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สวัสดีครบั....ท่านผูอ้่านทกุท่าน 

จลุสารส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6   ฉบับนี้  มาท่ามกลางบรรยากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อย 

เดี๋ยวรอ้น  เดี๋ยวฝนตก  ท าใหห้ลายๆ พ้ืนท่ีของประเทศมีฝนฟ้าคะนอง  เกิดน า้ท่วมขัง   จึงขอใหท้่าน

ผูอ้่านรกัษาสขุภาพดว้ยและเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอใหน้ าร่มตดิตวัไปดว้ยเสมอนะครบั จะไดไ้มเ่ปียกฝน 
  

จลุสารส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6  ปีท่ี 4  ฉบับท่ี 3  ประจ าเดือนเมษายน  ถึง  เดือน

มิถนุายน 2555    ขอน าเสนอท่านดว้ยเร่ืองของ มมุ ESC ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตามไปดว้ย 5 วิธี

ดแูลรักษาแฟลชไดรส์ดุรัก กฎหมายเกี่ยวกับ หลักการจัดท าบันทึกการจับ  ตามดว้ย 11 กิริยาประจ า 

กบัค าเตอืนสขุภาพ กบั กลัน้ใจพิชิตไขมนั กบั 10 เทคนคิสัน้ๆ ท่ีไดผ้ล  ผ่อนคลายไปกบัข าขนั ตอ่ดว้ยผล

การปฏิบตังิาน แลว้มาเพลิดเพลินกบัภาพกิจกรรมตา่งๆ  ท่ีนา่สนใจในไตรมาสท่ีผา่นมาครบั 

 
       

        พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ครบั... 
 

    บรรณาธิการ   

                                                   กรกฎาคม  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

บทความนี้หรือข้อคิดเห็น ข้อเขียนใด ๆ ที่ลงพิมพ์ในจุลสารฉบับนี้ 

เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ผูกพันกับทางราชการแต่อย่างใด 
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     1. เก็บไว้ใกล้ตัว-ไม่ต้องกลัวหาย 

      2. ระวังไวรัส 

      3. เข้ารหัสข้อมูล เพื่อรักษาความลับ 
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      4. ส ารองข้อมูลให้เป็นนิสัย 

             

      5. ถอดแฟลชไดรอ์อกจากเครื่องอย่างถูกต้อง 
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                                                                                  ส่วนกฎหมาย  ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖ 
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          พฤติกรรมเคยชินของร่างกายที่ท ามานาน อาจไม่ใช่แค่นิสัยทั่ว ๆ ไป แต่หลายแอ็คชั่น คือการประท้วง 
หรือค าเตือนแบบเงียบ ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ใครที่ไม่เพิกเฉยย่อมค้นพบความผิดปกติ และรักษาอาการได้ก่อน
เกิดอันตราย  
           
                

                  กัดเล็บ 
      สาเหตุ : ขาดแคลเซียม แร่ธาตุ 
      ค าเตือนและวิธีแก้ไข : เล็บมีแร่ธาตุชนิดเดียวกับกระดูก คือ โซเดียม แคลเซียม โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง และสังกะสี การกัดเล็บช่วยให้หายเครียด เพราะมีการกระท าที่เก่ียวข้องกับปาก 
สืบเนื่องไปถึงการคลายปมออติปุส (Oedipus) ในทางจิตวิทยา ถ้าอยากเลิกนิสัยเช่นนี้ ให้กินแร่ธาตุดังกล่าว
อย่างสม่ าเสมอ 
                              

                หนังด้านที่ต้นแขน 
          สาเหตุ : ขาดซีบัม 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : รอยตะปุ่มตะป ่าเล็ก ๆ บนผิวหนัง ไม่ว่าจะใช้กรรมวิธีใดก็ไม่สามารถขจัดเนื้อ
หนังที่แห้งกร้าน มีผลวิจัยยืนยันว่า อาการเช่นนี้เกิดขึ้นจากการขาดซีบัม เมื่อขาดซีบัมท าให้เคอราตินพอกพูน 
ผลที่ตามมาก็คือ ผิวหนังหยาบกระด้างแห้งกร้าน วิธีการที่จะเพ่ิมซีบัมให้กับชั้นผิว ก็คือ กินปลาที่มีไขมันสูง 
หรือน้ ามันปลา น้ ามันมะกอก ไข่ วอลนัต น้ ามันเมล็ดปอ 
 
