


     
          

บทบรรณาธิการ 
 

                                                   
 
ยินดีตอนรับทุกทานเขาสูเทศกาลสําคัญอีกเทศกาลหนึ่งของเราชาวไทย “เทศกาลสงกรานต” ซึ่ง

ถือเปนวันข้ึนปใหมของคนไทย จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 ฉบับที่ 2 ปที่ 3 ฉบับน้ีจึงไดนําบทความที่
เก่ียวของกับประเพณีสงกรานตมานําเสนอ และที่พิเศษสุดคือ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ของเราได
ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคคนใหม คือ ทานสดศรี พงศอุทัย  กองบรรณาธิการพรอมดวยคณะ
ขาราชการและลูกจาง พนักงานราชการ   สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6    ขอตอนรับทาน
ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 6  คนใหม ดวยความยินดียิ่ง และเพื่อใหพวกเราไดรูจักกับทานมากยิ่งข้ึน 
จึงไดนําประวัติของทานมาลงในจุลสารฉบับน้ีดวย 

  
ในชวงนี้กระแสเรื่องภาวะโลกรอนเริ่มสงผลกระทบกับพวกเรารุนแรงข้ึนทุกที จะเห็นไดจาก

ขาวสารตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองพายุ แผนดินไหว นํ้าทวม ภัยแลง ซึ่งเหตุการณตางๆ ไดสรางความ
เสียหายใหกับประเทศของเราเปนอยางมาก การที่เราทุกคนจะสามารถผานเรื่องราวและเหตุการณตางๆ 
เหลานี้ไปได เราจะตองมีสติ ไมประมาทและที่สําคัญคือตองสามัคคี มีนํ้าใจชวยเหลือผูประสบภัยจาก
เหตุการณเลวรายตางๆ ไมวาจะเปนคนไทยดวยกันหรือตางประเทศก็ตาม เพียงเราชวยกันคนละนิด ชีวิต
ของเราและใครอีกหลายคนก็จะมีความสุขข้ึนอีกมากที่เดียวคะ 

 
สําหรับมุมวิชาการ   กฎหมายนารูฉบับน้ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับ   “สรุปข้ันตอนการเปรียบเทียบคดี”  

รับรองวาอานแลวไดประโยชนจริงๆ ดานคลินิกคอมพิวเตอรของเราก็นํา Tips งายๆ ที่สามารถทําใหรูวา
คอมพิวเตอรของเราถูกใครแอบมาเปดใชงานหรือเปลา นอกจากนั้นยังมีบทความดีๆ เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพกายและใจ มุมขําขํา ภาพกิจกรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในของ 2  ไตรมาสของปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 มารวบรวมไวในเลม และหากทานพลาดจุลสารฉบับใดสามารถอานจุลสารออนไลนของเราได
ที่ www6.excise.go.th แลวพบกันอีกในฉบับตอไป อยาลืมดูแลสุขภาพนะคะ สวัสดีคะ.... 
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หลักการทํางาน                                                                                                                                             
 

1. การทํางานยึดหลัก Good Governance โดยมุงม่ันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซื่อสัตย 

    ยึดผลประโยชนของกรมสรรพสามิตเปนท่ีต้ัง 

2. ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหดีท่ีสุด ขณะเดียวกันก็ชวยเหลือคนอ่ืนเทาท่ีจะชวยได 

3. พยายามทํางานเปนทีมดวยความคิดสรางสรรค ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

4. จะพยายามใหสํานักงานสรรพสามิตภาค โดยเจาหนาท่ีทุกคน ทํางานในบทบาทกํากับเพื่อ 

    ชวยเหลือสนับสนุน  

 
 
คติประจําใจ                                                                                                                                                
 

“ทํางานใหดีท่ีสุด และคิดอยางสรางสรรค”   
 

เขามีสวน   เลวบาง   ชางหัวเขา 

จงเลือกเอา   สวนท่ีดี   เขามีอยู 

เปนประโยชน   โลกบาง   ยังนาดู 

สวนท่ีช่ัว   อยาไปรู   ของเขาเลย 

 

จะหาคน   มีดี   โดยสวนเดียว 

อยามัวเท่ียว   คนหา   สหายเอย 

เหมือนเท่ียวหา   หนวดเตา   ตายเปลาเลย 

ฝกใหเคย   มองแตดี   มีคุณจริง 

 

 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
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    ประวัติความเป็นมาของเทศกาลสงกรานต์ 
สงกรานต์ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย สงกรานต์เป็นคําสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือการ

เคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี... 
         
 
 
 
 
 
 

ประเพณีสงกรานต์ ของไทยที่สืบกันมาอย่างช้านาน 

โดยการนับ ระยะเวลาที่เส้นทางของ ดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์จักรราศีทั้ง 12 กลุ่ม     
ประกอบด้วยกลุ่มดาวราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ และ มีน การโคจร 
ผ่านกลุ่มดาวแต่ละกลุ่ม จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 30 วัน เมื่อ ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน กลุ่มดาว เหล่านี้ครบทั้ง 12 
กลุ่ม ก็จะได้ระยะเวลา 1 ปี พอดี เป็นวิธีการนับเดือนที่ใช้กันใน ประเทศ อินเดีย และกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจาก อินเดียเช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เป็นต้น วันที่ 13 เมษายน 
เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นจากช่วงเวลาที่ดวง อาทิตย์โคจรผ่านจากราศีมีน
เข้าสู่ ราศีเมษนั้น  โลกโคจรเป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ จึงมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วันสงกรานต์
เป็นวันทําบุญใหญ่ประจําปี มี 3 วันคือ  วันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 13 เมษายน) วันกลางหรือ
วันเนา (วันที่ 14 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่ หรือวันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน) หรือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความ
เชื่อของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวต่างประเทศจะเรียกเทศกาลนี้ว่า 
“สงครามน้ํา” สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียก
รวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์  หมายถึง ประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คําว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ 
แปลว่าการสิ้นปี เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดของแต่ละปี ซึ่งจะมีนางสงกรานต์ประจําวันนั้นๆ ช่ือของนาง
สงกรานต์มีทั้ง 7 มีดังนี้  วันอาทิตย์ช่ือว่านางทุงษะเทวี   วันจันทร์ช่ือว่านางโคราคะเทวี วันอังคารชื่อว่านาง
รากษสเทวี วันพุธช่ือว่านางมณฑาเทวี วันพฤหัสช่ือว่านางกิริณีเทวี  วันศุกร์ช่ือว่านางกิมิทาเทวี  และวันเสาร์ช่ือ
ว่านางมโหธรเทวี  
  
 
 
 
 

นางสงกรานต์ ทั้ง 7 ของท้าวกบิลพรหม 
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 ตํานานนางสงกรานต์   
บุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานก เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุเจ็ดขวบ เป็น

อาจารย์บอก มงคลต่าง ๆ แก่มนุษย์ทั้งปวง ซึ่งในขณะนั้น โลกทั้งหลายนับถือท้าวมหาพรหมและกบิลพรหมองค์
หนึ่งว่า เป็นผู้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งปวง เมื่อกบิลพรหมทราบ จึงลงมาถามปัญหาธรรมบาลกุมาร ๓ ข้อ สัญญา
ไว้ว่า ถ้าแก้ปัญหาได้จะตัดศีรษะบูชา ถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ปัญหานั้นว่า  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
ท้าวกบิลพรหมทรงตรัสถามปัญหา 3 ข้อ 

