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หลายคนดูแลวก็คงจะยังงงๆ วารหัส 6.1 แตทําไมชื่อ 7 ทําไมไมชื่อ Windows 6.1       
เอาเปนวาอยาไปคิดมากครับ ปลอยๆ มันไป ที่ตั้งชื่อวา Windows 7 ก็คงเพราะ           
เหตุผลหลายๆ ประการ เชน 7 (Seven) อาจฟงดูไพเราะกวา 6 (Six) อะไร
ประมาณนี้  

มอีะไรใหมใน Windows 7 

นับตั้งแต Windows 95 ที่ทําใหคนทั่วโลกรูจักกับ Windows มาจนถึง Windows XP ที่มาพรอมกับหนาตาที่
สวยงาม และเปนระบบปฏิบัติการที่มผีูใชมากที่สุดในปจจุบัน และขณะนี้ก็ถึงเวลาของ Windows 7 ที่จะมาพรอมกับการ
ยกเครื่องครั้งใหญของ Windows โดยสิ่งที่สังเกตเห็นไดชัดที่สุดคือ หนาตาที่ทันสมัย เปลี่ยนไปจาก Windows รุน
กอนๆ อยางมาก โปรแกรมตางๆ ที่มาพรอมกับตัว Windows ที่ดูจะมีประโยชนมากกวา Windows รุนที่ผานๆ มา 
ดานประสิทธิภาพ และความเสถียรในการใชงานสูงกวา Windows รุนกอนๆ มาก รวมถึงความสามารถใหมๆ อยาง 
Windows XP Mode, Aero Peek, Aero Snap และอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกเพิ่มเขามาใน Windows 7 ที่เมื่อ
ใชแลวรูสึกไดถึงความสะดวก และเปนมิตรตอผูใชอยางมากครับ 

สําหรับตอนนี้คงจะไมอธิบายอะไรละเอียดมากนัก ไวตอนตอๆ ไปจะพูดถึงเรื่องฟเจอรตางๆ ที่เพิ่มเขามาแบบละเอียดอีกครั้ง
ครับ 

รุนตางๆ ของ Windows 7 

 

ไมโครซอฟทไดทําการแบงรุนตางๆ ของ Windows 7 ออกเปน 6 รุนยอยๆ ครับ แตที่จะมีวางขายสําหรับผูใชทั่วๆ 
ไปจะมีแค 3 รุนเทานั้น ไดแก Home Premium, Professional และ Ultimate สวนรุนอื่นๆ ที่ไมไดวางขายจะ
มีสําหรับผูใชอื่นๆ เชน ติดตั้งมาพรอมกับเครื่อง เปนตน 

สําหรับ Windows 7 ทั้ง 6 รุนก็มีดังนี้ครับ 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
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Windows 7 Starter รุนเล็กสุด มีฟเจอรการทํางานนอยสุด เหมาะสําหรับเลนเน็ต เช็คอีเมลล รุนนี้ไมมีวางขาย แต
จะติดตั้งมาพรอมกับ Netbook เทานั้นครับ  

Windows 7 Home Basic รุนนี้ไมมีวางขาย แตจะติดตั้งมาพรอมกับเครื่องใหมๆ เทานั้น และจะมีเฉพาะในบาง
ประเทศเทานั้นครับ 

Windows 7 Home Premium เปนรุนเล็กสุดที่มีวางขายแบบกลองทั่วโลก มาพรอมกับความสามารถดานมัลติมีเดีย
ครบครัน สําหรับผูใชทั่วไปเพยีงรุนนี้ก็เพียงพอแลวครับ 

Windows 7 Professional รุนนี้ฟเจอรทั่วไปไมแตกตางจากรุน Home Premium เทาไรนัก ที่เพิ่มเขามาคือ
สามารถใช Windows XP Mode ไดครับ 

Windows 7 Ultimate เชื่อวาหลายคนคงไดลองใชกันมาบางแลว เปนรุนใหญสุดของ Windows 7 ที่เพิ่มคณุสมบัติ
อยาง Bitlocker และสามารถเปลี่ยน UI เปนภาษาตางๆ ไดครับ 

Windows 7 Enterprise รุนนี้ไมมีอะไรแตกตางจากรุน Ultimate ครับ แตจะมีขายสําหรับองคกรขนาดใหญ
เทานั้น 
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  ทานมื้อเชาดีท่ีสุด 
 ก า ร แ บ ง อ า ห า ร อ อ ก เ ป น  3  มื้ อ  เ กิ ด จ า ก
ขนบธรรมเนียมและความเคยชินของมนุษยมาแตไหนแตไร 
ดังนั้น หากคุณทานอาหารเวลาใดเปนประจํา รางกายก็จะจํา
เวลานั้นไว ความรูสึกหิวเหมือนเปนนาฬิกาปลุกเตือนให
ทราบวา คุณจะตองทานอาหารเพื่อเพ่ิมพลังงาน ซึ่งอาหารทุก
มื้อมีความสําคัญเทา ๆ กัน แตมื้อที่สําคัญท่ีสุด คือ อาหารมื้อ
เชา 
 Susan Said : ซูซาน แนะนําวา การงดอาหารมื้อเชา 
จะทําใหคุณรูสึกออนเพลียในชวงเชา จากผลการศึกษาพบวา    
ผูที่ทานอาหารเชาจะสามารถรักษาน้ําหนักเดิมไวไดงายกวาผู
ท่ีงดอาหารเชา ในชั่วโมงเรงรีบ  ใหดื่มเคร่ืองดื่มโปรตีน    
เชค(protein shake) นมหรือโยเกิรต พรอมดวยขนมปงขาว
กลองปงทาเนยหรือเนยแข็งไขมันต่ํา ถาเปนไปไดก็ทานผัก
ผลไมสัก  1-2 ชิ้น เพียงเทานี้ก็ทําใหคุณมีพลังในการทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพจนถึงมื้อเท่ียง 
 Note: ชวงเวลาระหวาง 07.00 -09.00 น. เปนเวลาที่
เหมาะสําหรับทานอาหารมื้อเชามากที่สุด เพราะเปนชวงการ
ทํางานของกระเพาะอาหาร จะทําใหกระเพาะอาหารแข็งแรง 
และระบบขับถายทํางานไดดีดวย 

  

