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ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญต่อการใช้รถใช้ถนน  เนื่องจากเป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วม

ทางรอบข้าง  แต่ทําไมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ  ซึ่งเมื่อตัดปัจจัยของการเพิ่ม
ปริมาณรถยนต์บนท้องถนนที่มีโอกาสทําให้ตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นแล้ว  “ความประมาท” 
และ “การขาดความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน”  น่าจะเป็นสาเหตุหลักของอุบัติการณ์อันน่าสลดใจเหล่านี้
ดังเช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในภาคที่ 6 ทําให้พนักงานขับรถยนต์
ถึงแก่ความตายและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมเดินทางได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องนอนพักรักษาตัวอยู่หลายเดือน แม้ว่า 
ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ แต่ก็ยังมีผลข้างเคียงทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ  

จุลสารสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6   จึงได้นําความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย              
มาให้พวกเราชาวสรรพสามิตได้อ่านเพื่อเตือนสติ  โดยเฉพาะพนักงานขับรถยนต์ทั้งหลาย ก่อนเดินทางต้อง
ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้โดยสาร          
ที่สําคัญไม่ต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดด้วย ดังนั้น การเป็นนักขับรถที่ดีไม่ใช่จะขับ
รถเป็นอย่างเดียว ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 

หลักการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น  เพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

− ตรวจระบบไฟส่องสว่างทั้งหมด 

− ตรวจสภาพยางรถยนต์  และเช็คลมยาง 

− ตรวจระบบแตร 

− ตรวจยางใบปัดน้ําฝน 

− ระดับน้ํามัน (น้ํามันเครื่อง, น้ํามันเกียร์, น้ํามันเบรก และน้ํามันพวงมาลัย) 

− ระดับน้ําในหม้อน้ํา และถังพักน้ํา 

− ระดับน้ํากลั่นของแบตเตอรี่ 

− ระดับน้ําล้างกระจก   

− ตรวจห้องโดยสาร 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
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− เข็มขัดนิรภัย 

− แป้นเบรก  แป้นคลัทช์  และเบรกมือ 

− มาตรวัดต่าง ๆ 

− ตรวจห้องเก็บสัมภาระ 

− ยางอะไหล่ (ต้องมีพร้อม) 

− เครื่องมือประจํารถ (เช่น เครื่องมือเปลี่ยนยาง) 

ความรู้เกี่ยวกับรถที่นํามาใช้ 

1. ห้ามนํารถที่มีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรงมาใช้ในทางเดินรถ  เพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจทํา
ให้ผู้ใช้และคนรอบข้างเสียสุขภาพ เช่น  รถตัวถังผุ ยางล้อรถไม่มีดอกยาง  ฯลฯ 

2. รถที่นํามาใช้ต้องมี  โคมไฟหน้า-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-ไฟเบรก-ไฟฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใช้
การได้-ที่ปัดน้ําฝน ครบถูกต้องตามกฎหมาย และต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง  และติดป้ายวงกลม
แสดงการเสียภาษีด้วย 
 
ความรู้ในเรื่องอุบัติเหตุจราจรและการป้องกัน 
 อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เราป้องกันได้  โดยการแก้ไขจากสาเหตุที่ทําให้เกิดนั้นสําหรับการใช้รถใช้ถนน
แล้ว  สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะตลอดจนสรา้งความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม  
ได้แก่ 

1. ผู้ขับขี่ขาดความรอบรู้ในการใช้รถใช้ถนน 
2. ประชาชนผู้เดินถนนขาดความรู้เกี่ยวกับการเดินถนน ตลอดจนการโดยสารที่ปลอดภัย 
3. ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถอยู่บนความประมาทขาดความระมัดระวัง  