 
ข้อ ๑.เช้าราศีอยู่แห่งใด  
ข้อ ๒.เที่ยงราศีอยู่แห่งใด 
ข้อ ๓.ค่ําราศีอยู่แห่งใด  
 

ธรรมบาลขอผลัด ๗ วัน ครั้นล่วงไปได้ ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไม่ได้ จึงลงจากปราสาทไปนอนอยู่
ใต้ต้นตาลสองต้น มีนกอินทรี ๒ ตัวผัวเมียทํารังอาศัยอยู่บนต้นตาลนั้น  ครั้ง เวลาค่ํานางนกอินทรีจึงถามสามีว่า 
พรุ่งนี้จะได้อาหารแห่งใด สามีบอกว่า จะได้กินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย เพราะทายปัญหา
ไม่ออก นางนกถามว่า ปัญหานั้นอย่างไรสามีจึงบอกว่า ปัญหาว่าเช้าราศีอยู่แห่งใด เที่ยงราศีอยู่แห่งใด ค่ําราศีอยู่
แห่งใด นางนกถามว่า จะแก้อย่างไร สามีบอกว่า เช้าราศีอยู่หน้า มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ําล้างหน้า เวลาเที่ยงราศี
อยู่อก มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก เวลาค่ําราศีอยู่เท้า มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ําล้างเท้าครั้งรุ่ง
ขึ้นท้าวกบิลพรหมมาถามปัญหา ธรรมบาลกุมารก็แก้ตามท่ีได้ยินมา   
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ท้าวกบิลพรหมจึงตรัส เรียกเทพธิดาทั้ง ๗ 

           ท้าวกบิลพรหมจึงตรัส เรียกเทพธิดาทั้ง ๗ อันเป็นบริจาริกาพระอินทร์มาพร้อมกัน บอกว่า เราจะตัด
ศีรษะบูชาธรรมบาลกุมาร ศีรษะของเราถ้าจะต้ังไว้บนแผ่นดินไฟก็จะไหม้ทั่วโลก ถ้าจะทิ้งขึ้นบนอากาศ ฝนก็จะ
แล้ง ถ้าจะทิ้งไว้ในมหาสมุทรน้ําก็จะแห้ง ธิดาทั้งเจ็ดเอาพานมารับศีรษะ แล้วก็ตัดศีรษะส่งให้ธิดาผู้ใหญ่ นางจึง
เอาพานมารับพระเศียรบิดาไว้ แล้วแห่ทําประทักษิณ รอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที จากนั้นเชิญไปประดิษฐานไว้
ในมณฆปถ้ําคันธุลีเขาไกรลาศ บูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่างๆ พระเวสสุกรรมกันฤมิตรแก้วเจ็ดประการชื่อ ภควดี ให้
เป็นที่ประชุมเทวดา เทวดาทั้งปวงนําเอาเถาฉมุลาด ลงมาล้างในสระอโนดาตเจ็ดครั้ง แล้วแจกกันสังเวยทุก ๆ 
พระองค์ ครั้งถึงครบกําหนด ๓๖๕ วัน โลกสมมติว่า ปีหนึ่งเป็นสงกรานต์นางเทพธิดาเจ็ดองค์ ผลัดเวรกันมาเชิญ
พระเศียรท้าวกบิลพรหม ออกแห่ประทักษิณเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วกลับไปเทวโลก ซึ่งลูกสาวทั้งเจ็ดของท้าว
กบิลพรหมนั้น เราสมมติเรียกว่า นางสงกรานต์ มีช่ือต่าง ๆ ดังนี้ วันอาทิตย์ ช่ือนางทุงษะเทวี วันจันทร์ช่ือนางโค
ราคะเทวี วันอังคารชื่อนางรากษสเทวี วันพุธช่ือนางมณฑาเทวี วันพฤหัสช่ือนางกิริณีเทวี วันศุกร์ช่ือนางกิมิทา
เทวี วันเสาร์ช่ือนางมโหธรเทวี 
  
ความหมายวันมหาสงกรานต์ของแต่ละวัน 
      ถ้าปีใดวันมหาสงกรานต์เป็นวันอาทิตย์ ปีนั้นไร่นาเรือกสวน เผือกมัน มิสู้แพงแล วันจันทร์เป็นวัน
มหาสงกรานต์ จะแพ้เสนาบดี ท้าวพระยาและนางพระยาทั้งหลาย  
          วันอังคารและวันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์  จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิงและโจรผู้ร้าย และ
จะเจ็บ ไข้นักแล วันพุธ เป็นวันมหาสงกรานต์ ว่าท้าวพระยาจะได้เครื่องบรรณาการมาแต่ต่างเมือง แต่จะแพ้ลูก
อ่อนนักแล  
  
     วันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันแล  
      วันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ ข้าวน้ํา ลูกหมากรากไม้ทั้งหลายจะอุดม แต่จะแพ้เด็ก ฝนและพายุชุม จะ
เจ็บตายกันมากนักแล  
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สาดน้ํา เล่นสงกรานต์ของชาวภาคเหนือ 

 ความสําคัญของวันสงกรานต์ 
         พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน 
สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา 
แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อส่วนนั้นไปและ ใน
ความเชื่อด้ังเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ําเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของ
ฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ํารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน และขอพรจาก บิดา มารดา 
ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไป
ให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทําบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น 
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ําเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึก
ผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และ
สิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอารามตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ 
  
        เวลาได้เปลี่ยนไป ผู้คนได้มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่เข้าสู่เมืองใหญ่ๆ และจะถือเอาวันสงกรานต์เป็นวัน “กลับ
บ้าน” ทําให้การจราจรคับคั่งในช่วงวันก่อนสงกรานต์ วันแรกของเทศกาล และวันสุดท้ายของเทศกาล นอกจากนี้ 
เทศกาลสงกรานต์ยัง ถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทย และต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้
เทศกาลสงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการส่งเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพของการใช้น้ําเพื่อแสดงความหมายเพียง
ประเพณีการเล่นเท่านั้น 
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 สงกรานต์ Festivel ซึ่งเป็นเอกลักษณข์องประเทศไทย 

          ปฏิทินไทยในขณะนี้กําหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็น
วันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม ประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการจะคํานวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ 
ซึ่งแต่โบราณมา กําหนดให้วันแรกของเทศกาล เป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า 
“วันมหาสงกรานต์” วันถัดมาเรียกว่า “วันเนา” และวันสุดท้าย เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชและเริ่มใช้กาลโยคประ
จําปีใหม่ เรียกว่า “วันเถลิงศก” จากหลักการข้างต้นนี้ ทําให้ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์มักตรงกับวันที่ 14-16 
เมษายน (ยกเว้นบางปี เช่น พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 ที่สงกรานต์กลับมาตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน) ซึ่ง
บางปีก็อาจจะตรงกับวันใดวันหนึ่ง 
    
 

กิจกรรมในวันมหาสงกรานต์ 
 

 
พุทธศาสนิกชนใส่บาตรทําบุญในวันสงกรานต์  

ทําบุญตักบาตร          
วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกขึ้นมาตอนเช้าเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตรถวายพระ พอ

จัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจงลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่สวยงาม แล้วเอาวางเรียงลงในถาด เพื่อนําไปทําบุญ
ตักบาตรและเลี้ยงพระประจําหมู่บ้านของตน  เรื่องการแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามมิดชิด
เหมาะแก่การไปวัดของชาวบ้าน   
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ก่อพระเจดีย์ทราย วันสงกรานต์ 

  
ก่อพระเจดีย์ทราย  

ในสมัยก่อนที่เรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจากวัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไป
ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทรายเข้าวัดหรือการก่อพระเจดีย์ทรายนั้นเองแต่ถึงอย่างไรแล้ว
การก่อพระเจดีย์ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกันทําเพราะตอนเย็นๆชาวบ้านก็จะ
พากันไปที่ท่าน้ําแล้วขนทรายกันมาคนละถังเพื่อนําทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์นั่นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะ
ให้ชาวบ้านมีความสามัคคีกลมเกลียวเพราะเมื่อขนทรายเข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะนําทรายที่
ชาวบ้านขนมานําไปคืนสู่แม่น้ําดังเดิมเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขนทรายเข้าวัดควรจะขน
เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอเพราะจะสร้างความลําบากให้พระเณรในภายหลัง 
  