                 นั่งไขว่ห้าง 
          สาเหตุ : ความดันเลือดต่ า 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : การที่ร่างกายติดนั่งท่านี้ ก็เพ่ือจะรักษาเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงในปริมาณที่สมดุล 
ป้องกันไม่ให้ความดันเลือดต่ ามากกว่าปกติ เพราะในกรณีท่ีเราลุกข้ึนพรวดพราดกะทันหัน เลือดจะถูกล าเลียง
มายังส่วนขามากกว่าปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งก็จะเกิดความเสี่ยงในการเป็นความดันต่ า อาจจะถึงข้ันท า
ให้เป็นลมได้            

http://health.kapook.com/
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                   ผิวเหลือง 

          สาเหตุ : ต่อมไทรอยด์ท างานน้อย 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : ผิวเหลืองในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงผิวเหลืองตามธรรมชาติที่ชาวเอเชียสายพันธุ์
มองโกลอยด์ได้รับถ่ายทอดมา แต่หมายถึง ผิวเหลือง ที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ พบได้บ่อย และ
ไม่ค่อยมีอันตรายร้ายแรง ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานน้อย ท าให้ภูมิต้านทานไม่สามารถผลิตไทรอกซิน ซึ่งจะ
เปลี่ยนสารต้านอนุมูลอิสระเป็นเรตินอลได้อย่างเพียงพอ และถ้ามีแคโรทีนมากเกินไป และร่างกายไม่สามารถ
จัดการได้อย่างทั่วถึง ผลลัพธท์ี่จะเกิดก็คือ ผิวเหลือง 
 
                   เลือดก าเดาไหล/เลือดออกตามไรฟัน 

          สาเหตุ : ขาดวิตามินเค หรือวิตามินซี 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : เลือดก าเดาไหลเป็นสัญญาณแสดงว่า ระบบเลือดไม่ยอมจับตัวเป็นลิ่ม 
สันนิษฐานว่า อาจขาดโปรตีนโพรทรอมบิน และวิตามินเค หรือถ้าเลือดออกตามไรฟันก็แสดงว่า ขาดวิตามินซี 
วิธีการแก้ไข ก็เพียงแค่รับประทานอาหาร รวมถึงผัก และผลไม้ท่ีอุดมไปด้วยสารอาหาร และวิตามินเหล่านี้ 
เช่น บร็อกโคลี และผักโขม 
 
                  ขย้ีตา 
 
          สาเหตุ : เครียด 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : แม้จะไม่ได้ระคายเคืองตา แต่ก็มักจะขยี้ตาบ่อย ๆ การขยี้ตาเป็นหนึ่งในกลไก
บรรเทาความเครียดของร่างกาย เมื่อขยี้ตา กล้ามเนื้อบริเวณนัยน์ตาซึ่งเชื่อมติดกับประสาทสมองเส้นที่ 10 
ควบคุมการเต้นของหัวใจ และท าให้หัวใจเต้นช้าลงจะถูกกระตุ้น เราจึงรู้สึกผ่อนคลาย หากมีอาการเช่นนี้  
บ่อย ๆ ต้องหาสาเหตุที่ท าให้คุณเครียดแล้วแก้ไข 
 
                   มือสั่น 
 
          สาเหตุ : ขาดแมกนีเซียม และวิตามินบี 1  
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : โดยปกติร่างกายควรได้รับวิตามินบี 1 และแมกนีเซียมในปริมาณท่ีเหมาะสม
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือระบบสมดุลในร่างกาย แต่ในคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือคนธรรมดาทั่วไปที่มักจะมี
อาการมือสั่น เกิดจากการขาดวิตามินบี 1 และแมกนีเซียม ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมเส้นประสาท เป็นเหตุให้เกิด
อาการสั่น และชักกระตุก การรักษาบรรเทาที่ดีคือ การกินอาหารที่มีวิตามินบี 1 และแมกนีเซียมเป็นประจ า 
แล้วอาการจะค่อย ๆ หายไป 
 
