท่ีสุด เลือกกินผักท่ีมีอายุสั้น เชน ผักบุง 
ซึ่งตั้งแตเร่ิมปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวมีชวงเวลาเพียง45 วันเทานั้น 
โอกาสในการเกิดโรคและแมลงจนตองฉีดยาฆาแมลงจึงนอยมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับผักท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตไดหลายรุน 
 -กินผักตามฤดูกาล ทราบหรือไม ผักบางชนิดมีฤดูกาล
การเติบโตของมัน เชน ผักคะนา ซึ่งฤดูกาลท่ีเติบโตไดดีคือชวงฤดู
หนาว ระหวางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ทําใหผักคะนา ในชวงนี้
ไมจําเปนตองใชยาฆาแมลงมากเหมือนการปลูกผักคะนานอก
ฤดูกาล โดยเฉพาะชวงฤดูรอนที่มีท้ังโรคผักและแมลงศัตรูพืชมาก 
 -กินผักใบดีกวาผักหัว เพราะผักหัวจะสะสมสารพิษไว
มากกวา 
 -กินผักใหหลากหลาย ไมควรกินผักเพียงชนิดเดียว
ติดตอกันเปนเวลานาน เพราะมีโอกาสสูงที่สารเคมีตัวเดิม ๆ ในผัก
จะเขาไปสะสมอยูในรางกาย กอใหเกิดความเจ็บปวยได 
 -กินผักพ้ืนบานดีท่ีสุด ลองหันมากินผักพื้นบานใหมาก
ขึ้น เพราะผักพื้นบานสวนใหญมักขึ้นอยูตามธรรมชาติและมีคน
ไปเก็บมาจําหนายทําใหแนใจไดวาปลอดสารเคมีตกคางอยาง
แนนอน 

    คูมือ    ฉลาดกินผัก 
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10 วธีิลางผัก ลดสารตกคาง 
 เม่ือการลางเปนวิธีเดียวท่ีมีประสิทธิภาพในการลด
สารพิษที่ตกคางอยูในผัก จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองเรียนรูการ
ลางผักอยางถูกวิธี  
 คุณมงคล เจนจิตติกุล ผูอํานวยการสาํนัก
คุณภาพและความปลอดภยัอาหารกรมวทิยาศาสตร 
การแพทย กระทรวงสาธารณสขุ กลาวถึงเทคนคิการลาง
ผักท่ีมีประสิทธิภาพหลายแบบ ดังน้ี 
 “ผักท่ีเปนหัวหรือกาบใบซอนกัน เชน ผักกาดขาวหรือ
กะหลํ่าปลี ใหลอกผักออกจากตนเปนใบ ๆ และผักท่ีตองปอก
เปลือก ใหลางผักใหสะอาดกอนปอกเปลือกดวย” 
 สวนวิธีลดปริมาณสารตกคางดวยการลาง ทําไดหลาย
วิธี ดังนี้ 
 1.แชน้ําสะอาด ประมาณ 5-10 นาที แลวลางออกอีกคร้ัง
ดวยน้ําสะอาด 
 2.ลางดวยน้ําไหลจากกอกน้ํา นาน 2 นาที 
 3.แชผักลงในน้ําปูนใส ในอัตราสวน น้ําปูนใสกับน้ํา 
50:50 (ใชน้ําปูนใสอิ่มตัว) นาน 10 นาที แลวลางอีกคร้ังดวยน้ํา
สะอาด 
 4.แชผักลงในน้ําที่ผสมกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
อัตราสวน ไฮโดรเจนเปอรออกไซดคร่ึงชอนชาผสมกับน้ํา 2 ลิตร 
นาน 10 นาที แลวลางอีกคร้ังดวยน้ําสะอาด 
 5.แชผักลงในน้ําผสมดางทับทิม อัตราสวนดางทับทิม 
10 เกล็ดผสมกับน้ํา 2 ลิตร นาน 10 นาที แลวลางอีกคร้ังดวยน้ํา
สะอาด ซึ่งวิธีนี้สามารถฆาเชื้อจุลินทรียไดดวย 
 6.แชผักในน้ําซาวขาว นาน 10 นาที แลวลางอีกคร้ังดวย
น้ําสะอาด  
 7.แชผักในน้ําเกลือ อัตราสวนเกลือคร่ึงชอนชาตอน้ํา 2 
ลิตร แลวลางอีกคร้ังดวยน้ําสะอาด 
 8.แชผักในน้ําสมสายชูเจือจาง อัตราสวนน้ําสมสายชู
คร่ึงชอนชาตอน้ํา 2 ลิตร นาน 10 นาที แลวลางอีกคร้ังดวยน้ํา
สะอาด 
 9.แชผักในน้ําโซเดียมคารบอเนต อัตราสวนโซเดียม
คารบอเนต 1 ชอนโตะตอน้ํา 20 ลิตร นาน 15 นาที แลวลางอีกคร้ัง
ดวยน้ําสะอาด 
 10.แชผักในน้ําผงปูนคลอรีน อัตราสวนผงปูนคลอรีน
คร่ึงชอนชาตอน้ํา 20 ลิตร นาน 10-15 นาที แลวลางอีกคร้ังดวยน้ํา
สะอาด วิธีนี้สามารถฆาเชื้อโรคและพยาธิได 

 
 สําหรับเทคนิคการเกบ็รักษาผักใหคงความสด
อยูไดนานนัน้คุณเชิญจุติ  มณเฑียรมณี  เจาของ
รานอาหารครวัคุณเชิญ แนะนําเพ่ิมเติม ดังน้ี 
หลักการเกบ็รักษาผัก 
 -ผักท่ีบอบบาง ช้ํามากๆ ตองนําตะแกรงรองกอนใส
กลอง และเก็บรักษาดวยวิธีแชในอุณหภูมิเย็นจัด 
 -ควรหอผักดวยใบตอง แลวหอดวยกระดาษอีกคร้ังกอน
นําไปเก็บรักษาในตูเย็น 
 -จัดเก็บในชองตูเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิไมเกิน 7 – 14 องศา
เซลเซียส โดยเก็บรักษาไวไมเกิน 7 วัน 
 -ซื้อผักทีละนอย อยาซื้อมากักตุนเปนจํานวนมากเกินไป 
จะทําใหผักไมสด 
 เม่ือผักไมใชเร่ืองไกลตัว เพียงใสใจสักนิด สุขภาพ
แข็งแรง ก็อยูใกลแคเอ้ือมคะ  
 
