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จุ ล ส า ร ฉ บั บ นี้ เ ป น ฉ บั บ ส ง ท า ย ข อ ง

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 เมื่อเริ่มตนปงบประมาณใหม

ก็ จ ะมาพร อมกั บ เป าหมายการปฏิ บั ติ ง านของ

ปงบประมาณใหมและบทบาทภารกิจใหมๆ เชน PMS, 
IDP ซึ่งเปนเรื่องที่เก่ียวของโดยตรงกับทุกๆ คน อยาก

รู ว า เกี่ ยวของอย าง ไร  มากนอยแค ไหน  เข า ไปดู

รายละเอียดใน Website  ของสํานักงานสรรพสามิต

ภาคที่ 6 ไดนะคะ   
เริ่มกาวเขาฤดูหนาวกันแลว หลายๆ พื้นที่

รวมทั้งภาค 6 อากาศเริ่มเย็นลง  การรักษารางกายให

อบอุน และออกกําลังกายสม่ําเสมอ จะชวยใหมีสุขภาพดี 

สามารถรับมือกับโรคภัยตางๆ ท่ีจะเขามาเยี่ยมเยือน

ในชวงนี้ และสิ่งสําคัญที่จะลืมไม ไดก็คือการรักษา

สุขภาพใจ  กองบรรณาธิการของเรามีความหวงใย

สุขภาพของทุกคน จึงไดสรรหาบทความที่เก่ียวกับการ

ดูแลสุขภาพ เชน ผูนํายุคใหมกับสมดุลแหงชีวิต โดย 

ดร.บุญชัย พิทักษดํารงกิจ ผูอํานวยการสํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่  6 ไดกรุณาเขียนบทความให  
บทความเรื่อง การพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีในวัน

พรุงนี้  และบทความ  กลับสูธรรมชาติกันเถอะ  มา

รวบรวมไวในเลม  อยาลืมวา... การดูแลกายและใจใหมี

สุขภาพดีไมมีตนทุนนะคะ  และที่สําคัญใครทํามาก

เทาไหรก็ไดกลับมามากเทานั้น อยากใหมีสุขภาพดีและมี
ความสุขกันทุกๆ คนคะ 

สําหรับมุมวิชาการ  กฎหมายนารู “ลูกนอง” 

ทุจริต “นาย” หนีไมพน  เปนเรื่องที่นาสนใจ เก่ียวของ

กับพวกเรามากๆ ไมวาจะเปนนายหรือลูกนอง อานกัน

ใหไดนะคะ...  สวนผลการปฏิบัติงานในฉบับนี้ซึ่งเปน

ฉบับสุดทายของปงบประมาณ เราไดรวบรวมผลการ

ปฏิบัติงานตลอดทั้งปมาไวรวมกัน และสรุปผลการออก

ตรวจเปรียบเทียบคดีและแนะนําขอกฎหมายของทุก

พื้ นที่ ภาย ในภาค  6   รวม ท้ังมีมุมกลองผลการ

ปราบปรามและภาพกิจกรรมสวยๆ ของพวกเราชาว

สรรพสามิตภาคที่ 6  มาใหดูกัน มีใครกันบาง สวยหลอ

แคไหน มองหากันเองนะ  แลวพบกันอีกในฉบับหนา 

สวัสดีคะ   

    

  

   บรรณาธิการ   
                                            15  ตุลาคม 2552 
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ารลงทะเบียน

