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	 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	 Excise	 Newsletter	 ฉบับเดือนพฤศจิกายน	 2560	 ก็ได้ 
เดินทางมาสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ	 อากาศแบบนี้	 ทางทีมงานก็อยากให้ 
คุณผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพกันให้ดี	 ด้วยความห่วงใยจากกองบรรณาธิการ	 
Excise	Newsletter

	 Excise	 Newsletter	 ฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาสาระมาให้คุณผู้อ่านได้ติดตามกันอีก 
เช่นเคย	เริ่มต้นกันด้วยพิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต	โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง	เป็นประธานในพิธีเปิด	ซึ่งศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตได้
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ	ต่อกันด้วย	Excise	IT	Tips	จะมานำาเสนอ	“วิธีตัดต่อไฟล์เสียง	โดยไม่ต้อง
พึ่งแอป”	นอกจากนั้นยังมีบทความสร้างครอบครัวอบอุ่น...สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว	
บทความดีๆ	จากสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	:	บริษัทกำาจัดหนี้	มองย้อนเลนส	์
รวมถึงเกมส์จับผิดภาพ	ที่สามารถติดตามต่อได้ภายในเล่ม

บทบรรณาธิการ
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ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต 
(Excise Command Center)

	 กรมสรรพสามิตสนองรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล	 เปิดศูนย์
บัญชาการกรมสรรพสามิต	 (Excise	 Command	 Center)	 มุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการด้วยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ	 และพร้อมเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีและการจัดทำาข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงการคลัง	 (MOF	
Big	Data)	ในอนาคต

	 นายอภิศักดิ์	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง		
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต	ณ	อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรมสรรพสามิต	 พร้อมรับฟังการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการจากสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	1-10	ผ่านระบบ 
Video	Conference		พร้อมกับคณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมงานในครั้งนี้	 โดยมี	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดี 
กรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมรับฟัง
การรายงานดังกล่าว	

			 สำาหรบัศนูยบ์ญัชาการกรมสรรพสามติ	(Excise	Command	Center)	
เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านต่างๆ	 ที่มีความจำาเป็นและสำาคัญของ 
กรมสรรพสามิต	เช่น	ข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษี	ด้านการปราบปราม 
ผู้กระทำาผิด	 ข้อมูลนำาเข้าสินค้าสรรพสามิตจากกรมศุลกากร	
เป็นต้น	เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต	และ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา	 และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ	 อาทิ	
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	(Business	Intelligence	:	BI)	เพื่อใช้เป็นระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร	 (Management	 Information	 System	 :	
MIS)	 ระบบควบคุมและติดตามด้วยอุปกรณ์เครื่องมือวัดและการ
สื่อสารทางไกล	 (Control	 and	 Tracking	 System)	 เพื่อช่วยในการ
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กำากับดูแลสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต	และระบบการประชุม
ทางไกล	(Video	Conference	System)	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประชุมสื่อสารระยะไกลกับส่วนภูมิภาค	 และระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประกอบด้วย	ศูนย์ปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย	 (Network	 Operation	 Center	 :	 NOC)	 และศูนย์ 
เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย	(Security	Operation	Center	:	SOC)	
เพื่อเฝ้าระวังผู้บุกรุก	(Hacker)	และการโจมตีจากไวรัส	เป็นต้น

	 ระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต	
เป็นระบบข้อมูลที่มีการประมวลผลวิเคราะห์	 กลั่นกรอง	 และ 
คัดเลือกข้อมูลที่มีความสำาคัญสามารถสะท้อนภาพการบริหารภาษ ี
สรรพสามิต	 และเป็นระบบสารสนเทศทางการบริหารที่สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจ	ตลอดจนเป็นกลไกสำาคัญในการบริหารงาน	
จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการกำาหนดข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารราชการ
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต	 และในอนาคต
จะเป็นระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีและ
การจัดทำาข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงการคลัง	(MOF	Big	Data) 
ต่อไป

