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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต น�าคณะผู ้บริหารกรมสรรพสามิต	 เข ้าร ่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	
ซึ่งมีพิธีในห้วงเวลาดังกล่าว	ดังนี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพสามิต

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

	 พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์	พิธีลงนามถวายพระพร	และท�าบุญตักบาตร	

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	โดยมีนายอ�านวย	ปรีมนวงศ์	รองปลัดกระทรวง

การคลัง	เป็นประธานในพิธี	ณ	โถงวายุภักษ์ชั้น	1	กระทรวงการคลัง

	 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	 และพิธี 

ลงนามถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 

66	 พรรษา	 28	 กรกฎาคม	 2561	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	 อาคารส�านักตรวจสอบ	 ป้องกันและ 

ปราบปราม	กรมสรรพสามิต
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

	 พิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 

66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	ณ	ท้องสนามหลวง

	 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 

บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 66	 พรรษา	 

28	 กรกฎาคม	 2561	 โดยมี	 นายประสงค์	 พูนธเนศ	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 

น�าคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธี	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง

	 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดี	 และพลังของแผ่นดิน	 โดยมี 

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธี	ณ	ท้องสนามหลวง

	 พิธีวางพานพุ ่มถวายเคร่ืองราชสักการะ	 และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

ชัยมงคล	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 66	 พรรษา	 28	 กรกฎาคม	 2561		 

พร ้อมด ้ วยนายป ัญญา	 ฉายะจิ นดาวงศ ์ 	 รองอธิ บดี กรมสรรพสา มิต	 

น�าคณะเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมเดินร้ิวขบวน

อัญเชิญเคร่ืองราชสักการะ	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง

เข ้าร ่วมพิธีอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะ	 ทูลเกล ้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ณ	พระที่น่ังอัมพรสถาน
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อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการ
และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุม 
มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	2	และส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง	1 
โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 2	 สรรพสามิตพื้นที่	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วม
ประชุม	พร้อมนี้	ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบการในพื้นที่	ณ	บริษัท	สตาร์ปิโตรเลี่ยมรีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด	
(SPRC)	จังหวัดระยอง	และบริษัท	เอสเอไอซี	มอเตอร์-ซีพี	จ�ากัด	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	17-18	กรกฎาคม	2561
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กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรม 
“คลองสวย น้ำาใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน” 

ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม	“คลองสวย	น�้าใส	สรรพสามิตใส่ใจ	พัฒนา
ชุมชน”	ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร	ในพระบรมราชูปถัมภ์	โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การจัดนิทรรศการให้ความรู้	ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต	 โทษและพิษภัยของสุราและบุหรี่	 เล่นเกมส์แจกของที่ระลึก	 มอบทุนเพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน	เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	และร่วมกันโยนลูก	EM	BALL	ลงในคลองเปรมประชากรบริเวณหน้าโรงเรียน	
เพื่อรักษาสภาพน�้าให้ใสสะอาด	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ณ	โรงเรียน
เศรษฐเสถียร	ในพระบรมราชูปถัมภ์	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2561

6
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โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
	 นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 
และบริหารการจัดเก็บภาษี	 เป ็นประธานในการเปิดโครงการ
ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต	โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
การบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	
พ.ศ.	 2560	 ในหัวข้อ	 “สรรพสามิต	 4.0”	 การให้บริการออกใบ
อนุญาตขาย	 สุรา	 ยาสูบ	 และไพ่เคลื่อนที่	 บริการตรวจโซนนิ่ง 
ร้านขายสุรารอบสถานศึกษากิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู ้เข้าร่วม
กิจกรรมและออกบูธขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต	และมินิ
คอนเสิร์ตจาก	ภัทรวี	ศรีสันติสุข	โดยมี	นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ ์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่	2	สรรพสามิตพื้นที่	เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	ผู้ประกอบการ 
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว	 ณ	 ศูนย์การค้าแพชชั่น	
ช้อปปิ้ง	เดสติเนชั่น	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2561

