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สารบัญ 
 

ประวัติผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่6  1     
แผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต พ.ศ.2553         2 
วิธีปรับแตง windows                                 3 
คิดบวก ชีวิตบวก                                            7           
10 กิจวัตรประจําวันเพื่อชะลอวัยสมอง                9 
แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง             10 
เปาหมายการปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ.2553 16 
ผลการปฏิบัติงาน          18 
สรุปผลการตรวจงานเปรียบเทียบคดีฯ               20 
ขําขํา           22 
ภาพกิจกรรม          24 

คณะผูจัดทาํ 
 

ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ 
 นางชื่นจิตร  เจริญสุข 
 
บรรณาธิการบริหาร 
 นางวารุณี  อยูสุข 
 
บรรณาธิการ 
  นางนงลักษณ  สมัครการ 
 
กองบรรณาธิการ 
 นายประดิษฐ         ศรีกองหนนุ 
 นางสาวศุภกานต   อินทรสูต 
 นางสาวขวัญหทัย  ภมรเดชากุล 
 นางสาวเพ็ญสินี     รุงแจง 
 นายประพันธ         โพธ ิ
 นางกชกร             อนสอน 
  นางสาวรัชนี         สายสมบัติ 
  นางสาวกมลรัชต   ใจคําสืบ 
 นายจักรพันธ        นันทปรีชากุล 
 นางสาววลัยพร   บุญเทียน 

 
           

บทบรรณาธิการ 
 

                                                         
 
จุลสารฉบับนี้เปนฉบับแรกของปงบประมาณ 

พ .ศ .2553   กองบรรณาธิการพรอมดวยคณะ
ขาราชการและลูกจาง พนักงานราชการ    สังกัด
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6    ขอตอนรับทาน
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  คนใหม            
ทานชื่นจิตร เจริญสุข ดวยความยินดียิ่ง และเพื่อให
พวกเราไดรูจักกับทานมากยิ่งข้ึน จึงไดนําประวัติของ
ทานมาลงใน    จุลสารฉบับนี้ดวย 

เมื่อเริ่มตนปงบประมาณใหมก็จะมาพรอมกับ
เปาหมายการปฏิบัติงานของปงบประมาณใหมรวมทั้ง
บทบาทภารกิจที่พวกเราทุกคนจะตองรวมมือรวมใจกัน
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว จุลสารภาคที่  6 ฉบับ
ปฐมฤกษของปงบประมาณนี้  จึงนําแผนยุทธศาสตร
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2553    ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ   ยุทธศาสตร กลยุทธ รวมทั้งโครงการตางๆ 
มาใหพวกเราใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานกันตอไป  

ช วงนี้ กร ะแส เรื่ อ งภาวะ โลกร อน เริ่ มส ง
ผลกระทบใหพวกเราเห็นไดจากขาวตามสื่อตางๆ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ และที่สําคัญจากสภาพแวดลอม
ใกลตัวเราก็จะพบวาสภาพอากาศปรวนแปรผิดจาก
ฤดูกาล สงผลกระทบกับสุขภาพของหลายๆ คน  การ
ดูแลสุขภาพกายใหแข็งแรงโดยการออกกําลังกาย
สม่ําเสมอจึงเปนสิ่งสําคัญ  และสิ่งสําคัญที่จะลืมไมไดก็
คือการรักษาสุขภาพใจ  กองบรรณาธิการของเรามี
ความหวงใยสุขภาพของทุกคน จึงไดสรรหาบทความที่
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ เชน “คิดบวก ชีวิตบวก”  และ  
“10 กิจวัตรประจําวันเพื่อชะลอวัยสมอง”  มารวบรวม
ไวในฉบับดวย 

สําหรับมุมวิชาการ   กฎหมายนารูฉบับนี้ 
นาสนใจมาก  เปนเรื่อง เ ก่ียวกับ    “แนวทางการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง”  รับรองวาอานแลวได
ประโยชนจริงๆ ดานคลินิกคอมพิวเตอรของเราก็นํา 
วิธีการปรับแตง windows   แบบงายๆ ท่ีสามารถทําได
ดวยตัวเองมานําเสนอ สวนผลการปฏิบัติงานในฉบับนี้ 
นอกจากจะสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสแรกของป
แลว ไดนําเปาหมายการจัดเก็บและปราบปรามของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มาไวดวย สวนภาพมุมกลอง
ก็มีภาพกิจกรรมสวยๆ ของพวกเราชาวสรรพสามิต
ภาคที่ 6  มาใหดูกันเชนเคย  แลวพบกันอีกในฉบับหนา 
อยาลืมดูแลสุขภาพนะคะ  สวัสดีคะ 

          
                   บรรณาธิการ 
                                              
             29 มกราคม 2553 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท 0-5525-8221 โทรสาร 0-5528-2402 



นางชื่นจิตร  เจริญสุข 
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 

 
ประวัติการทํางาน                                                                                                                                        . 
 พ.ศ. 2552  ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
 พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 พ.ศ. 2548 สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 
 พ.ศ. 2547 สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 
 พ.ศ. 2543 สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 
 พ.ศ. 2540 สรรพสามิตพื้นที่นครนายก 
 พ.ศ. 2539 สรรพสามิตพื้นที่สิงหบุรี 
 พ.ศ. 2535 สรรพสามิตพื้นที่อางทอง 
 พ.ศ. 2534 สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 
การศึกษา อบรม ดูงาน                                                                                                                                . 
 สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ  ป ริ ญญ า ต รี  ส า ข า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  จ า ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 อบรมหลักสูตร Leading Change for Executives โดยสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา              
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 อบรมหลักสูตร นบส. รุนที่ 47 โดยสํานักงานกพ.  
 อบรมหลักสูตร การสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร รุนที่ 2  โดยกรมสรรพสามิตและ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ  
 อบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการกรมสรรพสามิต   
รุนที่ 6 โดยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 อบรมหลักสูตร เจาพนักงาน ป.ป.ส. รุนที่ 6  กระทรวงการคลัง 
 อบรมหลักสูตร การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. กรมสรรพสามิต รุนที่ 1 หองประชุม            
กรมสรรพสามิต 
หลักการทํางาน                                                                                                                                            . 
 ใชหลักการทํางานเปนทีม 
 
คติประจําใจ                                                                                                                                               . 
 ทําทุกๆ วันใหเปนวันที่ดีที่สุด 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6
1 