หรือขับรถในขณะมึนเมา  ซึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบันที่กําลังเพิ่มปริมาณขึ้นเกิดจากสาเหตุนี้โดย
หลักใหญ่  ดังจะเห็นได้ว่ามีโครงการรณรงค์ไม่ให้ผู้ขับรถดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถ 
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 หมายถึงการขับรถบนถนนที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  เช่น  ถนนลื่น  ขึ้นลงเขาหรือขับรถทางไกล ซึ่งผู้ขับขี่
ควรมีความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ขับรถขณะฝนตกถนนลื่น  ควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติและทิ้งระยะห่างจากคัน
หน้าให้มากขึ้น  ถ้าขับรถอยู่บนทางที่ให้รถขับสวนกันก็ควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อเตือนให้รถที่วิ่งสวนมามองเห็น
เวลาจะหยุดรถควรใช้เกียร์ช่วยไม่ควรเหยียบเบรก โดยกะทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอย่างฉับพลันเพราะ
อาจทําให้รถปัดหรือหมุนได้ 

2. การขับรถขึ้น – ลงเขาสูง เวลาขับรถขึ้นเขาควรใช้เกียร์ต่ําที่มีกําลังพอเพราะถ้าเครื่องยนต์
ไม่มีกําลังพอจะทําให้รถดับได้  ถ้ารถดับและไหลลงจากเขาต้องเหยียบเบรกและใช้เบรกมือช่วย  ส่วนเวลา
ลงเขาก็ควรใช้เกียร์ต่ําเช่นกันเพื่อฉุดกําลังไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป  หรือคอยประคองรถด้วยการเหยียบเบรก
ชะลอให้รถช้าพอที่จะบังคับได้ 

3. การขับรถทางไกล  บางครั้งเมื่อมีความจําเป็นต้องขับรถเดินทางไกล  ซึ่งอาจมีโอกาส
ประสบอุบัติเหตุได้  ดังนั้นผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตนดังนี้ 

 
ก. ตรวจสภาพและอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนออก  

เดินทาง  ดังนี้ 

− ตรวจช่วงล่าง คันส่งคันชักพวงมาลัย 

− ตรวจยางทั้ง 4 ล้อ  และยางอะไหล่ด้วย ยางไม่มีดอกควรเปลี่ยน น็อตล้อขันแน่นหรือไม่               
วัดลมยางทั้ง 4 ล้อ ให้ได้ขนาดเหมาะสมกับรถ และควรมีที่วัดลมยางติดไปด้วย 

− เตรียมแม่แรงประจํารถ  เหล็กขันแม่แรงและกุญแจขันแม่แรง พร้อมทั้งตรวจสอบว่าใช้การได้
หรือไม่ 

− ตรวจระบบเบรก ผ้าเบรก น้ํามันเบรก และตรวจเบรกมือว่าใช้การได้หรือไม่ 
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− ตรวจระบบเครื่องยนต์ ลองสตาร์ทเครื่องว่าเดินเรียบหรือไม่  ถ้าเครื่องเดินไม่เรียบอาจต้อง
เปลี่ยนหัวเทียนหรือทองขาว 

− ตรวจดวงไฟหน้าทั้งสองดวง รวมถึงไฟทุกดวงของรถ ต้องสว่างเพียงพอและใช้การได้ดีทุกดวง 
ปรับไฟสูง – ไฟต่ํา ให้ได้ขนาดตามที่กําหนดไว้ ถ้าหลอดขาวหรือฟิวส์ขาดให้เปลี่ยน  

− ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ น้ําในหม้อน้ํา (รังผึ้ง) ถ้าหม้อน้ําแห้งหรือทางเดินของน้ํา
หมุนเวียนอุดตัน เครื่องยนต์จะร้อน สังเกตได้จากหน้าปัดวัดความร้อน อาจทําเสื้อสูบแตก 

− ตรวจน้ําล้างกระจก ท่อฉีดน้ํากระจกต้องไม่อุดตัน ที่ปัดน้ําฝนยังใช้การได้ดี 

− ตรวจน้ํามันเครื่อง และไส้กรองน้ํามันเครื่องจะต้องเปลี่ยนทุก 5,000 – 10,000 กม. 