รกี่ฉบับและเ

 แมจะไมสาม

ายการบังคับบ

ตัวก็ตาม  กระ
การแผนดิน 

ลวเสร็จในชว

ทางเดียวกันเป

กรองงานโดย

ธิภาพและปร

ประมาณแผน

ตยสุจริตเทาน

ความระมัดร

และสอดสองดู

หตุผลความสํ

“ลูกนอง”
ปนความผิดท

มิดของ “ลู

ดสวนความรั

 ไป   ดังเชน
หนาที่สรรพา

องประชาชน

งยักยอกเงินภ

มเห็นของกระ

เสียหายในอัต

่ยวของกับกา

เภอในฐานะผู

และมีหนาทีต่

จะตองใชควา

แคชเชียรเช็ค

ดโดยงายและ

นคุมเช็คที่จัด

เปนของผูใด

มารถควบคุมก

บัญชา”  ใน
ะนั้นก็ตองยอ

 ซึ่งเปนประโ

วงเวลาหนึ่งเว

ปนอยางดีแล

ยผูมีความรูค

ะสิทธิผลของ

นดิน  ความ

นั้น  แตยังห
ระวังในการกํ

ดแูลไมเปดโอ

สําคัญดังกลา

”ทุจริต 
ทางวินัยหรือค

ลูกนอง” ห
ับผิดไวชัดเจ

น  ตามคําพิพ

ากรทุจริตนํา

ทําใหย

ภาษีของรัฐไป

ะทรวงการคลั

ตรารอยละ  ๔
ารทุจริตและมิ

ผูบังคับบัญชา

ตองควบคุมดู

ามระมัดระวัง

คที่แลกซื้อจาก

ะอยูในภาวะวิ

เก็บประจําวนั

สมุดคุมเช็คจึ

การทุจริตได 

นระบบราชกา

อมรับวาการมี

โยชนของมห

วลาใดและถึง

วก็ตามหากไ

วามเชี่ยวชาญ

งงานอยางหลี

มสําคัญมิไดมี

หมายรวมถึงก

ากับดูแลให

อกาสใหเกิดก

ว  จึงเปนที

“นาย”  ห
ความผิดทางล

หรือ “นาย

น แตใหเปน
พากษาศาลปก

เช็คที่มิใชเช็ค

ยอดเงินที่ตอ

ปเปนประโยช

ลังใหสรรพาก

๔๐  และรอย
มิไดมีผลประ

าสูงสุดมีหนา

ดแูลเงินภาษจีํ

ดแูลโดยรอบ

กธนาคารกรงุ

วสัิยที่กระทําไ

นซึง่จะทําใหต

จงึเปนเครื่อง

จุลสาร สรร

ารจะสงผลให

มีสายการบังคั

าชนที่รัฐมีกิจ

งแมรัฐจะสรา

ไมมีสายการบั

ญและมีประส

ลีกเล่ียงไมได 

มีเพียงการเลือ

การปฏิบัติหน

ผูใตบังคับบั

การทุจริตอีกด

ที่รับรูกันทั่วไ

หนีไมพนที่จะ

ละเมิดตามแ

”  จะแตก
นดุลพินิจของห

กครองสูงสุด

คที่ส่ังจายชําร

องสงคลังหาย

ชนสวนตัวทํา

กรอําเภอและ

ละ  ๖๐  ของ
ะโยชนรวมดว

ทีต่องลงนาม

จาํนวนมากใน

บคอบในการต

งไทยหรือไม 
ไดดวยตนเอง

ตรวจสอบไดว

มือในการตร

รพสามิตภาคที ่

หการปฏิบัติ

คับบัญชาถือ

จกรรมตอง

างกฎเกณฑ

บังคับบัญชา

สบการณที่ดี

 โดยเฉพาะ

อกบุคลากร

นาที่ของสาย

ัญชาปฏิบัติ

ดวย 
ปในแวดวง

ะตองรับผิด

ตทวาความ

ตางกันมาก

หนวยงานที่

ที่  อ.๗๒/
ระภาษีสลับ

ยไปจํานวน 
าใหราชการ

หัวหนางาน

งคาเสียหาย

วย  จึงฟอง

มในหนังสือ

นแตละวัน 
ตรวจสอบ

และการ

งในแตละ

วาในแตละ

วจสอบการ
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ทั้งหมด 
ควบคุมกา

ระเบียบ 
ผูใตบังคับ

ราชการให

เลินเลออย

ละเมิดตาม

และบริการ

ตรงกับยอด

ภาษีที่จัดเก็

หนาที่ที่ตอ

สามารถที่จ

หนาที่ราชก

เครงครัด อ
เงินภาษีอา

เลินเลออย

พระราชบัญ

ยอมถือเปน

ตนวาจะตอ

เพราะเหตุ

ใหปฏิบัติห

ชองทางให

เปนประโย

๘ แหงพระ
เรียกใหเจา

เสียหายที่แ

สูงสุดไดวนิิ

ตัวแทนขอ

หรือแมกระ

แกราชการ

ตอความไว

จุลสาร สรรพ

เมื่อสรรพาก

รปฏิบัติงานด

แตมิไดจัดท

บบัญชากระทํ

เปนไปตามก

ยางรายแรง เป

มพระราชบัญ

รฯ  ในฐานะบ
ดที่จัดเก็บได

ก็บไดในแตล

องใชความระม

จะทําไดในแต

การของผูใตบั

อันเปนชองท

ากรที่จัดเก็บจ

ยางรายแรงเป

ญญัติความรับ

นที่ยุติสําหรับ

องรับผิดในผ

ที่ผูบังคับบัญ

หนาที่ราชการ

หผูใตบังคับบั

ชนสวนตน ซึ
ะราชบัญญัติค

าหนาที่ผูทําล

แตละคนจะต

นิจฉัยเปนบรร

งรัฐที่มีเปาหม

ะทั่งการเปดโ

รไมเฉพาะแต

วเนือ้เช่ือใจขอ

พสามิตภาคที ่6

กรอําเภอมีอํา

ดานการจัดเก็

ทําสมุดทะเบี

ทําการทุจริตไ

ฎหมายและร

ปนเหตุใหทา

ญัติความรับ

บังคับบัญชาชั

ดและตรงกับแ

ละวัน  ถือไม

มัดระวังในกา

ตละวัน   ดังน

บังคับบัญชาใ

างใหผูใตบัง

จากประชาชน

ปนเหตุใหเสีย

บผิดทางละเมิ

บประเด็นควา

ลแหงการกร

ญชาไมปฏิบัติ

รใหเปนไปต

ัญชาอาศัยโอ

ซึ่งศาลปกครอ

ความรับผิดท

ะเมิดชดใชค

ตองรับผิดจะเ

รทัดฐานสําห

แ

ห

ห

ต

ส

มาย คือ  ควา

โอกาสหรือชอ

จะทาํลายศัก