                   เหงื่อออกมาก 
 
          สาเหตุ : เบาหวาน / ขาดโครเมียม 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : หากไม่ใช่คนร่างท้วมอ้วน ไม่ใช่สตรีวัยใกล้หมดประจ าเดือน แต่กลับมีภาวะ
เหงื่อออกมากกว่าปกติ ให้ระวังจะเป็นโรคเบาหวาน ทั้งประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สอง หากเป็นประเภท   
ที่หนึ่ง (คนที่เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็ก) จะมีอาการร้อนภายในร่างกาย และท าให้ต่อมเหงื่อต้องท างานหนัก  



11  

เนื่องจากถูกรบกวน เพราะมีเลือดหมุนเวียนน้อย ส่วนประเภทที่สองนั้น อาจมีเหงื่อออกมากผิดปกติโดยเฉพาะ
บริเวณรักแร้ เนื่องจากอินซูลินเปลี่ยนแปลงระดับอย่างกะทันหัน ซึ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยระบุแล้วว่า โครเมียม
สามารถรักษาระดับน้ าตาลในเลือด และลดระดับอินซูลินได้ หากใครมีอาการสูญเสียเหงื่อมากลองหาโครเมียม
มาบริโภคเสริม เพ่ือรักษาระดับอุณหภูมิให้ปกติ 
                    

                   ปลายจมูกยับย่น 
 
          สาเหตุ : โรคภูมิแพ้ 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข :  เนื่องจากจมูกเป็นด่านแรก ป้องกันสิ่งระคายเคืองในอากาศที่เข้าสู่ร่างกาย   
ถ้าหากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงพอ เมื่อสูดหายใจเอาสารที่แพ้เข้าไป ก็อาจเกิดอาการจมูกยับย่น อักเสบ 
และถ้าหากยังไม่สามารถหาสาเหตุของอาการแพ้ได้  ควรรีบไปรับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่า      
นิ่งนอนใจ 
 
                    ผิวลาย 
 
          สาเหตุ : ขาดสังกะสี 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : ผิวหนังแตกลายงา อาจเกิดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เช่น เมื่อย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่น แนะน าให้รับประทานแร่ธาตุสังกะสี เพราะสังกะสีจะช่วยสังเคราะห์
คอลลาเจน ช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นตัว ชุ่มชื่น ลดอาการผิวลาย โดยมากจะพบในหอย  (โดยเฉพาะ  
หอยนางรม) จมูกข้าว ชีส ไข่ และเนื้อ 
 
                     ขี้หูเยอะ 
 
          สาเหตุ : ขาดไขมันที่จ าเป็น 
          ค าเตือนและวิธีแก้ไข : ขี้หูมีหน้าที่ท าความสะอาด หล่อลื่น และป้องกันช่องหู ด้วยการดักจับฝุ่น
ละอองและน้ า โดยทั่วไปจะตกสะเก็ดและร่วงออกมาเอง แต่ถ้าขี้หูเกิดการจับตัวเป็นก้อนแข็ง และอุดตันอยู่ใน
รูหู ท าให้หูอ้ือหรือรู้สึกคัน เกิดจากการขาดไขมันที่จ าเป็นที่เรียกว่า อีเอฟเอ ซึ่งควบคุมสารประกอบชนิดหนึ่ง
อยู่ เมื่อร่างกายขาด อีเอฟเอ สารประกอบชนิดนี้ก็จะเพ่ิมปริมาณข้ึน ท าให้ร่างกายก าจัดด้วยการผลิตขี้หู
ออกมามากผิดปกติ 
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กลั้นใจพิชิตไขมันกับ 10 เทคนิคสั้น ๆ ที่ได้ผล 
วิธีการลดน า้หนักท่ีดีและได้ผลนัน้ ส่วนมากจะเป็นวิธีท่ีเรา

จ าเป็นต้องท าเป็นประจ าสม ่ าเสมอ  และต้องอาศัยความอดทน     
เหน็ดเหน่ือย  และก า ลังใจท่ีค่อนข้างสูง เพื่ อให้ได้มาซึ่ งรูปร่าง           
ท่ีสวยงามสมส่วน และสุขภาพดี ส าหรับวันนีผู้้เขียนขอเสนอเทคนิค 
สัน้ ๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ลองน าไปปรับใช้ดูกัน รับรองว่า     
ลดพลังงานท่ีได้รับจากอาหารต่อวันลงไปได้มากโข 