−  ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงว่ามีเพียงพอหรือไม่ และไส้หม้อกรองน้ํามันเชื้อเพลิงต้องสะอาด  ซึ่ง
จะต้องเปลี่ยนทุก 10,000 – 20,000 กม. น้ํามันเชื้อเพลิงต้องเติมให้ค่าออกเทนตรงกับสภาพ
รถซึ่งสามารถ  สอบถามได้ตามสถานีบริการน้ํามันต่างๆ  

− ตรวจระบบแตรว่าใช้การได้ดีหรือไม่ 

− ตรวจระบบแอร์ มีน้ํายาแอร์และเย็นหรือไม่  

− ตรวจการรั่วไหลของน้ํา น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ 

− นํารถไปอัดฉีดจาระบีล้อ เติมน้ํามันเกียร์ น้ํามันเฟืองท้าย 
ข.  เตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ที่จําเป็นระหว่างทาง คือ ฟิวส์ต่างๆ ของรถ  หลอดไฟหน้า-หลัง  
     แกลลอนหรือถังน้ําสําหรับเติมน้ําในหม้อน้ํา แกลลอนน้ํามันเครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฉาย  

     เครื่องดับเพลิงสําหรับรถ  น้ํายาปะอุดยางพรอมเติมลมไดดวย เชือกไนลอนขนาดนิ้วกอยยาว 

    ประมาณ 10 เมตร สําหรับลากรถเมื่อรถเสีย ชุดปฐมพยาบาล และไม้รองล้อทั้ง 4 ล้อ 
ค.  ก่อนขับรถทางไกล ผู้ขับขี่ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
ง.  การขับรถทางไกลในระยะเกินว่า 150 กม. ควรหยุดพักรถ ถ้าให้ดีควรมีอีกคนคอยเปลี่ยน 
จ.  งดเว้นการดื่มสุรา  หรือของมึนเมาทุกชนิด 
ฉ.  ถ้ามีฝนตกขณะเดินทาง น้ําโคลนกระเด็นเปื้อนไฟรถ ควรหยุดรถแล้วเช็ดให้สะอาด 
ช.  ถ้าน้ําในหม้อน้ําหมดระหว่างขับรถ  เวลาเติมน้ําในหม้อน้ําควรใช้ความระมัดระวัง                 
     อย่าเข้าใกล้มาก เพราะน้ําจะดันฝาไอน้ําร้อนจะเข้าตาหรือถูกมือ  และอย่าเติมน้ําทันที 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
     6



     ต้องปล่อยให้เย็นเสียก่อนมิฉะนั้นฝาสูบหรือเสื้อสูบจะแตก 
ซ.  ควรศึกษาแผนที่หรือเส้นทางการเดินทางก่อนออกเดินทาง ถ้ามีปัญหาให้สอบถามผู้รู้   
ฌ.  ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งคัด ดังนี้ 

- อย่าแซงรถในที่คับขัน ขณะขึ้นลงเขาสูง บนสะพาน ทางโค้ง ทางแยก ทางร่วม หรือจุดที่มี   
  เส้นขาวทึบหรือเหลืองทึบ 
- อย่าขับรถตามหลังรถคันอื่นในระยะทางกระชั้นชิด 
- อย่าขับรถแข่งกันด้วยความคึกคะนอง 
- อย่าขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 
- ควรให้สัญญาณก่อนหยุดรถ เลี้ยวรถ ขอทางแซง 
- รถที่ขับช้ากว่ารถคันอื่น ๆ ควรใช้ทางเดินรถด้านซ้าย 
- ทางเดินรถที่มีมากกว่า 1 ช่องทางจราจร  ให้ขับชิดช่องทางที่ 1 ชิดซ้ายมือ ยกเว้นจะแซง                 
  ขึ้นหน้าหรือเลี้ยวขวา เมื่อแซงแล้วก็ให้กลับเข้าช่องที่ 1  
- ขับรถสวนกันควรใช้ไฟต่ํา 
- เวลาขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขา หรือระหว่างเนินควรชิดขอบทางซ้าย และเมื่อถึงทาง 
  โค้งควรส่งสัญญาณให้รถอื่นที่สวนมารู้ 

ความรู้ในการใช้รถหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วหากผู้ขับรถมีความรู้เพียงพอที่จะบรรเทาเหตุนั้นไม่ให้นําไปสู่ความรุนแรง
ได้ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้  ซึ่งอุบัติเหตุที่ควรรู้และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที มีดังต่อไปนี้ 