7
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นางสดศรี พงศ์อุทัย
รองอธิบดี กรมสรรพสามิต

คู่มือสำ�หรับประช�ชน 
ตามพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558
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แหล่งที่มา : https://www.honestdocs.co

1. เพิ่มคว�มรู้เกี่ยวกับฉล�กโภชน�ก�รให้ลูก

 การสอนให้ลูกรู้จกัอา่นฉลากโภชนาการบนบรรจภุณัฑส์ามารถชว่ย
ให้พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะเลือกสิ่งท่ีดีต่อสุขภาพมากกว่า เมื่อคุณพาลูกไป 
ซื้อของ คุณสามารถสร้างเกมการเปรียบเทียบปริมาณไขมัน น้ำาตาล 
หรือโซเดยีมระหวา่งซเีรียลท่ีคลา้ยๆ กนั หรือโดยการเปรียบเทียบคุณค่า 
ทางโภชนาการระหว่างบลูเบอร์ร่ีแช่แข็งหนึ่งถ้วยกับมัฟฟินบลูเบอร่ี
หนึ่งถ้วย

2. ให้ลูกได้ลองอ�ห�รใหม่ๆ

 หากคุณมักจะให้ลูกได้กินอาหารหลากหลายจำาพวกผลไม้ ผัก 
ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ อยู่แล้ว แม้ว่าลูกจะไม่ได้ชอบตั้งแต่ท่ีได้
กินคร้ังแรกก็ตาม ความคุ้นเคยจะเพิ่มแนวโน้มให้เกิดการยอมรับได้ 
สนบัสนนุให้ลกูไดล้องอาหารใหม ่ๆ  แตอ่ยา่บงัคับให้กนิ เนือ่งจากวธีินัน้
จะทำาให้เกิดการต่อต้าน และเพิ่มความไม่ชอบอาหารชนิดนั้นแทน เตือน
ตวัเองไวเ้สมอว่า การให้ลกูได้มสีว่นร่วมในการเลือกและการเตรียมอาหาร
ชนดิใหม่ๆ  จะช่วยให้พวกเขาอยากลองและจะยอมรับอาหารชนดิใหมไ่ด้

3. ระวังเรื่องปริม�ณต่อก�รบริโภคที่ผิดเพี้ยนไป

 เมื่อพูดถึงอาหารตามภัตตาคาร ยิ่งจานใหญ่ก็ยิ่งนับว่าดี แต่ไม่ใช่
สำาหรับรอบเอวของเด็ก และยังเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องให้ปริมาณอาหาร
เหมาะสมกับเด็กท่ีบ้านด้วย หากพวกเขามีความอยากอาหารมาก คุณ
อาจเสิร์ฟอาหารว่างปริมาณน้อยๆ และผักผลไม้ในปริมาณท่ีมากกว่า 
ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ช่วยลดปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับ

4. กินด้วยกันพร้อมหน้�ทั้งครอบครัว

 ชว่ยลดความเสีย่งของพฤตกิรรมท่ีไมด่ใีนวยัรุ่น สิง่ท่ีเกดิขึน้ระหวา่ง
มือ้อาหารกส็ร้างความแตกตา่งไดเ้ชน่กนั จากการวจัิยแห่งมหาวทิยาลัย
มนิเนสโซตา้พบวา่ วยัรุ่นท่ีมค่ีาดชันมีวลกายนอ้ยกวา่และกนิผกัมากกวา่ 
มีแนวโน้มท่ีจะกินอาหารเป็นมื้อพร้อมหน้าครอบครัวโดยท่ีมีการสื่อสาร
ในเชิงบวก มีการจัดการทางอารมณ์ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
มีการทำางานร่วมกันทั้งครอบครัว

5. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รนอนหลับ

 การนอนหลับให้เพียงพออย่างสม่ำาเสมอไม่เพียงแต่มีความสำาคัญ
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก แต่ยังช่วยปรับระดับ
ฮอร์โมนท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึอยากอาหารและความรู้สกึอิม่ อา้งองิจาก
งานวิจัยใน International journal of obesity วัยรุ่นโดยเฉพาะ
ผู้หญิงที่นอนหลับน้อยกว่าแปดชั่วโมงต่อวันเป็นประจำา มีแนวโน้มที่จะ
มีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่า มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า และมักกินผล
ไม้ ผัก และปลาไม่เพียงพอ

6. สนับสนุนให้ออกกำ�ลังอย่�งสม่ำ�เสมอ

 หากพ่อแม่ออกกำาลังกายเป็นประจำา ก็มีโอกาสท่ีลูกจะออกกำาลัง
กายเปน็ประจำามากกวา่เช่นกนั การเปน็ตวัอยา่งและเผยแพร่ความชอบ
ในการออกกำาลงักายสามารถทำาให้ลูกอยากจะออกกำาลงักายร่วมกบัคุณ
ได้ ดังนั้น หาวิธีที่จะได้ขยับร่างกายไปพร้อม ๆ  กับลูก หรือทำากิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกัน นักวิจัยแนะนำาว่าการให้พ่อมีส่วนร่วมด้วยอาจจะช่วยเป็น
พิเศษในแง่ของการสร้างเสริมกำาลังใจอีกด้วย

	 สุขนิสัยท่ีดีเริ่มต้นได้ที่บ้าน	 และน่ันจริงเสมอสำาหรับพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อน้ำาหนักตัวของเด็ก	 ในฐานะพ่อแม่	คุณเป็นต้นแบบ 
สำาหรบัลกูของคณุ	เช่นเดียวกับท่ีเป็นผู้แนะนำาแนวทางในการกนิอาหารและการออกกำาลังกายเพือ่สุขภาพ	คณุมีอำานาจในการเลือกอาหาร
ที่จะซื้อกินในแต่ละมื้อ	คุณมีสิทธิที่จะส่งเสริมลูกของคุณให้เข้าร่วมในการออกกำาลังกายหรืองานกีฬาที่จัดขึ้น	และคุณมีความสามารถที่จะ
สนับสนุนความพยายามดงักล่าวโดยการขบัรถพาพวกเขาไปทำากิจกรรมเหล่าน้ี	รวมท้ังสรา้งความม่ันใจให้กับลูกดว้ยการพดูคยุท่ีเหมาะสม

				การสร้างเสริมสุขนิสัยในชีวิตประจำาวันให้เป็นการทำางานเป็นทีมระหว่างคุณและลูก	จะส่งผลระยะยาวในการช่วยให้พวกเขามีน้ำาหนักตัว
ที่เหมาะสม	ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ

แนวท�ง 6 อย่�ง
ที่ทำ�ให้สุขนิสัยที่ดีเป็นคว�มร่วมมือของครอบครัว
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม
ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2561 ปีงบประม�ณ 2561

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เป็นกฎหมาย
ที่รองรับ	“สิทธิได้รู ้”	ของประชาชน	โดยก�าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	 และก�าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพื่อรองรับและคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ	 ได้ก�าหนดสิทธิส�าคัญๆ	 แก่
ประชาชน	ดังนี้
	 สิทธิได้รู ้	(ตามมาตรา	7	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	 
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
	 1.	 โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ด�าเนินงาน		
	 2.	 อ�านาจหน้าที่ที ่ส�าคัญและวิธีด�าเนินงาน
	 3.	 สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ 
	 		 หน่วยงานของรัฐ
	 4.	 กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 หนังสือเวียน	 ระเบียบ 
	 		 แบบแผน	นโยบาย	ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
	 		 (กขร.)	ก�าหนด

	 สิทธิตรวจดู	(ตามมาตรา	9	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
	 1.	 ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
	 2.	 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา 
	 		 นุเบกษา
	 3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปี 
	 		 ที่ก�าลังด�าเนินการ
	 4.	 คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ที่มี 
	 		 ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