  ทานผักเปน 2 เทาในม้ือเย็น 
 คนไทยกวา 10 ลานราย เสี่ยงตอปริมาณน้ําตาลใน
เลือดสูงและโรคอวน สาเหตุท่ีเปนเชนนั้นก็เพราะวาพฤติกรรม
บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงแบบกะทันหัน ทานผักนอยลงเฉลี่ยวันละ 
185 กรัมตอวันเทานั้นเอง  ซึ่งอาการทองผูกเปนปฏิกิ ริยา
ตอบสนองที่เห็นผลไวมากที่สุด รุนแรงถึงเกิดมะเร็งลําไสเอาได
งายๆ 
 Susan Said : คุณควรเนนทานผักเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทาใน
อาหารมื้อค่ํา ถาคุณทําอาหารทานเองที่บาน นาจะมี ผัดผัก ผัก
ลวกหรือสลัดผักแทรกอยูดวยเสมอ นั่นก็หมายถึง ควรทานผัก
ในปริมาณที่มากกวาครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารเย็นทั้งหมด  หาก
ตองทานอาหารนอกบาน ใหเลือกเมนูผักแทนอาหารจําพวกแปง 
อยางที่คุณทราบกันดีวา  ผักมีสารอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูงปองกันโรครายและใหแคลอรี่ต่ํา 
 Note: การขับถายอุจจาระสีออน ถายคลอง จับตัวเปน
กอนและลอยน้ําได นั่นหมายความวา รางกายไดรับใยอาหาร
เพียงพอ จะมากหรือนอยตามแตกากใยอาหารที่ทานเขาไปในมื้อ
นั้นๆ  

  วอลนัทและเม็ดอัลมอนด 
 เมื่อพูดถึงแหลงโปรตีนสําคัญ นอกเหนือจากเนื้อสัตว
ตางๆ หลายคนจะนึกถึงพืชจําพวกเมล็ดตาง ๆ ท่ีเติบโตภายใต
เปลือกแข็ง พืชจําพวกถั่วถูกนํามาเปนแหลงโปรตีนทดแทน 
วอลนัทและอัลมอนด ถูกยกใหเปน 1 ใน 10 สุดยอดอาหารเพื่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะกับผูปวยท่ีเปนโรคหัวใจ 
 Susan Said : แนนอนท่ีสุด การทานเม็ดวอลนัท
และอัลมอนดเปนอาหารวางนอกจากจะไมมีโทษแลวยังให
คุณคาตอรางกาย สําหรับมันฝรั่งทอดและขนมขบเคี้ยว อาจให
รสชาติท่ีหวาน มัน เค็ม กรอบอรอย แตมีคุณคาทางโภชนาการ
นอยมาก แถมยังไดรับไขมันท่ีไมจําเปนตอตัวคุณดวย เลือก
ไขมันเพื่อสุขภาพและโปรตีนตามธรรมชาติ เพ่ือยับย้ังความหิว
ดวยการบริโภคถั่วตางๆ แทนจะดีกวา 
 Note: อัลมอนด เปนอาหารที่สามารถทานเพื่อลด
คอเลสเตอรอลและแทนอาหารที่มีไขมันอ่ิมตัวไดโดยไมทําให
น้ําหนักตัวเพิ่มข้ึนแตอยางใด คุณจึงทานเลนแทนขนมขบเคี้ยว 
ไดคุณคาตามธรรมชาติดวย 

  ดื่มน้ําเปลาเพ่ือชะลอวัย 
 แพทยชาวญี่ปุน เผยผลการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับน้ํา
พบวา  การดื่มน้ําประมาณ  14 แกวตอวัน จะทําใหอายุยืน 
ผิวพรรณแลดูมีน้ํามีนวลมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผูท่ีมีปญหา
เร่ืองผิวแหงหยาบ ไมชุมช้ืน ดวงตาแหง มีกล่ินปาก ทองผูก    
บอยๆ เปนริดสีดวงทวาร นั่นเปนปฏิกิริยาทางรางกายที่บอกให   
รูวาคุณตองดื่มน้ํามากเปนสองเทาจากปกติ 
 Susan Said : การดื่มนํ้าในมื้อกลางวันและค่ํานั้นลืม
เคร่ืองดื่มรสหวานบางชนิด อาทิ โซดา ชาผสมน้ําตาลหรือ    
น้ํามะนาวไปเลย เพราะน้ําที่ผานการปรุงแตงเหลานี้ นอกจาก
จะไมมีประโยชนแลว ยังเพิ่มแคลอรี่ใหแกรางกาย หลีกเลี่ยง
โดยหันมาดื่มน้ําเปลาหรือน้ําแรแทน เหยาะน้ํามะนาวสัก
เล็กนอยเพื่อสรางความรูสึกสดชื่นใหแกรางกาย รูไหมคะ ถา
คุณเลิกดื่มน้ําอัดลมแทนน้ําเพียง 1 มื้อ จะทําใหแคลอร่ีลดลง 
150 แคลอรี่ และลดน้ําตาลไดถึง 10 ชอนชาเลยทีเดียว 
 Note: ญี่ปุนยุคใหมนิยมดื่มน้ํา 4 แกวทันทีหลังจาก   
ตื่นนอนเพราะมีผลพิสูจน สรุปวา การดื่มน้ํา ชวยชะลอความ
แกและบําบัดอาการปวดตามรางกายได 100% แตถาดื่มน้ําตาม
คําแนะนําของแพทย จะทําใหหายจากโรคไขขออักเสบได
ภายใน 3 วัน 
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พระราชาทรงใชสติปญญา ก็ดวยเหตุนี้แหละทานจึงเปนถึงพระราชา ทานทรงทราบวาทาน
จะจัดการอยางไร  
 
ทานกลาวอยางอบอุนวา "ยินดีตอนรับทาน ยินดีตอนรับสูวังของขาพเจา มีผูใดนําเครื่องดื่ม
อาหารมาใหทานหรือยัง" 
 
ดวยกิริยาทาทางสุภาพเชนนี้ ตัวของเจาปศาจก็หดเล็กลงสักสองสามนิ้ว นาเกลียดนอยลง 
เหม็นนอยลง และนารังเกียจนอยลง 
 
เจาหนาที่ประจําวังเขาใจไดอยางรวดเร็ว   คนหนึง่ถามปศาจวาอยากดื่มชาสักถวยไหม "เรา
มีชาดารจีลิง อิงลิชเบรกฟาสต หรือเอิรลเกรย หรือทานจะชอบชาเปปเปอรมินตที่แสนอรอย
และมีผลดีตอสุขภาพ"   อีกคนโทรศัพทสั่งพิซซาขนาดครอบครัว ซึ่งเหมาะสําหรับปศาจราง
ยักษเชนนี้ ขณะที่อีกคนนวดเกล็ดที่คอของมัน เจาปศาจคิดในใจวา  "อืม ! สบายจัง" 
 