อง 
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านาจหนาที่คว

ก็บภาษีอากร

บียนคุมเช็คต

ไดโดยงายแ

ระเบียบของท

างราชการไดรั

ผิดทางละเมิด

ช้ันตน  มีหนา
แคชเชียรเช็ค

มไดวาไดกระท

ารตรวจสอบจ

นั้น    การที่ห
หปฏิบัติหนา

คับบัญชาอาศ

น  เปนจํานวน

ยหายแกทาง

มิดของเจาหน

ามรับผิดของ

ะทําละเมิดที่

ติตามระเบียบ

ามกฎหมาย

อกาสจากการป

องถือวาเปนก

ทางละเมิดขอ

าสินไหมทดแ

เปนไปตามคํา

รับใหหนวยง

แมวาความรบั

หนาที่ของลูก

หนึ่งที่เปนคาํ

ตนเองเสมอๆ

สุจริต  และก

ามสงบสุขขอ

องทางใหผูใต

ดิศ์รีและเกียร

วามรับผิดชอ

และเงินผลป

ามระเบียบก

ละมิไดควบ

ทางราชการ ถื
รับความเสียห

ดของเจาหนา

าที่ตรวจสอบ

คที่แลกซื้อมา

ทําการโดยรอ

จํานวนเงินสด

หัวหนางานบั

ที่ราชการดวย

ศัยโอกาสยักย

นมากจึงเปนก

งราชการ

นาที่ พ.ศ. ๒
ผูบังคับบัญช

ผูใตบังคับบัญ

บของทางราช

และระเบียบ

ปฏิบัติหนาที่

การกระทําโดย

งเจาหนาที่ พ
แทนแกหนวย

าส่ังของกรมส

งานของรัฐถอื

บผิดของผูบงั

กนองในสายก

ตอบใหบรรด

ๆ นอกจากคว
การดํารงชีวิตอ

องประชาชน ก
ตบังคบับัญชา

รติภูมิของตน

อบในการบริห

ระโยชนของรั

กรมสรรพากร

คุมดูแลผูใต

ถือไดวาสรรพ

หาย      ตอ
าที่ พ.ศ. ๒๕
จํานวนเงินส

จากธนาคาร

อบคอบถูกตอ

ดที่จัดเก็บไดแ

ัญชีและบริกา

ยความถูกตอ

ยอกเอาเงินส

การกระทําโดย

จึงตองรับผิด

๒๕๓๙ ดวยจ
ชาทั้งในระดับ

ญชากอใหเกิด

ชการและมิได

บของทางราช

กระทําการทุจ

ยประมาทเลิน

พ.ศ. ๒๕๓๙
ยงานของรัฐไ

สรรพากรหรื

อเปนแนวทาง

งคบับญัชา  อั

การบังคับบญั

ดาขาราชการต

วามรับผิดชอ

อยูอยางมีเกีย

การแสวงหาป

กระทาํการใด

นเองเทานั้น ยั

หารงานของส

รัฐใหเปนไปต

ร  อันเปนก

ตบังคับบัญชา

ากรอําเภอกร

องรับผิดในผ

๕๓๙  สําหรับ
ดที่จะนําสงค

การตรวจสอ

องตามภาวะวิ

และการตรวจ

าร  ไมควบคุ
องตามระเบียบ

สดไป อันเปน
ยประมาท 
ดในผลแหงก

ากคําพิพากษ

บสูงและผูบังคั

ดความเสียห

ดควบคุมดูแล

การโดยเครง

จริตยักยอกเงิ

นเลออยางรา

๙ ที่หนวยงาน
ได    อยางไร
อไม  อยางไ

งปฏิบัติไวแลว

อันเนื่องมาจา

ชานั้นจะลงเอ

ตองตระหนกั

อบแลว ก็คือ  

ยรติและมีศักด

ประโยชนจาก

ดๆ ที่จะนํามา
ยังเปนภัยอันต

สํานักงานเขต

ตามกฎหมาย

การเปดโอกา

าใหปฏิบัติห

ระทําโดยประ

ผลแหงการกร

บหัวหนางานบ

คลังในแตละวั

บเฉพาะยอด

วิสัยของบุคค

จสอบก็มิไดยุง

คุมดูแลการปฏ

บของราชการ

นความเสียหา

การทําละเมิด

ษาดังกลาวขา

คับบัญชาในร

ายแกทางราช

ลผูใตบังคับบั

งครัด  อัน

งินของราชกา

ยแรง ตามมา
นของรัฐมีสิทธิ

ก็ดี  จํานวนค
ไร  ศาลปกค

วเชนกัน  
กการทุจริตต

อยอยางไร แต
กและ ยํ้าเตือน

 ความซื่อสัต

ดิศ์รี ในฐานะ

ตาํแหนงหนา

าซึ่งความเสีย

ตรายใหญหล

ตโดย

ยและ

าสให

นาที่

ะมาท

ระทํา

บัญชี

วันให

ดรวม

คลใน

งยาก

ฏิบัติ

รโดย

ายตอ

ดตาม

างตน 
ระดับ

ชการ

ัญชา

นเปน

ารไป

าตรา 
ธิที่จะ

ความ

ครอง

ตอ

ตส่ิง

น

ย

ะเปน

าที่ 

หาย

ลวง



ประ

การ

สะท

คุมค

คาเสี

ออก

ควา

ควา

(๓)
กรม

บริก

รอย

จนเ

คําส่ั

สวน

ผูใต

คลัง

เพีย

หาก

การ

ตาง

บกพ

คํานึ

หนว

ทั้งห

หัวห

เนื่อ

โดย

จึงต

ควา

ะชาชนตอระบ

ทุจริตฉอราษ

ทอนเจตนารม

ครองใหความ

สียหายจากกา

กคําส่ังใหเจาห

มรายแรงแห

มบกพรองขอ

  กรณีละเมิ
มสรรพากรมีค

การฯ รับผิดช
ยละ ๖๐ (จําน
ต็มจํานวนคว

ส่ังโดยไมสอด

นรวมในการท

ตบังคับบัญชา

งซึ่งเปนขั้นตอ

งคนเดียวเนื่อ

กไมดูแลใกลชิ

รมีบุคลากรไม

ๆ  ขาดความ
พรองทําใหได

นึงถึงระดับคว

วยงานโดย ต

หมดการที่กร

หนางานบัญชี

งจากเปนผูบั

จงใจของผูบัง

ตองรับผิดเฉพ

มบกพรองขอ

บบบริหารราช

ษฎรบังหลวงไ

มณของพระรา

มเปนธรรมกับ

ารกระทําละเ

หนาที่ผูทําละ

หงการกระทําแ

องหนวยงาน

ดเกิดจากเจา

คําส่ังตามคว

ชดใชคาสินไห

นวนเงิน ๓,๕