 
 
 
 

File: A3ยุทธศาสตร์กรม53 (6พย52) 
สํานักแผนภาษี  กรมสรรพสามิต 

 
 

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัตเพื  อการจัดเก็บภาษีที  มีมาตรฐานสากล  ปกป้องสังคมและสิ งแวดล้อม 

พันธกิจที   1 :  
ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั งยืน 

พันธกิจที   2 : 
เสริมสร้างความยั งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม

และสิ งแวดล้อม 

พันธกิจที   3 :  
สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี 

พันธกิจที   4 :  
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต 

ยุทธศาสตร์ที   1 : 
จัดเก็บภาษีเพื อส่งเสริมฐานะทางการคลัง 

อย่างยั งยืน  

ยุทธศาสตร์ที   2 : 
เสริมสร้างความยั งยืนทางเศรษฐกิจ 

 สังคม และสิ งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที   3 : 
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้รับบริการ 

และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ที   4 : 
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที  : 1.1 
บริหารจัดเก็บภาษีอย่างทั วถึง และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที  : 1.2 เพิ มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  

กลยุทธ์ที  : 2.2 
ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ปกป้องสังคมและสิ งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที  : 2.1 
สนับสนุนการเพิ มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที  : 3.1 
บริหารงานด้วยเทคโนโลยีที ทันสมัย  

กลยุทธ์ที  : 3.2 
บริหารงานแบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ที  : 4.1 
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที  : 4.3 
สร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร  

กลยุทธ์ที  : 4.2 
บริหารความเปลี ยนแปลง บนฐานความรู ้ 

* โครงการที   1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้เป็นไป 
    ตามเป้าหมาย  346,400  ล้านบาท      สผษ. 

โครงการที   3 การตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit / 
Cross Check Audit)  

โครงการที   6 การปรับปรุงมาตรฐานการ
จัดเก็บภาษีให้ชัดเจน และเป็นธรรม  

* โครงการที   7 แผนแม่บทภาษีสรรพสามิต 

* โครงการที   8 การยกระดับการให้บริการ 
    โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการที   9 การบูรณาการงานกลุ่มภารกิจ   
ด้านรายได้ กระทรวงการคลัง(ต่อเนื องจาก
ปีงบประมาณ 2552) 

โครงการที   11 โครงการส่งเสริมการดําเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล             กพร. 

โครงการที   12 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
กรมสรรพสามิต    สทบ. 

โครงการที   2 การป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ผิดกฎหมายสรรพสามิตเชิงรุก      สตป.                         

โครงการที   10  การบูรณาการระบบบริการ
ของกลุ่มภารกิจด้านรายได้  กระทรวงการคลัง 

3.1 โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (3.39 ล้านบาท)   สตป. 
3.2 โครงการติดตั  งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื  อสารทางไกล มาใช้ในการควบคมุ   
      การผลิตและเสียภาษีเครื องดื ม  (30.71 ล้านบาท)    สมฐ.1 
3.3 โครงการเพิ มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งนํ  ามันทางบก    
      (GPS) ระยะที  2  (115.75 ล้านบาท)  สตป. 
3.4 โครงการพัฒนาระบบแผนที ภาษี (Tax Map) และแผนที  ผู ้กระทําผิด 
      กฎหมายสรรพสามิต (105.50 ล้านบาท)  สตป. 
 

2.1 โครงการป้องกันและปราบปรามสุราเถื อน / บุหรี เถื อน /  
      นํ  ามันเถื อน (24.30 ล้านบาท)    สตป.                                                 
 

6.1  โครงการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี       
     (คณะกรรมการ การกําหนดมาตรฐานการ    
    จัดเก็บ  ภาษี) วิธีการจัดเก็บภาษี/เกณฑ์โรงงาน   
    สุราขนาดกลาง/ ปรับปรุงการคืน     
   ยกเว้นภาษี     สมฐ.1  สมฐ.2                                              
6.2  การปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์   
      ปัจจุบนั    สกม. 

7.1  โครงการแผนแม่บทภาษีสรรพสามิต  
     (ภายใน ธ.ค.52) สผษ. 

8.1 โครงการเพิ  มประสิทธิภาพเพื  อบริการประชาชน 
8.1.1 โครงการพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office 
      (อยู่ระหว่างการขอเงิน SP2 80.20 ล้านบาท ) กพร. 
8.1.2 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์กรมสรรพสามิต   
      (อยู่ระหว่างการขอเงิน SP2   106.85 ล้านบาท) กพร.   
8.1.3 โครงการ 5 ส.      สลก. 
8.1.4 โครงการการให้บริการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์      
     ผ่านเครือข่าย Internet (ขยายระบบ e-Excise / 
    นํ ามัน /สุรา / ยาสบ  ู / การจดทะเบียน  / การแจ้ง   
    ราคาและยกเว้นภาษี)    ศทส. 
8.1.5 โครงการแลกเปลี ยนข้อมลกับหน่วยงานภายนอก     ู  
         และการเชื อมต่อระบบงานหลัก   ศทส. 
8.1.6 โครงการติดตั  งระบบคิวพร้อมการบริการข้อมูล 
         อตัโนมัตแิบบระบบจอสัมผัส(Kiosk) 
       (9.34 ล้านบาท)   ศทส. 
8.1.7 โครงการติดตั  งระบบสื อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
        ข่าวสารกรมสรรพสามิต (อยู่ระหว่างการขอเงิน SP2      
      22.00 ล้านบาท)  ศทส. 