 หลากเครือ่งหมายรบัรองผักนารู 
 หลายคนอาจสงสัยวา  สัญลักษณหรือเคร่ืองหมายที่
แสดงตามสถานที่ขายผักตาง ๆ หรือท่ีปรากฏบนบรรจุภัณฑของ
ผักแตละชนิดหมายถึงอะไร   เรามีคําตอบใหคะ 
        เคร่ืองหมายรบัรองระบบตรวจสอบสารพษิ   
                      เคร่ืองหมายนี้ แสดงอยูบนบรรจุภัณฑ ออกใหโดย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อแสดงวา ผักนั้นมีการตรวจสอบ
สารพิษตกคางไดอยางเปนระบบและไดมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมถึงมีปริมาณสารเคมีตกคาง            
ไมเกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

เคร่ืองหมาย Q และ Q Premium  เปน
เคร่ืองหมายที่              กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณจะ 

มอบใหแหลงจําหนายสินคาเพื่อรับรองวาสินคาเกษตรและอาหาร
มีมาตรฐานความปลอดภัย เชน รับรองวาผักสดปลอดจากสารพิษ 
ตกคางหรือสารพิษปนเปอน เปนตน 
         Organic Thailand  เปนเคร่ืองหมายที่อยูบน   
    
                         บรรจุภัณฑ  ซึง่กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ   ใชรับรองผักท่ีไดมาตรฐานการผลิตพืชแบบ
อินทรีย 
 

 

 

 



 

  

 
 
 Q ทําไมผักบางชนิดจึงมีสีเขียวผิดปกติ และหากบริโภค
เขาไปจะเปนอันตรายตอรางกายหรือไม 
 A อาจารยดีพรอม  ไชยวงศเกียรติ  อาจารยประจํา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกูรูดานการเกษตรผูลวงลับ เคยให
ความรูไววา 

“ผักบางชนิดที่มีสีเขียวเขมผิดปกติ อวบอวน นั่นเปน
เพราะผักนั้นไดรับไนโตรเจนมากเกินไป ในทางกลบักัน หากผัก
นั้น ขาดไนโตรเจน ผักจะเหลืองซีดจากใบลางขึ้นไปดานบนอยาง
เห็นไดชัด” 

โทษของการบริโภคผักท่ีใชปุยไนโตรเจนมากเกินไป
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย สํานักพัฒนาคุณภาพ 
สินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ใหขอมูลไววา 

“การใชปุยไนโตรเจนในปริมาณมากเกินไปสงผลให
ไนโตรเจนเปลี่ยนรูปเปนไนไตรทแลวไปสะสมในรางกาย ซึ่งสาร
นี้เปนสารกอมะเร็งในกระเพาะอาหาร ตับ ไต และกระเพาะ
ปสสาวะ” 

 
 
 
Q “ใหเลือกซื้อผักท่ีมีรู  ซึ่งเปนรองรอยของศัตรูพืชท่ีมา

กัดกินผัก ดีกวาเลือกซื้อผักท่ีใบสวยไมมีท่ีติ” ความเชื่อนี้ยังคงเปน
ความจริงที่ควรปฏิบัติตามหรือไม 
 A คุณมงคล เจนจิตติกุล  ผูอํานวยการสํานักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร  อธิบายวา “ปจจุบันมีพอคาแมคาหัวใส
พยายามทําใหผักเปนรูเหมือนศัตรูพืชมากัดกิน เพื่อทําใหผูบริโภค
เชื่อวาเปนผักปลอดภัยจากสารเคมี 
 ดังนั้น การใชความเชื่อนี้เปนตัวตัดสินผักปลอดภัยจึง
ตองพิจารณาอีกขั้นหนึ่งเพื่อความแนใจ โดยสังเกตรูบนใบผัก
จะตองเปนรอยแหวงไมเทากันเหมือนศัตรูพืชกัดแทะจริง ๆ ไมใช
รูท่ีมีขอบรูเรียบเทากัน ซึ่งเปนรูท่ีมนุษยทําขึ้น” 
  

 
 
 
 
 

 
 
Q  การตมผักสามารถลดปริมาณสารพิษตกคางไดจริง

หรือไม 
A คุณวิลาวัณย ใครครวญ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ 

กรมวิชาการเกษตร อธิบายวา การตมผักกอนกินมีสวนชวยลด
สารพิษที่ตกคางในผักได แตอยางไรก็ตาม การตมยอมทําใหคุณคา
ทางอาหาร ไดแก วิตามิน  แรธาตุในผักสูญเสียไปบางสวนดวย 
ดังนั้น หากตองการกินผักตมใหไดคุณคาทางอาหารครบ จึงตอง
กินในปริมาณมากขึ้นกวาการกินผักสด 

 
 
 
Q การกินผักไฮโดรโปนิกสเปนประจําจะไดรับอันตราย

จากสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งมีสวนผสมของปุยเคมีในรูปของ
สารละลายหรือไม 

A ขอมูลจากรานอาหารสุขภาพและฟารมผักสลัดไฮโดร
โปนิกส My  home ระบุวา 

“เนื่องจากผักไฮโดรโปนิกสปลูกในระบบรางและใน
โรงเรือนปดกางมุง จึงลดการรบกวนของแมลงไดมาก รวมทั้งถา
จําเปนตองใชยาก็จะเปนเพียงยาไลแมลงมากกวายาฆาแมลง
โดยตรง 