วามเสียหายโด

ดคลองกับบท

ทุจริต หากแ

าและเปดโอกา

อนสุดทายแล

องจากอัตราก

ชิด  ประกอบ

มเพียงพอทํา

มรอบคอบ ข

ดคนที่ดีไมเท

วามรายแรงแห

ลอดแลวเห็น

ะทรวงการคล

ชและบริการฯ

บังคับบัญชาช้ั

ังคับบัญชาทั้ง

พาะสวนของต

องหนวยงานล

ชการแผนดิน

ได 

ปก

ชัด

กา

สอ

คว

าชบัญญัติคว

บเจาหนาที่ใน

มิดของเจาหน

ะเมิดชดใชคา

และความเปน

หรือระบบกา

าหนาที่หลาย

ามเห็นของก

หมทดแทนใน

๕๔๒,๔๑๔.๔
ดยมิไดนําหลั

ทกฎหมาย 
ตตองรับผิดใ

าสใหมีการกร

ละการนําเงิน

กําลังไมเพียง

บกับการฉวย

าใหตองแตง

ขาดการตรวจ

าที่ควร  กรณี
หงการกระทาํ

นควรหักสวน

ลังใหสรรพาก

ฯ  ในฐานะผูบ
ช้ันตนที่ใกลชิด

งสองอันจะถอื

ตน  การแบง
ลงรอยละ ๘๐

นพรอม  ๆ  กั

กรณี

กครองสูงสุด

ดเจนถึงความ

ารละเลยไม

อดสองควบคุ

วามเสียหายกั

ามรับผิดทาง

นการปฏิบัติห

นาที่จนเต็มจาํ

าสินไหมทดแ

นธรรมในแต

ารดําเนินงาน

คน  มิใหนํา
กระทรวงการค

นอัตรารอยละ

๐ บาท) ของ
ลักเกณฑดังกล

ประกอบกับข

ในฐานะผูบัง

ระทําการทุจริ

นไปแลกแคช

งพอที่จะทําใน

ยโอกาสทุจริต

ตั้งบุคคลที่ไ

สอบซึ่งกันแล

ณีนี้ถือไดวาก

าและความเป

ความรับผิดใ

กรอําเภอในฐ

บังคับบัญชาช

ดกับผูใตบังค

อเปนการรวม

งสวนความรับ

๐ ของเงินที่ถู

กับการตอกย้ํ

“ลูกนอง” 
ที่  อ.๗๒/
มประมาทเลิ

มปฏิบัติหนา

คุมดูแลการปฏิ

กับเงินภาษีอา

งละเมิดของเจ

หนาที่ มิใชมุง
านวน ทั้งนี้ โ
แทนตองคํานึง

ตละกรณี  (๒
นสวนรวมตอง

าหลักเร่ืองลูก

คลังใหสรรพ

ะ ๔๐ (จํานว
งคาเสียหายทั

ลาวมาพิจารณ

ขอเท็จจริงรับ

งคับบัญชาที่ม

ริต อีกทั้งการ
ชเชียรเช็คกอ

นรูปคณะกรร

ตกระทําในวัน

มเหมาะสมเ

ละกันและกา

รมสรรพากร

ปนธรรมแกผูบ

ใหผูบังคับบัญ

ฐานะผูบังคับ

ช้ันตนรับผิดร

คับบัญชามาก

มกระทําละเมิ

บผิดในอัตรา

กยักยอก (จาํ

้าความเชื่อที่ว

กับ  “นาย”
/๒๕๕๐และอ
นเลอของผูบ

าที่ตามที่กฎ

ฏิบัติงานของ

ากรของรัฐ นอ
จาหนาที่ พ.ศ
งที่จะดําเนินก

โดยศาลปกคร

งถึงหลักเกณ

๒)  หากละเมิ
งหักสวนแหง

กหนี้รวมมาใช

พากรอําเภอแ

นเงิน ๒,๓๔
ทั้งหมด มีผล
ณา อันเปนกา
บฟงไดวาผูบัง

มิไดควบคุม

รทุจริตเกิดขึ้น

นนําเงินสงค

รมการยอมเป

นที่มีการรับชํา

ขาปฏิบัติงาน

รคัดเลือกบุค

รมีสวนบกพร

บังคับบัญชาอี

ญชาลงรอยละ

บบัญชาสูงสุด

รอยละ  ๖๐ 
กกวา  กรณีนี
มิดแตเปนเรื่อ

ดังกลาวจึงเห

านวน ๕,๘๗

จุลสาร สรร

วา ไมมีมาตร

”  ตามคําพิพ
อ.๗๓/๒๕๕
บังคับบัญชา

ฎหมายกําห

ผูใตบังคับบัญ

อกจากนั้นยัง

ศ. ๒๕๓๙ ที่
การเพื่อใหรัฐ

รองสูงสุดวินิจ

ณฑ ๓ ประกา
มิดเกิดจากคว

งความรับผิด

ชบังคับ  ดังน
และหัวหนางา

๔๙,๖๐๙.๖๐ 
เปนการเรียก

ารใชดุลพินิจ

ังคับบัญชาท้ั

ดูแลการปฏิบ

นในขั้นตอนก

คลังกระทําโด

ปดโอกาสใหท

าระภาษีจํานว

นเปนเหตุให

คคลเขารับรา

รองอยูดวย  ฉ
อีกทั้งความบ

ะ ๘๐ ของคว
รับผิดรอยละ

ของคาเสียห

นี้มิใชเกิดจาก

องที่ตางคนตา

หมาะสมแลว

๔,๐๒๔ บาท

รพสามิตภาคที ่

รการใดขจัด

พากษาศาล

๕๐  แสดง

อันเกิดจาก

นดและไม

ัญชาจนเกิด

 
มุงหมายจะ

ฐไดรับชดใช

จฉัยวา การ
าร คือ  (๑) 
วามผิดหรือ

ออก  และ 
นั้น  กรณีที่
านบัญชีและ

บาท) และ
กคาเสียหาย

จในการออก

ั้งสองมิไดมี

บัติงานของ

ารนําเงินสง

ยเจาหนาที่

ทุจริตไดงาย 

วนมากและ

หการกระทํา

ชการมีสวน

ฉะนั้น  เมื่อ
บกพรองของ

วามเสียหาย

ะ  ๔๐และ

หายทั้งหมด 
กการกระทํา

างทําละเมิด 
และเม่ือหัก

ท) 
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คงเหลือเงิน

จํานวนเงิน

เงินที่ตองช

จึงคิดเปนจ

สูงสุดไดวา

ถือปฏิบัติต

ควบคุมแล

แผนและคํ

หนาที่กระท

จนกอใหเกิ

โดยประมา

ของเจาหน

หนวยงานข

ของเจาหน

ตรวจสอบข

แวดลอมที

รอบคอบแ

เสียหายแล

หนาที่และย

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

ของเจาหน

เชน การไ

๒๐ผูบังคับ

 
 
 
 