 
พุทธศาสนิกชนร่วมใจปล่อยนก วันสงกรานต์  

  
ปล่อยนกปล่อยปลา 

การปล่อยนกปล่อยปลาในวันมหาสงกรานต์ถือว่าทํากันอาจจะเป็นประเพณีเลยทีเดียวเพราะนั่นถือว่า
เมื่อเข้าวัดมาแล้วก็ต้องทําบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาถ้าถือตามความเชื่อแล้วอานิสงส์ในการปล่อยนกปล่อย
ปลาถือว่ามีมากเลยทีเดียวแล้วแต่ใครจะ     อธิฐานแบบไหนเพราะการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่ถูกจับมาทรมานถือ
ว่าได้บุญมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าถึงวันสงกรานต์จะเห็นประชาชนปล่อยนกปล่อยปลา 
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พุทธศาสนิกชนร่วมใจสรงน้ําพระ วันสงกรานต์  

 

สรงน้ํา รดน้ํา และสาดน้ํา  
          การสรงน้ําพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ําอบไปประพรมที่องค์พระ ทําเป็นสังเขปพอ
เป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบูชาและสรงน้ําท่านในวันขึ้นปีใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมา ก็มีการแห่แหน
กันอย่างสนุกสนาน สรงน้ําพระพุทธรูปแล้วก็มีการสรงน้ําพระสงฆ์ โดยมากมักเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นการสรงน้ํา
จริงๆ สรงเสร็จครองไตรจีวรใหม่ที่อุบาสกอุบาสิกานํามาถวาย ท่านก็ขึ้นธรรมาสน์เทศน์อํานวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ที่
ไปสรงน้ํา นอกจากนี้ยังมีการ รดน้ําญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี  
   
  

 
ร่ม ฉัตร วันสงกรานต์  

  
************************************************************** 

ที่มา http://www.dmc.tv/pages/scoop 
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วิธีเช็คว่า คอมของคุณถูกเปิดใชต้อนกีโ่มงบ้าง 
    หลายๆคนที่คงมีความรู้สึกอยู่ว่าใครเเอบมาเล่น msn เรารึป่าวหรือ มานั่งทําไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เรารึป่าว เลยนําทิปดีๆ มาสอนวิธี เช็คกันว่ามีคนเเอบเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรารึป่าว คุณสามารถที่จะ
เช็คได้โดยง่ายว่า COMPUTER ของคุณได้ถูกเปิดตอนกี่โมงบ้าง (มีคนมาเปิดเครื่องคุณ ตอนที่ไม่อยู่รึเปล่า)
โดยมีวิธีง่ายๆดังนี้ 
1. คลิ๊ก MOUSE ขวาที่ ICON MY COMPUTER แล้วเลอืก 
Manage  

 
  
 

2. จะมีหน้าต่างแบบด้านล่างขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 

 
3. แล้วใช้ MOUSE เลือกไปที่ Event Viewer ---> Systemแล้วจะมีข้อมูลเวลาที่เปิด COMPUTER ขึ้นมา 
 

 
 
เพียงแค่นี้ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วว่าใครเข้ามาเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราตอนไหนบ้าง 
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สรุปขั้นตอนการเปรียบเทียบคด ี
ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าดว้ยการเปรียบเทียบคดตีามกฎหมายในหน้าที่ 

กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 
……………………………. 

ขั้นตอนที่ 1 

1.1 ให้เจ้าพนักงานผู้ทําการจับ ต้องเอาตัวผู้ถูกจับ (ผู้ต้องหา) ไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน
โดยทันที เพื่อลงบันทึกประจําวัน พร้อมบันทึกการจับกุมหรือบันทึกการตรวจค้น หรือบันทึกอายัดของกลาง 
และจํานวนของกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและไม่เกินกว่าความจําเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีเกี่ยวกับการจับกุม การควบคุมตัวผู้ต้องหาให้
เสร็จสิ้น 

 1.2 ในคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมายสรรพสามิตและผู้ต้องหายินยอมให้ทําการ
เปรียบเทียบปรับ หลังจากลงบันทึกประจําวัน แล้วให้นําตัวผู้ต้องหา นําส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เปรียบเทียบ
คดีทําการเปรียบเทียบคดี   

 ในคดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือกรณีที่ไม่สมควรเปรียบเทียบคดี ให้แจ้งพนักงานสอบดําเนินคดี
ต่อไป 

1.3 ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสถานที่ต้ัง
ปกติของสํานักงาน เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ให้เจ้า
พนักงานผู้จับกุม ร้องขอต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีในคดีนั้น ให้ไปดําเนินการเปรียบเทียบคดีนอกสถาน
ที่ต้ังปกติของสํานักงานได้ โดยใช้สถานที่ของหน่วยงานราชการอื่นหรือสถานที่อ่ืนเป็นสถานที่เปรียบเทียบคดี 

1.4  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือ เจ้าหน้าที่ดําเนินคดี ตรวจสอบว่า เจ้าพนักงาน ผู้จับกุมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเฉพาะบทบัญญัติ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ หากยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้แจ้งเจ้าพนักงานผู้จับกุม
ปฏิบัติให้ครบถ้วนต่อไป 

1.5  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจ้าหน้าที่ดําเนินคดี ตรวจสอบรายละเอียดแห่งคดี บันทึกการ
จับกุม หรือบันทึกการตรวจค้น หรือบันทึกอายัดของกลาง และจํานวนของกลาง (ถ้ามี) โดยเจ้าพนักงานผู้
จับกุม มีหน้าที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยละเอียด สําหรับของกลางให้ทําการตรวจพิสูจน์ตามระเบียบกรม
สรรพสามิตว่าด้วยการพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2551 และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทําบัญชีของกลาง
และรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง ตามแบบ ส.ส. 2/4  

 1.6 คดีที่ยังไม่ได้ตัวผู้กระทําผิด ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีแจ้งให้เจ้า
พนักงานผู้จับกุมทําเรื่องส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อทําการสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิด ส่วนของกลางให้ผู้มีหน้าที่
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รักษาของกลางเก็บรักษาไว้ เมื่อได้ตัวผู้กระทําผิดมาแล้ว ถ้าเป็นคดีที่เห็นว่าอยู่ในอํานาจเปรียบเทียบคดีได้ ก็
ให้นําสํานวนคดีมาเปรียบเทียบคดีต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 2 

 2.1 การดําเนินการเปรียบเทียบคดีโดยผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
  (1) ลงรับคดีในสมุดรับคํากล่าวโทษ (แบบ ส.ส. 1/55)  โดยให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดี 
ได้แก่ ช่ือและตําแหน่งเจ้าพนักงานผู้จับกุม ช่ือผู้ต้องหา  อายุ ภูมิลําเนา จํานวนของกลาง ข้อกล่าวหา 
พฤติการณ์แห่งการกระทําผิด วัน  เวลา ที่จับกุม สถานที่เกิดเหตุ และลงลายมือชื่อของ ผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา ผู้
มีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีในฐานะผู้บันทึก  หากผู้ต้องหาเป็นผู้ได้รับอนุญาต หรือจด
ทะเบียนตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้บันทึกเพิ่มเติมไว้ด้วย 
  ช้ีแจงให้ผู้ต้องหาเข้าใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่า เป็นคดีที่ทําการเปรียบเทียบคดีได้ ถ้าผู้ต้องหา
ยินยอมให้เปรียบเทียบคดี ให้จัดทําคําร้องขอให้เปรียบเทียบคดี ตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต 

ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบคดี แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าปรับได้ภายใน
กําหนดเวลา ให้แจ้งเจ้าพนักงานผู้จับกุม ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 

  (2) เมื่อลงรับคดีเสร็จแล้ว ให้กําหนดจํานวนเงินค่าปรับ ตามฐานความผิดตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกําหนด  เมื่อผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับ ให้ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับ  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีออก
ใบเสร็จรับเงิน  โดยให้ผู้ ต้องหาลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญที่ตอนล่างของใบเสร็จรับเงินและที่สําเนา
ใบเสร็จรับเงินด้วย พร้อมทั้งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหารับไป 

  (3) จัดทําสํานวนคดี โดยให้จัดทําบันทึกการเปรียบเทียบคดี (แบบ ส.ส. 2/52) คําให้การ
ผู้ต้องหา (แบบ ส.ส. 2/53) บันทึกคําให้การของผู้กล่าวโทษ (แบบ ส.ส. 2/54) 

2.2 การดําเนินการเปรียบเทียบคดีโดยเจ้าหน้าที่ดําเนินคดี 

  (1)  ลงรับคดีในสมุดรับคํากล่าวโทษ (แบบ ส.ส. 1/55) โดยให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดี 
ได้แก่ ช่ือและตําแหน่งเจ้าพนักงานผู้จับกุม ช่ือผู้ต้องหา  อายุ ภูมิลําเนา จํานวนของกลาง ข้อกล่าวหา 
พฤติการณ์แห่งการกระทําผิด วัน  เวลา ที่จับกุม สถานที่เกิดเหตุ และลงลายมือชื่อของ ผู้กล่าวหา  ผู้ต้องหา ผู้
มีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีในฐานะผู้บันทึก หากผู้ต้องหาเป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือจด
ทะเบียนตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้บันทึกเพิ่มเติมไว้ด้วย 
  ช้ีแจงให้ผู้ต้องหาเข้าใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่า  เป็นคดีที่ทําการเปรียบเทียบคดีได้  ถ้า
ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบคดี ให้จัดทําคําร้องขอให้เปรียบเทียบคดี ตามกฎหมายในหน้าที่กรม
สรรพสามิต 

ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบคดี แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าปรับได้ภายใน
กําหนดเวลา ให้แจ้งเจ้าพนักงานผู้จับกุม  ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 
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(2) เมื่อลงรับคดีเสร็จแล้ว ให้กําหนดจํานวนเงินค่าปรับ ตามฐานความผิดตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกําหนด เมื่อผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับ ให้ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับ  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ ต้องหาลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญที่ตอนล่างของใบเสร็จรับเงินและที่สําเนา
ใบเสร็จรับเงินด้วย พร้อมทั้งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหารับไป 

  (3) จัดทําสํานวนคดี โดยให้จัดทําบันทึกการเปรียบเทียบคดี (แบบ ส.ส. 2/52) คําให้การ
ผู้ต้องหา (แบบ ส.ส. 2/53) บันทึกคําให้การของผู้กล่าวโทษ (แบบ ส.ส. 2/54) 

  (4)  การขอความเห็นชอบและอนุมัติการเปรียบเทียบคดี โดยให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดี จัดทํา
รายงานขออนุมัติการเปรียบเทียบคดี พร้อมเสนอสํานวนคดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เพื่อให้ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีพิจารณาอนุมัติโดยไม่ชักช้า และก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีเสนอขอ
ความเห็นชอบไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น เช่น หัวหน้าสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ผู้มี
อํานาจเปรียบเทียบคดี  ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ฯลฯ 
  เมื่อได้รับคําสั่งอนุมัติให้เปรียบเทียบคดีแล้ว ให้ดําเนินการตามคําสั่งและนําเงินค่าปรับส่งเป็น
รายได้แผ่นดินตามระเบียบว่าด้วยการนั้นต่อไป และให้ถือว่าวันที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีอนุมัติการ
เปรียบเทียบคดี เป็นวันที่คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2.3 การดําเนินการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี
(เฉพาะพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527) 

 (1) เมื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่เปรียบเทียบคดี ได้รับคดีที่อยู่ในอํานาจการเปรียบเทียบคดีของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และผู้ต้องหาร้องขอให้เปรียบเทียบคดี ซึ่งผู้ต้องหาอาจถูกควบคุมตัว หรือได้รับ
การปล่อยชั่วคราวตามระเบียบ ให้ดําเนินการลงรับคดีในสมุดรับคํากล่าวโทษ (แบบ ส.ส. 1/55)    และทําการ
ตรวจพิสูจน์ของกลาง (ถ้ามี) ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2551 เมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทําบัญชีของกลางและรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางตามแบบ ส.ส. 2/4 

 (2) จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพื่อประชุมลงมติให้   แล้วเสร็จโดยไม่
ชักช้า เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีมติอย่างไร ให้มีหนังสือแจ้งผลการลงมติดังกล่าวให้ผู้ต้องหาทราบ 
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

 (3) เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี มีมติให้เปรียบเทียบคดี โดยกําหนดจํานวนเงินค่าปรับ
แล้ว ให้ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่กําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการลงมติ และให้
ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในวันที่ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับ 

 หากผู้ต้องหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาหรือกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
เห็นว่าไม่สมควรเปรียบเทียบคดี ให้หน่วยงานที่รับคดีส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 

  แจ้งผลคดีเปรียบเทียบให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน รางวัลทราบ เพื่อจะได้ขอรับเงินสินบน 
รางวัล  โดยการรับเงิน การหักจ่ายเป็นเงินสินบน และหรือเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ   การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินค่าปรับส่งคลัง  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ  
 

ขั้นตอนที่ 4 

  ของกลางในคดี ให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา นําลงบัญชีของกลางในคดีอาญา ตาม
แบบ ส.ส. 1/36  แล้วนําข้อมูลจากสํานวนคดีแต่ละสํานวน บันทึกข้อมูลคดีลงคอมพิวเตอร์ในระบบงาน
ผู้กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
 

ขั้นตอนที่ 5 

  ให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแต่ละแห่ง จัดทํางบเดือนรายงานผลคดี (ส.ส. 2/55) ที่
เกิดขึ้นในแต่ละเดือน พร้อมทั้งรายงานสํานวนการเปรียบเทียบคดี ประกอบด้วย บันทึกการเปรียบเทียบคดี 
(ส.ส.2/52) คําให้การผู้ต้องหา (ส.ส.2/53)  คําให้การผู้กล่าวโทษ (ส.ส. 2/54) บันทึกการจับกุมหรือบันทึกการ
ตรวจค้น บัญชีของกลางพร้อมรายงานการพิสูจน์ (ถ้ามี) (ส.ส. 2/4) สําเนาใบเสร็จรับเงิน และคําร้องขอให้
เปรียบเทียบคดี ส่งให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาต่อไป  ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป (แนบแบบขออนุมัติลดค่าปรับด้วย(ถ้ามี)) 
 

ขั้นตอนที่ 6 

   เมื่อสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ได้รับรายงานผลคดี ให้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของ
สํานวนการเปรียบเทียบคดี หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วบันทึกลงใน
สมุดสารระบบคดี และเก็บรักษาสํานวนคดีไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่รวบรวมผลคดี จัดทํางบเดือนรายงานผลคดี (ส.ส.2/55)  ส่ง
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่รับผิดชอบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 7 

  ให้สํานักงานสรรพสามิตภาค รวบรวมจัดทํารายงานสถิติคดีผู้กระทําผิดตามกฎหมาย  ใน
หน้าที่กรมสรรพสามิตแต่ละฉบับของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ภายในภาค เช่น จํานวนคดี จํานวน
เงินค่าปรับ จํานวนเงินสินบนและเงินรางวัล  จํานวนเงินส่งคลัง จํานวนของกลาง พร้อมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ส่งกรมสรรพสามิต ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่
ได้รับงบเดือน  
 

