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การตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต	 เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	8	และ	สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธาน	ี 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ	 บริษัท	 หาดทิพย์	 จำากัด	 (มหาชน)	 โรงงานพุนพิน	 โดยมีผู้อำานวยการสำานักงานสรรพสามิต 
ภาคที่	8	สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2561
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	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	 6	 และสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก	 โดยมี 
ผู้อำานวยการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	 6	 สรรพสามิตพื้นที่	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด	 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	
เมื่อวันที่	30	มกราคม	2561

การตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
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1. สภาพปัญหา

	 หลังจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	25602	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	กันยายน	2560	กรมสรรพสามิตได้มีการเสนอให้
ออกกฎหมายในชั้นอนุบัญญัติโดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	1093	คือ	ประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	ยกเว้นภาษีสรรพสามิต	ลงวันที่	
16	กันยายน	25604	ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียง	และสงสัยกันมากมายในประเด็น	ดังนี้

	 1.1	 เศษของบาทซึ่งเกิดจากการคำานวณภาษีในการพิสูจน์ของกลาง	ในบัญชีของกลาง	(ส.ส.	2/4)	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำาหนด 
	 		 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังข้างต้น	โดยการยกเว้นภาษีจากเศษของบาทหรือไม่	อย่างไร

	 1.2	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปัดเศษของหนึ่งสตางค์ในการคำานวณภาษี	กรณีมีของกลางเป็นสินค้าหลายรายการในข้อกล่าวหา	และ 
	 		 คดีเดียวกัน

2. ข้อพิจารณา

	 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 ได้มีบทกำาหนดโทษเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีที่สามารถทำาการเปรียบเทียบคดีได้ 
ตามมาตรา	 137	 (1)5	 สำาหรับกรณีทำาการเปรียบเทียบปรับเป็นตัวเงินไว้	 2	 กรณี	 คือ	 อัตราโทษปรับที่กำาหนดไว้เป็นอัตราขั้นสูง	 เช่น	 
ความผิดตามมาตรา	1916	กับอัตราโทษปรับที่กำาหนดอัตราไว้เป็นเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสียหรือยังขาดอยู่	เช่น	การกระทำาผิดตาม
มาตรา	203	เป็นต้น	ในบทความนี้ผู ้เขียนจะขออธิบายเฉพาะในกรณีคดีที่สามารถทำาการเปรียบเทียบคดีได้	และจำานวนค่าปรับกำาหนด 
จากจำานวนเท่าของค่าภาษีที่ต้องเสียหรือยังขาดอยู่	 ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้จะมีเพียงการกระทำาความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา	2037	และ

นายเดชา บุญอินทร ์ 1

เศษบาทของค่าภาษี 
กับการเปรียบเทียบคดี

1 นิติกรชำานาญการพิเศษ ทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการส่วนคดี สำานักกฎหมาย
2 ในบทความนี้ หากเป็นการยกเฉพาะเลขของมาตราขึ้นกล่าวอ้าง ให้หมายความว่าเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

 ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3 มาตรา 109 รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำานาจประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อความผาสุกของประชาชน ทั้งนี้ จะกำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่  
 เสียภาษี เฉพาะเศษของบาทจากการคำานวณภาษี
5 มาตรา 137 ถ้าอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำาคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง 

 ให้มีอำานาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

 (1) สำาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ให้เป็นอำานาจของอธิบดี ฯลฯ
6 มาตรา 191 ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
7 มาตรา 203 ผู้ใดกระทำาการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองเท่าถึงสิบเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน 

 แต่ต้องไม่ต่ำากว่าสี่ร้อยบาท

 (1) มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน เว้นแต่... ฯลฯ
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มาตรา	2048	เท่านั้น	โดยการกำาหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี	จะกำาหนดจากจำานวนภาษีสำาหรับของกลางในคดี	ตามอัตราภาษี
ที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	หากกรณีที่กฎกระทรวงกำาหนดให้สินค้าที่เป็นของกลางต้องชำาระภาษีในอัตราตามปริมาณ	หรือตามมูลค่า	
หรือทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า	 ก็ให้ใช้อัตราภาษีตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงในการคำานวณค่าภาษีสำาหรับสินค้าของกลางที่จะ
ทำาการเปรียบเทียบคดี