จุลสาร สรร

นที่ผูบังคับบั

น ๑,๑๗๔,๘๐
ชดใชจํานวน 
จํานวนเงินที่ต

างบรรทัดฐาน

ตามกฎ  ระ

ละกํากับดูแลใ

าส่ังของราชก

ทําการใดๆ อ
กิดความเสียห

าทเลินเลออย

นาที่ พ.ศ. ๒
ของรัฐ  ตอง

นาที่  พ.ศ. 
ขอกฎหมายแ

ที่กอใหเกิดกา

และรอบดาน 
ละประการสํา

ยอมรับผิดใน

  ปจจุบันกระ

นาที่แลว  ตา

มนําเงินราย

ับบัญชาขั้นต

รพสามิตภาคที ่

ัญชาทั้งสองต

๐๔.๘๐ บาท
๔๖๙,๙๒๑.
ตองชดใชจําน

นการปฏิบัติรา

เบียบแบบแผ

ใหผูใตบังคับ

การอยางเครง

อันอาจกอให

หายแกราชกา

างรายแรงตอ

๒๕๓๙  (๒) ก
งเปนไปตาม

๒๕๓๙  ดัง

และแสวงหาข

ารกระทําคว

มิใชแสวงห

คัญเมื่อ  “ลูก
นความบกพร

ะทรวงการค

ามหนังสือดว

ยไดเขาบัญชี

ตน–กลาง/ผูผ

ที
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ตองชดใชคืน

 ดังนั้น เมื่อส
.๙๒ บาทแล
นวน  ๗๐๔,
าชการที่สําคัญ

ผนและคําส่ัง

บบัญชาปฏิบัติ

งครัดและระมั

เกิดความเสีย

รอยางรายแร

องรับผิดในผ

การกําหนดจํ

หลักการและ

ังกลาวขางตน

ขอเท็จจริงที่เ

ามผิดและระ

า  “แพะ” 
กนอง”  ทุจริ
องของตนเอง

ลังไดกําหนด

วนที่สุด  ที่  ก

ชีที่เกี่ยวของแ

ผานงานรอย

ท่ีมา :  สํานักวิ

เพียงรอยละ

สรรพากรอําเ

ะหัวหนางาน

,๘๘๒.๘๘ 
ญ คือ (๑) ผู
ของราชการอ

ติหนาที่ราชกา

มดัระวังมิใหผู

ยหายแกราชก

รง แมมิไดจงใ
ลแหงละเมิด

านวนเงินคาสิ

ะเจตนารมณข

น  ฉะนั้น  จึ

เก่ียวของทั้งพ

ะบบบริหารจั

หรือ  “ปกธ
ริต  “นาย”  ย
งดวย 

ดแนวทางกา

กค ๐๔๐๖.๒

แตนําไปใชโ

ยละ ๓๐   ผูบ

ชาการและควา

๒๐  ของจําน
เภอตองรับผิ

นบัญชีและบริ

บาท จากคดี

บังคับบัญชาท

อยางถูกตอง

ารดวยความถ

ผูใตบังคับบญั

การ การละเล
ใจกระทําควา

ตามพระราชบ

สินไหมทดแท

ของพระราชบ

จึงเปนหนาที่

พฤติการณขอ

จัดการองคกร

งคําตอบ”  ท
ยอมหนีไมพน

ารกําหนดสัด

๒/ว ๖๖  ลงว

โดยผิดระเบี

บังคับบัญชา

รวบรวมโดย 

ามรวมมือระหว

นวนเงินคาเสี

ดรอยละ๔๐ 
รการฯ   ตองร
ที่เกิดขึ้นขาง

ทุกระดับชั้น 
แลว  ยังตอ

ถูกตองตามก

ญชาอาศัยโอก

ลยหรือละเวน

ามผิดก็ถือได

บัญญัติความ

ทนที่เจาหนาท

บัญญัติความ

ของหนวยงา

องการกระทํา

รของหนวยง

ทันทีตั้งแตเร่ิ

นที่จะตองถูก

สวนความรับ

วันที่  ๒๕  ก

ยบ ผูเกี่ยวข

าขั้นสูง/อนุมั

   นายประดษิ

วางประเทศ สําน

สียหายทั้งหม

จึงคิดเปนจํา

รับผิดรอยละ

ตน ศาลปกค

นอกจากจะต

องทําหนาที่ใน

กฎ  ระเบียบ
กาสจากการป

นการปฏิบัติห

ดวาเปนการกร

มรับผิดทางละ

ที่ตองชดใชใ

รับผิดทางละ

านของรัฐที่จะ

ความผิด  ป

งานอยางละเ

รมแรกที่รูถึงค

กตรวจสอบกา

บผิดทางละเม

กันยายน  ๒๕

ของรับผิดรอ

มตัิรอยละ ๕๐

ษฐ   ศรีกองห

นักงานศาลปก

ดคือ 
านวน

ะ ๖๐ 
ครอง

ตอง 

นการ

แบบ

ฏิบตัิ

หนาที่

ระทํา 
ะเมิด

หกับ

ะเมิด

ะตอง

ปจจัย

เอียด

ความ

ารทํา

มิด            

๕๕๐          
อยละ 

๐  

หนุน 
ครอง 
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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 235      786,940.00      340,501.00 197        858,653.35      384,458.82 -38 71,713.35       43,957.82       -16.17 9.11 12.91 150          477,500.00      252,900.00 47 381,153.35     131,558.82    31.33 79.82 52.02

ตาก 325   2,542,478.00   1,050,029.10 543     2,978,282.20   1,280,193.74 218 435,804.20     230,164.64     67.08 17.14 21.92 207       2,233,750.00   1,034,100.00 336 744,532.20     246,093.74    162.32 33.33 23.80
นครสวรรค 304   1,003,801.00      429,785.40 384     1,701,755.31      816,007.52 80 697,954.31     386,222.12     26.32 69.53 89.86 270          684,000.00      286,600.00 114 1,017,755.31  529,407.52    42.22 148.79 184.72
พิจิตร 159      966,680.00      430,147.00 162        563,028.75      249,661.50 3 403,651.25-     180,485.50-     1.89 -41.76 -41.96 130          325,000.00      146,100.00 32 238,028.75     103,561.50    24.62 73.24 70.88

พิษณุโลก 1,324   2,813,082.38   1,250,243.42 1,201     3,822,591.75   1,698,883.50 -123 1,009,509.37  448,640.08     -9.29 35.89 35.88 960       1,877,800.00   1,270,100.00 241 1,944,791.75  428,783.50    25.10 103.57 33.76
เพชรบรณ 201      579 365 00      246 880 00 292     1 738 762 00      716 474 40 91 1 159 397 00  469 594 40     45 27 200 12 190 21 174          433 800 00      275 400 00 118 1 304 962 00  441 074 40    67 82 300 82 160 16

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน  2552

พื้นที่
ป 2551 ป 2552

เปรียบเทียบป 2551
เปาหมาย ป 2552

เปรียบเทียบ เปาหมาย 2552
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เพชรบูรณ 201      579,365.00      246,880.00 292     1,738,762.00      716,474.40 91 1,159,397.00  469,594.40     45.27 200.12 190.21 174          433,800.00      275,400.00 118 1,304,962.00  441,074.40    67.82 300.82 160.16
สุโขทัย 1,365   3,455,994.00   1,960,704.80 1,590     5,741,511.75   2,857,658.10 225 2,285,517.75  896,953.30     16.48 66.13 45.75 983       2,955,000.00   2,068,200.00 607 2,786,511.75  789,458.10    61.75 94.30 38.17
อุทัยธานี 173      876,680.00      394,136.00 131        222,876.00      113,494.70 -42 653,804.00-     280,641.30-     -24.28 -74.58 -71.20 174          465,000.00      286,600.00 -43 242,124.00-     173,105.30-    -24.71 -52.07 -60.40
รวม 4,086 13,025,020.38 6,102,426.72   4,500   17,627,461.11   8,116,832.28 414 4,602,440.73  2,014,405.56  10.13 35.34 33.01   3,048       9,451,850.00   5,620,000.00 1452    8,175,611.11   2,496,832.28 47.64 86.50 44.43
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
พ.ร.บ.สุรา (คดี) 3,275 3,434 159 4.85 2,820 614 21.77
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 7,713,171 10,784,525 3,071,353.50 39.82 6,466,100 4,318,424.88 66.79
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 3,929,377 5,289,186 1,359,809.08 34.61 4,305,790 983,396.20 22.84
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 800 760 -40 -5.00 221 539 243.89
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 4,422,649 5,033,505           610,855.63 13.81 2,971,950 2,061,554.63 69.37
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 1,769,060 2,013,402           244,342.26 13.81 1,308,000 705,401.86 53.93
พ.ร.บ.2527 (คดี) 11 306 295 2,681.82 7                 299 .00 4,271.43
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 889,200 1,809,432 920,231.60 103.49 13,800       1,795,631.60 13,011.82
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 403 990 814 244           410 254 22 101 55 6 210          808 034 22 13 011 82

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหวางวันที่ 1  ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน  2552

ประเภทคดี ป 2551 ป 2552
เปรียบเทียบป 2551

เปาหมาย 
เปรียบเทียบเปาหมาย

พ.ร.บ.2527 (เงนสงคลง) 403,990 814,244           410,254.22 101.55 6,210          808,034.22 13,011.82
 รวม (คดี) 4,086 4,500 414 10.13 3,048 1,452                   47.64
 รวม (คาปรับ) 13,025,020.38 17,627,461.11 4,602,440.73 35.34 9,451,850.00 8,175,611.11                   86.50
รวม (เงินสงคลัง) 6,102,426.72 8,116,832.28 2,014,405.56 33.01 5,620,000.00 2,496,832.28                   44.43
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