ส่วนกฎหมาย  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 

เมษายน   2554 
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สมองมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ ความจํา การเรียนรู้ การเคลื่อนไหว และความสามารถ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ แต่คนเรามักไม่รู้ตัวเองว่าพฤติกรรมบางอย่างที่กระทําลงไป นอกจากจะเป็นการทํา
ร้ายร่างกายของเราแล้ว ยังทําร้ายสมองด้วย เช่น 

1. ไม่ทานอาหารเช้า 
หลายคนคิดว่าการที่เราไม่รับประทานอาหารเช้าแล้วนั้น จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดตํ่าลง แต่นี่เป็น

สาเหตุที่ทําให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ และส่งผลทําให้สมองเสื่อม       
2. กินอาหารมากเกินไป  
การที่เรารับประทานอาหารมากจนเกินไปนั้น จะทําให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ซึ่งเป็นสาเหตุ

ทําให้เกิดโรคความจําสั้น 
3. การสูบบุหรี่ 
เป็นสาเหตุให้เป็นโรคสมองฝ่อและเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ทั้งตัวของผู้ที่สูบบุหรี่เองรวมถึง

บุคคลรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่เข้าไปมากๆ เป็นประจํา ต่อเนื่อง 
4. ทานของหวานมากเกินไป 
การท่ีเรารับประทานของหวานมาก จะทําให้ไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและ

สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรา ซึ่งเป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและ
ขัดขวางการพัฒนาของสมอง 

5. มลภาวะ 
สมองเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายของเรา การสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะที่เป็นพิษเข้า

ไปในร่างกายจะทําให้ออกซิเจนในสมองมีน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง 
6. การอดนอน 
การพักผ่อน นอนหลับนั้นจะทําให้สมองของเราได้พักผ่อนด้วย การอดนอนเป็นเวลานานๆ จะทําให้

เซลล์สมองตายได้ เพราะสมองไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 
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7. นอนคลุมโปง 
การนอนคลุมโปงไม่ใช่ลักษณะของการนอนที่ถูกต้อง เพราะการนอนคลุม

โปรงนั้นจะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นและลดออกซิเจนให้น้อยลง ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของสมอง 

8. ใช้สมองในขณะที่ไม่สบาย 
การทํางานหรือเรียนขณะที่กําลังป่วยอยู่นั้น จะทําให้ประสิทธิภาพในการ

ทํางานของสมองลดน้อยลงและยังเป็นการทําร้ายสมองไปในตัวอีกด้วย 
9. ขาดการใช้ความคิด  
การคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมอง การขาดการใช้ความคิดจะทําให้สมองฝ่อ เพราะสมองที่ไม่ได้ใช้

งานเป็นเวลานานๆ สมองก็จะถูกทําลายไปทีละนิดๆ จนสมองฝ่อในที่สุด 
10. เป็นคนไม่ค่อยพูด  
ทักษะการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง 

 

ที่มา :  www.medicthai.com 
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        ร่างกายของเราที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ใจดวงน้อยๆของเราก็ต้องการการปกป้อง
คุ้มครองให้แข็งแรงปลอดภัยจากสารพัดทุกข์ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเยี่ยมเยือนเป็นประจํา
เช่นเดียวกัน 

        มีวัคซีนที่ดีก็ต้องนํามาฝากอยู่แล้วละค่ะ เป็นของหาง่ายเอื้อมหยิบใกล้ๆ ตัว ก็ถึงเพียงแต่ว่า
บางครั้งบางคราวในยามที่จิตใจของเราอ่อนแอ เราก็ลืมนึกถึงไป วัคซีนตัวนี้มีช่ือว่า “กําลังใจ” ซึ่งปรุง
แต่งจากส่วนผสมเพียงอย่างเดียวก็สามารถช่วยให้ใจกลับมาเข้มแข็งดังเดิมได้ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามี
อะไรบ้างเชิญอ่านต่อได้เลยค่ะ 

มองบวกๆ 
        ทีวียังมีให้เราเลือกดูได้หลายช่องเลย จะมัวแต่ติดแหงกเฝ้าดูแต่ช่องละครโศกเศร้าเคล้าน้ําตาอยู่
ทําไม ใจของเราก็เหมือนโทรทัศน์นั่นแหละ เพียงแค่กดรีโมทเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นที่สบายใจดีกว่า ยังมี
เรื่องดีๆ  ให้มองให้คิดอยู่อีกมาก มุมดีของคนอื่น งาน หรือชีวิตของตัวเอง เวลาเจอเรื่องร้ายลองเริ่มด้วย 
ประโยคว่า “ก็ยังดีนะที่...”หรือเวลาที่จิตใจห่อเหี่ยวขอให้เชื่อไว้อย่างหนึ่งเถอะว่าเรามีดีกว่าที่เราคิด 
ไม่ได้แย่อย่างที่เรารู้สึกในชั่วขณะนี้หรอก มองโลกในแง่ดี ทําให้ตัวเองมีความหวังอยู่เสมอ อะไรก็เป็นไป
ได้สําหรับคนที่รู้จักคิดเชิงบวก 

รู้ทันอารมณ์ตัวเอง  
        เวลาที่เราเครียด จิตใจอ่อนแอ ผิดหวัง  โกรธ หรือเศร้า ก็
ให้รู้ตัวเองว่าเรากําลังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ พอรู้ตัวเองแล้วก็จะได้เตือน
ตัวเองได้ อย่างเช่นบางทีเรื่องนิดเดียว เราก็กลับโมโหซะบ้านแตก 
แล้วพอมานั่งคิดทบทวนดูก็จะรู้ว่าเรานั้นทําเกินไปกว่าเหตุ ถ้าเรา
รู้ทันอารมณ์ของตัวเองก็จะสามารถอบรมตัวเองได้ง่ายหน่อย แต่ถ้า
อารมณ์ไหลไปเรื่อยก็ลองพูดในใจว่า “หยุด”จะช่วยได้ค่ะ อย่าไป
จริงจังกับมันมากเกินเหตุ เพราะจะทุกข์หรือสุขเดี๋ยวเหตุการณ์
เหล่านี้ก็ผ่านไป เพราะชีวิตที่ราบเรียบเกินไปมักจะน่าเบื่อ  
  

สัมผัสธรรมชาติ 
        ในบางครั้ง ธรรมชาติก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีกว่าคําพูดอีก ร้านขายต้นไม้ ดอกไม้ สวนสาธารณะ 
สวนหน้าบ้าน ชายคลอง ป่าเขา ทะเล คือที่หมายของเรา จะใกล้ไกลที่ไหนก็ได้เท่าที่เราจะสามารถพา
ตัวเองไปสัมผัสได้ ทุกวันถ้าเรามองเห็นเพียงแต่ตึกกับพ้ืนปูนแข็งๆ ที่ไม่อ่อนโยนเอาซะเลย ลองไปสัมผัส
ธรรมชาติบ้างเพื่อเติมพลังให้จิตใจชุ่มชื่นขึ้นมา 
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เติมความรื่นรมย์ 
        การฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ สะสมตุ๊กตา วาดรูป ฟิตหุ่น หรือขัดห้องน้ําจนเงาวับ ฯลฯ สิ่ง
ไหนที่ทําแล้วมีความสุข หรือชอบทําในยามมีความสุข ถ้ายังไม่พบก็ลองหันไปหยิบจับดูบ้างในวันที่
เราใจห่อเหี่ยว เพราะบางทีความสุขนั้นไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบที่ย่ิงใหญ่อลังการ เล็กๆ ก็พอ ขอ
เพียงแต่เป็นสิ่งที่เราทําแล้วสามารถเติมความรื่นรมย์ และสร้างความสุขให้กับเราได้ก็เพียงพอแล้ว 
 