12.1 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื  อเพิ  ม
ประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต 
12.1.1 โครงการฝึกอบรม การเพิ มประสิทธิภาพงานด้าน   
           การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
12.1.2 โครงการฝึกอบรม การเพิ มประสิทธิภาพงานด้าน 
            การป้องกันและปราบปราม 
12.1.3 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
12.2 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื  อสนับสนุนภารกิจ
หลักขององค์กร 
 12.2.1 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื อพัฒนา 
             สมรรถนะผู ้บริหาร 
  12.2.2  โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างมาตรฐานวิธี   
              ปฏิบ ัติราชการทางปกครองและกฎหมายอื นที      
              เกี ยวข้องกับกรมสรรพสามิต  

15. โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ   
กลุ ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
15.1 โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ    
         (ระนอง    มหาสารคาม จันทบุรี กําแพงเพชร 
         พัทลุง ปราจีนบุรี สงขลา  ลําพูน  บุรีรัมย์     
          สุพรรณบุรี) (32.66 ล้านบาท / 134.25 ล้านบาท)  

5.1  กาปรับปรุงแสตมป์สุราและยาสูบ   สมฐ. 1 
 

8.2 โครงการเพิ  มประสิทธิภาพเพื  อบริหารงานภายใน 
8.2.1 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
         ภายในองค์กร (e-Office)  (34.60 ล้านบาท)    
          ศทส. 
8.2.2 โครงการจ้างที ปรึกษาเพื อศึกษาและนําระบบ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการ   
         ภาครฐัด้านการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้   
         ขององค์กร(24.20 ล้านบาท)    ศทส. 
8.2.3  โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของ 
          กรมสรรพสามิต (19.31 ล้านบาท)    ศทส. 
8.2.4  โครงการติดตั  งอุปกรณ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัย 
          คุกคามระบบสารสนเทศ    ศทส. 
8.2.5  โครงการจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ทดแทนและ 
           เพิ มประสิทธิภาพการทํางาน  (PC 600 ชุด)  
           Printer (300)ชุด    ศทส. 
8.2.6  โครงการเพิ มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบ ัติการ 
         กรมสรรพสามิต     ศทส. 
8.2.7 โครงการปรับปรุงจุดเชื อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ 
          ระบบเครือข่ายไร้สาย  (อยู่ระหว่างการขอเงิน SP2      
      22.00 ล้านบาท)  ศทส. 

14. โครงการปรับปรุงสํานักงาน  
 กลุ ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
14.1 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน (ตรัง พังงาสาขา   
        ตะกั วป่า  แมฮ่่องสอน พื  นที  1 พื  นที  3)  
         (67.11 ล้าน บาท)  
14.2  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยี 
         สารสนเทศ   (149.70 ล้านบาท)  

13. โครงการปรับโครงสร้างสรรพสามิตพืนที   
13.1 โครงการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 
        สรรพสามิตพืนทีจากอํานวยการระดับต้นเป็น   
       อํานวยการ(ปรับพืนที   เป็นซี9 / เพิมอัตรากําลัง  /  
       มอบอํานาจ)      สทบ. 

หมายเหตุ 
  สนีํ  าตาล  โครงการใช้เงินงบประมาณ 
  สีชมพู          โครงการใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ น (5%) 
  สีนํ  าเงิน       โครงการใช้เงินไทยเข้มแข็ง ตามมติ ครม.13 ตุลาคม 2552  (SP2) 
  สีเขียว        โครงการอยู่ระหว่างการขอใช้เงินไทยเข้มแข็ง (SP2) 
   สมี่วง  โครงการเป็นโครงการต่อเนื องที  ใช้เงินงบประมาณ ปี 2552 
  สีดํา  โครงการยังไม่มีการจัดสรรเงิน 

* เป็นตัวชี  วัดตามคํารับรองการปฏ ิบัติราชการ ปี 2553  จํานวน  3  โครงการ 

 

โครงการที   5 ศึกษาแนวทางในการนําหลักความ
คุ ้มค่ามาช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหาร
การจดัเก็บภาษี 

โครงการที   4 โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้า    กวข.   
4.1  โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื อเพิ  ม       
       ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (0.30 ล้านบาท)     กวข.   
4.2  โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื อสนับสนุน 
       การป้องกันและปราบปรามสินค้าที มิชอบด้วยกฎหมาย  
      (0.30 ล้านบาท)     กวข. 

6 พ.ย.52 

โครงการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร 
 

- โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย    
ภาคที   1-10                                       



♦  æ»Å

X ¤ืo ä´

¡´ ente
 

 

 

 

 

♦  ËÂu

♦  eÁ ืèo

¢ a´ä �́¡�o¹

 

Å§Ãaºº FAT

´Ã �¿·Õè̈ ae»ÅÕèÂ¹

er e¾ ืèo rest

 

´¡ÒÃ auto 

o  keyboar

¹¤ืo on-scr

T32 ãË �e» �¹ 

¹ ÃaËÇ�Ò§ä´Ã �

tart æÅ�Ç¡çÃoe

run ¢o§æ¼ �¹

rd eÊÕÂæµ �eÃÒµ �

reen  keyb

NTFS  ä»·Õ

Ã �¿: ¡aº / µ �o

e¢ �Ò windows

  cd  ¡´ s

µ �o§·íÒ§Ò¹ÁÕÇi̧ Õ

board   ä»·Õ

·Õè start>run

o§ÁÕeÇ �¹ÇÃÃ¤ æ

s ãËÁ �¡çeÃÕÂºÃ �

shift ¤ �Ò§äÇ �æÅ �

¸Õæ¡ �¢ á ä´ �    
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  การออกงานสังคมหรือพบปะพูดคุยกับผูคน ถือเปน
การออกกําลังกายของสมองที่ดีมากอยางหนึ่ง ทั้งนี้สมองก็
เหมือนกลามเนื้อที่จําเปนตองมีการใชงานหรือออกกําลังเพื่อคง
ประสิทธิภาพการทํางานไวอยางตอเนื่อง 

 การแกปญหา เชน การตอจิ๊กซอว การขบคิดปริศนาหรือ
กิจกรรมใด  ๆ  ที่มีการกระตุนให เกิดกระบวนการคิดเพื่อ
แกปญหา เหลานี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพความทรงจําของสมอง 

 การออกกําลังกาย โดยเฉพาะการออกกําลังกายชนิด           
แอโรบิก เปนตนวาการวิ่งเหยาะๆ เปนระยะทางพอสมควร          
การวายน้ําจะชวยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอยางเปน
ธรรมชาติและยังผลทางออมใหมีการเชื่อมตอเซลลประสาทมาก
ขึ้นเหมือนเมื่อเรายังหนุมสาวอยูวงจรของระบบประสาทที่มีการ
เช่ือมตอกันอยางดีจะทําใหระบบความคิด  ความทรงจํา กลับมา
ทํางานไดดีโดยไมจําเปนตองพึ่งยาใดๆ ความรูขอนี้ไดรับการ
วิจัยและศึกษาอยางเปนระบบและไดรับคําตอบยืนยันตรงกันวา 
ผูที่ออกกําลังกายจนแข็งแรงตามวัยจะมีสมองที่เฉียบคมอยูเสมอ 
และผูที่เคยมีปญหาเรื่องน้ําหนัก เมื่อกลับมาควบคุมน้ําหนักดวย
การออกกําลังกายจะทําใหสมองกลับมาทํางานไดดีขึ้น 