	 สำาหรับประเด็นข้างต้นผู้เขียนขอแยกการพิจารณา	ดังนี้

	 2.1	 ในการคำานวณค่าภาษีโดยการพิสูจน์ของกลาง	 จะเห็นได้ว่าจำานวนภาษีที่ได้มิได้ใช้เพื่อการจัดเก็บภาษี	 แต่เป็นกรณีที่ใช้เป็น 
	 		 ฐานในการกำาหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเท่านั้น	จึงไม่อาจนำาประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	การยกเว้นภาษีสรรพสามิต	 
	 		 มาใช้บังคับกับกรณีของการคิดภาษีสรรพสามิตในการพิสูจน์ของกลาง	เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวกำาหนดให ้
	 		 ยกเว้นภาษีจากเศษของบาทสำาหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	แต่การกระทำาผิดอันเป็นเหตุให้มีการเปรียบเทียบคดีมิใช่เป็นการจัดเก็บ 
	 		 ภาษี	 แต่เป็นโทษทางอาญา	 ดังนั้น	 จึงต้องนำาจำานวนเศษของบาทของค่าภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง	 มาคิดคำานวณ 
	 		 ค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีด้วย	หากสังเกตบทบัญญัติของมาตรา	203	และมาตรา	204	จะเห็นได้ว่ามีการบัญญัติให้คำานวณ 
	 		 ค่าปรับจาก	“ของค่าภาษีที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน”	เมื่อพิจารณาจากคำานิยามของคำาว่า	“ภาษี”	จะเห็นได้ว่ามาตรา	4	 
	 		 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	บัญญัติคำาว่า	“ภาษี”	คือ	ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการ 
	 		 ตามพระราชบัญญัตินี้	ซึ่งหมายความว่า	ภาษีที่ใช้เป็นฐานในการกำาหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี	หมายความถึงเฉพาะตัว 
	 		 ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินค้าและบริการเท่านั้น	 หาได้หมายความรวมถึงภาษีอื่นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น	 เช่น	 ภาษีเพิ่มขึ้น 
   เพื่อราชการส่วนท้องถิ่น	ตามมาตรา	1509	และไม่รวมถึงค่าภาษีที่จะต้องชำาระให้กับกองทุนต่างๆ	ตามกฎหมายอื่นแต่อย่างใด 
	 		 อย่างไรก็ตาม	 หากของกลางในคดีที่ได้ดำาเนินการเปรียบเทียบคดีเสร็จสิ้นแล้ว	 เป็นของกลางที่ผู ้ต้องหาร้องขอเพื่อชำาระภาษี 
	 		 และขอคืนสินค้านั้นตามมาตรา	 20610	 และเป็นของกลางที่มิใช่ของกลางที่เป็นของจะต้องตกเป็นของกรมสรรพสามิตตาม 
	 		 มาตรา	206	วรรคสาม	การชำาระภาษีของผู้ต้องหาก่อนรับของกลางในคดีคืนไป	จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
	 		 ในกรณีอื่นตามมาตรา	 1611	 ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	 ยกเว้นภาษีสรรพสามิต	 และต้องชำาระภาษีเพิ่มขึ้น 
	 		 เพื่อราชการส่วนท้องถิ่น	ตามมาตรา	150	พร้อมทั้งชำาระเงินบำารุงกองทุนกรณีของกลางเป็นสินค้าที่จะต้องเสียภาษีบำารุงกองทุน 
	 		 เช่นว่านั้นให้ครบถ้วนด้วย

8 มาตรา 204 วรรคหนึ่ง “ผู้ใดกระทำาการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงสิบห้าเท่าของค่าภาษี

 ที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ำากว่าแปดร้อยบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 (1) ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน เว้นแต่... ฯลฯ
9 มาตรา 150 “ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นสำาหรับสินค้าหรือบริการ 

 ตามอัตราที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี ภาษีที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์

 ให้ปัดทิ้ง
10 มาตรา 206 วรรคหนึ่ง “ผู้ใดกระทำาความผิดตามมาตรา 203 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 204 (1) หรือ (2) นอกจากจะได้รับโทษตามที่