เปิดกล่องความภูมิใจ 
        ใครๆ ก็มีสิทธิ์ภูมิใจ ในตัวเองได้ทุกคน เพราะฉะนั้นกันลืมเราก็ควรที่จะหัดสะสมความภูมิใจ
ไว้ด้วย ถ้าความจําดีเป็นเลิศให้นึกถึงเรื่องดีๆ ที่เคยทํามา หรือจะเก็บไว้ในรูปภาพเตือนความจํา 
อย่างเช่น ผลงานที่ได้รับคําชมจากเจ้านาย รูปภาพที่เรากับเพื่อนๆ ในทีมกีฬาสีย้ิมรับรางวัล หรือหาสมุด
บันทึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราทําหรือทําอะไรน่าภูมิใจไว้บ้าง เมื่อมานั่งดูรูปภาพเก่าๆ เหล่านั้นแล้ว กําลังใจก็จะ
กลับมาและพร้อมที่สู้ต่อไป 
  
สะสมเพื่อนดีๆ 
        จะเพื่อนน้อยหรือเพื่อนเยอะก็ขอให้สะสมไว้เถอะเพราะเวลาที่เราต้องการกําลังใจจากใครสัก
คน คําพูดปลอบโยนจากเพื่อนที่พร้อมจะรับฟังทุกปัญหาของเรา หรือลากเราไปทะเลในยามที่เราเซ็ง
สุดๆ ไม่ต้องเกรงใจกันมากนักปรับทุกข์ให้เพื่อนได้ฟังบ้าง เพื่อนที่ดีนะเอาไว้พักพิงใจ และเมื่อถึงเวลาที่
เพื่อนเราน้ําตาท่วมห้องเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดี และพร้อมที่จะช่วยซ่อมแซมใจให้กับเพื่อนเหมือนกัน  
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ช่วยเหลือคนอื่น 
        การช่วยเหลือคนอื่นเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราออกจากความทุกข์อย่างหนึ่ง และอย่านึกถึงแต่ผู้ตก
ทุกข์ได้ยากเพียงอย่างเดียว ช่วยเหลือคนใกล้ตัวเราเองก็ได้ ช่วยได้ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ลองตั้งใจดู
ว่าวันนี้เราจะช่วยคนอื่นเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หวานใจ คนในครอบครัว  น้องหมา น้องแมว 
ฯลฯ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากคนเหล่านั้น แต่จงเชื่อเถอะว่าผลตอบแทนที่เราจะได้กลับมาจากการ
ช่วยเหลือคนเหล่านั้นก็คือ “หัวใจที่พองโต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอให้หัวใจดวงน้อยๆ ของทุกคนมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ 
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ยาย : ว่างรึเปล่าจ๊ะหลานชาย...?  
หลาน : ว่างครับยาย 
ยาย : ขอยายคุยด้วยคนนะหลาน 
หลาน : ได้สิครับคุณยาย...เชิญนั่งก่อนครับ 
ยาย: ง้ันหลานชายก็ลุกขึ้นส ิ 
หลาน: ทําไมผมต้องลุกขึ้นด้วยล่ะครับ 
ยาย: ก็ยายจะได้นั่งก่อนนะส ิ
หลาน: แหม!  คุณยายก็ปลอ่ยมุกซะตามไม่ทันเลย 
 

หลาน: คุณยายครับ ว่าแต่ปีนี้ดูคุณยายแก่ลงมากเลยนะครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้คณุ
ยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ 
ยาย : อืม! เมื่อ 20 ปีที่แล้วยายอายุ 50 นะ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะ 50 อยู่หรือป่าว 
เพราะยายเองก็ไม่ได้นับมานานแล้ว  
หลาน: โอ้ โห...ยาย ป่านนี้แล้วก็ไม่เหลือ 9 ขวบแล้วเหรอครับ แล้วคุณยายไม่มีลูก
หรอครับ คุณยายถึงได้มานั่งอยู่คนเดียวอย่างนี้  
ยาย: มีสิจ๊ะ  

หลาน: อ้าว...แล้วทําไมลูกของคุณยายถึงไม่มากับคุณยายด้วยครับ 
ยาย: ยายมีลูกชายสองคน คนหนึ่งอยู่ระยอง อีกคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่โน้น คนหนึ่งจะใหย้ายไปอยู่เชียงใหม่...อีก
คนหนึ่งจะให้ยายไปอยู่ระยอง... ตัดสินใจไมถู่ก ไม่รู้จะไปอยู่กับใครด…ี?  
หลาน : โอ้โฮ..คุณยายนี่โชคดีจังเลยนะครับ ที่มีลูกแย่งกันเลี้ยง  
ยาย : โชคดีอะไรกันละ่หลานชาย เพราะลูกคนที่อยู่ระยอง...ก็จะให้ไปอยู่เชียงใหม ่ส่วนลูกคนทีอ่ยู่
เชียงใหม่...ก็จะให้ไปอยู่ระยอง 
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หลาน: อย่าไปคิดมากเลยครบั อายุขนาดนี้แต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับ 
ยาย: โอ้ย...แข็งแรงที่ไหนกัน ตอนนี้กําลังแย่เลย 
หลาน: แย่ที่ไหนครับคุณยาย...ก็เห็นแข็งแรงดีนี่ครับ  
ยาย: เด๋ียวนี้ยายมีอาการแปลกๆ เช่น นั่งๆ อยู่...ถ้าลุกขึ้นปุ๊บ..มันจะยืนทุกทีเลย**เป็นอะไรไม่รู้** 
หลาน: ลุกขึ้นแล้วยืน มันธรรมดาไปนะครับคุณยาย...คณุยายเคยเห็นคนล้มทั้งยืนไหมล่ะครับ..?  
ยาย : ไม่เคยหรอก 
หลาน : แล้วคณุอยากจะเหน็ไหมครบั  
ยาย : อย่าเลยหลานชายเพราะยายแก่แล้ว เด๋ียวนี้ไม่คอ่ยอยากรู้อยากเห็นอะไร  
 

หลาน : อ้าว..เป็นอะไรไปเหรอครับคุณยาย..?  
ยาย : สงสัยจะแก่ตัวมาก เพราะนั่งนานๆ แล้วมันจะมีปัญหา.  
หลาน : อาการรู้สึกอย่างไงหรอครับคุณยาย..?  
ยาย : ก็ขาข้างซ้ายของยายรู้สึกว่า “ชา” นะสิ  
หลาน : แล้วขาขวาล่ะครับคุณยาย..?  
ยาย : ก็ “กาแฟ” นะสิ... อิ อิ อิ 
หลาน : ผมว่าคุณยายต้องรีบไปหาหมอแล้วล่ะครับ...  
ยาย : ทําไมล่ะ..?  
หลาน : ก็ถ้าปล่อยไว้นานๆ มันก็จะกลายเป็น “โอวลัติน” นะสิครับคณุยาย  
ยาย : อ้อ! แลว้พอยืนนานๆ นะ ขาซ้ายมันก็จะปวด  
หลาน : โอ้ย!  ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าครับคุณยาย ก็คุณยายอายุมากแล้ว    
นี่ครับ มันก็ปวดเป็นธรรมดา  
ยาย : ไม่จริงหรอก เพราะขาข้างขวาของยายก็อายุเทา่กันกับขาข้างซ้ายไม่เห็นมนัปวดเลย  
หลาน: อ้อ! หรอครับ งัน้ผมว่าผมไปก่อนดีกว่าครับคุณยาย 
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หนวย : ลานบาท

ประมาณการ ประมาณการ

ตามเอกสาร ตาม KPI

ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 117.097 201.746 -84.649 -41.96 186.096 -68.999 -37.08 180.000 -62.903 -34.95
ภาษีรถยนต 0.262 0.007 0.255 3,785.21 - 0.262 - - 0.262 -
ภาษีเบียร 4475.862 5931.341 -1455.479 -24.54 4790.843 -314.981 -6.57 4613.877 -138.015 -2.99