	 นอกจากนี้	 กรมสรรพสามิตยังได้มีการพัฒนาระบบการให้
บริการผู้เสียภาษีและประชาชน	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการ
ทำาธุรกรรมต่างๆ	ผ่านอินเทอร์เน็ต	และอุปกรณ์เคลื่อนที่	(Mobile	 
Device)	 การชำาระภาษีและค่าใบอนุญาต	 ผ่านบัตรเดบิตและ 
บัตรเครดิต	ณ	สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา	นอกจากนี้ 
ยังให้บริการผ่าน	 Internet	 Banking	 Mobile	 Banking	 	 ตลอดจน	
Counter	Service	หรือที่เรียกว่า	Excise	Smart	Service	เพื่อเป็นการ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy)	และ	National	
e-Payment	ของรัฐบาลและกระทรวงการคลังดิจิทัล	(MOF	Digital)	
และเป็นการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลของกรมสรรพสามิต	(Excise	Digital	
Government)
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	 เว็บไซต์ที่สามารถตัดต่อเสียงได้คือ	
http://mp3cut.net/	 นั่นเอง	 โดยเข้าเว็บไซต์
แล้วให้ทำาการอัปโหลดไฟล์เสียง	และวิดีโอ	
เดี๋ยวเว็บไซต์ก็จะนำาไฟล์ที่อัปโหลดเสร็จ
มากลายเป็นกราฟเสียงทั้งหมดเพื่อตัดต่อ
เสียงนั่นเอง

	 เสร็จแล้วก็	 save	 ไฟล์ที่ตัดต่อเสร็จ 
ลงคอมพิวเตอร์	แค่นี้ก็เรียบร้อยได้ไฟล์เสียง
ที่หั ่นช่วงที่สำาคัญแล้ว	 เหมาะสำาหรับทำา	
ringtone	ของโทรศัพท์มือถือ

จากนั้นเลือกตัดช่วงเสียงที่ต้องการ	 ทั้งนี้
สามารถใช้	 fade	 in	 และ	 fade	 out	 เสียง
ได้ด้วย

ที่มา : https://www.it24hrs.com

วิธีตัดต่อไฟล์เสียง
โดยไม่ต้องพึ่งแอป

	 หากพูดถึงการตัดต่อไฟล์เสียงผ่านทางคอมพิวเตอร์	 หลายท่านที่เคยทำางานด้านตัดต่อวิดีโอ	 หรือตัดต่อเสียงก็อาจใช้โปรแกรม
ตัดต่อวิดีโอทั่วไปในการตัดต่อเสียง	แล้ว	 render	ออกเป็นไฟล์เสียงต่างๆ	 เช่น	mp3	 ,	aac	 ,	หรือ	 .wav	แต่การตัดต่อวิดีโอคงทราบดี
ว่ามีราคาแพง	แต่ก็มีซอฟต์แวร์ฟรีที่ตัดต่อเฉพาะไฟล์เสียงอย่าง	Audacity	ให้เลือกใช้แล้ว	แต่ก็ต้องลงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ด้วย 
แต่อีกวิธีที่เด็ดเหมือนกันและไม่ต้องลงโปรแกรม	Audacity	ลงเครื่องนั่นคือการตัดต่อเสียงผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นเอง
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	 เนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ลดความรุนแรงแก่บุคคลในครอบครัว	 ในฐานะที่เป็นจิตแพทย์	 ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านได้หันมา
ให้ความสำาคัญกับคนในครอบครัว	 เพื่อหลีกห่างจากความรุนแรงในครอบครัว	และทำาการสร้างภูมิคุ้มกันแก่สมาชิกในครอบครัว	 โดย
แนวทางนี้จะก่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น

	 ครอบครัวอบอุ่น	คือ	ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ	การมีครอบครัวที่อบอุ่นทำาให้เราดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข	คนที่มีครอบครัวอบอุ่น
ย่อมมีความได้เปรียบ	เพราะสามารถทำาหน้าที่ได้เหมาะสม	และทำาให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตดีไปด้วย

นิยาม “ครอบครัวที่อบอุ่น”

	 1.	 มีขอบเขตที่เหมาะสม	ทั้งขอบเขตส่วนบุคคล	และคนในครอบครัว
	 2.	 มีความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสม	 ไม่ห่างเกินไป	 และไม่ใกล้ชิดกันเกินไป	 สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นตัวของตัวเอง	 
	 		 แต่ยังคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวได้
	 3.	 มีการจัดลำาดับอำานาจ	และความเป็นผู้นำาที่ชัดเจน
	 4.	 สมาชิกมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน	และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกัน
	 5.	 โครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมีความยืดหยุ่นดีและเหมาะสม
	 6.	 สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 7.	 มีการจัดระบบภายในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
	 8.	 มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
	 9.	 มีเครือข่ายทางสังคมที่ดี	และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว	
	 10.	 สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควร

ความผูกพัน : ตัวแปรความอบอุ่นในครอบครัว

	 ครอบครัวจะมีแรงผลักดันอยู่	 2	 แรงที่ต่อสู้กันอยู่เสมอ	 คือ	 แรงที่ดึงสมาชิกให้เข้าหากัน	 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ทั้งความคิด	 
ความรู้สึก	การกระทำา	และแรงผลักดันที่ทำาให้สมาชิกอยู่ห่างออกจากกัน	เพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเอง	แรงผลักดันทั้ง	2 
จะสมดุลกันในครอบครัวที่อบอุ่น	แม้บางครั้งแรงผลักดันแบบหนึ่งอาจมากกว่าอีกแบบหนึ่ง	แต่ก็จะเป็นอยู่ชั ่วคราว	และจะกลับคืนสู่
สภาวะสมดุลในที่สุด	โดยความผูกพันทางอารมณ์แบ่งได้เป็น	2	ลักษณะคือ

สร้างครอบครัวอบอุ่น
สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว

ครอบครัวที่ผูกพันแน่นแฟ้นเกินไป

	 เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในครอบครัวทำาในสิ่งที่แตกต่าง
ไปจากที่เคยทำามา	 ก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาในครอบครัว
ทันที	 ความเครียดนี้อาจกระทบถึงความสัมพันธ์	 และการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ	 ของครอบครัว	 เช่น	 ลูกทำาในสิ่งที่ 
พ่อแม่ ไม่ชอบ	 หรือไม่ เห็นด้วย	 และให้ลูกตัดสินใจว่า	 
จะทำาตามใจตัวเอง	หรือยอมทำาตามที่พ่อแม่ต้องการ	ผลของ
ความผูกพันที่มากเกินไปนั้น	 จะทำาให้สมาชิกในครอบครัว 
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	 เช่น	 แม่ที่ผูกพันแน่นแฟ้นกับลูก
มากเกินไป	 อาจทำาให้พ่อห่างเหินไปโดยอัตโนมัติ	 โดยเด็ก 
จะพึ่งแม่ไปโดยอัตโนมัติและไม่รู ้จักโต
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ผู้นำาในครอบครัว : บทบาทผู้สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

	 ทุกครอบครัวต่างก็มีผู้นำาในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ	 แต่ความเป็นผู้นำาไม่ควรถูกจำากัดให้อยู่กับคนใดคนหนึ่ง	 เช่น	 พ่อ
แม่ไม่ควรเป็นผู้นำาคนเดียว	 หรือแม่ไม่ควรเป็นผู้นำาคนเดียว	 เพราะหากครอบครัวต้องตกอยู่ในภาวะความตึงเครียด	 ผู้เป็นพ่อและแม่
ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	และร่วมกันเป็นผู้นำาในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

	 จากการศึกษาครอบครัวของวัยรุ่นในประเทศแคนาดา	พบว่า	วัยรุ่นในครอบครัวที่พ่อเป็นผู้นำาในแบบประชาธิปไตย	จะมีความมั่นคง
ทางอารมณ์มากกว่าวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่พ่อหรือแม่มีอำานาจเพียงคนเดียว

	 ดังนั้น	หากต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่น	สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทความเป็นผู้นำาในวาระที่แตกต่างกันออกไป 
เช่น	 แม่จะเป็นผู้นำาและเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวและการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 เรื่องอาหารการกินในบ้าน	 
ส่วนพ่อจะเป็นผู้นำาในเรื่องที่สำาคัญ	เช่น	เรื่องภายนอกบ้าน	และสมาชิกในบ้านควรมีส่วนในการสนับสนุนความคิดของผู้นำาในครอบครัว

	 เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว	 คนในครอบครัวจะต้องช่วยกันแก้ไขความขัดแย้งให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
โดยเร็วที่สุด	โดยสามารถแก้ไขความขัดแย้ง	ได้	3	วิธีคือ