จํานวน รอยละ -322,640 จํานวน รอยละ
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 235.233 4.030 231.204 5,737.72 39.032 196.201 502.67
ภาษีรถยนต 0.106 0.130 -0.024 -18.54 - 0.106 -
ภาษีเบียร           6,351.569       8,850.534 -   2,498.965 -28.24 8,989.111 -2,637.543 -29.34
ภาษียาสูบ 10.082 9.664 0.418 4.33 10.119 -0.036 -0.36
ภาษีสุรา           1,045.848 809.598 236.250 29.18 790.124 255.723 32.36
ภาษีเครื่องดื่ม 313.225 323.565 -10.340 -3.20 308.426 4.799 1.56
ภาษีเครื่องไฟฟา - 0.038 -0.038 -100 - - -
ภาษีรถจักรยานยนต 3.406 0.003 3.403 113,423.60 - 3.406 -
ภาษีแบตเตอรี่ 0.198 - 0.198 - - 0.198 -
ภาษีสถานบริการ-สนามกอลฟ 1.661 1.626 0.035 2.15 1.549 0.113 7.28
ภาษีสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด 1.975 1.063 0.912 85.78 1.049 0.926 88.24
ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง 0.065 0.053 0.012 23.43 - 0.065 -
ภาษีสถานบริการ-สนามมา - - - - - - -
ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค 5.404 5.677 -0.272 -4.80 5.334 0.070 1.32
ภาษีแกวและเครื่องแกว - - - - - - -
ภาษีไพ - - - - - - -
ภาษีพรม - - - - - - -
ภาษีสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน - - - - - - -
ภาษีกิจการโทรคมนาคม - - - - - - -
รายไดเบ็ดเตล็ด 17.194 14.429 2.765 19.16 13.508 3.686 27.28
ภาษีเรือ - - - - - - -
ภาษีหินออนและหินแกรนิต - - - - - - -
ภาษีการออกสลากกินแบง - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น          7,985.966    10,020.410 -   2,034.444 -20.30 10,158.252 -2,172.286 -21.38

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตังแตวันที 01 ตุลาคม 2551 ถึง 30  กันยายน 2552

ภาคที6

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



หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

จํานวน รอยละ -322,640 จํานวน รอยละ
กําแพงเพชร 6,360.872 8,857.861 -2,496.990 -28.19 8,993.656 -2,632.784 -29.27
นครสวรรค 1,436.303    1,010.646 425.657 42.12        1,012.364 423.940 41.88
อุทัยธานี 17.666 22.629 -4.963 -21.93 19.914 -2.248 -11.29
พิษณุโลก 57.219 24.338 32.880 135.10 29.731 27.487 92.45

65 226 61 774 3 452 5 59 60 823 4 403 7 24

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ภาคที่ 6

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

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

ตาก 65.226 61.774 3.452 5.59 60.823 4.403 7.24
พิจิตร 11.415 8.979 2.436 27.13 9.037 2.378 26.32
เพชรบูรณ 13.698 12.624 1.074 8.51 12.917 0.780 6.04
สุโขทัย 23.568 21.559 2.009 9.32 19.811 3.757 18.97
รวมทั้งภาค 6 7,985.966 10,020.410 -2,034.444 -20.30 10,158.252 -  2,172.286 -21.38

อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

ป 2551 22.629 24.338 61.774 8.979 12.624 21.559

ป 2552 17.666 57.219 65.226 11.415 13.698 23.568
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กําแพงเพชร นครสวรรค

ป 2551 8,857.861 1,010.646 

ป 2552 6,360.872 1,436.303

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000หนวย:ลานบาท

เปาหมาย 19.914 29.731 60.823 9.037 12.917 19.811เปาหมาย 8,993.656 1,012.364 
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าษคารบอนสํ
หาแลวนําสําเ
อกสารราชกา

วามไมไดลงช่ื
ผยช่ือ ซ่ึงตาม

สาขาบางแห
ลางออกจาก
าผิดกฎหมายใ

างแหง  สํานั
ที่โดยมีหนังสื
ณะกรรมการเ
9 แลว แตไมมี

สามิตพื้นที่ แล
ลางจัดทําหมา
ลางที่อยูระหว
บรักษาของก
ดวย 

การจายเงินสิ

าปรับ บางฉบ
าเนาเอกสาร 
นาคูฉบับมาแ
ารได  

ช่ือรับรองการ
ระเบียบกรมส

หง  ไดสงขอ
บัญชีของกล
ในหนาที่ของ

ักงานสรรพส
สือนําสงของ
ก็บรักษาของ
มีการลงนามผู

ละสํานักงานส
ายเลขกํากับข
วางดําเนินคดี
กลางสํารวจบั

สินบน-รางวัล

บับมีการแกไ
ไดแนะนําวา
แกไขในภายห

พิมพลายนิว้มื
สรรพสามิต ว

จุลสาร ส

งกลางเก็บรั
ลางตามระเบี
งกรมสรรพส

สามิตพื้นที่สา
งกลาง และสํ
งกลาง จัดทํา
ผูรักษาของกล

สรรพสามิตพื
ของกลางแตล
ดีออกจากกันใ
บัญชีของกลาง

 

ไขเพิ่มเติมใน
ไมควรแกไข
หลังอาจมีควา

มือแทนการล
วาดวยการจาย

สรรพสามิตภาค

ักษาไวที่
บียบกรม
ามิต พ.ศ.

าขาไดสง
สํานักงาน
หลักฐาน
ลางไวใน

พื้นที่สาขา 
ละรายการ  
ใหชัดเจน  
ง  เพื่อขอ

นภายหลัง
ขเนื่องจาก
ามผิดตาม

งชื่อ ผู
ยเงิน 
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สินบนแ
เอกสารก

 
ผูรับเงิน
สินบน-ร
 

เปรียบเที
อางเปน
เปรียบเที

โทษซึ่งมี
พิจารณา

คดีตามก
คดีเปรียบ
สามารถ
จายเงินสิ
รับทราบ

 