 บัญญัติไว้แล้ว ให้มีหน้าที่เสียภาษีสำาหรับสินค้านั้นให้ครบถ้วนอีกด้วย ถ้าผู้นั ้นไม่ยอมชำาระภาษีภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่

 กำาหนดให้อธิบดีมีอำานาจสั่งให้นำาสินค้านั้นออกขายทอดตลาดได้

 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใช้ค่าเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด และค่าภาษีตามลำาดับแล้ว ยังมีเงิน 
 เหลืออยู่อีกเท่าใด ให้แจ้งให้เจ้าของสินค้านั้นมารับคืน ถ้าไม่มารับคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

 สินค้าด้อยคุณภาพ สินค้าปลอม หรือสินค้าที่ไม่เหมาะสมในการบริโภค หรือสินค้าที่มีลักษณะตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง ให้ตกเป็นของ

 กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ ให้ทำาลายสินค้านั้น หรือจัดการกับสินค้านั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด
11 มาตรา 16 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้นำาเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้อื ่นที่พระราชบัญญัตินี้กำาหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

 มีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่า หรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการ หรือทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่เกิน

 อัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัตินี้ที ่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
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	 2.2	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปัดเศษของหนึ่งสตางค์ในการคำานวณภาษีเพื่อใช้ในการกำาหนดค่าปรับเปรียบเทียบคดี	 กรณีของกลาง 
	 		 เป็นสินค้าหลายรายการในข้อกล่าวหาและคดีเดียวกัน	มีเงื ่อนไขและลำาดับการปฏิบัติ	ดังนี้

	 		 2.2.1	 ให้คำานวณค่าภาษีตามอัตราที่กำาหนดในกฎกระทรวงเป็นรายสินค้า	หากในแต่ละสินค้ามีหลายรายการ	ให้แยกคำานวณ 
	 		 	 เป็นรายรายการ	หากในแต่ละรายการมีจำานวนของกลางมากกว่าหนึ่งชิ้น	ให้คูณจำานวนของกลางกับค่าภาษีที่คำานวณได ้
		 		 	 โดยไม่ต้องปัดเศษทศนิยมก่อนการคูณจำานวนของกลางกับค่าภาษี	และค่าภาษีที่ได้จากการคูณยังไม่ต้องปัดเศษทศนิยม 
	 		 	 ในแต่ละรายการ

	 		 2.2.2	 เมื่อคำานวณภาษีได้แต่ละรายการแล้ว	 ให้นำาจำานวนภาษีของทุกรายการ	 ของแต่ละรายสินค้ารวมเป็นจำานวนเดียวกัน	 
	 		 	 แล้วจึงทำาการปัดเศษทศนิยมหลักที่สามในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว	 เมื่อทำาการปัดเศษทศนิยมหลักที่สามของแต่ละ 
	 		 	 รายสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว	จึงนำาค่าภาษีที่ได้แต่ละรายสินค้าไปใช้เป็นฐานในการกำาหนดค่าปรับเปรียบเทียบคดี

	 		 	 เหตผุลทีจ่ะตอ้งทำาการรวมภาษเีพือ่ปดัเศษเปน็รายสนิคา้	เนือ่งจากสนิคา้ของกลางในคดทีีม่ขีอ้หาเดยีวกนั	ในบางครัง้อาจจะ 
	 		 มีการกำาหนดเท่าของอัตราโทษที่ต่างกันตามบัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ12	 ซึ่งถือเอาตามการกระทำา 
	 		 ความผิดซ้ำา	 ดังนั้น	 หากผู้พิสูจน์คำานวณค่าภาษีของกลางทุกสินค้าเป็นยอดภาษีรวมกันเป็นยอดเดียว	 ผู้เปรียบเทียบคดี 
	 		 จะไม่สามารถแยกจำานวนค่าภาษีเพื่อกำาหนดค่าปรับตามจำานวนเท่าซึ่งกำาหนดไว้ในบัญชีรายละเอียดฐานความผิดและ 
	 		 อัตราโทษได้