      1. ทุกครัง้ทีส่ ั่งชา กาแฟ และเครือ่งดืม่ทีใ่ชน้ ้าตาลเป็นสว่นประกอบ ควรสั่งแบบ        
"หวานน้อย" แตถ่า้รูส้กึรบัไมไ่ด้กบัการขาดหายไปของรสชาตคิวามหวานมนั ลองเปลีย่นมาหา       
ความสดชืน่จากสมูทตี้ผลไมส้ดแทน ไดท้ ัง้ประโยชน์ ท ัง้ความสดชืน่ และวติามนิตลอดช่วงบา่ย         
ของการท างาน 
 

      2. เวลาทีเ่หมาะทีสุ่ดส าหรบัการจบัจา่ยซ้ือกบัขา้วของผูอ้า่นทีต่อ้งการลดน ้าหนกัคอื      
"ชว่งหลงัรบัประทานอาหารเทีย่งเสร็จใหม ่ๆ" เน่ืองจากฮอร์โมนทีค่วบคมุความหวิจะหยุดท างาน        
เราจงึสามารถซ้ือกบัขา้วโดยไมไ่ดร้บัอทิธพิลของความ "อยากกนิ" แตส่มองจะส ั่งใหพ้จิารณาถงึ       
"คณุคา่ทีไ่ดร้บั" จากอาหารมากขึน้ 
 

      3. ทุกคร ัง้ทีป่รุงอาหารใหใ้ชน้ ้ามนัมะกอกแทนเนย และใหเ้ปลีย่นขา้วขาวเป็น               
ขา้วซอ้มมือ ดงึหนงัไกอ่อกจากเน้ืออกทุกคร ัง้กอ่นการปรุงอาหาร และสุดทา้ยใหท้ าใจตดั             
แคบหมูท ัง้แบบทีมี่มนัและไรม้นัออกไปจากเมนูอาหารตลอดชีวติ 
 

      4. พูดค าวา่ "ขอบคณุครบั/คะ่ ผม/ดฉินัไม่ชอบรบัประทานของหวาน" ทุกครัง้ที ่     
ถูกเสนอใหร้บัประทานของหวานตบทา้ยม้ืออาหาร ชว่ยลดพลงังานตอ่ม้ือไดอ้ยา่งน้อย 150 กโิล
แคลอรี ซึง่เทียบได้กบัขา้วประมาณครึง่จาน 
 

      5. ถา้ทา่นผูอ้า่นจ าเป็นตอ้งรบัประทานไอศกรีม ใหเ้ลือกรบัประทานแบบซอร์เบท 
(Sorbet) แทนไอศกรีมแบบปกต ิเน่ืองจากซอร์เบทเป็นไอศกรีมปราศจากสว่นประกอบของ     
ครีม และถา้เป็นคนเสพตดิการรบัประทานไอศกรีม สามารถหลีกเลีย่งการรบัประทานไอศกรีม     
ไดด้ว้ยการน ากลว้ยหอมผสมกบัน ้าผลไม ้หรือน ้าผกั น าไปแชใ่นชอ่งแช่แข็ง เก็บไวท้านทดแทน
ไอศกรีมปกติ 
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      6. หลีกเลีย่งการรบัประทานมายองเนสเทา่ทีท่ าได ้โดยเฉพาะสว่นประกอบ      ..
ในไสแ้ซนด์วชิทีข่ายในช่วงเชา้ ๆ รูห้รือไมว่า่เราสามารถทดแทนมายองเนสไดด้ว้ย      
โยเกร์ิตรสจืดแบบไขมนัต ่า 
 

      7. เปลีย่นจากการรบัประทานสลดัน ้าขน้ มาเป็นสลดัน ้าใส เราคงรูส้กึทุกข์ใจ
ไมใ่ชน่้อยใชไ่หมครบั ทีอุ่ตสา่หง์ดขา้วแสนอร่อยมารบัประทานสลดัผกัสด แตอ่าหาร         
ทัง้สองจานกลบัใหพ้ลงังานเทา่ ๆ กนั 
 