“นอกจากนั้น ในสวนของปุยเคมีในรูปของสารละลาย
ในน้ําของการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกสนั้นไมมีอันตรายแต
อยางใด เพราะสารเคมีเหลานี้ไมแตกตางจากสารเคมีในอาหาร
เสริมชนิดเม็ดที่ขายตามทองตลาด ซึ่งพืชก็ดูดซึมมาใชในการ
เจริญเติบโตเทานั้น” 
 

 
 ท่ีมา : นิตยสารชวีจิต  ปท่ี 12   ฉบับท่ี 287                     

          16 กันยายน  2553 
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Tips & Tricks การปรับแตง Desktop 

การเปลีย่น Themes ใหกบ Desktop 

หากจําเจกับรปูภาพแบบเดมิบนหนาจอเดสกทอป สามารถเปลี่ยน Themes ในรูปแบบตาง ๆ ไดโดย 

1. คลิกเมาสขาวบนเดสกทอป แลวเลือด Personalize 

2. ในสวน Aero Themes คลิกเลือดรปูแบบ Themes ท่ีตองการ 

 

3. แบกกกราวดเดสกทอปจะเปลี่ยนแปลงไปทันที 
4. แสดงภาพแบกกกราวดถัดไป คลิกเมาสขวาบนเดสกทอปแลวเลือก Next Desktop 

Background 

 

 

 

 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
7



เลือกภาพในการแสดงแบกกกราวดสไลดโชว 

แบกกกราวดเดสกทอปใน Windows7 สามารถแสดงในรูปแบบสไลดโชวซึ่งจะเปลี่ยนภาพแบกกกราวด

เดสกทอปไปเรื่อย ๆ เพื่อไมใหผูใชงานจําเจ และเราก็สามารถเลือกรปูภาพในการแสดงได 

1. คลิกเมาสขาวที่หนาตางเดสกทอป 

2. แลวเลือกรายการ Personalize  

3. ในหนาตาง Personalization ใหคลิกเลือกที่ Desktop Background Slide 

Show 

 

 
 

4. คลิกตรงมมุซายมือบนของรปูภาพที่ตองการยกเลิก 
5. เลือกรูปภาพจากสวนอื่นมาแสดงแทน 
6. หรือคลิกเมาส Browse เพื่อเลือกภาพที่ตองการ 

7. จากนั้นคลิกปุม Save Changes เพื่อบันทึกคา 
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ราช
หลา
หยุ
สวน
เหมื
แควั
โรง
ผม
จะช
หาค
ควา
ผูบั
หลัก
สํานั
โทร
ดวย
วาทํ
ปจ
เพื่อ
วันห

 
ในม
หยุ
กําห
ปจ
พ.ศ
วันป
ลาห
ปร

ยังค

                  

     วันเวลาท

 
ชการเรื่องแค
ายคนที่ยังไม
ดพักเท่ียง เ
นตัวผมก็ทําต
มอืนของรานค
วันอาทิตยสุด
งพยาบาล สถ
มเปนคนชางส
ชอบถามวิทย
ความรู เพื่อหา
ามเสียหายแ
บังคับบัญชา
ักธรรมในกา
นกังานสรรพส
รศัพทมาสอบ
ยการลาของข
ทําไมสวนราช
จุบันไดเปลี่ย
อใหเพื่อน ๆ พี
หยุดราชการ 

 
มาตรา 35 ว
ดราชการของ
หนดระเบียบ
จุบันไดแกร
ศ. 2539 โดย
ประกาศในรา
หยุดราชการ
ะจําป  ไมไดน

 
คงเปนไปตา

         โดย  ป

ทํางาน  วันห

หลายคนอา
คนี้ก็เอามาเขีย
มทราบ รูแตว
ห็นรุนพี่ ๆ เข
ตามรุนพี่ ๆ เ
คาหรือบริษัท
ดทายของเดือ
ถานีตํารวจ  แต
สงสัยตั้งแต ส
ยากร  เพื่อน ๆ
าเหตุผลก็ไม
แกทางราชก
 บางครั้งก็ไ
ารทํางานรวม
สามิตภาคที่ 6
บถามปญหาเ
ขาราชการ ทํา
ชการถึงตองกํ
ยนตําแหนงแล
พี่ๆ ขาราชการ
 และการลงเว

พระราชบัญ
า “วันเวลาทํา
งขาราชการพ
บวาดวยการล
ระเบียบวาด
ยระเบียบดัง
าชกกิจจานุเบ
ร สวนในเรื่อ
นํามากําหนดร

ดังนั้นวันเว
ามมติคณะรัฐ

ประดิษฐ  ศรีกอ

หยุดราชการ

จสงสัยวา ทํา
ยนดวย รูมา
วาขาราชการม
ขาทํากันมาตั้
เชนกัน แตก็ส
ทของเอกชน 
อนก็มี แตก็ยัง
ตก็ไมรูเหตุผ
สมัยเรียนหนั
ๆ ก็จะหมั่นไส
ควรจะอาย โด
การมากยิ่งขึ้
ไมจําเปนตอ
มกับผูอื่น ตอ
6  ซึ่งตองรบั
เก่ียวกับวันเว
าใหผมตองไป
กําหนดวันเวลา
ลวก็ยังมีคนส
ร และโดยเฉพ
วลาปฏิบัติราช

ญญัติระเบียบ
างาน วันหยุด
พลเรือน ใหเป
าของขาราชก

ดวยการลาขอ
งกลาวมีผลใช
บกษา   ซึ่งระ
องวันเวลาทํา
รวมไวดวย  

ลาทํางาน วัน
ฐมนตรีท่ีกําห

 

 
 

องหนุน  

ร และการลง

าไมวันเวลาทํ
าตั้งแตเด็กจน
มาทํางานวันจัน
ตั้งแตเริ่มเขาร
สงสัยอยูเหมื
เห็นเขาหยุดแ
ังมีบางหนวย
ลวาทําไมถึงต