	 2.3	 จำานวนค่าปรับที่คำานวณได้ในการเปรียบเทียบคดีจะต้องปัดเศษของบาททิ้งหรือปัดขึ้นหรือไม่	อย่างไร

	 		 	 ในการกำาหนดจำานวนค่าปรับที่จะลงโทษต่อผู้ต้องหาในการเปรียบเทียบคดี	ให้นำาจำานวนภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง	 
	 		 คูณด้วยจำานวนเท่าของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้	โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในบัญชีรายละเอียดฐานความผิดและ 
	 		 อัตราโทษด้วย	จำานวนของค่าปรับที่ได้จากการคำานวณไม่ต้องตัดเศษของบาททิ้ง	หากจำานวนค่าปรับที่ได้จากการคำานวณมีทศนิยม 
	 		 หลักที่สาม	ให้พิจารณาว่าหากมีจำานวนตั้งแต่ห้าขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งสตางค์	ตัวอย่าง	จำานวนค่าปรับที่คำานวณได้	เป็นเงิน	 
	 		 1,000.0446	บาท	ให้คิดค่าปรับ	เท่ากับ	1,000.04	บาท	(ไม่ต้องพิจารณาทศนิยมหลักที่สี ่ว่ามีจำานวนเท่าใด	แม้ว่าถ้ามีการปัด 
	 		 ทศนิยมหลักที่สี ่ขึ ้นมาเป็นหลักที่สามแล้ว	จะทำาให้ทศนิยมหลักที่สามมีจำานวนเท่ากับหรือมากกว่าห้าก็ตาม)

	 		 	 อย่างไรก็ตาม	หากของกลางที่อยู่ในคดีนั้นมีหลายชนิดสินค้า	และในแต่ละสินค้ามีจำานวนเท่าของโทษที่จะกำาหนดอัตรา 
	 		 ค่าปรับไม่เท่ากัน	เช่น	การกระทำาความผิดครั้งแรกสำาหรับความผิดตามมาตรา	203	กรณีของกลางเป็นสุราบัญชีรายละเอียดฐาน 
	 		 ความผิดและอัตราโทษ	 กำาหนดให้ปรับ	 10	 เท่าของค่าภาษี	 กรณีของกลางเป็นเครื่องดื่มบัญชีรายละเอียดฐานความผิดและ 
	 		 อตัราโทษ	กำาหนดไวเ้พยีง	2	เทา่ของคา่ภาษ	ีใหค้ำานวณคา่ปรบัในคดแีตล่ะรายการสนิคา้	จากนัน้	จงึนำาผลรวมของจำานวนเงนิคา่ปรบัทัง้หมด 
	 		 ทุกรายการสินค้ามารวมกันและออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับรวมในฉบับเดียวกัน
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12 แนบท้ายคำาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 564/2560 เรื่อง การกำาหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
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4. สร้างความ Productive ในเวลางาน

	 การฝึกตัวเองให้เป็นคน	Productive	อยู่เสมอนั้นน่าจะเป็นเรื่อง
ที่ดีสำาหรับคนทำางานทุกๆ	คน	คุณอาจจะทำาสิ่งเหล่านี้	เพื่อให้คุณ 
มีความ	Productive	มากขึ้น	ให้คุณทำางานที่มีคุณภาพสำาเร็จได้ด้วย
เวลาไม่มาก	 แล้วสามารถใช้เวลาที่เหลือจากการทำางาน	 ไปเพิ่ม 
เวลาให้ได้อยู่กับครอบครัว	 ได้ทำากิจกรรมกับครอบครัวได้มากขึ้น 
จึงขอแนะนำาตัวอย่างวิธีที่จะสร้างความ	 Productive	 ในเวลางาน 
ตามนี้	ก่อนนอนคืนนี้	คุณลองจดสิ่งที่คุณต้องทำาในวันรุ่งขึ้น	พอ
ตอนเช้าเริ่มงานคุณจะสามารถจัดการกับงานได้อย่างเป็นระบบ	
ระเบียบมากขึ้น	หรือถ้าคุณนั่งทำางานนานเกินไป	สมองเริ่มคิดงาน
ไม่ออกแล้ว	 ให้ลองวางมือจากงาน	 แล้วหยุดพักผ่อนคลายสมอง
ก่อน	เช่น	ฟังเพลงสบายๆ	หรือเดินออกไปดูวิว	มองฟ้า	มองต้นไม้	
สูดอากาศ	แล้วค่อยกลับมาทำางานต่อ