จุลสาร สรร

ละเงินรางวัล
การรับเงินสนิ

  
สินบน-รางวั
รางวัล และไม
            ขอเส

1. สําหรับคว
ทียบคดีตามก
นพยานหลักฐ
ทียบโดยตนมไิ

2. กรณีที่ผูมี
มีโทษปรับสถ
าอนุมัติแลว ป

3. สมุดบันทึ
กฎหมายในหน
บเทียบ (แบบ
ถใชเปนหลักฐ
สินบนรางวัลแ
บเปนเบื้องตน

รพสามิตภาคที ่

ลสุรา  พ.ศ. 25
นบนดวย 

5.3 บางค
วัล   แตมีการ
มลงวันที่รับเงิ
สนอแนะ 

วามผิดที่เปรียบ
ฎหมายในหน
ฐานในการห
ไดยินยอม หรื

มีอํานาจเปรียบ
ถานเดียว ที่อ
ประกอบไวใน

กคดีเปรียบเที
นาที่ พ.ศ. 255
บ ส.ส.1/56) 
ฐานในการค
แลว เพื่อนําส
  

6  20 

519  ขอ 1.3 ร

คดี ในบัญชหี
ลงชื่อผูจายเงิ
งิน   

บเทียบได แล
นาที่กรมสรร
หักลางขอกล
รือ ถูกหนวงเ

บเทียบเห็นวา
อธิบดีกําหนด
นสํานวนคดนีั้

ทียบ (แบบ ส
51  ไมไดกําห
เปนการสรุ

ควบคุม ตรวจ
งเปนรายไดแ

ระบุไว ใหผูรั

หลักฐานการจ
งินแลว   หรือ

ละผูตองหายิน
รพสามิต ติดไ
ลาวหาของผู
เหนี่ยวกักขัง 

าไมสามารถท
ด ใหแนบบัน
นัน้ ๆ ดวย  เพื่

.ส.1/56) ตาม
หนดไว เมื่อพิ
ปรวบรวมคดี
จสอบ การนํา
แผนดิน  เห็น

ับแจงความล

ายเงินสินบน
อไมมีการลง

นยอมใหเปรีย
ไวในสํานวน
ผูตองหาในภ
  

ทําการเปรียบ
ทึกขออนุมัติ
อความสะดว

มระเบียบกรม
พิจารณาแลวเห็
ดีที่เปรียบเทีย
าสงเงินคาเป
ควรใหจัดทํา

งชื่อรับรองใ

-รางวัลสุรา ไ
ลายมือช่ือผูมี

ยบเทียบคดี ให
นคดีที่เปรียบเ
ภายหนา  หา

เทียบไดตามบ
ติลดคาปรับซ่ึ
กในการตรวจ

สรรพสามิตว
ห็นวา การลง
ยบปรับไวใน
ปรียบเทียบปร
ตอไปเพื่อราย

นกรณีดังกลา

ไมมีการลงลา
มีอํานาจอนุมั

หแนบใบคําร
ทียบปรับดว
ากผูตองหาร

บัญชีรายละเอี
ซึงสรรพสามิต
จสอบ 

วาดวยการเปรี
รายการในสม
นสมุดเลมเดีย
รับที่เหลือจา
ยงานใหผูบังค

าวรวมทั้ง

ยมือช่ือ 
ัติจายเงิน

รองขอให
ย  เพื่อใช
รองวาถูก

อียดอัตรา
ตพื้นที่ได

รียบเทียบ
มุดบันทึก
ยวกันและ
กการหัก
คับบัญชา



มอบอําน
มาตรา 1
เห็นควร

เปรียบเที
สรรพสา
ในทางป
แนวทาง

ขอ 11 กํ
ปญหาใน
ไมสอดค
กําหนดว
ใบเสร็จรั
กฎหมาย
คลัง การ

 

ปญห

-  กรณีดําเนิ
นาจใหเจาหน
133 และมาตร
ใหอธิบดีมอบ

-  เอกสาร
ทียบคดีโดยเจ
ามิตพื้นที่หรื
ปฏิบัติ เห็นคว
เดียวกัน 

-  การรับเ
าหนดวา “เมื่อ
นทางปฏิบัติว
คลองกับระเบี
วา “ในการจั
รับเงินใหแกผู
ย กรมสรรพส
รเก็บรักษาเงนิ

หา/อุปสรรค 

นินการเปรียบ
นาที่ดําเนินคดี
รา 135  พ.ร.บ
บหมายการเป

หลักฐานการ
จาหนาที่ดําเนิ
อภาค เขาตร
วรใหสํานักก

เงินคาปรับกร
อผูตองหาชํา
า กรณีดังกลา
บียบการเบิกจ
ัดเก็บหรือรับ
ผูชําระทุกครั้ง
สามิต แกไขผู
นและการนําเงิ

 

บเทียบโดยเจ
ดีมีอํานาจในก
บ.สุรา พ.ศ. 2
ปรียบเทียบคดี

รเปรียบเทียบ
นินคดีส่ังคดีไป
รวจในพื้นที่ค
กฎหมาย กรม

รณีดําเนินการ
ระเงินคาปรับ
าวเจาพนักงาน
จายเงินจากคลั
บชําระเงินให
ง” โดยไมได
ผูมีอํานาจออก
งินสงคลัง พ.ศ

าหนาที่ดําเนิน
การเปรียบเที
2493 มาตรา
ดีใหเจาหนาทีด่

คดีในแตละพื
ปกอนนอกที่
ความรับผิดช
มสรรพสามิต

รเปรียบเทียบ
บ ใหผูมีอํานา
นสรรพสามิต
ลัง การเก็บรัก
หสวนราชกา
ดระบุตัวผูที่มี
กใบเสร็จรับเ ิ
ศ. 2551 ดวย 

นคดีส่ังคดีไป
ยบปรับตาม 
 44 ทวิ และ 
ดําเนินคดีดวย

พื้นที่/สาขา มี
ทีตั้งสํานักงาน
ชอบของสาขา
ต พิจารณาห

บปรับโดยผูมี
าจเปรียบเทียบ
ตผูอ่ืน สามาร
กษาเงินและก
ารซ่ึงมีหนาที
มีอํานาจออกใ
งินใหสอดคล
  

ปกอน อธิบดีก
 พ.ร.บ.ภาษีส
พ.ร.บ.ยาสูบ
ย 

เพียงชุดเดียว
น  ถาหากมีสา
านั้นและมีคดี
าแนวทางแก

อํานาจเปรียบ
บคดีออกใบเส
รถออกใบเสร็
การนําเงินสงค
ที่จัดเก็บหรือ
ใบเสร็จรับเงิน
ลองกับระเบีย

จุลสาร ส

กรมสรรพสา
สรรพสามิต พ

 พ.ศ. 2509 ม

ว หากมีการดํ
ายตรวจของส
ดีเกิดขึ้น อาจ
กไขเพื่อถือป

บเทียบคดีตาม
สร็จรับเงิน” ท
จรับเงินไดห
คลัง พ.ศ. 255
รับชําระเงิน
นไว เห็นควร
ยบการเบิกจา

สรรพสามิตภาค

ามิตไมได
พ.ศ. 2527 
มาตรา 54   

าเนินการ
สํานักงาน
จมีปญหา
ฏิบัติเปน

มระเบียบ    
ทําใหเปน
รือไม ซ่ึง

51  ขอ 74 
นั้น ออก
รใหสํานัก
ายเงินจาก
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หนุมหนึ่งเดนิหนาเครียดเขามาในบารพรอมกับส่ังเหลา
"มีปญหาอะไรหรือครับ" 
บารเทนเดอรถามอยางหวงัดี 