	 5.	 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา	7	วรรค	2
	 6.	 สัญญาสัมปทาน	สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน	หรือสัญญา 
	 		 ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�าบริการสาธารณสุข
	 7.	 มติคณะรัฐมนตรี	หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/ 
	 		 โดยมติคณะรัฐมนตรี
	 8.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
	 		 ก�าหนด

	 สิทธิร้องเรียน	(ตามมาตรา	13	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	 
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา	 9	 หรือไม่ 
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา	11	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.นี	้
ผู้นั ้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีค�าสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา	15	หรือค�าสั่งไม่รับฟัง
ค�าคัดค้านตามมาตรา	17	หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	25	
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน 
เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นก็ให้ขยายเวลาได้	แต่ต้องแสดงเหตุผล	และรวมเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	60	วัน

	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.2540	 มาตรา	 9	 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	 กรมสรรพสามิตจึง
ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 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 พอต.ปรมะ	ณ	มหาไชย เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 25 3,099,720.16 • คดียาสูบ	ปรับ	17	ราย	ฟ้องศาล	8	ราย

2 นายธีรัชพงศ์	อินทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 16 1,796,542.84 • คดสีรุา	ปรบั	8	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	ราย
• คดจีกัรยานยนต์	ปรบั	4	ราย
• คดแีบตเตอรี่	ปรบั	1	ราย
• คดไีพ่	ปรบั	1	ราย

3 นายอิสรา	สถิตยุทธการ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 24 977,528.42 • คดีสุรา	ปรับ	12	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	12	ราย

4 นายนเรศ	ทองเต็ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 8 677,803.96 • คดีสุรา	ปรับ	1	ราย	
• คดียาสูบ	ปรับ	4	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย
• คดแีบตเตอรี่	ปรบั	2	ราย

5 นายกฤตย์	ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 15 631,952.88 • คดีสุรา	ปรับ	2	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	13	ราย

6 นายนิติกานต์	วัฒนพานิช เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 13 427,392.40 • คดียาสูบ	ปรับ	13	ราย

12



13

มองย้อนเลนส์

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
เปิดโครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิด 
เกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	 โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูง	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิตและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว	ณ	โรงแรมเดอะแฟร์เฮ้าส์ 
บีชรีสอร์ท	 แอนด์ 	 โฮเต็ล	 จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี 	 เมื่ อวันที่ 	 
18	มิถุนายน	2561

นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วม
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร	
ครบรอบ	 144	 ปี	 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	
เข้าร่วมงานดังกล่าว	 ณ	 ห้องโถง	 อาคาร	 1	 กรมศุลกากร	 เมื่อ 
วันที่	4	กรกฎาคม	2561

โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปราม
การกระทำาผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

งานวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการจัดงานวันสถาปนาครบรอบโรงงานไพ่	ปีที่	79	โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูง	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงาน 
ดังกล่าว	ณ	โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2561		

งานวันสถาปนาครบรอบโรงงานไพ่ ปีที่ 79
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นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการอบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้	
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ขั้นต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ	โดยเจ้าหน้าที่จากส�านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	 เป็นวิทยากร
บรรยาย	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้าร่วมงานดังกล่าว	 ณ	 อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต	 เมื่อ 
วันที่	10	กรกฎาคม	2561

การอบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณี 
เกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร
ป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นและการฝึกอบรม 
ซ้อมอพยพหนีไฟ

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ครั้งที่	 1	 เพื่อชี้แจงโครงการ
จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต	โดยมี	นางสดศร ี
พงศ์อุทัย	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว	 ณ	 
ห้องหลานหลวง	 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส	 หลานหลวง	 กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพ่ือชี้แจงโครงการ 
จัดทำาคู่มือสำาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

นางสาววิไล	 ตันตินันท์ธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในการก�ากับดูแลส�านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่ 	 1	 โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 	 1	 
สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2561

การประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมในการกำากับดูแล สำานักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 1
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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 7 กันยายน 2561
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