      8. หลีกเลีย่งอาหารทีมี่สว่นประกอบของไขมนัสูง เช่น อาหารทีผ่า่นการทอด   
จนสุก หรืออาหารทีมี่การชุบแป้งทอด เชน่ กล้วยทอด ไก่ทอด หมูทอด หรืออาหารจ าพวก
เน้ือสตัว์แปรรูปทีไ่ม่สามารถคาดเดาไดว้า่ประกอบดว้ยไขมนัจ านวนมากน้อยเทา่ใด เชน่ 
กุนเชียง ไส้กรอก หมูยอ และแหนม เลือกรบัประทานเน้ือไกส่ว่นอกลอกหนงั ทดแทน       
เน้ือหมู หรือเน้ือววั และถา้ใหด้ีทีสุ่ด ควรรบัประทานอาหารทีป่รุงจากเน้ือปลา โดยใช ้    
วธีิการยา่งหรือนึ่งอยา่งสม ่าเสมอ 
 

      9. ดืม่น ้าสะอาดใหค้รบวนัละ 8-10 แกว้ตอ่วนั แตถ่้าใหดี้กวา่นัน้ ใหเ้ลือกจบิชา
เขียวแทนน ้าเปลา่เพราะจะชว่ยเพิม่อตัราการเผาผลาญพลงังานในระหวา่งวนัได้ 
 

      10. ลดความถีข่องการไปนั่งรบัประทานอาหารนอกบา้นลงใหเ้หลือน้อยทีสุ่ด 
การไปนั่งรบัประทานอาหารคร ัง้หนึ่งมกัจะท าใหเ้รารบัประทานอาหารในปรมิาณมากถงึ 
1,999  กโิลแคลอรีต่อม้ือ ซึ่งพลงังานระดบัน้ีเราตอ้งใชเ้วลาวิง่เพือ่เผาผลาญนานถงึ  2    
ชั่วโมงเต็ม 

                                                 ทีมา : www.kapook.com ขอ้มูลจาก 

                                                                                                   

 

http://www.kapook.com/
http://www.kapook.com/
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> กบ ฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างก าแพงวัด 
> ทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกเดินบิณฑบาตต้ังแต่เช้ามืด พอพระกลับมา 
> ถึงวัดเพื่อฉันเช้า… 
> กบมันนึกในใจ อยากเกิดเป็นพระ เป็น พระสบายดี มีคนถวายอาหารให้กินทุกวัน .. 
> เมื่อพระฉันเสร็จ ก็น าอาหารท่ีเหลือมากมายนัน้ไปให้เด็กวัดกินต่อ 
> แล้วเด็กวัดก็กินกันอย่าง เอร็ดอร่อย .. 
> ตอนนี้ กบเปลี่ยนใจ อยากเกิดเป็นเด็กวัด แล้ว เพราะสบายกว่าพระ 
> มันเห็นเด็กวัดหลายคนต่ืนสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้ 
> สบายกว่าเยอะเลย… เมื่อเด็กวัดกินเสร็จ 
> ก็โกยเศษอาหารท่ีเหลือท้ังหมดให้หมาวัดไปกินแล้วเด็กวัดทุกคนก็ไปช่วยกันล้าง จาน… 
> ถึงตอนนี้ กบเปลี่ยนใจ อยากเกิดเป็นหมาวัด แล้ว เพราะไม่ต้องล้างจาน 
> เหมือนเด็กวัด สบาย กว่า … 
> พอหมาวัดกินอาหารเสรจ็ก็แยกย้ายไปท าหน้าท่ีเฝา้บริเวณวัด 
> คอยเห่าคนแปลกหน้า… ฝูงแมลงวันก็บนิมาตอมและกินเศษอาหารต่อจากหมาวัด 
> ถึงตอนนี้ กบเปลี่ยนใจ(อีกแล้ว) อยากเกิดเป็นแมลงวัน 
> เพราะสบายที่สุดไม่ต้องท าอะไรเลย หน าซ้ า ยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วย… 
> ขณะท่ีเจ้ากบฟุ้งซ่านก าลังคิดเพลินๆอยู่นัน้ พอดีหนัมาเห็นแมลงวนับินมาใกล้ๆ 
> จึงใช้ลิน้ตวัดเอาแมลงวัน เข้าปากตัวเองกินโดยสัญชาตญาณ .. 
> ถึงตอนนี้ กบฟุ้งซ่านจึงบรรลุธรรมฉับพลนั (Sudden knowledge) 
> คิดได้ว่า เอ้ อ เป็นตัวของเราเองนี่แหละ ดีท่ีสุดเลย (The best to beyourself) 
> จงเชื่อมั่นในตัวเอง (Be yourself) 