5. จัดลำาดับความสำาคัญระหว่างเวลางานและครอบครัว

	 จะอย่างไรก็แล้วแต่	สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่จะทำาให้ครอบครัวอบอุ่น
และงานประสบความสำาเร็จนั้น	คุณต้องรู้จักการลำาดับความสำาคัญ	
หากมีงานที่สำาคัญมากๆ	ที่คุณจำาเป็นต้องจัดการ	ก็ควรอธิบายให้
ครอบครัวเข้าใจ	แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นบ่อยจนเบียดเวลา
ครอบครัวไปเสียหมด	 และอย่างในกรณีที่งานออฟฟิศชนกับงาน
โรงเรียนของลูก	 แบบนี้ก็ต้องลำาดับความสำาคัญ	 และหาทางออก
ที่ลงตัวที่สุด	อย่างเช่น	เช็คว่างานที่ออฟฟิศสามารถเลื่อน	หรือหา
คนที่เราไว้ใจฝากความรับผิดชอบแทนได้หรือไม่	ถ้าไม่ได้ควรให้ใคร
ไปงานโรงเรียนลูกแทน	และควรอธิบายลูกและคนในครอบครัวให้
เข้าใจ	เพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกไปเองว่าตัวเองขาดความรัก	หรือขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากพ่อหรือแม่

	 การที่เราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมๆ	กับประสบความสำาเร็จ 
ในหน้าที่การงานนั้นที่จริงไม่ยากเลย	 ขอเพียงคุณเอาใจใส่ 
และให้ความสำาคัญกับเรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ไม่มองข้ามความรู้สึก 
ของคนในบ้าน	 ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยหน้าที่ในที่ทำางาน 
แต่อย่างไรก็ตาม	 เชื่อว่าคุณสามารถมีชีวิตการทำางาน	 และ 
ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ ้นได้	ถ้าคุณได้ทำางานที่ใช่

เคล็ดลับครอบครัวอบอุ่น 
งานประสบความสำาเร็จ5 

	 	งานถือเป็นเรื่องที่ เราให้ความสำาคัญอันดับต้นๆ	 ของชีวิต	 
และปฏิเสธไม่ได้ว่า	 งานทำาให้เราเป็นคนมีคุณค่า	 หลายคนจึง
ทุ่มเททำางานอย่างหนัก	 เพื่อให้ได้มาในอีกหลายๆ	 สิ่ง	 ไม่ว่าจะ
เป็นเกียรติยศ	 เงินทอง	คุณภาพชีวิต	หรือแม้แต่สังคมที่ดี	 แต่ใน
ทางเดียวกันหลายคนก็ทำางานจนลืมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มีคุณค่าต่อเรา
อย่างมาก	นั่นก็คือครอบครัว	ฉะนั้นจะทำางานอย่างไรให้งานรุ่งและ
ครอบครัวไม่ร่วงจึงมีเคล็ดลับมาฝาก

1. จัดตารางเวลาล่วงหน้า

	 ในหนึ่งปีมี	365	วัน	ฉะนั้นแพลนไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยว่า	ช่วงเดือน
ไหนที่เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวพร้อมหน้าที่ไหนบ้าง	จากนั้นก็เริ ่ม
บริหารจัดการวันลากิจ	ลาพักร้อนให้ลงตัว	เพื่อจะได้ไม่ฉุกละหุก	
วิธีนี้ยังจะช่วยให้เรามีการวางแผนจัดการงานไม่ให้ค้างคา	ในช่วง
ใกล้วันไปเที่ยวด้วยนะ	 เรียกว่าครอบครัวก็มีความสุข	 งานก็ไม่
สะดุด	ที่สำาคัญเมื่อเรารู้วันไปเที่ยวล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีแบบนี้	เรา
ก็สามารถจองที่พักหรือตั๋วเดินทางล่วงหน้านานๆ	 ได้	 ก็จะได้ตั๋ว
และที่พักในราคาที่ถูกลง	เห็นไหมมีแต่ได้กับได้