ทุกคําพูดที่สภุาพ การกระทาํที่เอื้อเฟอ  ตลอดจนความคิดที่ด ี ตัวเจาปศาจ  ก็คอยๆ หด
ลงๆ   นาเกลียดนอยลง  เหม็นนอยลง  และนารังเกียจนอยลง กอนที่เด็กสงพิซซาจะมาถึง 
รางของเจาปศาจก็หดเล็กลงจนมีขนาดเทากับตอนที่มันนั่งลงบนบัลลังกในครั้งแรก   แตเขา
ก็ยังไมหยุดที่จะทําดีตอมัน ในไมชาเจาปศาจก็ตัวเล็กลงๆ จนเกือบมองไมเห็นอยูแลว  และ
หลังจากการแสดงน้ําใจอีกเพียงครั้งเดียวเจาปศาจก็หายวับไปเลย 
 
เราเรียกเจาสัตวประหลาดนี้วา ‘ปศาจกินความโกรธ’    
 
บางเวลาคูชีวิตของเราอาจจะเปน ‘ปศาจกินความโกรธ’ได ถาเราโกรธเขา เขาก็จะเลวลง นา
เกลียดขึ้น พูดจานารําคาญยิ่งขึ้น ปญหาจะบานปลายขึ้น ทุกครั้งที่เราโกรธเขา แมแตคิด
โกรธในใจก็เถอะ... บางทีตอนนี้ เราจะไดเห็นความรูเทาไมถึงการณของเรา และรูเสียทีวาเรา
จะทําอะไรตอไป    
 
         

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
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ยุติธรรมโดยไ
ลาวหาไดกร
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ยูแลวใหผูบั
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าลักษณะเปน
นการทางวินั
ารพลเรือน พ
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ชการ โดยมีจ
ทธิภาพและป
องประชาชน
กด์ิศรีของตํา
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ของทางราช
ชัว่ เปนตน 
พ.ร.บ.ระเบีย
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ย ก็ใหดําเนิน
กระทําผิดวิน
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รรจุตามมาต
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ชักชา ซ่ึงจะต
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หมายกําหนด
รณาในเบื้อง
ลาวหาวากร
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ผิดวินัยอยา
ตองแตงตั้งคณ
ตั้ง และในก
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งไดวาผูถูกก
วินัยอยางไม
ไดวาผูถูกกลา
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ชการพลเรือ
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าม กฎ ก.พ
๒๕๓๕  วาด
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หาหรือมีกรณ
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ดใหผูบังคับบั
ตนวากรณีมี
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ตรา ๙๒ มา
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ณะกรรมการ
ารสอบสวน
ลาวหาทราบ
ฑและวิธีการ
ร.บ. ระเบียบ

กลาวหาไดกร
รายแรง หรื
าวหากระทํา
วามผิดวินัยอ
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นนการทางวิน
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ผิดวินัยอยาง
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มูลที่ควรกลา
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ตรา ๙๓ แล

 ใหดําเนินกา
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นน้ีตองแจงข
บเพ่ือให    ผู
รสอบสวนตอ
บขาราชการพ

ระทําผิดวินัย
รอตามมาตร
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อยางไมรายแ
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ณีที่เปนกรณี
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มผิดที่ปรากฏ
งรายแรง  
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สั่งบรรจุทราบ
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รตามกฎ 
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.ร.บ. ระเบียบ
ลดขั้นเงินเดื
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บัญชาซึ่งมีอํา

คที่ 6 

ทําผิดวินัยอ
ปรากฏวามีม
สืบสวนหรือพิ
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ญชาสั่งลงโท
แตถาเห็นวา
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ชการในราช
๘ (พ.ศ. ๒๕๓
ทําผิดวินัยไม
เวลาไมเกินส

รอืนสามัญผูใ
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าไมไดกระทํ
ที่จะลงแกผูก
 ๓ สถานเชน
น่ึง) ตามควร
บัญชาซึ่งมีอํ
ษและอัตราโ
๕๓๖) ออกต
าคทัณฑ ตัด
าชการพลเรื

รือสวนภูมิภา
น่ืองจากตาม
บงสวนราชก
๕๕๑ กําหนด
สามิตภาค สํ
ชการบริหารส
๓๖) ขอ ๕ กํ
มรายแรง มีอํ
สามเดือน ห ื

ดกระทําผิดวิ
มการสอบสว

ลักฐานใน
ความผิด
หาทราบ 
นวา ผูถูก
ดยไมตั้ง
ทําตามขอ
กระทําผิด
นเดียวกับ
รแกกรณี    
อํานาจสั่ง
ทษใดได
ตามความ
เงินเดือน 
อน พ.ศ. 

าค อธิบดี
มประกาศ
การ กรม
ดและแบง
สานักงาน
สวนกลาง
าหนดให
อํานาจสั่ง
รือลดขั้น

วินัยอยาง
วน โดยที่

  



ในกา
ชี้แจง
ความ
ระเบีย
ผูถูกก
เปนก
แกกร
ทางวิ
 
 
หรือผู
ถูกกล
ใหผูบั
อยู แ
ตามม
ซ่ึงกฎ
บทเฉ
ขัดหรื
๒๕๔
 
 
เชน 

๑.วินั
   -  ก
มาตร
   -  ก
รายแ
คนละ

ารสอบสวนต
งของผูถูกกล
มเห็นตอผูบัง
ยบขาราชกา
กลาวหาไมได
การกระทําผดิ
รณีใหเหมาะ
วนัิยใหเปนไป

 ก
ผูมีอํานาจตาม
ลาวหาวากระ
บงัคับบัญชาผู
ลวแตกรณีพิ
มาตรา ๕๗ ตอ
ฎ ก.พ. ตามที่
ฉพาะกาลตาม
รือแยงกับ พ
๔๐)  วาดวยกา

  
  น

พ

นัยและการรัก
กําหนดลักษณ
รา (มาตรา ๘
กําหนดความ
แรงไวในมาตร
ะวรรค 

องแจงขอกล
ลาวหา เม่ือค
งคับบัญชาซึ่
รพลเรือน พ
ดกระทําผิดต
ดวินัยอยางไม
ะสมกับความ
ปตามที่กําหน

กรณีที่คณะกร
มมาตรา ๙๔ (ก
ะทําผิดวินัยรว
ผูซ่ึงมีอํานาจสั่
จารณา  เม่ือ
องสั่งหรือปฏิ
ที่กฎหมายกําห
มมาตรา ๑๓๒
.ร.บ. ระเบียบ
ารสอบสวนพิจ

นอกจากขอแต

พ.ร.บ. ๒๕๓

ษาวินัย 
ณะการกระทํ
๘๐-๙๙ รวม ๒
มผิดวินัยทัง้ไ
ราเดียวกนั โ

ลาวหาและสรุ
ณะกรรมการ
งมีอํานาจสั่ง
.ศ.๒๕๕๑ ถา
ตามขอกลาวห
มรายแรง กส็ั่
มผิด  สวนหลั
นดในกฎ ก.พ

รรมการสอบส
กรณีขาราชก
วมกัน)  เห็นว
สงับรรจุสงเรื่อ
อ อ.ก.พ. ดังก
บัติใหเปนไป
หนดนั้น ปจจุ
 ที่บัญญัติให
บขาราชการพ
จารณา 

ตกตางในเรื่อง

๓๕ 

ทาํผิดวินัยเปน
๒๐ มาตรา) 
มรายแรงและ
ดยกําหนดไว

รุปพยานหลัก
รสอบสวนดํา
งบรรจุตามม
าผูบังคับบัญ
หาก็สั่งยุติเรื่อ
สงัลงโทษภาค
ลักเกณฑ วิธี
พ.   