เบรกแตก  คือ เมื่อเหยียบเบรกแล้ว คันเหยียบเบรกจมหายไปและรถไม่หยุด ก็หย่าตกใจ แก้ไขได้
โดยใช้เกียร์ต่ําในทันที  หากจวนตัวมากก็ควรเปลี่ยนจากเกียร์ 4 มาเกียร์ 2 เลย แล้วดึงเบรกมือช่วย            
พร้อมกับประคองพวงมาลัยรถให้อยู่ในบังคับ เพื่อหลบหลีกรถอื่น ๆ ในกรณีคับขันได้ 

ยางแตกหรือระเบิด  อาการของยางแตกเพราะรั่วโดยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ยางจะค่อยๆ แบนลง
พวงมาลัยรถจะหนักหรือกินไปทางด้านนั้น  วิธแีก้ต้องรีบเบารถทันทีโดยเปลี่ยนเกียร์ลงเรื่อยๆ เพื่อใช้เครื่อง
ชะลอรถให้ช้าลง ในขณะที่รถแล่นด้วยความเร็วสูง “อย่าเหยียบเบรก” จะเหยียบได้ก็ต่อเมื่อรถช้าลงแล้ว
และแอบเข้าข้างทางเพื่อเปลี่ยนยางต่อไป  ในกรณีที่ยางระเบิดมีเสียงดังและรถมีอาการทรุดฮวบ แฉลบหรือ
ปัดเฉออกนอกแนวทาง  ก็อย่าตกใจ ต้องคุมสติให้อยู่ อย่าเหยียบเบรกเพราะรถอาจคว่ําได้   พยายามบังคับ
พวงมาลัยให้รถอยู่ในเส้นทาง รีบปล่อยคันเร่งพร้อมกับเปลี่ยนใช้เกียร์ต่ําลดลงเรื่อยๆ เพื่อชะลอให้รถช้าลง  
จึงค่อยเหยียบเบรกและแอบรถเข้าข้างทางเพื่อเปลี่ยนยางต่อไป 
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รถเสีย ให้นํารถจอดแอบเข้าข้างทางและจะต้องเปิดไฟสัญญาฉุกเฉิน เพื่อเตือนให้รถอื่นๆ เห็น 
 

เมื่อรถชนกันกลางถนนไม่สามารถแอบเข้าข้างทางได้  ผู้ประสบเหตุหรือประชาชนไม่ควรเข้าไป
มุงดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเพราะอาจเกิดอันตรายจากรถที่วิ่งสวนทางมาได้  บางครั้งรถอื่นอาจ
พุ่งเข้าไปในฝูงชนจะทําให้ตายและบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น  และควรรีบแจ้งตํารวจหรือตํารวจจราจรให้เข้ามา
ดูแลสถานการณ์โดยเร็ว 

 
 
 

 
 

1. การเดินถนน 
- ถนนที่มีทางเท้าจัดไว้ควรเดินบนทางเท้า อย่าเดินใกล้ทางรถ โดยหันหลังให้รถที่กําลัง 
  แล่นมา ก่อนที่จะก้าวลงทางรถต้องมองซ้าย – ขวาก่อนเสมอ 

          - ถนนที่ไม่มีทางเท้า ควรเดินชิดขอบริมทางขวาของถนน และถ้ามากันเป็นหมู่คณะ              
            ไม่ควรเดินคู่กัน ควรเดินเรียงเดี่ยว 
          - เวลาจูงเด็กควรให้เด็กเดินด้านในของถนนและจับมือเด็กไว้ให้ม่ันเพื่อป้องกันเด็กวิ่งออกไปใน 
            ทางรถ 
          -  การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาวและถ้าเป็นไปได้ควรพกไฟฉายติดตัวไว้สําหรับส่องทาง 
          -  แถวหรือขบวนทหาร ตํารวจ ลูกเสือ หรือนักเรียนที่เดินกันอย่างเป็นระเบียบจะเดินบนทาง 
            รถก็ได้โดยเดินชิดทางรถด้านขวา หรือซ้ายตามความจําเป็น 