	 1.	 การร่วมมือกัน	 โดยคนในครอบครัวต้องหันหน้าเข้าหากัน	 และพูดคุยถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมา	 เพื่อหาข้อยุติที่เหมาะสม 
	 2.	 การยอมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา	 โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมลงให้อีกฝ่ายหนึ่ง	 เพื่อเป็นการยุติความขัดแย้ง	 หรือเพื่อไม่ให้ปัญหา 
	 		 ลุกลามออกไป
	 3.	 การพยายามเอาชนะ	 เป็นการช่วงชิงอำานาจว่าใครจะเป็นใหญ่	 ใครจะแพ้	 ใครจะชนะ	 ซึ่งไม่ทำาให้ปัญหายุติได้	 แต่จะทำาให้ 
	 		 สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้น	 เพราะการแก้ไขปัญหาด้วยการเอาชนะกันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ได้ผล	 ยิ่งถ้ามีการดึงบุคคลที่	 3	 เข้ามา 
	 		 ก็จะทำาให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมาเป็นลูกโซ่

ครอบครัวที่เหินห่างทางอารมณ์

	 	สำาหรับครอบครัวที่ผูกพันระหว่างกันน้อย	แม้สมาชิกในครอบครัวจะมีอิสระมาก	ก็จะเป็นความอิสระที่ไม่สมบูรณ์	เพราะขาด
ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและความรู้สึกที่พึ่งพิงกันในยามจำาเป็น	นอกจากนี้	การที่ต่างคนต่างอยู่จะทำาให้ไม่สามารถร่วมทำาภารกิจที่
สำาคัญให้สำาเร็จได้	เช่น	ครอบครัวที่พ่อกับแม่ไม่มีความผูกพันใกล้ชิดกัน	ย่อมไม่สามารถร่วมมือกันปกครองลูกได้

	 	ความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสมที่สุด	คือ	ความผูกพันระดับกลาง	เพราะคนในครอบครัวจะมีความเป็นอิสระ	แต่ยังคงความ
ผูกพันกับครอบครัวเดิมอยู่	ทั้งนี้	การจะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้นั้น	ครอบครัวจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและ
ความผูกพันกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
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เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัว เรามักจะดึงเอาบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำาให้ความขัดแย้งโยงใยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

	 1.	 การทำาให้เป็นแพะรับบาป	 เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากบุคคล	 2	 คน	 แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา	 กลับเป็นการ 
	 		 โยนบาปให้บุคคลที่	3	แทน	เช่น	พ่อกับแม่ทะเลาะกัน	แต่โยนความผิดให้ลูก	ทำาให้ดูเหมือนพ่อแม่ไม่มีปัญหากัน	แต่แท้ที่จริง 
	 		 ปัญหาความขัดแย้งยังคงอยู่
				2.	 การเข้าพวกกันแบบข้ามรุ่น	 เป็นวิธีที่พ่อหรือแม่ดึงลูกเข้ามาเป็นพวก	เพื่อที่จะต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่ง	 โดยจะเลี้ยงลูกแบบตามใจ	 
	 		 เพื่อให้ลูกมาเป็นพวกของตน	ทำาให้มีการสลับบทบาทหน้าที่กัน	โดยแทนที่พ่อแม่จะมาดูแลลูก	กลับเป็นลูกทำาหน้าที่ดูแลพ่อแม ่
	 		 เสียเอง
	 3.	 การร่วมมือกันเพื่อเอาใจใส่ลูก	เป็นวิธีที่พ่อและแม่ต่างก็ร่วมมือให้ความสนใจ	เพื่อแก้ไขปัญหาของลูก	ทำาให้ลืมปัญหาระหว่างกัน 
	 		 ไปชั่วขณะ	โดยจะมองว่าลูกเป็นคนอ่อนแอ	หรือเป็นเด็กไม่ดีที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
	 4.	 การแข่งขันระหว่างพ่อและแม่	 โดยพ่อแม่ต่างก็ดึงลูกเข้ามาเป็นพวกของตน	 ทำาให้ลูกเกิดความสับสนว่า	 จะเป็นพวกของพ่อดี	 
	 		 หรือพวกของแม่ดี	ไม่รู ้ว่าจะจงรักภักดีกับใครดี