 

 



หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ ตามเอกสาร จ านวน ร้อยละ

ก าแพงเพชร                 7,636.806                 6,009.589                 1,627.217                      27.08                   6,238.975                 1,397.830                      22.40

ตาก                      66.574                      65.743                        0.831                        1.26                        67.158 -                      0.583 -                      0.87

นครสวรรค์                 1,202.258                 1,260.644 -                    58.386 -                      4.63                   1,023.188                    179.069                      17.50

พจิิตร                        7.208                      18.530 -                    11.321 -                    61.10                        16.035 -                      8.827 -                    55.05

พษิณุโลก                      19.594                      19.494                        0.100                        0.51                        17.723                        1.871                      10.56

เพชรบูรณ์                      10.842                      15.859 -                      5.016 -                    31.63                        15.381 -                      4.539 -                    29.51

สุโขทยั                      28.399                      24.342                        4.057                      16.67                        25.056                        3.343                      13.34

อุทยัธาน ี                      11.194                      12.105 -                      0.912 -                      7.53                        11.750 -                      0.556 -                      4.73

ยอดรวมภาคที่6                 8,982.875                 7,426.306                 1,556.570                      20.96                   7,415.266                 1,567.608                      21.14

ประมาณการ

ผลการจัดเก็บรายได้ ส านกังานสรรพสามติภาคที่ 6 (รายพืน้ที)่

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - มถุินายน 2555)

จังหวัดเจ้าของเงิน เก็บได้จริง 2555 เก็บได้ปีที่แล้ว 2554
เปรียบเทียบปีที่แล้ว(+)สูง(-)ต ่า เปรียบเทยีบประมาณการ(+)สูง(-)ต ่า

0

5,000

10,000  7,636.806  

 66.574  
 1,202.258  

 7.208   19.594   10.842   28.399   11.194  

ผลการจัดเกบ็รายได้ ส านักงานสรรพสามติภาคที ่6                                                                                                               
ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54-ม.ิย.55) 

ก ำแพงเพชร  ตำก  นครสวรรค ์ พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทยั  อุทยัธำนี  

หน่วย : ล้านบาท 
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ ตามเอกสาร จ านวน ร้อยละ
ภาษนี า้มนัและผลิตภณัฑ์น า้มนั                        9.229                    119.810 -                  110.581 -                    92.30                          5.611                        3.618                      64.48

ภาษรีถยนต์                        0.806                        0.396                        0.410                    103.54                               -                          0.806                           -   

ภาษเีบียร์                 7,626.993                 5,998.517                 1,628.476                      27.15                   6,228.471                 1,398.522                      22.45

ภาษยีาสูบ                        9.346                      14.051 -                      4.705 -                    33.49                        14.202 -                      4.856 -                    34.19

ภาษสุีรา                 1,060.635                    991.967                      68.668                        6.92                      864.480                    196.155                      22.69

     - สุราชุมชน                      99.090                    109.146 -                    10.056 -                      9.21                      110.726 -                    11.636 -                    10.51

     -บริษทัสีมาฯ                    961.545                    882.821                      78.724                        8.92                      753.754                    207.791                      27.57

ภาษเีคร่ืองดืม่                    247.635                    267.649 -                    20.014 -                      7.48                      276.148 -                    28.513 -                    10.33

     - บริษทัเสริมสุขฯ                    231.935                    253.346 -                    21.411 -                      8.45                      262.867 -                    30.932 -                    11.77

     - เคร่ืองดืม่                      15.700                      14.303                        1.397                        9.77                        13.281                        2.419                      18.21

ภาษรีถจักรยานยนต์                        3.655                        5.894 -                      2.239 -                    37.99                               -                          3.655                           -   

ภาษแีบตเตอร่ี                        0.004                        0.022 -                      0.018 -                    81.82                               -                          0.004                           -   

ภาษสีถานบริการ-สนามกอล์ฟ                        1.126                        1.365 -                      0.239 -                    17.51                          1.427 -                      0.301 -                    21.09

ภาษสีถานอาบน า้หรืออบตัวและนวด                        0.602                        0.830 -                      0.228 -                    27.47                          0.852 -                      0.250 -                    29.34

ภาษผีลิตภณัฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง                        0.137                        0.093                        0.044                      47.31                          0.093                        0.044                      47.31