นังสือจนกระทั
สและบางคนก็
โดยเฉพาะเมื่อ
ึ้น แตปจจุบั
องอยากรู  ทุ
อมาเมื่อผมไ
บผิดชอบเกี่ย
วลาทํางาน วัน
ปศึกษาระเบี
าทํางาน วันห
สอบถามอยูเ
พาะนองรุนห
ชการ 

บขาราชการข
ดราชการตาม
ปนไปตามที่ค
การขึ้นไวโดย
องขาราชกา
ชบังคับตั้งแต
เบียบวาดวย
างาน วันหยุด
 

นหยุดราชกา
หนดไวตั้งแตเดิ

 

งเวลาปฏิบัติ

ทํางาน วันหยุ
นใกลจะเกษี
ันทร ถึงวันศุ
รับราชการ ไ
มือนกันแหละ
แควันอาทิตยว
ยงานที่เปดใ
ตองทําเชนนั้
ท้ังเขามาทํางา
ก็มองเราวาเรื
อเราทํางานแล
บันผมก็ไมค
ทุกเรื่อง เริ่ม
ไดรับการแต
วกับงานการเ
นหยุดราชการ
บียบดังกลาวโ
ยุดราชการ แ
สมอ จึงไดเขี
ลัง ๆ ไดทรา

ขาราชการพล
ประเพณี วัน
คณะรัฐมนต ี
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ตวันที่ 10 มก
ยการลาฉบับด
ดราชการตาม

รตามประเพ
ดมิ 

ติราชการ 

ยดราชการ แล
ยณอยูแลว แ

ศกร เขาทํางาน
ไมเห็นมีอะไร
ะวา ทําไมสว
วันเดียว หรือ
หบริการตลอ
ั้น แลวก็ไมรูจ
าน เวลาเขารับ
รื่องมาก แตผ
ลวทําไปโดยไ
อยถามมาก

มเขาใจสัจธร
งตั้งใหดํารง
เจาหนาที่ มัก
ร และการลาต
โดยละเอียดม
และการลงเวล
ขียนบทความ
บถึงที่ไปท่ีม

ลเรือน พ.ศ. 2
นหยุด ราชการ
รีกําหนด” แล
ไขปรับปรุง
35 แกไขเพิ
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มประเพณี แ
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จุล

ละการลงเวลา
แตผมคิดวาย
น 08.30 - 16
รที่นาสงสัยเ
วนราชการไม
อบางครั้งอาจ
อดย่ีสิบสี่ชั่วโม
จะทําถามใคร
ับการฝกอบร
ผมคิดวาการถ
ไมรูก็ย่ิงจะทํ
กแลว โดยเฉ
รรมการใชชี
งตําแหนงบุค
กจะมีเพื่อนขา
ตางๆ ตามระเ
มากยิ่งขึ้น จึง
ลาปฏิบัติราช
มลงในจุลสาร
มาของวันเวล

2535 ไดบัญ
รประจําป แล
ละคณะรัฐมน
มาเปนลําดับ
พิ่มเติม (ฉบั
35 ซึ่งเปนวัน
นดไวเฉพาะเรื
และวันหยุดร

ยุดราชการป

ลสารสรรพสามิ

าปฏิบัติ
ยังมีอีก
6.30 น. 
เลย ใน
มทํางาน
จจะหยุด
โมง เชน 
ร เพราะ
รมผมก็
ถามเพื่อ
าใหเกิด
พาะกับ
ชีวิตและ
ลากร 6 
ราชการ
บียบวา
งทําใหรู
ชการ แม
รฉบับนี้ 
าทํางาน  

ญญัติไว
ละการลา
นตรีก็ได
บ ซึ่งใน
บับท่ี 2)      
นถัดจาก
รื่องการ
ราชการ

ประจําป 

มิตภาคที่ 6 
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สําน
13/
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งาน วันเสารแ
จังหวัดปตตา
ร แตตอมาได
กําหนดใหทําง
างวันเวลา 12
ษากําหนด 

การกําห

 
หนดวันเวลาท
งานรวมกันไป
่ง ๆ กลาวคือ 
มัติแทน คณ
หาคม  2524
ได ตองไดรั
นกันายกรัฐม

 
น วันพระ แทน

 
นราชการสลั
ยหายตอการบ
มหนังสือสํานั
02/ว 146  ลง
ฬิกา ถึง 15.3
ฬกิา  

วันหยุด

 
นักนายกรัฐม
/2503, 14 แล

1. วันขึน้
2. วันมา
 
 

รรพสามิตภาคท

าทํางาน 

ตามประกา
ศ. 2502 แล
และวันอาทิตย
านี สตูล ยะล
ดเปลี่ยนเปน
งานวันละ 7 ช

2.00 นาฬิกา 

หนดวันเวลาทํา

เพื่อความสะ
ทํางานนอกเห
ปสัปดาหหนึ่
ไมนอยกวา 

ณะรัฐมนตรีต
4 และสวนราช
ับอนุมัติจาก

มนตรี ท่ี นร 1

สําหรับหนวย
นหยุดวันเสาร

ตอมาคณะรั
ลับเวลาทํางา
บริการประช
นักเลขาธิการ
งวันที่29  สิง
30 นาฬิกา ช

ราชการตามป

วันหยุดราช
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ศสํานักนายก
ะ (ฉบับท่ี 16
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ึ่ง ๆ แลวตอง
35 ชั่วโมง ท

ตามหนังสือสํา
ชการใดจะให
กสํานักงานปล
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ยงานของกร
รและวันอาทิต
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กําหนดเวลา
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โยบายเรงดว
ชการใหเหม
หเริ่มดําเนินก
0202/ว 14
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าฬิกา ถึง 16.