2. การข้ามถนน 
-  ควรข้ามถนนบนทางม้าลายทุกครั้ง หรือใช้สะพานลอย ซึ่งถือเป็นที่ปลอดภัยที่สุด  และ               
   หากจําเป็นต้องข้ามถนนในเวลากลางคืนก็ควรหาที่ข้ามที่มีแสงสว่าง 

               - ก่อนข้ามถนนทุกครั้งควรมองซ้าย – ขวา  ให้แน่ใจว่าไม่มีรถกําลังแล่นมา จึงจะข้ามได้   
                 และควรเดินอย่างรวดเร็ว อย่าวิ่งข้ามถนน 

          - อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กําบังตัว เช่น ออกจากซอยรถที่จอดอยู่ เพราะหากรถที่สวน 
            มามองไม่เห็นล่วงหน้าอาจทําให้เกิดอันตรายได้ 
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         -  การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต้องแน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมาทางไหนและมีความ 
           ปลอดภัยพอจึงจะข้ามได้ 
        - ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน โดยข้ามคร้ังแรกแล้วพักที่เกาะกลาง   
           จากนั้นจึงข้ามครึ่งหลังต่อไป 
        -  การข้ามถนนในช่องทางข้ามที่บริเวณทางแยกควรระวังที่จะเลี้ยวเข้ามาหาตัวท่านด้วย 
        -  อย่าข้ามถนนเมื่อตํารวจกําลังปล่อยรถเดินอยู่  หรือเมื่อตํารวจให้สัญญาณห้ามคนเดินเท้า   
          อยู่และถ้าไม่มีตํารวจแต่มีสัญญาณไฟคอยบอก ถ้าเห็นรูปคนสีเขียวกะพริบขึ้นที่สัญญาณไฟ  
          ให้รีบเดินข้ามถนนโดยเร็ว 
 

3. การขึ้นลงรถประจําทาง 
- อย่าขึ้นหรือลงรถประจําทางจนกว่ารถจะหยุดสนิทที่ป้ายหยุดรถ และถ้าจะข้ามถนน            
  ต้องรอให้รถประจําทางออกไปให้พ้นเสียก่อน จะได้มองเห็นรถคันอื่นที่แล่นมาได้ชัดเจน 

                         

    

  เป็นกฎบังคับอย่างเคร่งครัดที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารจะต้องสวมหมวกนิรภัย
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ซึ่งหากมีการละเมิดฝ่าฝืนไม่ทําตาม            
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท เตือนตัวเองไว้เสมอว่า “ลืมหมวก เจอหมู่” 

  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถยนต์ของทางราชการ  ต้องรีบแจ้งพนักงานสอบสวนไว้        
เป็นหลักฐานพร้อมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ด้วยตามหนังสือกระทรวงการคลัง            
ที่ กค 0406/ว 48  ลงวันที่  16  มีนาคม  2548  แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น 
เพื่อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะได้พิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหาย
เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่  ถ้าใช่ก็จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด        
ทางละเมิดตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่อไป 

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.surin.police.go.th   
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เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว เปาหมายประมาณการ
2554 2553 ตาม KPI

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
อุทัยธานี 12.105 12.520 -0.414 -3.31 10.472 1.633 15.60

พิษณุโลก 19.494 18.180 1.314 7.23 15.649 3.846 24.58
กําแพงเพชร 6,009.547 7,862.017 -1,852.470 -23.56 7,099.469 -1,089.922 -15.35
ตาก 65.743 59.031 6.712 11.37 49.011 16.732 34.14

นครสวรรค 1,260.644 1,277.196 -16.553 -1.30 1,256.769 3.875 0.31

ผลการจัดเก็บรายได  สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6  (รายพื้นที่)
ปงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-มิถุนายน 2554)

จังหวัดเจาของเงิน
เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา เปรียบเทียบKPI(+)สูง(-)ต่ํา

พิจิตร 18.530 8.759 9.771 111.55 8.591 9.939 115.70
เพชรบูรณ 15.859 15.509 0.349 2.25 12.180 3.678 30.20
สุโขทัย 24.342 18.515 5.827 31.47 15.075 9.268 61.48