ภาษียาสูบ 9.840 9.650 0.191 1.98 12.187 -2.346 -19.25 8.079 1.761 21.80
ภาษีสุรา 800.937 586.254 214.683 36.62 503.263 297.674 59.15 532.188 268.749 50.50
ภาษีเครื่องดื่ม 171.993 178.228 -6.235 -3.5 165.650 6.343 3.83 187.684 -15.691 -8.36
ภาษีรถจักรยานยนต 4.745 2.755 1.991 72.27 - 4.745 - - 4.745 -
ภาษีแบตเตอรี่ 0.017 0.011 0.005 48.7 - 0.017 - - 0.017 -
ภาษีสถานบริการ-สนามกอลฟ 0.972 0.928 0.044 4.77 0.903 0.069 7.65 0.911 0.061 6.75
ภาษีสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด 0.526 0.553 -0.026 -4.74 0.475 0.052 10.9 0.476 0.050 10.48
ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง 0.063 0.040 0.022 55.67 0.043 0.020 47.52 0.043 0.020 45.47
ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค 3.368 2.797 0.571 20.42 2.685 0.683 25.42 3.069 0.299 9.75
รายไดเบ็ดเตล็ด 16.789 11.990 4.799 40.03 12.047 4.743 39.37 12.842 3.948 30.74
รวมทั้งสิ้น 5602.471 6926.299 -1323.828 -19.11 5674.190 -71.719 -1.26 5539.168 63.303 1.14

สถิติผลการจัดเก็บรายได

ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554

ภาคที่6

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

จํานวน รอยละ

เปรียบเทียบประมาณการ ตาม KPI(+)สูง(-)ต่ํา

จํานวน รอยละ

เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ต่ํา

จํานวน รอยละ
ประเภทสินคา เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว



หนวย : ลานบาท

ประมาณการ

จํานวน รอยละ 387,100 จํานวน รอยละ

กําแพงเพชร 4,484.81 5,937.74 -1,452.93 -24.47 4,795.32 -310.507 -6.48

นครสวรรค 1,009.54 896.947 112.59 12.55 790.26 219.278 27.75

ตาก 44.861 39.903 4.958 12.43 38.28 6.581 17.19

พิจิตร 13.537 6.226 7.31 117.41 5.351 8.186 152.97

พิษณโลก 13.329 12.535 0.794 6.33 11.354 1.975 17.39

สถิติผลการจัดเก็บรายได

ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554

ภาคที่ 6

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

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

พษณุโลก

เพชรบูรณ 11.544 10.969 0.575 5.24 13.518 -1.975 -14.61

สุโขทัย 16.291 12.739 3.551 27.88 11.341 4.95 43.65

อุทัยธานี 8.563 9.238 -0.675 -7.31 8.77 -0.207 -2.36

รวมทั้งภาค 6 5,602.47 6,926.30 -1,323.83 -19.11 5,674.19 -71.719 -1.26

ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุทัยธานี

ชุดขอมูล1 39.903 6.226 12.535 10.969 12.739 9.238

ชุดขอมูล2 44.861 13.537 13.329 11.544 16.291 8.563
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ชุดขอมูล3 38.28 5.351 11.354 13.518 11.341 8.77เปาหมาย 4,795.32 790.26



หนวย : ลานบาท

ประมาณการ

ตาม KPI

จํานวน รอยละ 425,500 จํานวน รอยละ

กําแพงเพชร 4,484.81 5,937.74 -1,452.93 -24.47 4,620.47 -135.661 -2.94

นครสวรรค 1,009.54 896.947 112.59 12.55 838.444 171.093 20.41

ตาก 44.861 39.903 4.958 12.43 34.983 9.878 28.24

พิจิตร 13.537 6.226 7.31 117.41 7.642 5.895 77.13

พิษณโลก 13.329 12.535 0.794 6.33 11.051 2.278 20.61

สถิติผลการจัดเก็บรายได

ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2554

ภาคที่ 6

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

พษณุโลก

เพชรบูรณ 11.544 10.969 0.575 5.24 9.111 2.432 26.7

สุโขทัย 16.291 12.739 3.551 27.88 10.093 6.198 61.4

อุทัยธานี 8.563 9.238 -0.675 -7.31 7.373 1.19 16.14

รวมทั้งภาค 6 5,602.47 6,926.30 -1,323.83 -19.11 5,539.17 63.303 1.14

ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุทัยธานี

ป2553 39.903 6.226 12.535 10.969 12.739 9.238

ป 2554 44.861 13.537 13.329 11.544 16.291 8.563
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เปาหมาย 34.983 7.642 11.051 9.111 10.093 7.373เปาหมาย 4,620.47 838.444



เปาหมาย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน รอยละ

พ.ร.บ.สุรา (คดี) 1,975 1,702 -273 -13.82 1,184 518 43.75 1,561 141 9.03
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 5,645,172.18 5,623,724.00 -21,448.18 -0.38 4,469,100.00 1,154,624 25.84 5,774,423 -150,699 -2.61
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 2,765,479.99 2,573,780.80 -191,699.19 -6.93 2,821,900.00 -248,119 -8.79 2,654,460 -80,679 -3.04

พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 478 117 -361 -75.52 192 -75 -39.06 372 -255 -68.55
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 2,875,159.57 1,352,709.63 -1,522,450 -52.95 1,939,400.00 -586,690 -30.25 2,375,910 -1,023,200 -43.07
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 1,150,063.83 541,083.85 -608,980 -52.95 968,000.00 -426,916 -44.10 1,024,770 -483,686 -47.20

เปรียบเทียบเปาหมายป 2554 เปรียบเทียบเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม  2554

ประเภทคดี ป 2553 ป 2554
เปรียบเทียบป 2553

เปาหมาย ป 2554

พ.ร.บ.2527 (คดี) 9 288 279 3,100.00 11 277 2,518.18 27 261 966.67
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 30,447.50 11,311,288.00 11,280,840.50 37,050.14 42,000.00 11,269,288 26,831.64 1,340,328 9,970,960 743.92
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 15,626.38 4,987,479.60 4,971,853.22 31,817.05 18,900.00 4,968,580 26,288.78 604,270 4,383,210 725.37

 รวม (คดี) 2,462 2,107 -355 -14.42 1,387 720 51.91 1,960 147 7.50
 รวม (คาปรับ) 8,550,779.25 18,287,721.63 9,736,942.38 113.87 6,450,500.00 11,837,222 183.51 9,490,661.00 8,797,061 92.69
รวม (เงินสงคลัง) 3,931,170.20 8,102,344.25 4,171,174.05 106.11 3,808,800.00 4,293,544 112.73 4,283,500.00 3,818,844 89.15
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ประสิทธิภาพ

แผนภมูิแสดงเงินสงคลังแยก พ.ร.บ.