สวน หรือผูสั่ง
การพลเรือนตํา
วา ขาราชการ
งให อ.ก.พ. ก
กลาว มีมติเป
ตามนั้น ทั้งน้ี
จุบันยังมิไดตร
นํากฎ ก.พ. ที
พลเรือน พ.ศ

งดังกลาวขาง

นราย

ะ
ว        

 
 -  
๒ ก
   -
๑ ม
   -
๑ ม
   -
ราย

กฐานใหผูถูก
าเนินการเสร็
าตรา ๕๗ ทั้

ญชาซึ่งมีอํานา
อง แตถาเห็น
คทัณฑ ตัดเงิ
ธีการ และระ

งแตงตั้งคณะ
าแหนงตางกัน
รพลเรือนสามั
กรม หรือ อ.ก.
นประการใด 

น้ี ตามหลักเกณ
ราขึ้นใชบังคับ
ที่กําหนดไวแ
. ๒๕๕๑ ซ่ึงก

งตนแลว  ยังมี

แยกการกระ
กลุม ๆ ละมา
-  ตองกระทํา
มาตรา (ม.๘๒
-  ตองไมกระ
มาตรา (ม.๘๓
-  บัญญัติการ
ยแรงเปนอีกม

กกลาวหาทรา
จ ใหรายงาน
ทั้งนี้ ตามมาต
าจสั่งบรรจุตา
นวากระทําผิด
นเดือน หรือล
ยะเวลาที่เกี่ย

กรรมการสอบ
นหรือตางกรม
มัญผูใดกระทํา
.พ. กระทรวง 
 ผูบังคับบัญช
ณฑและวิธีกา
บ จึงตองเปน
แลวซึ่งใชอยูเดิ
ก็คือ   กฎ ก

มีขอแตกตาง

พ.ร.บ. ๒๕

ะทําที่เปนควา
าตรา คือ 
าการอันเปนข
๒) 
ะทําการอันเป
๓) 
รกระทําที่เปน
มาตราหนึ่งต

าบ พรอมทั้ง
นผลการสอบ
ตรา ๙๓ แห
ามมาตรา ๕๗
ดตามขอกลา
ลดเงินเดือน 
ยวกับการดํา

บสวน ตามมา
ม หรือตางกระ
าผิดวินัยอยา
 ซ่ึงผูถูกกลาว
ชาซึ่งมีอํานาจ
ารที่กําหนดใน
นไปตามที่บัญ
ดิมมาใชบังคับ
.พ. ฉบับที่ ๑

งในเรื่องอ่ืน ๆ

๕๕๑ 

ามผิดวินัยออ

ขอปฏิบัติ    

ปนขอหาม    

นความผิดวินั
างหาก (ม.๘

จุลสารสรรพส

งรับฟงคํา
บสวนและ
ง พ.ร.บ. 
๗ เห็นวา
าวหาและ
 ตามควร
าเนินการ

าตรา ๙๓  
ะทรวงกัน 
างรายแรง 
วหาสังกัด
จสั่งบรรจุ
นกฎ ก.พ. 
ญญัติไวใน
บเทาที่ไม
๑๘  (พ.ศ. 

ๆ ที่สําคัญ  

อกเปน  

            

             

นัยอยาง
๘๕) 
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๒.กา
-  เม่ือ
ใหผูบั
เม่ือมี
วินัย 

-  กา
และก

-ผูบัง
มีอําน
อยาง
ฉบับท

 

 

๓. กา
ม.๑๐
     - 
เห็นส
ว ๑๙

จุลสา
18 

พ

รดําเนินการท
อมีการกลาว
บงัคับบัญชาท
มีมูลที่ควรกลา

รสืบสวนหามู
การรักษาวินัย

คับบัญชา (ช
นาจสืบสวน/ส
ไมรายแรงตา
ที่ ๘ (พ.ศ. ๒

ารสอบสวนท
๐๒ ว.๒ 
  ใหสอบสวน
สมควร   (ใช 
๙/๒๕๔๗ ลว.

ารสรรพสามิตภ

พ.ร.บ. ๒๕๓๕

ทางวินัย 
หา / มีกรณีเ
ทําการสืบสวน
าวหาแลวจึงด

มูลความผดิอ
ย (ม.๙๙) 

ชอบดวยกฎห
สอบสวนและ
ามอํานาจขอ
๒๕๓๖) 

ทางวินัยอยาง

นตามวิธีการที
พ.ร.บ.วิ.ปก
. ๑๔ ก.ค. ๔

ภาคที่ 6 

๕ 

ปนที่สงสัย  
นขอเท็จจรงิก
ดําเนินการทา

อยูในหมวดวิน

หมาย) ทุกระด
ลงโทษทางวิ
องตน (กฎ ก.

งไมรายแรง  

ที่ผูบังคับบญั
ครอง ม.๓๐ 
๗ ของ ก.พ.

        
กอน  
าง

นัย

ดับ 
นัย
พ. 