ภาษไีนท์คลับและดิสโก้เธค                        5.288                        5.079                        0.209                        4.11                          5.163                        0.125                        2.42

รายได้เบ็ดเตล็ด                      17.419                      20.634 -                      3.215 -                    15.58                        18.820 -                      1.401 -                      7.44

รวมทั้งส้ิน                 8,982.875                 7,426.307                 1,556.568                      20.96                   7,415.267                 1,567.608                      21.14

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - มถุินายน 2555)

ประมาณการ
ประเภทสินค้า เก็บได้จริง เก็บได้ปีที่แล้ว

เปรียบเทียบปีที่แล้ว(+)สูง(-)ต ่า เปรียบเทยีบประมาณการ(+)สูง(-)ต ่า

ผลการจัดเก็บรายได้ ส านกังานสรรพสามติภาคที่ 6 (รายสินค้า)
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คดี ค่าปรับ เงืนส่งคลงั คดี ค่าปรับ เงินส่งคลงั คดี ค่าปรับ เงินส่งคลงั คดี ค่าปรับ เงินส่งคลงั คดี ค่าปรับ เงินส่งคลงั คดี ค่าปรับ เงินส่งคลงั คดี ค่าปรับ เงินส่งคลงั
ก าแพงเพชร 165     1,176,095.00       534,824.25 70        219,313.65         98,075.46 -95 -956,781.35 -436,748.79 -57.58 -81.35 -81.66 158       752,900.00       527,100.00 -88 -533,586.35 -429,024.54 -55.70 -70.87 -81.39

ตาก 364     4,298,232.00    1,845,129.40 383     2,930,497.50     1,260,667.50 19 -1,367,734.50 -584,461.90 5.22 -31.82 -31.68 349    4,214,517.00    1,817,100.00 34 -1,284,019.50 -556,432.50 9.74 -30.47 -30.62

นครสวรรค์ 310     2,688,627.13    1,214,152.10 255     1,829,681.25        821,527.50 -55 -858,945.88 -392,624.60 -17.74 -31.95 -32.34 298    2,389,000.00    1,107,300.00 -43 -559,318.75 -285,772.50 -14.43 -23.41 -25.81

พิจิตร 174     4,019,600.25    1,813,903.30 168        956,334.00        427,984.80 -6 -3,063,266.25 -1,385,918.50 -3.45 -76.21 -76.41 164    3,598,000.00    1,788,500.00 4 -2,641,666.00 -1,360,515.20 2.44 -73.42 -76.07

พิษณุโลก 642     2,624,982.75    1,179,803.30 481     3,118,274.75     1,402,904.70 -161 493,292.00 223,101.40 -25.08 18.79 18.91 613    2,631,389.00    1,181,700.00 -132 486,885.75 221,204.70 -21.53 18.50 18.72

เพชรบูรณ์ 276     1,702,891.75       745,937.60 304     1,088,223.50        479,169.20 28 -614,668.25 -266,768.40 10.14 -36.10 -35.76 263    1,724,200.00       753,800.00 41 -635,976.50 -274,630.80 15.59 -36.89 -36.43

สุโขทยั 1,310     6,571,055.75    2,967,564.40 1,455     5,542,027.75     2,849,601.80 145 -1,029,028.00 -117,962.60 11.07 -15.66 -3.98 1,244    4,768,700.00    2,861,300.00 211 773,327.75 -11,698.20 16.96 16.22 -0.41

อุทยัธานี 115        625,407.50       294,412.00 128        442,060.00        202,257.00 13 -183,347.50 -92,155.00 11.30 -29.32 -31.30 112       477,200.00       273,100.00 16 -35,140.00 -70,843.00 14.29 -7.36 -25.94
รวม 3,356   23,706,892.13  10,595,726.35 3,244   16,126,412.40     7,542,187.96 -112 -7,580,479.73 -3,053,538.39 -3.34 -31.98 -28.82  3,201  20,555,906.00  10,309,900.00 43 -4,429,493.60 -2,767,712.04 1.34 -21.55 -26.85

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ผลการปราบปราม ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555

เปรียบเทียบปีก่อนและเป้าหมาย

พืน้ที่
ปีก่อน ปีนี้

เปรียบเทยีบปีก่อน
เป้าหมาย
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ปีนี ้
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แผนภูมแิสดงการเปรียบเทยีบจ านวนเงินค่าปรับ 
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แผนภูมแิสดงการเปรียบเทยีบจ านวนเงินส่งคลงั 
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