2. แบ่งเวลาครอบครัวกับการทำางาน

	 นี่ เป็นเรื่ องที่สำ าคัญอย่างมากในการสร้างงานและสร้าง
ครอบครัวไปพร้อมๆ	กัน	คุณต้องจัดสมดุลให้ได้ระหว่างสองสิ่งนี้ 
เวลางานคุณควรให้ความสำาคัญกับงานและทำามันอย่างเต็มที่ 
ไม่เอาเรื่องส่วนตัว	 เรื่องในครอบครัวไปเบียดจนไม่เป็นอันทำางาน	
แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ควรตั้งลิมิตให้กับตัวเองว่า	คุณจะให้เวลา
กับงานมากที่สุดถึงเวลาเท่าไหร่	จากนั้นเมื่อถึงเวลากลับบ้านก็ต้อง
ให้เวลากับครอบครัวเต็มที่	โดยไม่เอางานกลับไปทำาต่อ	หรือไม่เก็บ
เรื่องงานไปเครียดต่อที่บ้าน	จนทำาให้คนในครอบครัวรู้สึกอึดอัดไป
ด้วย	ถ้าคุณจัดสมดุลได้	รับรองงานก็รุ ่งครอบครัวก็อบอุ่นแน่นอน

3. หากิจกรรมที่ทำาร่วมกับครอบครัว

	 การทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนั้น	 เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมใน
การกระชับความรักความอบอุ่น	 ดังนั้นลองเลือกกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์	 และทุกคนในครอบครัวสามารถทำาด้วยกันได้	 เช่น	 
คุณแม่อยากเวิร์คช็อปงานฝีมือ	เผื่อเอามาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม	
ก็อาจจะชวนกันไปเวิร์คช็อปกันทั้งครอบครัวซะเลย	 หรือคุณพ่อ 
นักออกแบบต้องไปหาข้อมูลที่ห้องสมุด	 TCDC	 ก็พาคุณลูกและ 
คุณแม่ไปหาความรู้ที ่นั ่นกันด้วย	คุณลูกก็ได้เสริมจินตนาการและ
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์	คุณพ่อก็ได้ทำางาน

ที่มา : JobsDB
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม
ประจำ�เดือน ธันว�คม 2560 ปีงบประม�ณ 2561

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เป็นกฎหมาย
ที่รองรับ	“สิทธิได้รู ้”	ของประชาชน	โดยกำาหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	 และกำาหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพื่อรองรับและคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ	 ได้กำาหนดสิทธิสำาคัญๆ	 แก่
ประชาชน	ดังนี้
	 สิทธิได้รู ้	(ตามมาตรา	7	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	 
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
	 1.	 โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ดำาเนินงาน		
	 2.	 อำานาจหน้าที่ที ่สำาคัญและวิธีดำาเนินงาน
	 3.	 สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำาแนะนำาในการติดต่อกับ 
	 		 หน่วยงานของรัฐ
	 4.	 กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 หนังสือเวียน	 ระเบียบ 
	 		 แบบแผน	นโยบาย	ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
	 		 (กขร.)	กำาหนด

	 สิทธิตรวจดู	(ตามมาตรา	9	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
	 1.	 ผลการพิจารณาหรือคำาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
	 2.	 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา 
	 		 นุเบกษา
	 3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของปี 
	 		 ที่กำาลังดำาเนินการ
	 4.	 คู่มือหรือคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ที่มี 
	 		 ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

	 5.	 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา	7	วรรค	2
	 6.	 สัญญาสัมปทาน	สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน	หรือสัญญา 
	 		 ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำาบริการสาธารณสุข
	 7.	 มติคณะรัฐมนตรี	หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/ 
	 		 โดยมติคณะรัฐมนตรี
	 8.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
	 		 กำาหนด

	 สิทธิร้องเรียน	(ตามมาตรา	13	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	 
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา	 9	 หรือไม่ 
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา	11	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.นี	้
ผู้นั ้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีคำาสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา	15	หรือคำาสั่งไม่รับฟัง
คำาคัดค้านตามมาตรา	17	หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	25	
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน 
เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นก็ให้ขยายเวลาได้	แต่ต้องแสดงเหตุผล	และรวมเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	60	วัน