วันหยุดราชกา

ะเพณี และวัน
ทํางานและวัน
18/2532 แล
ม และวันที่ 1 
ือน 3  

เรื่อง กําหนด
06  ไดกําหนด
ระจําสัปดาห  
ดราชการปร
ตยเชนเดียวก
งแตเวลา 8.30
บโรงเรียนให

คณะรัฐมนตรี

่ราชการ สวน
ณะรัฐมนตรี
มนอยกวาจํา
อสํานักงานปล
าธิการครม. ท
ตละคนเลือกวั
ยกรัฐมนตรีก

 ตุลาคม  25

งหนวยงานไ

วนในการลดป
มาะสมกับหน
การตั้งแตวันที
4  ลงวันที่  2
รกําหนดเวลา
.30 นาฬิกา แ

ารประจําป 

ันหยุดราชกา
ันหยุดราชกา
ละ 19/2540 ด
มกราคม   

ดเวลาทํางาน 
ดให วันจันท
สําหรับจังหว
ะจําสัปดาหใน
กับจังหวัดอื่น
0 นาฬิกา ถึง 
หเปนไปตาม

รีกําหนด 

นราชการใดจะ
กําหนดก็ได 
านวนรวมเวล
ลัดสํานักนาย
ท่ี สร 0201/
วันหยุดราชก
กอน ตามหนั

532  

ไดรับอนุมัติใ

ปริมาณการจ
นวยงานนั้น ๆ
ท่ี 2 กันยายน
22  สิงหาคม
ทํางานเปน 3
และชวง 9.30

ารประจําป เป
าร ฉบับท่ี 11
ดังนี้ 
 2  
  1  

และวันหยุดร
รถึงวันศุกร 
วัดภาคใต 4 
นวันพฤหัสบดี
น ๆ  สวนเวล
16.30 นาฬิก
ระเบียบที่กร

ะออกระเบียบ
แตเมื่อคํานว
ลาราชการใน
ยกรัฐมนตรีพิ
/ว 186  ลงวัน
ารประจําสัป
นังสือสํานักงา

ใหหยุดราชกา

จราจร จึงไดมี
ๆ โดยไมให
น 2534 เปน
ม  2534  แล
3 ชวง คือ ชว
0 นาฬิกา ถึง

ปนไปตามป
1/2500, 12/

วัน 
วัน 

ราชการ 
เปนวัน
จังหวัด 
ดีและวัน
าทํางาน 
กา หยุด
ระทรวง

บพิเศษ
วณเวลา
นสัปดาห
พิจารณา
ันท่ี  28  
ดาหเอง
านปลัด

ารในวัน

มีมติให
เกิดผล
นตนไป 
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วง 7.30 
ง 17.30 
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    วันที่
4. วันสง
5. วันฉัต
6. วันรัฐ
    สํานัก
7. วันวิส
8. วันอา
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9. วันเข
10. วันเฉ
      วันที
11. วันป
12. วันเฉ

            วันที
13. วันรั

 
ยกรัฐมนตรี 
วัน  คือ วันตรุ

วันหยุด

 
หยุดราชการป
15/ว 274  ล

การลงเว

 
บคุมใหเปน
ราชการในสัง
ฏิบัติราชการแ

 
ลาปฏิบัติราช
ษณะพิเศษเป
เวลาการปฏิบ

 
ชวงเชาและบ
นหลักฐาน เพื

 

ระบาทสมเด็
่ระลึกมหาจักรี
งกรานต  วันที
ัตรมงคล วันที
ัฐพิธีพืชมงคล
ักพระราชวังจ
สาขบูชา วันขึ
าสาฬหบูชา  
ปนปมีอธิกมา
ขาพรรษา วันแ
ฉลิมพระชนม
ท่ี 12 สิงหาคม
ปยมหาราช  
ฉลิมพระชนม
ท่ี 5 ธันวาคม
รฐัธรรมนูญ 

สําหรับ 4 จั
เรื่อง กําหนด
รษุอีดิ้ลพิตร(ี

ชดเชย 

วันหยุดราช
ประจําปวันนั้น
งวันที่  27  ธั

วลาปฏิบัติรา

ตามระเบีย
นไปตามระเ
งกัด โดยมีสา
ทนก็ได 
ในกรณีจําเป

ชการ หรือวิธี
ปนอยางอื่นต
บัติราชการได
ตามหัวขอวั

บายรวมแลวต
พื่อตรวจสอบไ

จพระพุทธยอ
รบีรมราชวง
ท่ี 13 – 15 เมษ
ท่ี 5 พฤษภาค
ลจรดพระนัง
จะไดกําหนดเป
ข้ึน 15 ค่ํา เดื

วันขึ้น 
าส ก็ตรงกับวั
แรม 1 ค่ํา เดอื
มพรรษาสมเ
ม  

วันที่ 23
มพรรษาสมเ
  
 วันที่ 10

ังหวัดภาคใต
ดเวลาทํางานแ
(วันรายอ- ปอ

ชการประจําปว
ั้นไปหยุดในว
ธนัวาคม  พ.ศ

ชการ 

ยบวาดวยการ
บียบนี้ ใหส
าระสําคัญตาม

ปน หัวหนาส
ีควบคุมการ
ตามที่เห็นสม
ดดวย” 
วัน เวลาทํางา
ตองไมนอยก
ไดวาขาราชกา
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อดฟาจุฬาโลก
ศ วันที่ 6 เม
ษายน 
คม  
คัลแรกนาขวัญ
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15 ค่ํา เดือน

วันขึ้น 15 ค่ํา เ
อน 8 
ด็จพระบรมร
 

3 ตุลาคม 
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วันใด ตรงกับ
วันทํางานถัดไ
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รลาของขาร
สวนราชการ
มตัวอยางทา

วนราชการ ห
ปฏิบัติราชก
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เดือน 8 หลัง
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ับวันหยุดราช
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าชการ พ.ศ.
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วัน 
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นหยุดราชการ
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รปฏิบัติราช
หสามารถตร