รวม 7,426.264 9,271.728 -1,845.463 -19.90 8,467.215 -1,040.951 -12.29

0

5,000

10,000

 

12.105 19.494

6,009.547
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18.530 15.859 24.342

ผลการจัดเก็บรายได สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ปงบประมาณ 2554  (ตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554)หนวย:ลานบาท

อุทัยธานี พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
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เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว เปาหมายประมาณการ
ประเภทสินคา 2554 2553 ตาม KPI

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 119.810 286.889 -167.079 -58.24 270.000 -150.190 -55.63
2.ภาษีรถยนต 0.396 0.103 0.293 283.99 - 0.396 -
3.ภาษีเบียร 5,998.517 7,852.951 -1,854.433 -23.61 7,089.877 -1,091.360 -15.39
4.ภาษียาสูบ 14.051 13.910 0.141 1.01 11.078 2.973 26.84
5.ภาษีสุรา 991.967 800.660 191.306 23.89 791.868 200.098 25.27
     -สุราชุมชน 109.146 98.026 11.120 11.34 80.752 28.394 35.16
    - บริษัทสีมาฯ 882.821 702.634 180.187 25.64 711.116 171.705 24.15
6.ภาษีเครื่องดื่ม 267.608 292.946 -25.338 -8.65 282.414 -14.806 -5.24
    - บริษัทเสริมสุขฯ 253.346 280.007 -26.661 -9.52 269.685 -16.339 -6.06
   - เครื่องดื่ม 14.262 12.939 1.323 10.22 12.729 1.533 12.04
7.ภาษีรถจักรยานยนต 5.894 3.239 2.654 81.94 - 5.894 -
8.ภาษีแบตเตอรี่ 0.022 0.018 0.004 20.22 - 0.022 -
9.ภาษีสถานบริการ-สนามกอลฟ 1.365 1.349 0.016 1.19 1.321 0.044 3.33
10.ภาษีสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด 0.830 0.821 0.009 1.10 0.711 0.120 16.84
11.ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง 0.093 0.063 0.030 47.98 0.067 0.026 39.68
12.ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค 5.079 4.434 0.644 14.52 4.691 0.388 8.26
13.รายไดเบ็ดเตล็ด 20.634 14.343 6.291 43.86 15.190 5.444 35.84

รวมทั้งสิ้น 7,426.264 9,271.728 -1,845.463 -19.90 8,467.215 -1,040.951 -12.29

ผลการจัดเก็บรายได สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ปงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-มิถุนายน 2554)

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา เปรียบเทียบKPI(+)สูง(-)ต่ํา

หนวย:ลานบาท



เปาหมาย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน รอยละ

พ.ร.บ.สุรา (คดี) 2,953 2,568 -385 -13.04 1,760 808 45.91 2,406 162 6.73
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 8,220,760.18 8,012,434.00 -208,326.18 -2.53 6,569,800.00      1,442,634.00 21.96 8,614,436.00 -602,002 -6.99
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 3,948,544.59 3,665,005.30 -283,539.29 -7.18 4,158,150.00 -493,144.70 -11.86 3,947,170.00 -282,165 -7.15
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 723 428 -295 -40.80 254 174 68.50 540 -112 -20.74
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 4,004,204.57 2,635,702.13 -1,368,502.44 -34.18 2,859,400.00 -223,697.87 -7.82 4,082,837.00 -1,447,135 -35.44
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 1,601,681.83 1,054,280.85 -547,400.98 -34.18 1,373,000.00 -318,719.15 -23.21 1,625,570.00 -571,289 -35.14
พ ร บ 2527 (คดี) 19 350 331 1 742 11 17 333 1 958 82 31 319 1 029 03

เปรียบเทียบเปาหมาย เปรียบเทียบเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน  2554