	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.2540	 มาตรา	 9	 ซึ่งกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	 กรมสรรพสามิตจึง
ได้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 กรมสรรพสามิต	 
ขึ้นภายในห้องสมุด	กรมสรรพสามิต	ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ของกรมสรรพสามิตหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุดกรมสรรพสามิต	
อาคารกรมสรรพสามิต	 ชั้น	 1	 เลขที่	 1488	 ถนนนครไชยศรี	 เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ	10300	หรือ	โทร.	0	2241	5600	ต่อ	51614		www.excise.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

ลำ�ดับ ชื่อ ตำ�แหน่งและสังกัด
จำ�นวน
คดี

เงินค่�ปรับ หม�ยเหตุ

1 นายพรชัย	ไชยสงวนสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 2 3,390,355.20 • คดีรถจักรยานยนต์	ปรับ	1	ราย
• คดีรถยนต์	ฟ้องศาล	1	ราย

2 พอต.ปรมะ		ณ	มหาไชย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 6 1,288,847.50 • คดียาสูบ	ปรับ	4	ราย	ฟ้องศาล	2	ราย

3 นายบุญจิตต์	เอื้อวิริยะวิทย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 28 1,224,509.00 • คดีสุรา	ปรับ	10	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	18	ราย

4 นายณัฐฐคง	สารชาติ นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 5 1,027,853.10 • คดีสุรา	ปรับ	2	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย	
• คดียาสูบ	ปรับ	1	ราย
• คดีน้ำามัน	ปรับ	1	ราย

5 นายกฤตย์	ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 29 980,614.00 • คดีสุรา	ปรับ	3	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	26	ราย
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	 ใครซื้อคอนโด	อาคารชุดอยู่อาศัย	อ่านเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยครับ	จะได้ทราบว่าผู้ซื ้อจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค	และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	อย่างไรบ้าง	

	 นายทัศนัยเป็นเจ้าของห้องชุดห้องหนึ่งได้ร้องเรียนต่อสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ให้นิติบุคคลอาคารชุด 
แหง่นัน้ชดใชค้า่เสยีหายใหต้นเอง	และไดม้หีนงัสอืขอสำาเนาขอ้มลูขา่วสารทีน่างสาวนาค	ีผูจ้ดัการนติบิคุคลอาคารชดุแหง่นัน้ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 
ต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื ่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	 ชุดที่	 7	 แต่	 สคบ.	 ปฏิเสธว่าเป็นเอกสารส่วนบุคคลของนิติบุคคลที่
ใช้ประกอบการชี้แจงต่อ	 สคบ.	 และยังอยู่ในขั้นตอนการนำาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้าน
อสังหาริมทรัพย์	เรื ่องยังไม่จบว่าอย่างนั้น	นายทัศนัยจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 เมื่อถึงเวลาพิจารณานายทัศนัยชี้แจงว่า	 แม้นางสาวนาคีจะไม่อนุญาตให้เปิดเผยเอกสาร	 แต่การอนุญาตหรือไม่นั้นเป็น
อำานาจของอนุกรรมการฯ	 เนื่องจากเอกสารอยู่ในความครอบครองของคณะอนุกรรมการฯ	 ผมต้องการได้เอกสารเพื่อไปฟ้อง 
เรียกค่าเสียหาย	 ถึงตรงนี้ก็ยังไม่รู ้ว่านายทัศนัยเสียหายเรื่องอะไร	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชี้แจงว่า 
เมื่อ	พ.ศ.	2553	นายทัศนัยถูกขโมยเข้าห้องแต่นิติบุคคลไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย	ปีต่อมาผู้จัดการนิติบุคคลได้ตัดน้ำาตัดไฟในห้องของ 
นายทัศนัยทำาให้นายทัศนัยต้องไปเช่าอยู่ที ่อื ่น	 จึงต้องการให้นิติบุคคลชดใช้ค่าเสียหาย	 คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ	 ไม่สามารถ 
ไกล่เกลี่ยคู่กรณีได้	จึงส่งเรื ่องให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ฯ	พิจารณา	โดยมีความเห็นว่าการกระทำาของผู้ถูกร้องเรียน	
คือนิติบุคคลอาคารชุดไม่เป็นการละเมิดสิทธิของนายทัศนัย	และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาซึ่งมีความเห็น
ให้ยุติเรื ่อง	แต่ยังไม่ได้แจ้งให้นายทัศนัยทราบ	เพราะต้องรอรับรองมติเสียก่อน	เมื่อนายทัศนัยมีคำาขอข้อมูลข่าวสารจึงปฏิเสธเนื่องจาก
นางสาวนาคีได้แจ้งไว้ในการไกล่เกลี่ยว่าไม่อนุญาตให้เปิดเผย