าชการจะตอง
ลามาและเวลา
ราชการผูใดล

สารสรรพสามิ

าศสํานัก
รเพิ่มอีก  
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ท่ี นร 

วา “เพื่อ
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

จํานวน รอยละ 291,000 จํานวน รอยละ
กําแพงเพชร 9,793.955 6,360.872 3,433.084 53.97 5,818.260 3,975.695 68.33
นครสวรรค 1,677.832 1,436.303 241.528 16.82 1,336.830 341.002 25.51
อุทัยธานี 16.771 17.666 -0.896 -5.07 15.016 1.755 11.69
พิษณุโลก 23.341 57.219 -33.878 -59.21 21.343 1.998 9.36
ตาก 77.021 65.226 11.795 18.08 55.659 21.361 38.38

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553

ภาคที่ 6

เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ต่ําจังหวัด เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

พิจิตร 11.875 11.415 0.460 4.03 9.883 1.992 20.16
เพชรบูรณ 16.595 13.698 2.897 21.15 11.126 5.469 49.16
สุโขทัย 24.395 23.568 0.827 3.51 20.553 3.842 18.69
รวมทั้งภาค 6 11,641.784 7,985.966 3,655.818 45.78 7,288.669 4,353.114 59.72

อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

ป 2552 17.666 57.219 65.226 11.415 13.698 23.568

ป 2553 16.771 23.341 77.021 11.875 16.595 24.395
เปาหมาย 15.016 21.343 55.659 9.883 11.126 20.553
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการตามเอกสาร

จํานวน รอยละ 291,000 จํานวน รอยละ
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 356.155 235.233 120.922 51.40 57.490 298.665 519.51
ภาษีรถยนต 0.121 0.106 0.015 13.98 - 0.121 -
ภาษีเบียร 9,781.189 6,351.569 3,429.621 54.00 5,812.723 3,968.466 68.27
ภาษียาสูบ 15.278 10.082 5.196 51.53 8.683 6.595 75.96
ภาษีสุรา 1,095.496 1,045.848 49.648 4.75 1,072.270 23.225 2.17
ภาษีเครืองดืม 364.123 313.229 50.894 16.25 313.948 50.174 15.98
ภาษีเครืองไฟฟา - - - - - - -
ภาษีรถจักรยานยนต 3.740 3.412 0.328 9.62 - 3.740 -
ภาษีแบตเตอรี 0.024 0.198 -0.174 -87.67 - 0.024 -
ภาษีสถานบริการ-สนามกอลฟ 1.678 1.661 0.017 1.00 1.765 -0.087 -4.95
ภาษีสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด 1.066 1.975 -0.908 -46.01 2.429 -1.362 -56.10
ภาษีผลิตภัณฑเครืองหอมและเครืองสําอาง 0.087 0.065 0.022 33.62 - 0.087 -
ภาษีสถานบริการ-สนามมา - - - - - - -
ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค 6.107 5.404 0.703 13.01 5.467 0.640 11.71
ภาษีแกวและเครืองแกว - - - - - - -
ภาษีไพ - - - - - - -
ภาษีพรม - - - - - - -
ภาษีสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน - - - - - - -
ภาษีกิจการโทรคมนาคม - - - - - - -
รายไดเบ็ดเตล็ด 16.719 17.184 -0.465 -2.70 13.894 2.825 20.34
ภาษีเรือ - - - - - - -
ภาษีหินออนและหินแกรนิต - - - - - - -
ภาษีการออกสลากกินแบง - - - - - - -
รวมทังสิน 11,641.784 7,985.966 3,655.818 45.78 7,288.670 4,353.114 59.72

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2552 ถึง 30  กันยายน 2553

ภาคที่6

ประเภทสินคา เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ต่ํา



คดี คาปรับ เงืนสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง
กําแพงเพชร 197      858,653.35      384,458.82 314        873,031.25      384,062.00 117 14,377.90       -396.82 59.39 1.67 -0.10 160          507,100.00      260,000.00 154 365,931.25     124,062.00    96.25 72.16 47.72

ตาก 543   2,978,282.20   1,280,193.74 409     3,729,627.50   1,561,323.88 -134 751,345.30     281,130.14     -24.68 25.23 21.96 218       2,264,000.00      935,300.00 191 1,465,627.50  626,023.88    87.61 64.74 66.93
นครสวรรค 384   1,701,755.31      816,007.52 204     1,193,167.50      537,654.00 -180 -508,587.81 -278,353.52 -46.88 -29.89 -34.11 388          521,100.00      311,200.00 -184 672,067.50     226,454.00    -47.42 128.97 72.77
พิจิตร 163      563,028.75      249,661.50 871     1,838,761.35      822,538.82 708 1,275,732.60  572,877.32     434.36 226.58 229.46 139          417,000.00      178,300.00 732 1,421,761.35  644,238.82    526.62 340.95 361.32

พิษณุโลก 1,201   3,822,591.75   1,698,883.50 486        861,651.88      375,607.05 -715 -2,960,939.87 -1,323,276.45 -59.53 -77.46 -77.89 804       1,608,000.00   1,033,200.00 -318 746,348.12-     657,592.95-    -39.55 -46.41 -63.65
เพชรบูรณ 292   1,738,762.00      716,474.40 307     1,681,930.00      696,079.50 15 -56,832.00 -20,394.90 5.14 -3.27 -2.85 202          453,100.00      287,000.00 105 1,228,830.00  409,079.50    51.98 271.21 142.54

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

พื้นที่ ป 2552 ป 2553 เปรียบเทียบป 2552 เปาหมาย ป 2553 เปรียบเทียบ เปาหมาย 2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สุโขทัย 1,590   5,741,511.75   2,857,658.10 1,793     6,815,941.75   3,263,867.60 203 1,074,430.00 406,209.50 12.77 18.71 14.21 830       3,920,300.00   2,483,300.00 963 2,895,641.75  780,567.60    116.02 73.86 31.43
อุทัยธานี 131      222,876.00      113,494.70 153        314,465.21      154,583.62 22 91,589.21       41,088.92       16.79 41.09 36.20 96          110,000.00        73,200.00 57 204,465.21     81,383.62      59.38 185.88 111.18
รวม 4,501 17,627,461.11 8,116,832.28   4,537   17,308,576.44   7,795,716.47 36 -318,884.67 -321,115.81 0.80 -1.81 -3.96   2,837       9,800,600.00   5,561,500.00 1,700         7,507,976.44   2,234,216.47 59.92 76.61 40.17