ประเภทคดี ปกอน ปนี้
เปรียบเทียบปกอน

เปาหมาย ป

พ.ร.บ.2527 (คด) 19 350 331 1,742.11 17 333 1,958.82 31 319 1,029.03
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 295,623.50 13,010,756.00 12,715,132.50 4,301.12 70,000.00    12,940,756.00 18,486.79 1,404,833.00 11,605,923 826.14
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 134,955.58 5,752,240.20 5,617,284.62 4,162.32 31,500.00      5,720,740.20 18,161.08 633,560.00 5,118,680 807.92
 รวม (คดี) 3,695 3,346 -349 -9.45 2,031 1,315 64.75 2,977 369 12.40
 รวม (คาปรับ) 12,520,588.25 23,658,892.13 11,138,303.88 88.96 9,499,200.00 14,159,692.13 149.06 14,102,106.00 9,556,786 67.77
รวม (เงินสงคลัง) 5,685,182.00 10,471,526.35 4,786,344.35 84.19 5,562,650.00 4,908,876.35 88.25 6,206,300.00 4,265,226 68.72
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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 239        584,827.50       258,533.00 165     1,176,095.00        534,824.25 -74 591,267.50       276,291.25     -30.96 101.10 106.87 108      470,900.00      262,000.00 57 705,195.00       272,824.25     52.78 149.75 104.13

ตาก 335     2,815,822.75    1,186,939.18 364     4,298,232.00     1,845,129.40 29 1,482,409.25    658,190.22     8.66 52.65 55.45 258   2,007,000.00      900,000.00 106 2,291,232.00    945,129.40     41.09 114.16 105.01
นครสวรรค 389        626,589.19       277,662.18 310     2,688,627.13     1,214,152.10 -79 2,062,037.94    936,489.92     -20.31 329.09 337.28 248      539,500.00      279,800.00 62 2,149,127.13    934,352.10     25.00 398.36 333.94
พิจิตร 165        549,187.50       247,863.00 174     4,019,600.25     1,711,303.30 9 3,470,412.75    1,463,440.30  5.45 631.92 590.42 181      545,000.00      244,000.00 -7 3,474,600.25    1,467,303.30  -3.87 637.54 601.35

พิษณุโลก 774     1,554,068.60       694,892.52 642     2,624,982.75     1,179,803.30 -132 1,070,914.15    484,910.78     -17.05 68.91 69.78 240   1,229,100.00      860,250.00 402 1,395,882.75    319,553.30     167.50 113.57 37.15
เพชรบูรณ 270     1,594,603.75       656,324.50 266     1,654,891.75        724,337.60 -4 60,288.00         68,013.10       -1.48 3.78 10.36 163   1,244,700.00      781,600.00 103 410,191.75       57,262.40-       63.19 32.96 -7.33

เปรียบเทียบปกอนและเปาหมาย

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554

พื้นที่ ปกอน ปนี้ เปรียบเทียบปกอน เปาหมาย เปรียบเทียบเปาหมาย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู , , , , , , , , , , , , ,
สุโขทัย 1,395     4,532,073.75    2,236,831.50 1,310     6,571,055.75     2,967,564.40 -85 2,038,982.00    730,732.90     -6.09 44.99 32.67 709   3,212,500.00   2,089,000.00 601 3,358,555.75    878,564.40     84.77 104.55 42.06
อุทัยธานี 128        263,415.21       126,136.12 115        625,407.50        294,412.00 -13 361,992.29       168,275.88     -10.16 137.42 133.41 124      250,500.00      146,000.00 -9 374,907.50       148,412.00     -7.26 149.66 101.65
รวม 3,695   12,520,588.25    5,685,182.00 3,346   23,658,892.13   10,471,526.35 -349 11,138,303.88  4,786,344.35  -9.45 88.96 84.19   2,031   9,499,200.00   5,562,650.00 1,315 14,159,692.13  4,908,876.35  64.75 149.06 88.25
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รอยละ จํานวน รอยละ

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554

เปรียบเทียบปกอนและเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

พื้นที่ ปกอน ปนี้
เปรียบเทียบปกอน

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 239      584,827.50        258,533.00 165     1,176,095.00      534,824.25 -74 591,267.50       276,291.25 -30.96 101.10 106.87 180           642,350.00      291,600.00 -15 533,745.00      243,224.25     -8.33 83.09 83.41
ตาก 335   2,815,822.75     1,186,939.18 364     4,298,232.00   1,845,129.40 29 1,482,409.25    658,190.22     8.66 52.65 55.45 279        2,821,705.00   1,178,100.00 85 1,476,527.00   667,029.40     30.47 52.33 56.62