 ใหอาหารสมองอยางถูกตองและพอเพียง การกิน
อาหารที่มีสารแอนติออกซิแดนท ซึ่งพบไดในผลไมและผัก
หลากสีนั้น นอกจากจะชวยกําจัดอนุมูลอิสระซึ่งมีผลตอการ
ตอตานโรคมะเร็งแลว ยังมีผลดีตอสมองอีกดวย 

 เรงความเร็วดวยการฝกสมอง เชน Brain Fitness 
Program ซึ่งมักประกอบดวยโปรแกรมการฝกภาษาและการ     
ไดยิน โปรแกรมเหลานี้ไดพิสูจนแลววาสามารถทําใหสมอง
กลับมาทํางานไดดีขึ้นแมอายุรางกายจะมากขึ้นแลว บริษัท      
นินเทนโด ในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนบริษัทเกมชื่อดังไดออกแบบ
เกมสําหรับพกพาเรียกวา “Brain Age” เราจะเห็นคนจํานวนมาก
ในญี่ปุนฆาเวลาระหวางนั่งรถไฟหรือรอรถเมลดวยการเลนเกม
ฝกสมองเหลานี้เช่ือกันวาเกมเหลานี้เปนเสมือนเลนสที่รวมแสง
หรือสมาธิของคนเราใหมาจดจอกับสิ่งที่อยูตรงหนา และทําให
สมองเกิดการเรียนรู(learning mode) และซอมแซมวงจรประสาท
ของตนเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 สงบเพ่ือผอนคลาย แมวาการกระตุนการทํางานของ
สมองดวยกิจกรรมบางอยางจะมีความสําคัญในการชะลอวัย
สมอง แตการผอนคลายเมื่อมีโอกาสอันควรก็มีความสําคัญไม
ตางกัน เราควรหาเวลาหยุดพัก หายใจอยางสงบและผอนคลาย
ในชวงระยะเวลาที่เราเครียดจากการทํางาน ความเครียดจากการ
ทํางานไมดีตอเซลลสมองเลย ความเครียดเหลานี้จะทําลาย
กระบวนการเรียนรูและความจําของคนเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สมองสวน       ที่เรียกวา  hippocampus ซึ่งมีหนาที่ในการกระตุน
ใหเกิดความทรงจําตามมา การหาความสงบเพื่อผอนคลายหาได
จากการออกกําลังหรือการเลนโยคะ และหากนับถือศาสนาพุทธ 
การทําสมาธิ(meditation) ก็เปนวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งความสงบและ
ผอนคลายอยางดี 

 พักผอนใหพอดี จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮารวารด 
พบวา นักศึกษาที่อดนอนจะสูญเสียความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรไปอยางมาก เมื่อเทียบกับกลุมที่
พักผอนพอเพียง 

 หัวเราะ การหัวเราะไปกระตุนใหมีการหลั่งสารเคมีใน
สมองที่เรียกวา โดพามีน(dopamine) เช่ือกันวาสารเคมีตัวนี้เปน
สารเคมีที่ทําใหเรารูสึกสบายและผอนคลาย(feel good chemical) 

 มองโลกในแงดี จะชวยลดความเครียดที่มาเกาะกินสมอง
และในขณะเดียวกันก็ทําใหเรามีความรูสึกสงบไดงาย 

 การดูทีวี เปนกิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง ความเขาใจที่วาการดู
ทีวีจะชวยกระตุนการทํางานของสมองเปนความเขาใจผิด ๆ แทที่
จริงแลว การนั่งอยูหนาจอทีวีเปนเวลานาน ๆ จะทําใหสมองทึบ
ยิ่งขึ้นไปอีก ไมตางกับการดื่มแอลกอฮอลหรือการติดยากลอม
ประสาท ตัวอยางที่เห็นไดชัดวา การนั่งเฝาหนาจอทีวีจะทําให
สมองเสื่อมเร็วขึ้น คือ ผูสูงอายุในสังคมตะวันตก ซึ่งมักอยูตาม
ลําพังเมื่ออายุมากขึ้น ทําใหตองหันหนาเขาหาทีวี เราจะพบวา 
ผูสูงอายุเหลานี้มีการเสื่อมของสมองเร็วกวากลุมที่มีกิจกรรม
พบปะสังสรรคพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

 ที่มา : นิตยสารเพื่อสุขภาพ Health Today ปที่ 9          
ฉบับที่ 106   มกราคม 2553 
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 ในชีวิตการรับราชการ มีเจาหนาที่บางคนหนีไมพนที่จะตองเก่ียวของกับงานพัสดุ   
ไมวาจะเปนเจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจ
การจาง หรือผูมีหนาที่เบิกจายเงิน จนกระทั่งถึงผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจาย ซึ่งแตละคนมีพ้ืนฐานและ
ประสบการณดานการพัสดุแตกตางกัน บางคนไมเคยมีความรูเก่ียวกับงานพัสดุเลย แตไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง ก็เซ็นชื่อในใบตรวจรับตามที่เจาหนาที่พัสดุ
จัดเตรียมไวให  บางครั้งก็อาจมีปญหาหรือผลกระทบตามมา  เชน  ถูกตั้งกรรมการสอบความรับผิด
ทางละเมิด ถูกสอบสวนทางวินัย  หรือถูกลงโทษปรับทางปกครอง เปนตน ดังนั้นผูที่เก่ียวของกับงาน
พัสดุควรจะมีความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549   
สําหรับมุมกฎหมาย  จุลสารสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  ฉบับนี้  ขอสรุปแนวทางการตรวจสอบการ
จัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีตกลงราคา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการทํางานสําหรับผูมีหนาที่เก่ียวของกับงาน
พัสดุ  สรุปไดดังนี้ 
 