"ชีวิตผมกําลังอยูในอันตราย" ไอหนุมถอนหายใจ 

"มีคนเขียนจดหมายมาถึงผม ขูจะฆาผมถาไมเลิกยุงกับเมยีเคา" 
"อาว... คุณก็เลิกซะสิ" บารเทนเดอรแนะ "ไมไดหรอก" ไอหนุม
สายหนา 
"เคาไมไดลงช่ือมานะสิ ผมจะไปรูไดไงวาเมียเคานะคนไหน"      

                            
 
                                   

 

 
 

 

 

ไอหนุมคนนงึเดินเขาไปในบาร 
แลวส่ังเหลาสิบดริงครวด  
ขณะที่ผสมเหลาใหบารเทนเดอรรูสึกแปลกใจ
เลยถามสาเหตุ  
"มีเร่ืองอะไรหรือครับ ทาํไมคุณถึงไดส่ังเหลา
มากมายอยางนี้" 
"เฮอ... กลุมใจวะ" ไอหนุมบน 
"กินใหมนัเมาๆไปจะไดลืมเร่ืองกลุมใจใหหมด" 
"หรือครับ..." บารเทนเดอรอ้ึงไปสักครู 
"เออ... ชวยจายเงนิกอนไดไหมครบั ผมกลัว
คุณลืมนะ" 
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เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2552 สายตรวจสาํนกังานสรรพสามติภาคที ่6 ไดจบักมุ 
ผูตองหาคด ีมไีวในครอบครองซึง่สรุาทีต่องปดแสตมปสรุาแตมไิดปดแสตมปสรุา   
(ม.34) ของกลางสรุาตางประเทศยีห่อ Black Lable 
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            เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายกรณ จาติกวณิช ลงตรวจ

เยี่ยมโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555   ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  

โดยมีนายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  และ ขาราชการสังกัด

กระทรวงการคลัง ในจังหวัดพษิณุโลกมาใหการตอนรับอยางมากมาย ซึ่งรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง

ใหนโยบายในการปฏิบัติงานตอขาราชการกระทรวงการคลังเพื่อนาํไปปฏิบัติดวย 

   

             จากการสืบสวนของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ทราบวามีการลักลอบขนสุราเถื่อนจากจังหวัด

แพร เขามาจําหนายในจังหวัดพิษณุโลกเปนจํานวนมาก ดังนั้นนายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ ผูอํานวยการ

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จึงไดมอบหมายใหสายตรวจสรรพสามิตภาครวมกับสายตรวจพื้นที่พิษณุโลก

ออกสืบสวนดักซุมปราบปรามในครั้งนี้ ผลปรากฏวา เมื่อเวลา 16.00 น ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 สามารถ

จับผูกระทําผิดกฎหมายสุราไดจํานวน 2 คน คือ นายอดุลย แกวมุกดา และนางสาวประดิษฐ ตะน้ําอาง  

(เปนสามีภรรยากัน) ของกลางสุรากลั่นจํานวน 21 ถุง น้ําสุราประมาณ 504 ลิตร คาปรับประมาณคนละ 

48,384.00 บาท เหตุเกิด บริเวณวัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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         วันที่ (22 ก.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น.สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 นําโดยนายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ 

ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รวมกับ ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกคนในสังกัดสํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 6 รวมใจกันปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ดวยการจัด 

BIG CLEANING DAY ทําความสะอาด หองทํางาน และ หองน้ํา และรอบ ๆ บริเวณสํานักงาน และแจกจาย

หนากากอนามัยใหกับขาราชการและเจาหนาที่ทุกคน เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค 

  

 
 

 

 

จุลสาร สรรพสามิตภาคที ่6  25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
              จากการสบืของสายตรวจสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ทราบวาจะมกีารสงมอบบุหรี่ซิกาแรต

ที่มิชอบดวยกฎหมายในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 จนเมื่อเวลา 14.00 น. เจาหนาที่ซึ่งไดดักชุมรอพบ

ผูกระทําผิดกฎหมายตามที่ไดรับแจงจึงแสดงตัวเขาจับกุม พบบุหรี่ซิกาแรต(ที่ไมมียี่หอ) ที่มิชอบดวย

กฎหมายจาํนวน 30 ซอง ผูตองหา 1 คน จากการสอบถามในภายหลังทราบชื่อวา นายศิลปชัย แกวเมือง 

อยูบานเลขที่ 32/12 ม.4 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เหตุเกิดที่ปมน้าํมัน ปตท. สี่แยกวัดคูหาสวรรค 

 

           จากการสืบสวนของนายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 แจงวามี

การกระทําผิดเกี่ยวกับการขายยาสูบปลอมจึงไดมอบใหสายตรวจสรรพสามิตภาคที่ 6 โดยการนําของ  

นายสุรินทร วรรณทอง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ไปดําเนินการจับกุมผลปรากฏวา จับกุมผูกระทาํ

ผิด ไดจํานวน 1 ราย คือ นางพนิดา มั่นบัว หมูที่ 8 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จํานวนของกลางบุหรี่

กรองทิพย 90 จาํนวน 410ซอง บุหรี่สายฝน 90 จาํนวน 20 ซอง เหตุเกิดวันที่ 3 กันยายน 2552  เวลา 21.00 น 
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           นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และนายสันติ  บุญไทย 

สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร ไปรวมงานโครงการ Bike Night ขับขี่ปลอดภัย 951 แขงขันเรือยาวประเพณี 

จังหวัดพิจิตร  วันเสารที่ 5 กันยายน 2552  ณ  ริมถนนดานทิศตะวันตกบึงสไีฟพิจิตร (ฝงหอชมนก)   โดย

มี ฯพณฯประดิษฐ ภัทรประสิทธิ ์  รมช.คลัง เปนประธานในพิธี 

 
           นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  และคณะเจาหนาที่ รวม

กิจกรรม "๙ ในดวงใจ" ในวันมหามงคลวันที่ ๙ เดือน ๙ ป ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก 

จุลสาร สรรพสามิตภาคที ่6  27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
โครงการ “พฒันาเทคนคิการทํางานเปนทมีและประสทิธภิาพ

ในการทํางานของสํานกังานสรรพสามติภาคที ่6” 
ระหวางวนัที ่21 – 22 สงิหาคม 2552 

ณ อทุยานแหงชาตภิหูนิรองกลา อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
โดย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ ศนูยพิษณโุลก 
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                คณะเจาหนาทีส่าํนกังานสรรพสามติภาคที ่6   รวมกจิกรรมปลูกตนไม เฉลมิพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ณ บรเิวณวดัอรัญญกิ  อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 

จุลสาร สรรพสามิตภาคที ่6  29 