   -  
(๑๑)
 

-เม่ือ
ผูบัง
อํานา

-  กา
การด

-ผูบัง
หรือไ
     -
     -
 

        

ชา
        
) 

ม.๙๒
   - ห
      
ความ
ถาได
พยา
ฟงคํ
สามา
สอบ

 ก.พ. อาจกํา
), ม.๘๓ (๑๐

มีการกลาวห
คับบญัชาระด
าจสั่งบรรจุ ต

ารสืบสวนหา
ดําเนินการทา

งคับบัญชาซึ่ง
ไม (ม. ๙๑) 
- ไมมีมูล     
- มีมูล        

๒ 
หลักการเดิม
 ขอยกเวน  ใ
มผิดทางวินัย
ดมีการแจง ข
นหลักฐานให
าชี้แจงแลวผู
ารถสั่งลงโทษ
สวนก็ได 

พ.ร.บ. ๒๕

าหนดความผิ
) และม.๘๕ 

หา / มีกรณีเป
ดับตนรายงา
ตามาตรา ๕๗

มูลความผดิบ
างวินัย (ม.๙๑

งมีอํานาจสั่งบ

     ยุติเรื่อง 
     สอบสวน

 
ในการสืบสวน
ย ในกรณคีวา
ขอกลาวหาแล
หผูถูกกลาวห
ผูบังคับบญัชา
ษโดยไมตั้งค

๕๑ 

ดเพิ่มขึ้นได 
(๘) 

ปนที่สงสัยให
นผูบังคับบญั
๗ ดําเนินการ

บัญญัติไวในห
๑) 

บรรจุ สืบสวน

 
น 

นหรือพิจารณ
ามผิดวินัย ไม
ละสรุป
หาทราบ  พรอ
าซ่ึงมีอํานาจส
ณะกรรมการ

(ม.๘๒


ญชา ผูมี
ร(ม.๙๐) 

หมวด

นวามีมูล

ณา  มูล
มรายแรง 

อมทั้งรับ
สั่งบรรจุ
ร



๔. กา
    ม.
     - 
(พ.ศ.
 

 

๕.โท

๑.คว
   ภา
   ตัด
   ลด
๒.คว
   ปล
   ไล

๖. กา
-  ถา
ผูมีอํา
ตองนํ
อ.ก.พ
อ.ก.พ
ผูบังคั

พ

ารสอบสวนท
.๑๐๒ว.๒ 
  สอบสวนตา
.๒๕๔๐) 

ษทางวินัย  

ามผิดวินัยอย
าคทัณฑ 
ดเงินเดือน 
ดขั้นเงินเดือน
วามผิดวนัิยอ
ลดออก 
ออก 

ารสั่งลงโทษ 
กรรมการสอ
านาจสั่งบรรจุ
นําเสนอ อ.ก.
พ. กระทรวง 
พ.ดังกลาวมีม
คับบญัชา จึง

พ.ร.บ. ๒๕๓๕

ทางวินัยอยาง

ามกฎ ก.พ. ฉ

แยกเปน 

ยางไมรายแร

น 
ยางรายแรง 

บสวน หรอืผู
จุเห็นวาผดิวนิ
พ.จังหวัด / อ
แลวแตกรณี
มติเปนประกา
สั่งไปตามนัน้

๕ 

งรายแรง     

ฉบับที่ ๑๘   

รง 

ผูบังคับบัญชา
นัยอยางรายแ
อ.ก.พ.กรม/ 

ณพิจารณาเมือ่
ารใด          
น 

        

 

ม.๙๓
      
อยูใน
ระยะ
      
ตาม
ที่กํา
(กฎ 

 
๑.คว
   ภา
   ตัด
   ลด
๒.คว
   ปล
   ไล

า       
แรง  

อ    
    

 
-  หล
ซ่ึงขา
ซ่ึงมี
 

 

 

 

 

๓/ม.๙๕ 
  สาระสําคญั
น กฎ ก.พ. ว
ะเวลาเกี่ยวกับ
  ปจจุบันยังมิ
มาตรา ๑๓๒
หนดไวแลวซึ
 ก.พ. ฉบับที่

วามผิดวินัยอ
าคทัณฑ 
ดเงินเดือน 
ดเงินเดือน 
วามผิดวนัิยอ
ลดออก 
ลออก 

ลักการเดิม  (
าราชการสังกั
อํานาจสั่งบร

พ.ร.บ. ๒๕

ญเชนเดียวกับ
วาดวยหลกัเก
ับการดําเนนิ
มิไดตราขึ้นใช
๒  ที่บัญญตัิให
ซ่ึงใชอยูเดิมม
 ๑๘  (พ.ศ. 

ยางไมรายแร

อยางรายแรง 

(โดยตองนําเ
กัดอยูพิจารณ
รจุ ๕๗ จะเป

๕๑ 

บ (วิธีการสอบ
กณฑ วิธีการ
การทางวินัย
ชบังคบั จึงตอ
หนํากฎ ก.พ
มาใชบังคับ   
๒๕๔๐)   

รง 

 

เขา อ.ก.พ.  
ณา และผูบังคั
ปนผูสั่งตามม

จุลสารสรรพส

บสวนจะ
ร และ
ย) 
องเปนไป
.         
          

          
คับบัญชา
ติ) 
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- ถาเ
ผูบังคั
กฎก.

๗. กา

-  เม่ือ
ใหรา
อ.ก.พ
- ราย

 

ขารา
ระเบีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาข

จุลสา
20 

พ

ปนความผิดวิ
คับบญัชา มีอํ
.พ. ฉบับที่ ๘

ารรายงานกา

อผูบังคับบัญ
ยงานตามลํา
พ.กระทรวง 
ยงานการดําเนิ

ผู
าชการพลเรือ
ยบ และหนัง

ขอมูล  :  สํานั

รสรรพสามิตภ

พ.ร.บ. ๒๕๓๕

วนัิยอยางไม
อํานาจลงโทษ
๘ (พ.ศ. ๒๕๓

ารดําเนินการ

ชาไดดําเนิน
ดับจนถึงอธิบ

นินการทางวิ

ผูที่ตองการศึก
อน พ.ศ. ๒๕
สือสั่งการที่เกี

นักพัฒนาระบบ

ภาคที่ 6 

๕ 

รายแรง 
ษไดตาม      
๓๖) 

รทางวินัย 

นการทางวนัิย
บดี และ      

นัยไปยัง ก.พ

กษารายละเอีย
๕๓๕ และพ.
กี่ยวของ 

บงานคดีปกค

      

ยแลว
        

พ. 