1.  การจัดซื้อกรณีดําเนินการตามปกติ 
        1.1 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายการในรายงานขอจัดซื้อวาเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุ ฯ  ขอ 27 หรือไม โดยใหพิจารณาความสอดคลองของเหตุผลความจําเปนใน
การจัดซื้อกับหนาที่ภารกิจของสวนราชการและประเภทของเงินที่จัดซื้อ  เชน เงินงบประมาณ หรือ เงิน
ฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน กรมสรรพสามิต 
         1.2 ตรวจสอบการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบ ดังนี้ 
             1.2.1 การแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ (คนเดียว) ตองเปนกรณีวงเงินไมเกิน 
10,000 บาท โดยเปนขาราชการหรือลูกจางประจําก็ได และตองไมใชเจาหนาที่พัสดุที่ทําหนาที่จัดซื้อ 
               1.2.2 กรณีแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ  โดย
คํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ  ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวยก็ได แตควรมี
เหตุผลชี้แจงประกอบการแตงตั้ง 
            1.2.3 การแตงตั้งตองแตงตั้งในแตละครั้งที่มีการจัดซื้อ 
         1.3 ตรวจสอบการสั่งซื้อและการทําสัญญา 

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง 
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1.3.1 ตรวจสอบวามีการจัดทําสัญญา หรือใบส่ังซื้อ (หนังสือขอตกลง) กรณี
วงเงินเกิน 10,000 บาท  

   1.3.2  กรณีจัดทําสัญญาตรวจสอบรูปแบบของสัญญาวาเปนไปตามที่ กวพ.
กําหนด 
       1.3.3 กรณีจัดทําใบสั่งซื้อหรือหนังสือขอตกลงซื้อ ตรวจสอบวามีขอกําหนดที่
เปนสาระสําคัญไดแก รายการพัสดุ ราคา วันสงมอบ อัตราคาปรับ 
       1.3.4 ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาหรือใบสั่ง
ซื้อที่เปนสาระสําคัญ ไดแก 
              - ผูลงนามเปนผูมีอํานาจ 
              - รายละเอียดพัสดุที่ซื้อเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานขอซื้อ โดยจํานวน
และราคาไมเกินกวาที่ไดรับความเห็นชอบ และตรวจกระทบกับใบเสนอราคา (ถามี) โดยราคาที่ส่ังซื้อ
ตองไมสูงกวาราคาที่รานคาเสนอ 
                    - การกําหนดอัตราคาปรับเปนไปตามระเบียบ (อัตรารอยละ 0.01 – 0.20) 
              - กรณีที่ทําสัญญา ใหตรวจสอบวาประเภทและมูลคาของหลักประกันสัญญาเปนไป
ตามที่กําหนดในระเบียบฯ (มูลคาของหลักประกันสัญญาใหคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินที่ทํา
สัญญาซื้อ) โดยใหตรวจสอบวามีหลักประกันดังกลาวดวย 
        1.4  ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจรับพัสดุ 
             1.4.1  ตรวจสอบวามีหลักฐานการตรวจรับ คือใบตรวจรับพัสดุ 
             1.4.2  ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรับดังนี้ 
                   -  กรณีไมทําใบสั่งซื้อ ใหตรวจกระทบรายการพัสดุในรายงานขอซื้อกับ
รายการพัสดุในใบตรวจรับพัสดุและใบสงของ หรือใบเสร็จรับเงิน 

-  กรณีทําสัญญา/ใบสั่งซื้อ ใหตรวจกระทบรายการพัสดุที่ตกลงซื้อในสัญญา/
ใบสั่งซื้อ กับใบตรวจรับพัสดุและใบสงของ หรือใบเสร็จรับเงิน 
             1.4.3  หากจําเปนอาจสุมตรวจพัสดุที่ตรวจรับแลว 
             1.4.4 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของผูตรวจรับพัสดุ หรือ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวา ทําการตรวจรับลาชาหรือไม โดยดูจากวันที่สวนราชการไดรับหนังสือสง
มอบพัสดุ กับวันที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ ฯ กําหนดใหตรวจรับในวันที่ผูขายนําพัสดุ
มาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดอยางชาตองไมเกิน 5 วันทําการ นับแตวันที่ผูขายนํา
พัสดุมาสงมอบ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือตรวจสอบทาง
เทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร 
             1.5  ตรวจสอบการตออายุสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา (ถามี) วา
เปนไปตามขอกําหนดในระเบียบฯ ขอ 139 ดังนี้ 
                  1.5.1  เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
                  1.5.2  เหตุสุดวิสัย 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6
 11 



 

 

                  1.5.3  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตาม
กฎหมาย 
                       ทั้งนี้ผูขายตองแจงเหตุดังกลาวภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง เวน
แตกรณีที่เปนเหตุ ตาม 1.5.1  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 

2. การจัดซื้อกรณีจําเปนและเรงดวนโดยมิไดคาดหมายไวกอน ตามระเบียบ ฯ ขอ 39  
วรรคสอง 
      2.1  ตรวจสอบวามีบันทึกช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจเสนอจัดซื้อตามปกติของ
เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ซึ่งเปนผูซื้อแลวแตกรณีและสวนราชการใหความเห็นชอบ 
      2.2  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเชนเดียวกับขอ 1.4.2 
 

3. การจัดจาง กรณีดําเนินการตามปกติ 
      3.1 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายละเอียดในรายงานขอจาง วาเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุ ฯ ขอ 27  โดยพิจารณาความสอดคลองของเหตุผลความจําเปนในการจัดจาง 
กับหนาที่ภารกิจของสวนราชการและประเภทของเงินที่จัดจาง เชน เงินงบประมาณ หรือ เงินฝาก
คาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน กรมสรรพสามิต 
     3.2 ตรวจสอบการแตงตั้งผูตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจรับ 
          3.2.1  กรณีเปนการจางที่ไมใชงานจางกอสราง 
                 -  การแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ (คนเดียว) ตองเปนกรณีวงเงินไมเกิน 
10,000 บาท โดยเปนขาราชการหรือลูกจางประจําก็ได และตองไมใชเจาหนาที่พัสดุที่ทําหนาที่จัดจาง 
               -  กรณีแตงตั้งในรูปคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองประกอบดวยประธาน
กรรมการ และกรรมการอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ โดยคํานึงถึง
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการจะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวยก็ได แตควรมีเหตุผลชี้แจง
ประกอบการแตงตั้ง 
               - เปนการแตงตั้งแตละครั้งที่จัดจาง 
         3.2.2  กรณีเปนงานจางกอสราง การแตงตั้งผูตรวจรับหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับ ตองแตงตั้งเปนผูตรวจงานจางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง แลวแตกรณี โดยมีคุณสมบัติ
และหลักเกณฑเชนเดียวกับ 1.2.1หรือ 1.2.2 แลวแตกรณี และตองแตงตั้งผูควบคุมงานดวย เชน 
                   - งานกอสรางอาคารสํานักงานหรืออาคารบานพักขาราชการ 
                   - งานกอสรางโรงจอดรถยนต 