	 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ	 เห็นว่า	 ข้อมูลข่าวสารที่นายทัศนัยมีคำาขอคืนบันทึกที่นางสาวนาคีชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยฯ	เกี่ยวกับกรณีร้องเรียนของนายทัศนัย	ซึ่งข้อเท็จจริงในบันทึกนั้นเป็นประเด็นที่ทั ้งสองฝ่ายได้ทราบในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
แล้ว	จึงไม่มีลักษณะตามมาตรา	15	แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ประกอบกับนายทัศนัยเป็นผู้ร้องเรียน
จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารนั้น	เพื่อให้เรื ่องนี้จบแบบไม่ต้องติดตามตอนต่อไป	คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงให้สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยโดยให้สำาเนาข้อมูลข่าวสารแก่นายทัศนัย

	 เมื่อได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอแล้ว	ก็นำาข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้ประกอบกับกฎหมายอื่นเพื่อใช้เรียกร้องเยียวยาต่อไป	ต้องการหารือ	
ปรึกษาการใช้สิทธิหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ติดต่อได้ที่สำานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	0	2283	4687		www.oic.go.th

“เปิดเผยเป็นเรื ่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

ความคุ้มครองชาวคอนโด
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มองย้อนเลนส์

นางสดศรี	พงศ์อุทัย	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานการ 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอความร่วมมือการแจ้งราคา 
ขายปลีกแนะนำาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	 โดยมีข้าราชการ
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้อง	 207	 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2560

นายปัญญา	 ฉายะจินดาวงศ์	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็น
ประธานการประชุมนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดี	ในโครงการ
กรมสรรพสามิตคุณธรรม	โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2560

การประชุมรับฟังความคิดเห็น และขอความร่วมมือ
การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำาจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์

การประชุมนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดี

นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม
ระบบ	SSO	และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการ
สารสนเทศ	3	กรมภาษี	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 อาคารสำานักงาน
คอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อ
วันที่	18	ธันวาคม	2560

การจัดฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา 
เพ่ิมเตมิระบบ SSO และระบบขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือรองรบั 
การบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี
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นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในพิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 2561	 พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	ร่วม
ทำาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล	ณ	อาคารสำานักตรวจสอบ	
ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	4	มกราคม	2561

พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2561

นางสาววิ ไล	 ตันตินันท์ธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องระบบ	
IT	เพื่อรองรับการสำารวจราคาขายปลีก	โดยมี	นายปิยกร	อภิบาลศรี 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2560

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคลและการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต	
ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร	์
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2561

การประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องระบบ IT 
เพื่อรองรับการสำารวจราคาขายปลีก

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
และการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 พบกันอีกครั้งกับจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับนี้เรามีเกมส์กลับมาให้เล่นกันอีกเช่นเคย โดยฉบับนี้เรา
ให้จับผิดภาพ 2 ภาพ ที่เราให้มาหาจุดแตกต่างได้ครบ 10 จุด ส่งคำาตอบมาได้ที่ กองบรรณาธิการจุลสาร EXCISE 
NEWSLETTER ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ 
public1713@gmail.com หรือส่งโทรสารมาที่เบอร์ 0-2241-4778 ขอความกรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจนด้วยค่ะ 
ฉบับนี้เรามีของรางวัล จำานวน 10 รางวัล หมดเขตร่วมสนุกวันที่ 31 มีนาคม 2561 
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