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

แผนภูมิแสดงจํานวนคดีรวมภาคที่ 6

ป 2552

ป 2553

เปาหมาย
 - 

 1,000,000 
 2,000,000 
 3,000,000 
 4,000,000 
 5,000,000 
 6,000,000 
 7,000,000 
 8,000,000 

แผนภูมิแสดงจํานวนคาปรับรวมภาคที่ 6

ป2552

ป 2553

เปาหมาย
 - 

 500,000 

 1,000,000 

 1,500,000 

 2,000,000 

 2,500,000 

 3,000,000 

 3,500,000 

แผนภูมิแสดงเงินสงคลังรวมภาคที่ 6

ป 2552

ป 2553

เปาหมาย



จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
พ.ร.บ.สุรา (คดี) 3,436 3,644 208 6.05 2,641 1,003 37.98
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 10,784,524.88 10,701,132.18 -83,392.70 -0.77 7,333,200.00 3,367,932 45.93
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 5,289,186.20 5,076,891.99 -212,294.21 -4.01 4,556,840.00 520,052 11.41
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 761 856 95 12.48 179 677 378.21
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 5,033,504.63 5,129,008.76 95,504 1.90 2,344,600.00 2,784,409 118.76
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 2,013,401.86 2,051,603.50 38,202 1.90 949,400.00 1,102,204 116.09

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน  2553

ประเภทคดี ป 2552 ป 2553
เปรียบเทียบป 2552

เปาหมาย ป 2553
เปรียบเทียบเปาหมายป 2553

พ.ร.บ.2527 (คดี) 304 37 -267 -87.83 17 20 117.65
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 1,809,431.60 1,478,435.50 -330,996.10 -18.29 122,800.00 1,355,636 1,103.94
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 814,244.22 667,220.98 -147,023.24 -18.06 55,260.00 611,961 1,107.42
 รวม (คดี) 4,501 4,537 36 0.80 2,837 1,700 59.92
 รวม (คาปรับ) 17,627,461.11 17,308,576.44 -318,884.67 -1.81 9,800,600.00 7,507,976 76.61
รวม (เงินสงคลัง) 8,116,832.28 7,795,716.47 -321,115.81 -3.96 5,561,500.00 2,234,216 40.17
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                                                 มีเมีย เหมือนมือถือ…....... เปนเหมอืนส่ือคอยติดตาม  
                                                 มีเมีย เหมือนมียาม …………… คอยสอบถามยุมยามใจ  
                                                 มีเมีย เหมือนมีบาน …………… อยูนานนานยอมเบ่ือได  
                                                 มีเมีย เหมือนมอไซค ………… ซ่ิงเรว็ไปอาจเส่ียงตาย  
                                                 มีเมีย เหมือนมีรถ ……………… ราคาหดเวลาขาย  
                                                 มีเมีย เหมือนผีพราย …………… หากรางกายไมแตงเติม  
                                                 มีเมีย เหมือนมาหอ …………… ควบไมรอยามฮึกเหิม  
                                                 มีเมีย เหมือนบัตรเสรมิ ……  ตองคอยเติมเงินเรือ่ยไป  
 
 
มเีมีย เหมอืนปศาจ…………….. ยามอาละวาดนาตกใจ  
มเีมีย เหมอืนมไีห …………. ….. ปลารา….ใสหลายรอยป  
มเีมีย เหมอืนมคีอมพ ………….ตองคอยซอมบอยเหลอืที ่ 
มเีมีย เหมอืนปลากระดี ่…………ไดน้ําดีกจ็ากไป                                            
มเีมีย เหมอืนดัง่เสือ …………….ขย้าํเหยื่อจะเหลอืไร  
มเีมีย เหมอืนกรรไกร…….. ตดัทีไรขาดทุกท ี 
มเีมีย ชอบจายดะ …………………ซื้อไมละ..นะคุณพี ่                            
มเีมีย ชอบเซาซี้ ………………….. บนทุกทีทีเ่จอกนั  
มเีมีย ละเฮีย่ใจ……………… แลวทําไมชอบมกีัน  
มเีมีย ไมสรางสรรค ……………….จําใหมัน่ อยามเีมีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..ขาํขาํ.. 

เรยีนยงไงได “0” 
พอ : “ เพิง่จะขึน้ชน้ป.5 สอบครง้แรกกไ็ดศนูยเสยีแลว แกเรยีนหนงสือประสาอะไรกน?”  

ลกู :  “ กค็รบูอกวาเราจะตองลมืสิง่ทีผ่านมาใหหมดทกุอยาง  แลวมาตง้ตนทีศ่นูยใหมนีค่รบ” 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ผลการจับกุมคดีแรกตามแผนเฉพาะกิจ  การตรวจปองกันและ
ปราบปรามสุรามชิอบดวยกฎหมาย แบบบูรณาการของสายตรวจพื้นที่สุโขทัย
รวมกับ สายตรวจสํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6 จับกุมผูตองหาพรอมของ
กลางน้าํสุรากลัน่  336 ลิตร  เปรียบเทียบปรับ 28,224 บาท  เหตุเกิด ต.
น้ําขมุ อ.ศรีนคร    จ.สุโขทัย  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