-  ถา
ผูบัง
เปนผ

 

- เม่ือ
รายง
(โดย
-  รา
-  รา
ตางก
กรณี

 

ยดเพิ่มเติม สา
.ร.บ.ระเบียบ

ครอง   สํานักง

าเปนความผดิ
คับบญัชาซึ่ง
ผูสั่งลงโทษ

อผูบังคับบัญ
งานไปยัง  อ.
ยไมผานอธิบดี
ายงานเพื่อกา
ายงาน ก.พ. 
กระทรวงกระ
ณีขาราชการร

ามารถคนควา
บขาราชการ

งานศาลปกคร

พ.ร.บ. ๒๕

ดวินัยอยางไ
มีอํานาจสั่งบ

ชาไดดําเนิน
.ก.พ. กระทร
ดี) 
ารทะเบียนปร
เฉพาะกรณขี
ะทําผิดรวมกัน
ะดับสูง 

าไดตาม พ.ร.
รพลเรือน พ

รอง 

๕๑ 

มรายแรง
บรรจุตามมาต

การทางวนัิย
รวง   

ระวตัิฯ 
ขาราชการ   
ัน และ        

บ.ระเบียบ 
.ศ. ๒๕๕๑ ก

ตรา ๕๗ 

แลวให

             
          

กฎ ก.พ. 
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ห

ส

สาวเรียบ
สาวเปรีย้
สาวเรียบ
สาวเปรีย้

สาวเรียบ
สาวเปรีย้
สาวเรียบ
สาวเปรีย้
สาวเรียบ
สาวเปรีย้
สาวเรียบ

จุลสารสรร
 

 

หญิงชราคน
เธอตองยกส
สักครู สุภาพ
"ขอประทาน
แตคุณยายท
"รูสิ ยายรู แ
คุณยายก็รูนี
"อะไรท้ังหล
แตหมวกใบ

บนเครือ่ง
บรอยแตงตวัเ
ยว    : ส
บรอย  : คะ
ยว    : เนี

  ซั
บรอย : ออเ
ยว    : ต
บรอย  : ออ
ยว    : ม
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการ
ตาม KPI

จํานวน รอยละ 366,600 จํานวน รอยละ
กําแพงเพชร 7,862.017 5,617.199 2,244.818 39.96 5,257.026 2,604.991 49.55
นครสวรรค 1,277.196 1,079.143 198.053 18.35 1,223.713 53.484 4.37
อุทัยธานี 12.520 13.599 -1.079 -7.94 12.846 -0.326 -2.54
พิษณุโลก 18.041 44.327 -26.287 -59.30 16.533 1.507 9.12
ตาก 58.713 50.080 8.633 17.24 51.777 6.937 13.40

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553

ภาคที่ 6

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

พิจิตร 8.759 9.903 -1.144 -11.55 7.130 1.629 22.84
เพชรบูรณ 15.649 11.353 4.295 37.83 11.042 4.607 41.73
สุโขทัย 18.515 18.807 -0.291 -1.55 18.053 0.463 2.56
รวมทั้งภาค 6 9,271.410 6,844.412 2,426.999 35.46 6,598.119 2,673.291 40.52

อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

ป 2552 13.599 44.327 50.080 9.903 11.353 18.807

ป 2553 12.520 18.041 58.713 8.759 15.649 18.515

เปาหมาย 12.846 16.533 51.777 7.130 11.042 18.053
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการ
ตาม KPI

จํานวน รอยละ 366,600 จํานวน รอยละ
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 286.889 140.042 146.847 104.86 265.517 21.372 8.05
ภาษีรถยนต 0.103 0.051 0.052 102.56 - 0.103 -
ภาษีเบียร           7,852.951       5,610.078      2,242.873 39.98 5,250.000 2,602.951 49.58
ภาษียาสูบ 13.910 8.651 5.259 60.8 8.713 5.197 59.65
ภาษีสุรา              800.343 825.787 -25.444 -3.08 833.731 -33.388 -4
ภาษีเครื่องดื่ม 292.946 237.565 55.382 23.31 220.243 72.703 33.01
ภาษีเครื่องไฟฟา - - - - - - -
ภาษีรถจักรยานยนต 3.239 0.694 2.546 367.01 - 3.239 -
ภาษีแบตเตอรี่ 0.018 0.192 -0.174 -90.62 - 0.018 -
ภาษีสถานบริการ-สนามกอลฟ 1.349 1.323 0.026 1.93 1.297 0.052 3.97
ภาษีสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด 0.821 1.687 -0.866 -51.32 0.841 -0.02 -2.37
ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง 0.063 0.047 0.015 32.18 0.05 0.013 25.04
ภาษีสถานบริการ-สนามมา - - - - - - -
ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค 4.434 4.214 0.220 5.22 3.93 0.505 12.84
ภาษีแกวและเครื่องแกว - - - - - - -
ภาษีไพ - - - - - - -
ภาษีพรม - - - - - - -
ภาษีสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน - - - - - - -
ภาษีกิจการโทรคมนาคม - - - - - - -
รายไดเบ็ดเตล็ด 14.343 14.081 0.263 1.87 13.797 0.546 3.96
ภาษีเรือ - - - - - - -
ภาษีหินออนและหินแกรนิต - - - - - - -
ภาษีการออกสลากกินแบง - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น           9,271.410       6,844.412      2,426.999 35.46 6,598.120 2,673.291 40.52

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2552 ถึง 30  มิถุนายน 2553

ภาคที่6

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



หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

จํานวน รอยละ 291,000 จํานวน รอยละ
กําแพงเพชร 7,862.017 5,617.199 2,244.818 39.96 4,063.920 3,798.097 93.46
นครสวรรค 1,277.196 1,079.143 198.053 18.35 995.824 281.373 28.26
อุทัยธานี 12.520 13.599 -1.079 -7.94 11.806 0.714 6.04
พิษณุโลก 18.041 44.327 -26.287 -59.30 16.736 1.305 7.80
ตาก 58.713 50.080 8.633 17.24 42.424 16.289 38.40

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553

ภาคที่ 6

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

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

พิจิตร 8.759 9.903 -1.144 -11.55 7.123 1.636 22.97
เพชรบูรณ 15.649 11.353 4.295 37.83 10.127 5.521 54.52
สุโขทัย 18.515 18.807 -0.291 -1.55 16.447 2.068 12.57
รวมทั้งภาค 6 9,271.410 6,844.412 2,426.999 35.46 5,164.407 4,107.003 79.53

อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

ป 2552 13.599 44.327 50.080 9.903 11.353 18.807

ป 2553 12.520 18.041 58.713 8.759 15.649 18.515

เปาหมาย 11.806 16.736 42.424 7.123 10.127 16.447
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการ
ตามเอกสาร