                - งานที่สวนราชการพิจารณาเห็นวามีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม ไดแก งานดัดแปลง งานตอเติม 
งานรื้อถอน งานซอมแซม 
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       3.3  ตรวจสอบการสั่งจางและการทําสัญญา 
              3.3.1 ตรวจสอบวามีการจัดทําสัญญา หรือใบส่ังจาง (หนังสือขอตกลง) 
กรณีวงเงินเกิน 10,000 บาท 
           3.3.2 กรณีจัดทําสัญญาจาง ตรวจสอบรูปแบบของสัญญาวาเปนไปตามที่ 
กวพ. กําหนด 
           3.3.3 กรณีจัดทําใบสั่งจางหรือหนังสือขอตกลงจาง 
                     - ตรวจสอบวามีขอกําหนดที่เปนสาระสําคัญ ไดแก รายการพัสดุ ราคา     
วันสงมอบ อัตราคาปรับ 
               - ตรวจสอบมูลคาของอากรแสตมปที่ปดใบสั่งจาง/สัญญา ซึ่งตองคํานวณ 
จากจํานวนคาจาง (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ในอัตรา 1,000 ละ 1 บาท เศษไมถึง 1,000 บาท ใหคิด
เปน 1 บาท 
           3.3.4  ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาหรือ ใบสั่ง
จางที่เปนสาระสําคัญ ไดแก 
                 -  ผูลงนามเปนผูมีอํานาจ 
                -  รายละเอียดพัสดุที่จางเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานขอจาง 
โดยจํานวนและราคาไมเกินกวาที่ไดรับความเห็นชอบ และตรวจกระทบกับใบเสนอราคา (ถามี) โดย
ราคาที่ส่ังจางตองไมสูงกวาราคาที่ผูรับจางเสนอ 
                - การกําหนดอัตราคาปรับเปนไปตามระเบียบ (อัตรารอยละ 0.01 – 0.10 
ของราคาคาจาง แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท) 
                -  กรณีที่ทําสัญญา ใหตรวจสอบวาประเภทและมูลคาของหลักประกันสัญญา
เปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ ฯ (มูลคาของหลักประกันสัญญาใหคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของ 
วงเงินที่ทําสัญญาจาง) โดยใหตรวจสอบวามีหลักประกันดังกลาวดวย 
        3.4  ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจรับพัสดุ 
              3.4.1  ตรวจสอบวามีหลักฐานการตรวจรับ คือ ใบตรวจรับ (กรณีเปนงาน
จางกอสรางหลักฐานการตรวจรับ คือใบตรวจการจาง) 
              3.4.2  ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรับในเอกสารดังนี้ 
                  - กรณีไมทําใบสั่งจาง ใหตรวจกระทบรายการพัสดุในรายงานขอจาง กับ
รายการพัสดุในใบตรวจรับพัสดุ (ใบตรวจการจาง) และใบสงของ (ใบสงมอบงาน) หรือ
ใบเสร็จรับเงิน 
                 -  กรณีทําสัญญา/ใบสั่งจาง ตรวจกระทบรายการพัสดุที่ตกลงจางในสัญญา / 
ใบสั่งจาง กับใบตรวจรับพัสดุ (ใบตรวจการจาง) และใบสงของ (ใบสงมอบงาน) หรือใบเสร็จรับเงิน 
               3.4.3 หากจําเปนอาจตรวจโดยวิธีสังเกตการณจากงานที่จางทํา 
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               3.4.4 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของผูตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผูตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางแลวแตกรณี) วาทําการ
ตรวจรับลาชาหรือไม โดยดูจากวันที่สวนราชการไดรับหนังสือสงมอบพัสดุกับวันที่ตรวจรับในใบตรวจ
รับพัสดุ ตามระเบียบฯ กําหนดใหตรวจรับในวันที่ผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุดอยางชาตองไมเกิน 5 วันทําการ นับแตวันที่ผูรับจางนําพัสดุมาสงมอบทั้งนี้ระยะเวลา
ดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร 
      3.5  ตรวจสอบการตออายุสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา (ถามี) วา
เปนไปตามขอกําหนดในระเบียบฯขอ 139  ดังนี้ 
            3.5.1  เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
            3.5.2  เหตุสุดวิสัย 
            3.5.3  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตาม
กฎหมาย 
              ทั้งนี้ผูรับจางตองแจงเหตุดังกลาวภายใน 15 วันนับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง 
เวนแตกรณีที่เปนเหตุตาม 3.5.1 ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 

4. การจัดจาง กรณีจําเปนเรงดวนโดยมิไดคาดหมายไวกอน ตามระเบียบ ฯ ขอ 39  
วรรคสอง 

4.1  ตรวจสอบวามีบันทึกช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจเสนอจัดจางตามปกติของ
เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ที่เปนผูส่ังจางแลวแตกรณี และหัวหนาสวนราชการใหความ
เห็นชอบ 

4.2  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเชนเดียวกับ 3.4.2   

    กรณีดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบนั้นไดมีบทกําหนดโทษ ดังนี้ 

  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม    
ขอ 10 บัญญัติวา 

 “ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใด  กระทําการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดย
ปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอ้ืออํานวยแกผูเขาเสนอราคาหรือ
เสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรง         
ใหดําเนินการลงโทษขั้นต่ําปลดออกจากราชการ 
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(2) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ํา        
ตัดเงินเดือน 

(3) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหายใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาว
ตักเตือนโดยทําเปนคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 

การลงโทษทางวินัยตาม (1) หรือ (2) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิด
ในทางแพงตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของ หรือความรับผิดทางอาญา (ถามี)” 

2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.
2544 หมวด 1 สวนที่ 2 โทษปรับทางปกครอง 

ขอ 9 ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง  4 ช้ัน 
ดังตอไปนี้ 

(1) โทษชั้นที่ 1   โทษปรับไมเกินเงินเดือน  1  เดือน 
(2) โทษชั้นที่ 2   โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 2  เดือน  ถึง  4   เดือน 
(3) โทษชั้นที่ 3   โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 5  เดือน  ถึง  8   เดือน 
(4) โทษชั้นที่ 4   โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 9  เดือน  ถึง  12 เดือน 