ครอบครัวที่พ่อแม่แก้ไขความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าว จะทำาให้เกิดผลเสียดังนี้

	 1.	 การดึงเอาบุคคลที่	3	เข้ามาเกี่ยวข้อง	อาจทำาให้ความรู้สึกของพ่อแม่ดีขึ้นบ้าง	เพราะไม่ต้องแก้ไขปัญหาเอง	แต่ก็ไม่ได้เป็นการ 
	 		 แก้ไขความขัดแย้งที่ถูกต้องและเหมาะสม
	 2.	 พ่อแม่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง	จะทำาให้พ่อแม่มีนิสัยเอาแต่ใจตนเอง	เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกมากเกินไป
	 3.	 พัฒนาการของเด็กไม่ได้รับการตอบสนอง	 เพราะแทนที่พ่อแม่จะเป็นคนดูแลเอาใจใส่ลูก	 กลับเป็นฝ่ายลูกต้องมาดูแลเอาใจใส่ 
	 		 พ่อแม่แทน	 เด็กที่ถูกดึงเข้าไปโยงใยกับปัญหาจะทำาให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ดีพอ	 และไม่สามารถแยกตัวเองออกจาก 
	 		 ครอบครัวได้เมื่อถึงเวลา
	 4.	 สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อหรือแม่	 เช่น	 แม่ที่เข้าพวกกับลูกสาวและกีดกันพ่อ	 จะทำาให้ลูกสาวห่างเหินพ่อ	 และ 
	 		 ทำาให้มีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก

	 		 หนทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว	คือ	การสื่อสาร	เพราะการสื่อสารทำาให้ครอบครัวมีความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน	แต่การสื่อสารที่ดีย่อมต้องอาศัยทักษะและความสามารถที่ดี	เช่น	การเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย	การฟังผู้อื ่น	การพูดจา
ประคับประคองอีกฝ่ายหนึ่ง	เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว	

	 		 ในทางกลับกัน	การพูดจาตำาหนิติเตียน	หรือทำาให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบ	จะยิ่งทำาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู ้สึกโกรธ	 เสียใจ	ตึงเครียด	 
ขัดแย้ง	และนำามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวทั้งในด้านท่าที	วาจา	และการกระทำาที่รุนแรงกับบุคคลอื่นในที่สุด

มุมมองนักจิตวิทยา

	 		 นักจิตวิทยาและจิตแพทย์เชื่อว่า	 ผู้ที ่กระทำาการรุนแรงส่วนใหญ่	 มักมีพื้นฐานมาจากการที่อยู่ในครอบครัวแตกแยก	 มาจาก
ครอบครัวที่ไม่อบอุ่น	และมาจากการที่ตนเคยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมาก่อน	หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่รู ้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น	

						 โครงสร้างทางสังคมมีผลกระทบต่อคนและพฤติกรรมของคนในสังคม	เช่น	สังคมที่มีค่านิยมยกย่องพ่อเป็นใหญ่	เป็นสังคมที่กำาหนด 
และควบคุมกฎเกณฑ์โดยเพศชาย	เช่น	สังคมชาวเอเชียจะสร้างสมาชิกผู้ชาย	ที่แสดงบทบาททางเพศเชิงอำานาจนิยม	ในขณะเดียวกัน
จะสร้างผู้หญิงให้เป็นฝ่ายเก็บกดและยอมตามมากกว่า	สังคมที่ถือว่าแม่เป็นใหญ่	และสังคมที่ถือว่าพ่อแม่เป็นใหญ่เท่าเทียมกัน

	 		 นักจิตวิทยามองปัญหาความรุนแรงในครอบครัวว่า	เป็นปัญหาที่ผู ้กระทำาการรุนแรงมีลักษณะบุคลิกภาพที่ผิดปกติเฉพาะบุคคล	
โดยให้เหตุผลว่า	 ผู้เป็นสามีในครอบครัวอื่นที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสังคมในระดับชนชั้นเดียวกัน	 ได้รับการขัดเกลาจากวัฒนธรรมทาง
สังคมแบบเดียวกัน	มิใช่จะกระทำารุนแรงต่อภรรยาเช่นเดียวกันทุกครอบครัว	มีเพียงส่วนน้อยที่กระทำาพฤติกรรมเช่นนี้