จํานวน รอยละ 291,000 จํานวน รอยละ
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 286.889 140.042 146.847 104.86 57.49 229.399 399.02
ภาษีรถยนต 0.103 0.051 0.052 102.56 - 0.103 -
ภาษีเบียร          7,852.951      5,610.078      2,242.873 39.98 4,059.539 3,793.411 93.44
ภาษียาสูบ 13.910 8.651 5.259 60.8 7.939 5.971 75.21
ภาษีสุรา             800.343 825.787 -25.444 -3.08 805.522 -5.178 -0.64
ภาษีเครื่องดื่ม 292.946 237.565 55.382 23.31 214.014 78.933 36.88
ภาษีเครื่องไฟฟา - - - - - - -
ภาษีรถจักรยานยนต 3.239 0.694 2.546 367.01 - 3.239 -
ภาษีแบตเตอรี่ 0.018 0.192 -0.174 -90.62 - 0.018 -
ภาษีสถานบริการ-สนามกอลฟ 1.349 1.323 0.026 1.93 1.382 -0.034 -2.44
ภาษีสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด 0.821 1.687 -0.866 -51.32 1.868 -1.047 -56.04
ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง 0.063 0.047 0.015 32.18 - 0.063 -
ภาษีสถานบริการ-สนามมา - - - - - - -
ภาษีไนทคลับและดสิโกเธค 4.434 4.214 0.220 5.22 4.159 0.275 6.62
ภาษีแกวและเครื่องแกว - - - - - - -
ภาษีไพ - - - - - - -
ภาษีพรม - - - - - - -
ภาษีสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน - - - - - - -
ภาษีกิจการโทรคมนาคม - - - - - - -
รายไดเบ็ดเตล็ด 14.343 14.081 0.263 1.87 12.494 1.849 14.8
ภาษีเรือ - - - - - - -
ภาษีหินออนและหินแกรนิต - - - - - - -
ภาษีการออกสลากกินแบง - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น          9,271.410      6,844.412      2,426.999 35.46 5,164.407 4,107.003 79.53

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2552 ถึง 30  มิถุนายน 2553

ภาคที่6

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



จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

พ.ร.บ.สุรา (คดี) 2,575 2,953 378 14.68 2,353 600 25.50
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 8,113,557.20 8,220,760.18 107,202.98 1.32 6,926,600.00 1,294,160.18 18.68
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 4,054,400.74 3,948,544.59 -105,856.15 -2.61 4,341,200.00 -392,655.41 -9.04
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 508 722 214 42.13 237 485 204.64
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 2,971,658.44 3,948,104.57 976,446.13 32.86 3,265,600.00 682,504.57 20.90
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 1,188,663.38 1,579,241.83 390,578.45 32.86 1,399,350.00 179,891.83 12.86

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553

ประเภทคดี ป 2552 ป 2553
เปรียบเทียบป 2552 เปาหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

พ.ร.บ.2527 (คดี) 296 19 -277 -93.58 25 -6 -24.00
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 1,680,977.60 295,623.50 -1,385,354.10 -82.41 199,000.00 96,623.50                    48.55
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 756,439.92 134,955.58 -621,484.34 -82.16 89,550.00 45,405.58                    50.70
 รวม (คดี) 3,379 3,694 315 9.32 2,615 1,079                    41.26
 รวม (คาปรับ) 12,766,193.24 12,464,488.25 -301,704.99 -2.36 10,391,200.00 2,073,288.25 19.95
รวม (เงินสงคลัง) 5,999,504.04 5,662,742.00 -336,762.04 -5.61 5,830,100.00 -167,358.00 -2.87
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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 123      492,300.85      232,667.82 239        584,827.50      258,533.00 116 92,526.65        25,865.18        94.31 18.79 11.12 123          563,300.00      294,200.00 116 21,527.50       35,667.00-      94.31 3.82 -12.12
ตาก 410   2,278,335.20      984,188.84 334     2,759,722.75   1,164,499.18 -76 481,387.55      180,310.34      -18.54 21.13 18.32 225       1,893,000.00      841,000.00 109 866,722.75     323,499.18    48.44 45.79 38.47

นครสวรรค 301   1,251,923.19      624,719.28 389        626,589.19      277,662.18 88 -625,334.00 347,057.10-      29.24 -49.95 -55.55 338       1,480,000.00      699,100.00 51 853,410.81-     421,437.82-    15.09 -57.66 -60.28
พิจิตร 130      451,016.25      199,606.50 165        549,187.50      247,863.00 35 98,171.25        48,256.50           26.92 21.77 24.18 136          402,000.00      182,400.00 29 147,187.50     65,463.00      21.32 36.61 35.89

พิษณุโลก 854   2,575,786.75   1,159,538.10 774     1,554,068.60      694,892.52 -80 1,021,718.15-   464,645.58-      -9.37 -39.67 -40.07 741       1,385,000.00      962,350.00 33 169,068.60     267,457.48-    4.45 12.21 -27.79
เพชรบูรณ 237   1,071,147.25      446,568.50 270     1,594,603.75      656,324.50 33 523,456.50      209,756.00      13.92 48.87 46.97 194          987,900.00      540,000.00 76 606,703.75     116,324.50    39.18 61.41 21.54

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน  2553

พื้นที่
ป 2552 ป 2553 เปรียบเทียบป 2552

เปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ เปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู ณ 237   1,071,147.25      446,568.50 270     1,594,603.75      656,324.50 33 523,456.50      209,756.00      13.92 48.87 46.97 9          987,900.00      5 0,000.00 76 606,703.75     116,324.50    39.18 61.41 21.54
สุโขทัย 1,221   4,465,837.75   2,259,492.30 1,395     4,532,073.75   2,236,831.50 174 66,236.00        22,660.80-        14.25 1.48 -1.00 758       3,561,800.00   2,236,050.00 637 970,273.75     781.50           84.04 27.24 0.03
อุทัยธานี 103      179,846.00        92,722.70 128        263,415.21      126,136.12 25 83,569.21        33,413.42        24.27 46.47 36.04 100          118,200.00        75,000.00 28 145,215.21     51,136.12      28.00 122.86 68.18
รวม 3,379 12,766,193.24 5,999,504.04   3,694   12,464,488.25   5,662,742.00 315 301,704.99-      336,762.04-      9.32 -2.36 -5.61   2,615     10,391,200.00   5,830,100.00 1079   2,073,288.25 -   167,358.00 41.26 19.95 -2.87
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

พ.ร.บ.สุรา (คดี) 2,575 2,953 378 14.68 2,049 904 44.12
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 8,113,557.20 8,220,760.18 107,202.98 1.32 5,792,020.00 2,428,740.18 41.93
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 4,054,400.74 3,948,544.59 -105,856.15 -2.61 3,602,410.00 346,134.59 9.61
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 508 722 214 42.13 153 569 371.90
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 2,971,658.44 3,948,104.57 976,446.13 32.86 1,799,100.00 2,149,004.57 119.45
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 1,188,663.38 1,579,241.83 390,578.45 32.86 741,100.00 838,141.83 113.09