นครสวรรค 389      626,589.19        277,662.18 310     2,688,627.13   1,214,152.10 -79 2,062,037.94 936,489.92 -20.31 329.09 337.28 264           789,400.00      339,000.00 46 1,899,227.13   875,152.10     17.42 240.59 258.16
พิจิตร 165      549 187 50        247 863 00 174     4 019 600 25   1 711 303 30 9 3 470 412 75    1 463 440 30  5 45 631 92 590 42 139        1 051 162 00      471 700 00 35 2 968 438 25   1 239 603 30  25 18 282 40 262 79

รอยละ จานวน รอยละจานวน

พิจิตร 165      549,187.50        247,863.00 174     4,019,600.25   1,711,303.30 9 3,470,412.75    1,463,440.30  5.45 631.92 590.42 139        1,051,162.00      471,700.00 35 2,968,438.25   1,239,603.30  25.18 282.40 262.79
พิษณุโลก 774   1,554,068.60        694,892.52 642     2,624,982.75   1,179,803.30 -132 1,070,914.15 484,910.78 -17.05 68.91 69.78 586        1,420,400.00      635,300.00 56 1,204,582.75   544,503.30     9.56 84.81 85.71
เพชรบูรณ 270   1,594,603.75        656,324.50 266     1,654,891.75      724,337.60 -4 60,288.00 68,013.10 -1.48 3.78 10.36 209        1,446,768.00      654,100.00 57 208,123.75      70,237.60       27.27 14.39 10.74
สุโขทัย 1,395   4,532,073.75     2,236,831.50 1,310     6,571,055.75   2,967,564.40 -85 2,038,982.00 730,732.90 -6.09 44.99 32.67 1,216        5,649,391.00   2,528,300.00 94 921,664.75      439,264.40     7.73 16.31 17.37
อุทัยธานี 128      263,415.21        126,136.12 115        625,407.50      294,412.00 -13 361,992.29 168,275.88 -10.16 137.42 133.41 104           280,930.00      108,200.00 11 344,477.50 186,212.00 10.58 122.62 172.10
รวม 3,695 12,520,588.25 5,685,182.00 3,346 23,658,892.13 10,471,526.35 -349 11,138,303.88 4,786,344.35 -9.45 88.96 84.19   2,977      14,102,106.00   6,206,300.00 369 9,556,786.13   4,265,226.35  12.40 67.77 68.72
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเงนิสงคลัง
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 นางสดศรี  พงศอุทัย  ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 6 และคณะ ตรวจเยี่ยมบริษัท เบียรไทย (1991) 

จํากัด (มหาชน)   อ.คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร    

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
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นายพงษภาณุ เศวตรุนทร อธิบดีกรมสรรพสามิต ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแกขาราชการ

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และพื้นที่ในการนี้ อธบิดีพรอมคณะผูบริหารระดับสูง รวมชมผลงานสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ ในการจับกุมสุราพิเศษรีเจนซี่ปลอมและบุหรี่ตางประเทศที่ไมติดแสตมปยาสูบ    

ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอรรีสอรท & สปา จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 
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นายพงษภาณุ เศวตรุนทร อธิบดีกรมสรรพสามิต เปนประธานในพิธีเปด Smart office ณ สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย โดยมีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒนวิไชย รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย รวมในพิธี 

พรอมแถลงขาวการจับกุมสุราพิเศษปลอม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 
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  นายพงษภาณุ เศวตรุนทร อธิบดีกรมสรรพสามิต เปนประธานในพิธีปดศูนยประสานรวมตรวจจุดสกดั 

และทําลายสุราของกลาง โดยมีนายอภิชาติ เทียวพานิช รองผูวาราชการจังหวัดแพร และเจาหนาที่

สรรพสามิตพื้นที่รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
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