	 		 การสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัวจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวหลีกหนีและห่างไกลจากความรุนแรง	 และ
จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำาหรับการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมในที่สุด

ที่มา : https://www.doctor.or.th

ข้อมูลสื่อ
ชื่อไฟล์: 319-007

นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: 319  เดือน/ปี: พฤศจิกายน 2548
คอลัมน์: บทความพิเศษ

นักเขียนรับเชิญ: รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
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	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต	 เดินทางตรวจราชการและประชุม 
มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	5	โดยมีสรรพสามิตพื้นที่	และข้าราชการ
ในสังกัดสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	5	ให้การต้อนรับ	และร่วมการประชุม	ณ	สำานักงานสรรพสามิตภาคที่	5	สำานักงานสรรพสามิต
พื้นที่เชียงใหม่	 สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย	 สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย	 สาขาแม่สาย	 และศูนย์ตรวจสอบสินค้า 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2560

การตรวจราชการในพื้นที่สังกัด
สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
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	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต	เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สังกัดสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	4	โดยมีผู้อำานวยการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	4 
สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมการประชุม	ณ	ห้องประชุมสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	 4	
และสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี		เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2560

การตรวจราชการในพื้นที่สังกัด
สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4



11

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม
ประจำ�เดือน ตุล�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	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้	
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
ข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุด	 กรมสรรพสามิต	
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 นายนิติกานต์	วัฒนพานิช เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 18 1,063,986.00 • คดีสุรา	ปรับ	1	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	17	ราย

2 นายบุญจิตต์	เอื้อวิริยะวิทย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 20 928,312.00 • คดียาสูบ	ปรับ	20	ราย

3 นายวิชาญ	ครพิทักษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 21 819,224.00 • คดียาสูบ	ปรับ	21	ราย

4 นายพรชัย	ไชยสงวนสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 2 732,286.00 • คดีสุรา	ปรับ	1	ราย
• คดีรถจักรยานยนต์	ปรับ	1	ราย

5 นายพงศธร	ศุกรสุนทร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 18 715,224.00 • คดียาสูบ	ปรับ	18	ราย
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	 เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับ	 สำาหรับเรื่องที่ไปกู้เงินเขามาแล้วถูกติดตามทวงหนี้แบบดุๆ	 จนหน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปดูว่าขอบเขต
การทวงหนี้ของคุณมีแค่ไหน	ต้องใช้รูปแบบใด	และข้อมูลองค์กรบริษัททวงหนี้	ประชาชนทั่วไปจะรู้ได้หรือไม่	อ่านเรื่องนี้ครับ

	 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ได้รับหนังสือขอหารือจากกองบัญชาการตำารวจนครบาลว่า	 สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย	 
ได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียด	ชื่อ	ที่อยู่	และขนาดองค์กรของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้	เพื่อจัดทำาเป็นทำาเนียบให้กับ
สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกสมาคม	 เข้าถึงและใช้บริการได้	 โดยกองบัญชาการตำารวจนครบาลถามว่า	 ข้อมูลนี้เปิดเผยให้กับบุคคล	
ประชาชนทั่วไป	และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยได้หรือไม่	ถ้าเปิดได้	จะเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหน	ถามเท่านี้แหละครับ	แต่ก็สำาคัญและ
น่าสนใจมาก

	 คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วมีหนังสือตอบชี้แจงไปว่า	 ชื่อ	 และที่อยู่
ของบริษัทเป็นข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิ	 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่หอทะเบียนตามมาตรา	 1097	 
มาตรา	1098	และมาตรา	1099	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับขนาดองค์กรนั้น	เป็นข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 2558	 ข้อมูลข่าวสารที่ถามไปจึงเปิดเผยได้	 แต่อย่างไรก็ตาม 
หากกองบัญชาการตำารวจนครบาลเห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	 15	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 
ก็อาจปกปิดข้อมูลข่าวสารในส่วนนั้นได้

	 เรียนให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบไว้นะครับ	หากท่านมีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	 
ท่านโทรศัพท์ไปหารือการปฏิบัติเบื้องต้นได้	 แต่หากต้องการให้ตอบเป็นเอกสารไว้ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
ให้มีหนังสือตั้งประเด็นคำาถามไปให้ชัดเจนครับ	สำาหรับประชาชนโทรศัพท์ปรึกษาได้ครับ	ติดต่อหารือได้ที่สำานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