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน  2553

ประเภทคดี ป 2552 ป 2553
เปรียบเทียบป 2552

เปาหมาย ป 2553
เปรียบเทียบเปาหมายป 2553

พ.ร.บ.2527 (คดี) 296 19 -277 -93.58 12 7.00 58.33
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 1,680,977.60 295,623.50 -1,385,354.10 -82.41 78,600.00 217,023.50 276.11
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 756,439.92 134,955.58 -621,484.34 -82.16 35,370.00 99,585.58 281.55
 รวม (คดี) 3,379 3,694 315 9.32 2,214 1,480                   66.85
 รวม (คาปรับ) 12,766,193.24 12,464,488.25 -301,704.99 -2.36 7,669,720.00 4,794,768.25 62.52
รวม (เงินสงคลัง) 5,999,504.04 5,662,742.00 -336,762.04 -5.61 4,378,880.00 1,283,862.00 29.32
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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 123      492,300.85      232,667.82 239        584,827.50      258,533.00 116 92,526.65       25,865.18       94.31 18.79 11.12 123          390,400.00      199,000.00 116 194,427.50     59,533.00      94.31 49.80 29.92
ตาก 410   2,278,335.20      984,188.84 334     2,759,722.75   1,164,499.18 -76 481,387.55     180,310.34     -18.54 21.13 18.32 163       1,685,500.00      701,800.00 171 1,074,222.75  462,699.18    104.91 63.73 65.93

นครสวรรค 301   1,251,923.19      624,719.28 389        626,589.19      277,662.18 88 -625,334.00 -347,057.10 29.24 -49.95 -55.55 290          388,600.00      232,800.00 99 237,989.19     44,862.18      34.14 61.24 19.27
พิจิตร 130      451,016.25      199,606.50 165        549,187.50      247,863.00 35 98,171.25       48,256.50       26.92 21.77 24.18 105          315,000.00      134,700.00 60 234,187.50     113,163.00    57.14 74.35 84.01

พิษณุโลก 854   2,575,786.75   1,159,538.10 774     1,554,068.60      694,892.52 -80 -1,021,718.15 -464,645.58 -9.37 -39.67 -40.07 606       1,208,920.00      775,880.00 168 345,148.60     80,987.48-      27.72 28.55 -10.44
เพชรบูรณ 237   1,071,147.25      446,568.50 270     1,594,603.75      656,324.50 33 523,456.50     209,756.00     13.92 48.87 46.97 169          382,300.00      242,000.00 101 1,212,303.75  414,324.50    59.76 317.11 171.21

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553

พื้นที่
ป 2552 ป 2553 เปรียบเทียบป 2552

เปาหมาย ป 2553 เปรียบเทียบ เปาหมาย 2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู , , , , , , , , , , , , ,
สุโขทัย 1,221   4,465,837.75   2,259,492.30 1,395     4,532,073.75   2,236,831.50 174 66,236.00 -22,660.80 14.25 1.48 -1.00 680       3,209,800.00   2,033,500.00 715 1,322,273.75  203,331.50    105.15 41.19 10.00
อุทัยธานี 103      179,846.00        92,722.70 128        263,415.21      126,136.12 25 83,569.21       33,413.42       24.27 46.47 36.04 78            89,200.00        59,200.00 50 174,215.21     66,936.12      64.10 195.31 113.07
รวม 3,379 12,766,193.24 5,999,504.04   3,694   12,464,488.25   5,662,742.00 315 301,704.99-     336,762.04-     9.32 -2.36 -5.61   2,214       7,669,720.00   4,378,880.00 1480   4,794,768.25   1,283,862.00 66.85 62.52 29.32
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นางชื่นจิตร เจรญิสขุ ผูอาํนวยการสาํนกังานสรรพสามติภาคที ่6 

 รวมกบัสรรพสามติพื้นทีแ่ละคณะเจาหนาทีท่กุพืน้ทีภ่ายในภาคที ่6 รวมจดักจิกรรม 

 "รดน้าํดาํหวั ขอพรผูใหญตามประเพณสีงกรานต และมกีจิกรรมแขงขนักฬีาพืน้บาน " 

เมือ่วนัพธุที ่21 เมษายน 2553  

ณ บรเิวณสาํนกังานสรรพสามติภาคที ่6 จ.พษิณโุลก 
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นางชื่นจิตร เจริญสุข ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  รวมกับสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รวมกิจกรรม 

"รดนํ้าดําหัว ขอพรทานผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามประเพณีสงกรานต " 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ณ ศาลประชาคม จ.พิษณุโลก 

     

      

นางชื่นจิตร เจริญสุข ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  รวมกับสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รวมกิจกรรม 

"รดนํ้าดําหัว ขอพรทานผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามประเพณีสงกรานต " 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ณ ศาลประชาคม จ.พิษณุโลก 

 

นางชื่นจิตร เจริญสุข ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  รวมกับสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รวมกิจกรรม 

"รดนํ้าดําหัว ขอพรทานผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามประเพณีสงกรานต " 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ณ ศาลประชาคม จ.พิษณุโลก 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รวมกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก และสํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 
จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 

เม่ือวันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา  9.00 น.  
ณ พุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก  
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นายสุรพล สปุระดษิ�ู ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษ ี
ตรวจเยี่ยม โครงการ Smart Office สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกและสาํนักงานสรรพสามิตภาคที ่6 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
 

 

   

   

สายตรวจสรรพสามิตภาคที่ 6 รวมกับสายตรวจพื้นที่ 
จังหวัดพิษณุโลกไดรวมกันจับกุม ผูตองหาจํานวน 2 ราย  

โดยกลาวหาวา 
1.รวมมีภาชนะเครื่องตมกลั่นสุราโดยไมไดรับอนุญาต 
2.รวมกันทําสุราแชโดยรูวาฝาฝนมาตรา 5  
3.รวมกันทําสุรากลั่นโดยรูวาฝาฝนมาตรา 5 
4.รวมกันมีสุราแชไวในครอบครองโดยฝาฝนมาตรา 5 
5.รวมกันมีสุรากลั่นไวในครอบครองโดยฝาฝนมาตรา 5 
6.รวมกันขายสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนมาตรา 5 
7.รวมกันทําเชื้อสุราโดยไมไดรับใบอนุญาต 

ของกลาง 
1.สุราแชบรรจุถุงขนาด 50 ลิตรจํานวน 9 ถังนํ้าสุรา 450 ลิตร 
2.สุรากลั่นบรรจุถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร 1 ถัง นํ้าสุรา 10 ลิตร 
3.เครื่องตมกลั่นสุราขนาด 50 ลิตร จํานวน 2 ชุด 
4.ถังตมกลั่นสุรา ขนาด 50 ลิตร จํานวน 1 ถัง 
5.เชื้อสุรา 1 ถุง หนัก 5 กิโลกรัม 
ปรับคนละ  5,900 บาท จําคุกคนละ 3 เดือน รอลงอาญา 2 ป 
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