หมวด 2 สวนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ เชน 

ขอ 40 เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ปดประกาศ หรือจัดสงเอกสารสอบราคา หรือประกวดราคาจัดซื้อ 
หรือจัดจางละเลยไมปดประกาศ หรือจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพื่อทราบ
หรือเผยแพรขาวการจัดซื้อหรือจัดจางตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ 1 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐเจาหนาที่
ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ 4 

 

 

รวบรวมโดย  นายประดิษฐ   ศรีกองหนุน 
นิติกรชํานาญการ 
สวนกฎหมาย 
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
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ประเภทสินคา เปาหมาย (บาท)
สุรา 970,331,000       
เบียร 5,040,000,000    
ยาสูบ 9,490,000           

เครื่องดื่ม 294,104,000       
น้ํามัน 64,000,000         

รายไดเบ็ดเตล็ด 13,441,000         
อ่ืน ๆ 8,499,000           
รวม 6,399,865,000    

เปาหมายรายไดปงบประมาณ 2553
สุรา

15.16%

เบียร
78.75%

ยาสูบ
0.15%

เคร่ืองดื่ม
4.60%

น้ํามัน
1.00%

รายได
เบ็ดเตล็ด

0.21%

อ่ืน ๆ
0.13%

ประเภทสินคา เปาหมาย (บาท)
สุรา 993,290,000       
เบียร 6,500,000,000    
ยาสูบ 9,530,000           

เครื่องดื่ม 313,628,000       
น้ํามัน 370,000,000       

รายไดเบ็ดเตล็ด 15,575,100         
อ่ืน ๆ 7,987,000           
รวม 8,210,010,100    

เปาหมายรายไดปงบประมาณ 2553 (เปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ)

สุรา
12.099%

เบียร
79.172%

ยาสูบ
0.116%

เครื่องดื่ม
3.820%

น้ํามัน
4.507%

รายได
เบ็ดเตล็ด
0.190%

อ่ืน ๆ
0.097%

จุลสารสรรพสามิตภาคท่ี 6
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เปาหมายคดี ป 2553
6.31% 0.60%

พ.ร.บ.สุรา 

93.09%
พ.ร.บ.ยาสูบ 

พ.ร.บ.27 

เปาหมายคาปรับเปรียบเทียบ ป 2553

23.92%
1.25%

พ.ร.บ.สุรา 

74.82%

พ.ร.บ.ยาสูบ

พ.ร.บ. 27

ํ ี ํ  ป ัิ  จํานวนคดี (ราย) จํานวนคาปรับ (บาท)
2,641                             7,333,200.00             

179                                2,344,600.00             
17                                  122,800.00                

2 837                             9 800 600 00             
          พ.ร.บ.27

รวม

สินคา
           พ.ร.บ.สุรา
          พ.ร.บ.ยาสูบ

2,837                             9,800,600.00             รวม
จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6
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ประมาณการตามเอกสาร ประมาณการเพิ่มประสิทธิภาพ

จํานวน รอยละ 6,399.865 จํานวน รอยละ 8,210.010 จํานวน รอยละ
1.ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน       90.095          1.918    88.177  4,597.54                 48.000        42.095     87.70                       88.600           1.495       1.69
2. ภาษียาสูบ         1.501          0.751      0.749       99.72                   0.836          0.665     79.59                         0.840           0.661     78.69
3. ภาษีสุรา     270.865      238.212    32.653       13.71               243.058        27.807     11.44                     248.992         21.873       8.78

4. ภาษีเบียร  3,658.309   3,116.961  541.348       17.37            1,260.000   2,398.309   190.34                  1,625.100    2,033.209   125.11
5. ภาษีรถยนต -          0.027 -   0.027 -   100.00 - - -                              -                  -            - 
6. ภาษีเครื่องดื่ม       73.161        56.918    16.243       28.54                 64.286          8.875     13.81                       64.564           8.597     13.32
7. ภาษีเครื่องไฟฟา - - - - - - -                              -                  -            - 
8. ภาษีรถจักรยานยนต         1.722 -      1.722 - -          1.722 -                              -             1.722          - 
9. ภาษีแบตเตอรี่         0.005          0.118 -   0.113 -     95.77 -          0.005 -                              -             0.005          - 
10. ภาษีสนามกอลฟ         0.358          0.397 -   0.039 -       9.94                   0.356          0.002       0.52                         0.379 -        0.021 -     5.54
11. ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอม         0.019          0.015      0.004       24.72 -          0.019 -                         0.019                -            - 
12. ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค         1.480          1.360      0.120         8.82                   1.318          0.162     12.31                         1.316           0.164     12.46
13. ภาษีอาบ อบ นวด         0.286          1.039 -   0.753 -     72.46                   0.347 -       0.061 -  17.56                         0.231           0.055     23.81
14.รายไดเบ็ดเตล็ด         6.945          6.603      0.342         5.18                   6.405          0.541       8.44                         7.019 -        0.074 -     1.05

รวมทั้งสิ้น  4,104.746   3,424.319  680.427       19.87            1,624.605   2,480.141   152.66                  2,037.060    2,067.686   101.50

หนวย:ลานบาท

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01 ตุลาคม 2552 ถึง  31 ธันวาคม 2552

เปรียบเทียบกับประมาณการ

ภาคที่ 6

ประเภทภาษี เก็บจริง เก็บไดปที่แลว
เปรียบเทียบกับปที่แลว เปรียบเทียบกับประมาณการ



หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

จํานวน รอยละ 6,399.865 จํานวน รอยละ
กําแพงเพชร     3,660.561    3,119.765 540.795 17.33       1,261.588    2,398.973 190.16
นครสวรรค        396.095       264.188 131.907 49.93          331.838         64.256 19.36
อุทัยธานี            4.892           4.954 -0.0610 -1.24              3.950           0.943 23.87
พิษณุโลก            6.439           7.405 -0.966 -13.05              5.359           1.080 20.15
ตาก          25.214         17.475 7.739 44.29            14.120         11.094 78.57

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552

ภาคที่ 6

เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ต่ํา
จังหวัด เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

พิจิตร            2.535          2.603 -0.067 -2.59              1.256          1.279 101.87
เพชรบูรณ            2.390           1.896 0.494 26.07              1.615           0.775 47.96
สุโขทัย            6.620           6.034 0.586 9.71              4.879           1.741 35.68
รวมทั้งภาค 6     4,104.746    3,424.319 680.427 19.87       1,624.605    2,480.141 152.66

อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

ป 2551 4.954 7.405 17.475 2.603 1.896 6.034 

ป 2552 4.892 6.439 25.214 2.535 2.390 6.620 
เปาหมาย 3.950 5.359 14.120 1.256 1.615 4.879 
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ป 2551 3,119.765 264.188 

ป 2552 3,660.561 396.095 
เปาหมาย 1,261.588 331.838 
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คดี คาปรับ เงืนสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง
กําแพงเพชร 37      138,280.00      62,037.00 39      231,445.00        98,028.00 2 93,165.00       35,991.00       5.41 67.37 58.02 43          118,200.00        65,000.00 -4 113,245.00     33,028.00      -9.30 95.81 50.81

ตาก 112      585,590.00    256,788.50 104      950,059.75      397,448.70 -8 364,469.75     140,660.20     -7.14 62.24 54.78 54          553,500.00      233,400.00 50 396,559.75     164,048.70    92.59 71.65 70.29
นครสวรรค 142      583,300.00    328,235.00 70      194,786.25        82,654.50 -72 -388,513.75 -245,580.50 -50.70 -66.61 -74.82 91          110,000.00        68,000.00 -21 84,786.25       14,654.50      -23.08 77.08 21.55
พิจิตร 42      129,040.00      60,366.00 55      185,138.75        82,786.50 13 56,098.75       22,420.50       30.95 43.47 37.14 36          108,000.00        46,500.00 19 77,138.75       36,286.50      52.78 71.42 78.04

พิษณุโลก 187      691,880.00    312,330.00 154      487,582.25      221,057.70 -33 -204,297.75 -91,272.30 -17.65 -29.53 -29.22 205          401,920.00      258,800.00 -51 85,662.25       37,742.30-      -24.88 21.31 -14.58
เพชรบูรณ 28        77,799.00      35,879.60 58      753,487.50      306,695.00 30 675,688.50     270,815.40     107.14 868.51 754.79 28            78,700.00        50,000.00 30 674,787.50     256,695.00    107.14 857.42 513.39

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 - 31 ธันวาคม  2552

พื้นที่
ป 2552 ป 2553 เปรียบเทียบป 2552 เปาหมาย ป 2553 เปรียบเทียบ เปาหมาย 2553

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู , , , , , , , , , ,
สุโขทัย 408   1,490,764.00    788,568.80 457   1,482,372.50      775,242.00 49 -8,391.50 -13,326.80 12.01 -0.56 -1.69 238       1,118,900.00      709,000.00 219 363,472.50     66,242.00      92.02 32.48 9.34
อุทัยธานี 16        23,500.00      13,825.00 41        79,863.38        38,630.35 25 56,363.38       24,805.35       156.25 239.84 179.42 25            28,600.00        18,200.00 16 51,263.38       20,430.35      64.00 179.24 112.25
รวม 972 3,720,153.00 1,858,029.90      978   4,364,735.38   2,002,542.75 6 644,582.38     144,512.85     0.62 17.33 7.78      720       2,517,820.00   1,448,900.00 258   1,846,915.38      553,642.75 35.83 73.35 38.21
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ป 2552

ป 2553

เปาหมาย
 - 

 200,000 
 400,000 
 600,000 
 800,000 

 1,000,000 
 1,200,000 
 1,400,000 
 1,600,000 

แผนภูมิแสดงจํานวนคาปรับรวมภาคที่ 6

ป2552

ป 2553

เปาหมาย
 - 

 100,000 
 200,000 
 300,000 
 400,000 
 500,000 
 600,000 
 700,000 
 800,000 
 900,000 

แผนภูมิแสดงเงินสงคลังรวมภาคที่ 6

ป 2552

ป 2553

เปาหมาย



จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
พ.ร.บ.สุรา (คดี) 885                       878.00 -7 -0.79 696 182 26.15
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 2,906,144.00             2,703,972.00 -202,172.00 -6.96 2,007,520.00 696,452.00 34.69
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 1,520,489.80             1,337,437.40 -183,052.40 -12.04 1,241,810.00 95,627.40 7.70
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 71                         98.00 27 38.03 21 77 366.67
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 575,279.00             1,650,263.38 1,074,984.38 186.86 496,100.00 1,154,163.38 232.65
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 230,111.60                660,105.35 429,993.75 186.86 200,700.00 459,405.35 228.90

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2552 - 31 ธันวาคม  2552

ประเภทคดี ป 2552 ป 2553
เปรียบเทียบป 2552

เปาหมาย ป 2553
เปรียบเทียบเปาหมายป 2553

พ.ร.บ.2527 (คดี) 16 2 -14 0.00 3 -1.00 -33.33
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 238,730.00 10,500.00 -228,230.00 0.00 14,200.00 -3,700.00 -26.06
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 107,428.50 5,000.00 -102,428.50 0.00 6,390.00 -1,390.00 -21.75
 รวม (คดี) 972 978 6 0.62 720 258                   35.83
 รวม (คาปรับ)             3,720,153.00 4,364,735.38 644,582.38 17.33 2,517,820.00 1,846,915.38 73.35
รวม (เงินสงคลัง)             1,858,029.90 2,002,542.75 144,512.85 7.78 1,448,900.00 553,642.75 38.21
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ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6 Ã �ÇÁ¡aºÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õè¾iÉ³uoÅ¡              
ä´¡i¨¡ÃÃÁo¤Ã§¡ÒÃ»ÃaªÒÊaÁ¾a¹¸ �e¤Å ืèo¹·Õè 

eÁืèoÇa¹¾u¸·Õè 21 µuÅÒ¤Á 2552   
³  oÃ§eÃÕÂ¹Ë¹o§¾Ãa¾i·ÂÒ¤Á ËÁÙ� 6 µ.Ë¹o§¾Ãa o.Ça§·o§ ¨.¾iÉ³uoÅ¡ 
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o¤Ã§¡ÒÃ ä·ÂÊÒÁa¤¤Õ ä·Âe¢ �Áæ¢ç§ 

eÁืèoÇa¹oÒ·iµÂ �·Õè 25 µuÅÒ¤Á 2552 ³ ºÃieÇ³Ça´¾ÃaÈÃÕÃaµ¹ÁËÒ¸ÒµuÇÃÁËÒÇiËÒÃ 
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