“เปิดเผยเป็นเรื ่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

$

$ บริษัทกำ�จัดหนี้

12

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ
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มองย้อนเลนส์

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในพิธีบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ	1	ปี	วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร 
ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์	จำานวน	10	รูป	จากวัดอัมพวัน	กรุงเทพมหานคร	
นอกจากนี้	ได้จัดให้มีพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	
เปน็เวลา	89	วนิาท	ีรวมทัง้พธิทีำาบญุตกับาตรพระสงฆ	์โดยมผีูบ้รหิาร 
ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	
ณ	 อาคารสำานักตรวจสอบ	 ป้องกันและปราบปราม	 เมื่อวันที่	 
12	ตุลาคม	2560

นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	นำาคณะผู้บริหาร	
และข้าราชการกรมสรรพสามิต	ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธ ี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้	 ณ	 ลาน
อเนกประสงค์	 ชั้น	 2	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 (อาคาร	 B)	 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	แจ้งวัฒนะ	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560

นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ 
บริหารการจัดเก็บภาษี	เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ 	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	5)	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 5)	 ณ	 ลานพระบรมรูป 
ทรงม้า	พระราชวังดุสิต	และลานพระบรมราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่	5 
กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560

นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานใน
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	5)	 เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	5) 
โดยมีคณะผู้บริหาร	 และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธี
ดังกล่าว	ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่	5	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560

พิธีบำาเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 
1 ป ีสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พิธวีางพวงมาลาถวายสกัการะพระบรมราชานสุาวรยี ์
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั (รัชกาลที ่5)

พิธวีางพวงมาลาถวายสกัการะพระบรมราชานสุาวรยี ์
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่5)

บริษัทกำ�จัดหนี้
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นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำาปี	พ.ศ.2560 
โดยมีนายอภิศักดิ์	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว	 ร่วมด้วย	 นายวิสุทธิ์	 ศรีสุพรรณ	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิต	และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	ร่วมในพิธ ี
ณ	 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	 เขตสัมพันธวงศ์	 กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2560

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต	 โดยมี 
คณะผู้บริหารระดับสูง	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต	และ 
ประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ	ดังกล่าว	โดยได้รับเงินบริจาค
เพื่อถวายวัดจำานวนทั้งสิ้น	2,191,707	บาท	ณ	วัดปรินายกวรวิหาร	
เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ	 ถนนราชดำาเนินนอก	 แขวงบ้านพานถม	
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2560

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 และคณะ 
ผู้บริหารระดับสูง	ให้การต้อนรับ	นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์
บัญชาการกรมสรรพสามิต	 (Excise	 Command	 Center)	 และได้
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC	
27001	สำาหรับห้อง	Data	Center	ของกรมสรรพสามิต	โดยตัวแทน
จาก	Bureau	Veritas	(Thailand)	Co.,Ltd.	รวมทั้งรับชมการนำาเสนอ 
ผลงานจากสำานักตรวจสอบ	 ป้องกันและปราบปราม	 โดยมี 
คณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	 ณ	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อ 
วันที่	8	พฤศจิกายน	2560

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมด้วย
ข้าราชการกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมในงาน	 Digital	 Government	
Summit	 2017	 เพื่อลงนามการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ 
ร่วมมือในการอำานวยความสะดวกให้บริการประชาชน	 ติดต่อ
ราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	 โดยมีนายวิษณุ	 เครืองาม	 
รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	ณ	ลานอีเดน	ชั้น	1	ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2560

กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง 
ประจำาปี พ.ศ. 2560

พิธถีวายผา้พระกฐนิพระราชทานของกรมสรรพสามติ

พิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise 
Command Center) และการรับมอบใบรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 สำาหรับหอ้ง Data Center

งาน Digital Government Summit 2017
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 พบกันอีกครั้งกับจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับนี้เรามีเกมส์กลับมาให้เล่นกันอีกเช่นเคยโดยฉบับนี้เรา
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 มกราคม 2561 

Game
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บร�การสอบถามข�อมูลที่เกี่ยวข�องกรมสรรพสามิต
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