คดี คาปรับ เงืนสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง
กําแพงเพชร 127      421,787.50       185,015.00 89        860,088.75      388,446.75 -38 438,301.25       203,431.75     -29.92 103.92 109.95 72          310,100.00      172,100.00 17 549,988.75       216,346.75     23.61 177.36 125.71

ตาก 233   1,637,839.75       695,449.58 246     2,942,666.75   1,272,210.10 13 1,304,827.00    576,760.52     5.58 79.67 82.93 172       1,338,000.00      600,000.00 74 1,604,666.75    672,210.10     43.02 119.93 112.04

นครสวรรค 261      401,746.94       178,360.48 186     1,892,527.63      858,758.70 -75 1,490,780.69 680,398.22     -28.74 371.07 381.47 132          175,000.00      103,100.00 54 1,717,527.63    755,658.70     40.91 981.44 732.94

พิจิตร 110      397,547.50       178,125.00 120     3,879,600.25   1,648,303.30 10 3,482,052.75    1,470,178.30  9.09 875.88 825.36 122          367,000.00      164,000.00 -2 3,512,600.25    1,484,303.30  -1.64 957.11 905.06

พิษณุโลก 530   1,116,539.85       500,386.02 329     2,014,989.75      905,838.70 -201 898,449.90 405,452.68     -37.92 80.47 81.03 160          819,400.00      573,500.00 169 1,195,589.75    332,338.70     105.63 145.91 57.95

เพชรบูรณ 184   1,315,322.50       537,487.00 119     1,111,455.25      499,091.80 -65 -203,867.25 38,395.20-       -35.33 -15.50 -7.14 139       1,000,800.00      628,800.00 -20 110,655.25       129,708.20-     -14.39 11.06 -20.63

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554

พื้นที่ ป 2553 ป 2554
เปรียบเทียบป 2554 เปาหมาย ป 2554

เปรียบเทียบ เปาหมาย 2554

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู , , , , , , , , , , , , ,

สุโขทัย 926   3,037,792.50    1,552,856.00 933     5,044,289.75   2,279,019.70 7 2,006,497.25 726,163.70     0.76 66.05 46.76 493       2,230,500.00   1,450,300.00 440 2,813,789.75    828,719.70     89.25 126.15 57.14

อุทัยธานี 91      222,202.71       103,491.12 85        542,103.50      250,675.20 -6 319,900.79 147,184.08     -6.59 143.97 142.22 97          209,700.00      117,000.00 -12 332,403.50 133,675.20 -12.37 158.51 114.25

รวม 2,462 8,550,779.25 3,931,170.20 2,107 18,287,721.63 8,102,344.25 -355 9,736,942.38 4,171,174.05 -14.42 113.87 106.11   1,387       6,450,500.00   3,808,800.00 720 11,837,221.63  4,293,544.25  51.91 183.51 112.73
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แผนภูมิแสดงจํานวนคดีรวมภาคที่ 6

ป 2553

ป 2554

เปาหมาย
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แผนภูมิแสดงจํานวนคาปรับรวมภาคที่ 6
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แผนภูมิแสดงเงินสงคลังรวมภาคที่ 6

ป 2553

ป 2554

เปาหมาย



ป ป  ํ ั ิ ี ่ 6

รอยละ จํานวน รอยละ

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554

เปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

พื้นที่ ป 2553 ป 2554
เปรียบเทียบป 2553

เปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบเพิ่มประสิทธิภาพ

จํานวน
คดี คาปรับ เงืนสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง

กําแพงเพชร 127      421,787.50        185,015.00 89        860,088.75      388,446.75 -38 438,301.25       203,431.75 -29.92 103.92 109.95 76           375,850.00      201,700.00 13 484,238.75      186,746.75     17.11 128.84 92.59

ตาก 233   1,637,839.75        695,449.58 246     2,942,666.75   1,272,210.10 13 1,304,827.00    576,760.52     5.58 79.67 82.93 189        1,881,220.00      785,500.00 57 1,061,446.75   486,710.10     30.16 56.42 61.96

นครสวรรค 261      401,746.94        178,360.48 186     1,892,527.63      858,758.70 -75 1,490,780.69 680,398.22 -28.74 371.07 381.47 177           702,400.00      300,100.00 9 1,190,127.63   558,658.70     5.08 169.44 186.16

พิจิตร 110      397 547 50        178 125 00 120     3 879 600 25   1 648 303 30 10 3 482 052 75    1 470 178 30  9 09 875 88 825 36 95           885 010 00      396 400 00 25 2 994 590 25   1 251 903 30  26 32 338 37 315 82

รอยละ จานวน รอยละจานวน

พิจิตร 110      397,547.50        178,125.00 120     3,879,600.25   1,648,303.30 10 3,482,052.75    1,470,178.30  9.09 875.88 825.36 95           885,010.00      396,400.00 25 2,994,590.25   1,251,903.30  26.32 338.37 315.82

พิษณุโลก 530   1,116,539.85        500,386.02 329     2,014,989.75      905,838.70 -201 898,449.90 405,452.68 -37.92 80.47 81.03 387           945,700.00      423,500.00 -58 1,069,289.75   482,338.70     -14.99 113.07 113.89

เพชรบูรณ 184   1,315,322.50        537,487.00 119     1,111,455.25      499,091.80 -65 -203,867.25 -38,395.20 -35.33 -15.50 -7.14 123           588,700.00      363,800.00 -4 522,755.25      135,291.80     -3.25 88.80 37.19

สุโขทัย 926   3,037,792.50     1,552,856.00 933     5,044,289.75   2,279,019.70 7 2,006,497.25 726,163.70 0.76 66.05 46.76 844        3,922,291.00   1,755,400.00 89 1,121,998.75   523,619.70     10.55 28.61 29.83

อุทัยธานี 91      222,202.71        103,491.12 85        542,103.50      250,675.20 -6 319,900.79 147,184.08 -6.59 143.97 142.22 69           189,490.00        57,100.00 16 352,613.50 193,575.20 23.19 186.09 339.01
รวม 2,462 8,550,779.25 3,931,170.20 2,107 18,287,721.63 8,102,344.25 -355 9,736,942.38 4,171,174.05 -14.42 113.87 106.11   1,960        9,490,661.00   4,283,500.00 147 8,797,060.63   3,818,844.25  7.50 92.69 89.15
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แผนภูมิแสดงจํานวนคดีรวมภาคที่ 6 ป 2553
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แผนภูมิแสดงจํานวนคาปรับรวมภาคที่ 6
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แผนภูมิแสดงเงินสงคลังรวมภาคที่ 6
ป 2553
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เปาหมายเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  500,000 

 1,000,000 

 1,500,000 

 2,000,000 

ป 2554

เปาหมายเพิ่ม
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*วันคลายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปที่ 79*  

   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก       รวมทําบุญ 

ตักบาตรเลี้ยงพระและมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรยีนโรงเรียนวัดจันทรตะวนัตก จํานวน 20 

ทุนเนื่องในวันคลายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปที่ 79  ณ หองประชุมสํานกังาน

สรรพสามิตภาคที่ 6

 

   

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o¤Ã§¡ÒÃoºÃÁ ËÅa¡ÊÙµÃ �eÊÃiÁ·a¡ÉaæÅaÊÃ �Ò§·ÕÁ§Ò¹       

¡ÒÃ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ¡Ãa·íÒ¼i´¹éíÒÁa¹� 

ÃaËÇ �Ò§Ça¹·Õè 16 � 18 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 

³ oÃ§æÃÁæ¤¹·ÒÃÕÂ � eºÂ �  (Kantary Bay Hotel Rayong) 

ä§ËÇa´ÃaÂo§ 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

โครงการฝกอบรม  หลักสูตร “การปรับกระบวนทัศน การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดานการจัดเก็บรายได” 

รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 23 – 25 มีนาคม 2554 

รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 28 – 30 มีนาคม 2554 

ณ หองประชมุสํานักงานสรรพสามติภาคที่ 6 จังหวัดพษิณุโลก 

  

 

การจัดงานรัฐพิธี *วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา*  

และการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2554 

       สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พิษณุโลก รวมการจัด
งานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา" และการ
จัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2554 ในวนัพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ณ ศาลา
ประชาคมจังหวดัพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณโุลก 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
31



 

           

    

                              

 

 

 

 

 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6 และสํานกังานสรรพสามิตพื้นที่ภายในภาคที่ 6 รวมตอนรับ
ทานผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ทานสดศรี พงศอุทัย และคณะ ในวันอาทิตยที่ 
6 มีนาคม 2554  ณ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
32 



 

 

 

 

 