พ.ร.บ.สุรำ (คด)ี 2,578 2,606 28 1.09 2,451 155 6.32
พ.ร.บ.สุรำ (ค่ำปรับ) 8,060,434.00 7,535,490.00 -524,944.00 -6.51          8,461,500.00 -926,010.00 -10.94
พ.ร.บ.สุรำ (เงินส่งคลงั) 3,686,605.30 3,778,150.50 91,545.20 2.48          4,876,575.00 -1,098,424.50 -22.52
พ.ร.บ.ยำสูบ (คด)ี 428 382 -46 -10.75 410 -28 -6.83
พ.ร.บ.ยำสูบ (ค่ำปรับ) 2,635,702.13 2,054,052.40 -581,649.73 -22.07          2,356,625.00 -302,572.60 -12.84
พ.ร.บ.ยำสูบ (เงินส่งคลงั) 1,054,280.85 821,620.96 -232,659.89 -22.07             945,560.00 -123,939.04 -13.11
พ.ร.บ.ไพ่(คด)ี 0 1 1 - 0 1 -
พ.ร.บ.2527 (คด)ี 350.00 255 -95 -27.14 340 -85 -25.00
พ.ร.บ.2527 (ค่ำปรับ) 13,010,756.00 6,536,870.00 -6,473,886.00 -49.76          9,737,781.00 -3,200,911.00 -32.87
พ.ร.บ.2527 (เงินส่งคลงั)          5,854,840.20 2,942,416.50 -2,912,423.70 -49.74 4,487,765.00 -1,545,348.50 -34.43
 รวม (คด)ี 3,356.00 3,244 -112 -3.34 3,201 43 1.34
 รวม (ค่ำปรับ) 23,706,892.13 16,126,412.40 -7,580,479.73 -31.98 20,555,906.00 -4,429,493.60 -21.55
รวม (เงินส่งคลงั) 10,595,726.35 7,542,187.96 -3,053,538.39 -28.82 10,309,900.00 -2,767,712.04 -26.85

เปรียบเทียบเป้ำหมำย

ผลกำรปรำบปรำม ของส ำนักงำนสรรพสำมติภำคที่ 6
ระหว่ำงวนัที่  1  ตุลำคม  2554 - 30 มถุินำยน  2555

ประเภทคดี ปีก่อน ปีนี้
เปรียบเทียบปีก่อน

เป้ำหมำย ปี

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

พ.ร.บ.สุรา พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ร.บ.2527 

ปีกอ่น 
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เป้าหมาย  

แผนภูมแิสดงจ ำนวนคดแียก พ.ร.บ. 

 -  

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000 ปีก่อน 
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เป้าหมาย  

แผนภูมแิสดงค่ำปรับแยก พ.ร.บ. 
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เป้าหมาย  

แผนภูมแิสดงเงนิส่งคลงัแยก พ.ร.บ. 
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"นางเบญจา  หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนางสดศรี  พงศ์อุทัย  

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เปิดส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์"  

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555 

ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ 
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นางสดศร ี พงศ์อุทัย ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และคณะ ร่วมเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
"สรรพสามิต มิติใหม่แห่งการบริการ (Innovative Service Dimensions of Excise)"  

วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555 
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต 
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สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สรรพสามิต มิติใหม่แห่งการบริการ" (Innovative Service Dimensions 

of Excise)  วันท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเท็ล 

แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที 6 ขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับส านักงาน

สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3 และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่

สมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบขยายผลสู่หน่วยงานในภาคที่ 5 และ ภาคที่ 6 
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สมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้"สรรพสามิต มิตใิหม่แห่งการบรกิาร"(Innovative Service Dimensions of Excise)"  

วนัที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555 

ณ โรงแรม ฮอลเิดย ์อนิน์ รสีอรท์ รเีจนท ์บชี ชะอ า จ.เพชรบุร ี โดยนางวรญัญา ครสิตร์กัษา ข้ึนเวทเีสวนา 

 



24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

       คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานต้นแบบของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
ออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต  ในส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่รับผิดชอบ 

 



 

 

 

 
 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 6 
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