        ทลายแหลงตมเหลาเถื่อนรายใหญ อ.ศรีสาํโรง จ.สโุขทัย

   เมื่อเวลา 13.00 น . ของวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เจาหนา ท่ี
สรรพสามิต นําโดย นางวรัญญา  คริสตรักษา  หัวหนาสวนตรวจสอบ 
ปองกันและปราบปราม  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  นายสุรินทร  
วรรณทอง  หัวหนาฝายปองกันและปราบปราม  นายสมบัติ  กันพนภัย  
ตัวแทนสํานักงานตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามจากกรมสรรพสามิต  
และ พ.ต.ท.ศราวุธ  สงวนสิน  รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.6 , พ.ตท.พี
รชาติ  ปอมบุญมี  สว.กก.สส.1 พรอมพวกไดเขาทลายแหลงตมเหลา
เถื่อนรายใหญ 
  บานคลองตะเคียน  ตําบลเกาะตาเลี้ยง  อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  
   - จับผูกระทําผิดไดขณะตมกลั่นสุรา  7  คน 
   - ของกลาง  เคร่ืองตมสุรากลั่น  ขนาด  200   ลิตร  4  ชุด 

      สุรากลั่น            จํานวน  500   ลิตร 
      สุราแช     จํานวน   3,800   ลิตร 
     แปงเชื้อสุรา      จํานวน      78   กิโลกรัม 

                 อุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 
                         คดีสงฟองศาลทั้งหมด 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         วันที ่7 สิงหาคม 2553 สายตรวจสรรพสามิตภาคที ่6 นําโดย นายสุรินทร วรรณทอง ตําแหนงนกัวิชาการสรรพสามิต
ชํานาญการ สาํนกังานสรรพสามติภาคที่ 6 รวมกับสายตรวจสาขาสวรรคโลก ไดทาํการจับกุมการลักลอบขนสุราผิดกฎหมายรายใหญจาก
จังหวัดแพร เขามาจําหนายในจังหวัดสุโขทัย ไดผูตองหา 2 คน พรอมดวยของกลางจํานวนมาก (สุรากลัน่ จํานวน 630 ลิตร 
เปรียบเทียบปรับ เปนเงิน 120,960 บาท) 

 
 

 

        จับผูลกัลอบขนสุราหนีภาษีรายใหญถงึบาน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั 

      เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2553 นาํโดย นายสุรินทร วรรณ
ทอง   หัวหนาฝายปองกันและปราบปราม  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสายตรวจ
บูรณาการไลจับกุมผูลักลอบขนสุราหนีภาษีรายใหญไดถึงบานเลขที่ 21 หมjู 1  ตําบล
หาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทยั จับกุมผูกระทําผดิได  1 คน ช่ือ นาง
เบญญา เสงี่ยมวัฒนาการ เปรียบเทียบปรับจํานวน  205,632 บาท ของกลาง สุรากลั่น 
ขนาด 21 ลิตร จํานวน 102 ถุง  รวม  2,142  ลิตร 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จับกมุสุราแชมชิอบดวยกฎหมาย 
    ภาพถายของกลาง สุราแชมิชอบดวยกฎหมาย บรรจุถังพลาสติกสีดําขนาด 40 ลิตร จํานวน 460 ถัง รวมน้าํสุรา 18,400
ลิตร หากตมกลั่นเปนสุราขาวออกจําหนาย จะคิดเปนมูลคาความเสียหายทางภาษีสรุาประมาณ 130,000 บาท ที่ลักลอบทําขึ้นโดย
ฝาฝนกฎหมาย ในหุบเขาเปนปาลึกเขตพื้นที่ หมู 16 ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก ซ่ึงเจาพนักงาน
สรรพสามิตในพืน้ที่ภาคที ่6 ประกอบดวย พื้นทีพ่ิษณุโลก,สุโขทยั, ตาก รวมกับสํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม ตามแผน
บูรณาการกรมสรรพสามิต ไดเดินทางเขาไปเปนระทาง 6 กิโลเมตรเศษ ใชเวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมงเศษ ทําการจับกุม ไดตัว
ผูกระทําผิด จํานวน 1 คน มาดําเนินการตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ของกลางไมสามารถนาํออกมาไดถูกทําลาย
ในที่เกิดเหตทุั้งหมด                             

     

     

                                      จับนํ้ามันท่ีมิไดเสียภาษีสรรพสามิต  

                                                   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553  เวลา 11.00 น.  โดยการนําของนาย
สุรินทร วรรณทอง หัวหนาฝายปองกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6 และสายตรวจ ไดรับทราบจากสายสืบวามีรถขน
น้ํามันทีม่ิไดเสียภาษีสรรพสามิต จึงไดไปซุมดักจับรถขนน้ํามนัดงักลาว ริมถนนพิษณโุลก – นครสวรรค ต.บาน อ.วชิรบารมี จ.

พิจิตร จับกุมผูตองหาได 1 คน พบของกลางน้าํมันรับเบอรโซลเวน จํานวน 30,000 ลิตร จึงตั้งขอหามีไวในครอบครองซึ่งสินคาโดย
รูวาเปนสินคาท่ีมไิดเสียภาษ ีเปรียบเทียบปรับเปนจํานวนเงนิ  540,000  บาท 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *จับน้ํามันเบนซิน 91 *
  ที่มิไดเสียภาษีสรรพสามิต 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. โดยการนําของนายสุรินทร วรรณทอง หัวหนาฝายปองกันและ
ปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสายตรวจ ไดรับทราบจากสายสืบวามีรถขนน้ํามันที่มิไดเสียภาษีสรรพสามิต จึงไดไปซุม
ดักจับรถขนน้ํามันดังกลาว ริมถนนหนาปมน้ํามัน ม.2 ต.ราวตนจันทน อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย จับกุมผูตองหาได 2 คน พบของกลาง
น้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 6,000 ลิตร จึงตั้งขอหารวมกันมีไวในครอบครองซึ่งสินคาโดยรูวาเปนสินคาที่มิไดเสียภาษี เปรียบเทียบ
ปรับเปนจํานวนเงิน  420,000  บาท   

     

 

 

 

 

 

 

   * วันงานเกษียณอายุ เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2553 * 



 

 

 

 

 




