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แนวปฏิบัติการแจ�งราคาที่ใช�เป�นฐานในการคำนวณภาษี
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์สินค�ารถยนต�นำเข�าที่ได�รับการ
ยกเว�นภาษีของผู�ได�รับเอกสิทธิ์ไปเป�นของบุคคลอื่น

3 ไม�… ทำความเข�าใจลูก ปลูกรักในครอบครัว

รายชื่อผู�ปฏิบัติงานดีเด�น ประจำเดือนเมษายน 2562 

สถาป�ตยกรรมองค�กร กรมสรรพสามิตรายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได�
ประจำเดือนเมษายน 2562
ป�งบประมาณ 2562 (เบื้องต�น)

งานว��งการกุศล “Excise Mini Marathon 2019
Rim Khong Nong Khai”
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	 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	 พบกับ	 Excise	 Newsletter	 อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม	 
พ.ศ.	2562

 ในเดือนนี้เริ่มกันด้วยงานวิ่งการกุศล	 “Excise	 Mini	 Marathon	 2019	 Rim	 Khong	 
Nong	 Khai”	 งานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต	 ต่อด้วยรายงานสรุปผลการ
จัดเก็บรายได้	 ประจ�าเดือนเมษายน	 2562	 ปีงบประมาณ	 2562	 (เบื้องต้น)	 บทความ	 
3	ไม่…	ท�าความเข้าใจลูก	ปลูกรักในครอบครัว	บทความเรื่องแนวปฏิบัติการแจ้งราคา
ที่ใช ้ เป ็นฐานในการค�านวณภาษี	 กรณีการโอนกรรมสิทธิ์สินค ้ารถยนต ์น�า เข ้า 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ไปเป็นของบุคคลอื่น	จากท่านธิบดี	วัฒนกุล	
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	บทความสถาปัตยกรรมองค์กร	กรมสรรพสามิต	และอีกเช่นเคย 
กับรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	จากส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	ประจ�าเดือน
เมษายน	2562	และมองย้อนเลนส์	ซึ่งได้น�ามาให้ท่านได้ติดตามต่อภายในเล่ม

บทบรรณาธิการ
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งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai”

สัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ 
ประจำาเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบื้องต้น)

3 ไม่… ทำาความเข้าใจลูก ปลูกรักในครอบครัว

แนวปฏิบัติการแจ้งราคาที่ใช้เป็นฐานในการคำานวณภาษี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้ารถยนต์นำาเข้า 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ไปเป็นของบุคคลอื่น

สถาปัตยกรรมองค์กร กรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาเดือนเมษายน 2562 
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	 นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 และนายรณชัย	 จิตรวิเศษ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
วิ่งการกุศล	 “Excise	Mini	Marathon	 2019	 Rim	 Khong	Nong	 Khai”	 จัดโดยส�านักงานสรรพสามิตภาคท่ี	 4	 ซึ่งมีวัตถุประสงค  ์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง	 และเพื่อหารายได้จัดซ้ือเครื่องมือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาล 
โพธิ์ตาก	อ�าเภอโพธิ์ตาก	จังหวัดหนองคาย	โดยมีนายแพทย์เอกพงษ์	ต้ังกิตติเกษม	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธ์ิตาก	เป็นผู้รับมอบเงิน
ดังกล่าว	ณ	ลานวัฒนธรรม	หน้าวัดล�าดวน	จังหวัดหนองคาย	เมื่อวันท่ี	25	พฤษภาคม	2562

งานวิ่งการกุศล
“Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai”
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	 นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารงานกรมสรรพสามิต	พร้อมน้ี	
ได้มีการมอบแนวทางการบริหารงานตามสายงาน	การแลกเปล่ียนความคิดเห็น	ประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	
และกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริหาร	โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว	ณ	โรงแรมรอยัล	นาคารา	และคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์	จังหวัดหนองคาย	เม่ือวันที่	24	พฤษภาคม	2562

สัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

4



5

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ 
ประจ�าเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 

(เบื้องต้น)
1. ผลการจัดเก็บรายได้

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

	 	 การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน	2562	จัดเก็บได้ทั้งสิ้น	53,611.11	ล้านบาท 
สูงกว่าปีก่อน	442.65	ล้านบาท	หรือสูงขึ้น	0.83%	แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
3,887.44	ล้านบาท	หรือลดลง	6.76%

	 	 เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสูงกว่าปีก่อน	แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ	 
สามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ 	ได้	ดังนี้

จัดทำ�โดยส่วนพัฒน�แผนภ�ษี
สำ�นักแผนภ�ษี กรมสรรพส�มิต

ภาษีน้ำามันและผลิตภัณฑ์น้ำามัน

ภาษีรถยนต์

ภาษีเบียร์

ภาษีสุรา

ภาษียาสูบ

	 จัดเกบ็ได	้19,931.92	ลา้นบาท	ต่ำากวา่ปกีอ่น	441.82	ลา้นบาท	ลดลง	2.17%	และต่ำากวา่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ	1,531.54	ลา้นบาท	หรือ	7.14%	
สาเหตท่ีุจัดเกบ็ไดต้่ำากวา่ปก่ีอน	เนือ่งจากหอกลัน่บริษัท	Thaioil	ปดิซอ่มบำารุงเพือ่เตรียมผลติน้ำามนั	Euro5	ทำาให้กำาลงัการกลัน่น้ำามนัในประเทศลดลง	คิดเปน็ภาษี
ประมาณ	400	ลา้นบาท	เปน็ผลให้การจดัเกบ็ภาษีน้ำามนัต่ำากวา่ปกีอ่น	สำาหรับสาเหตท่ีุจัดเกบ็ไดต้่ำากวา่ประมาณการ	เนือ่งจากปริมาณการใชเ้ตบิโตต่ำากวา่ท่ีประมาณการไว ้
ลดลงเดือนละ	350	ล้านบาท

	 จัดเกบ็ได	้11,233.04	ลา้นบาท	สงูกวา่ปกีอ่น	2,192.86	ลา้นบาท	หรือ	24.26%	และสงูกวา่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ	897.37	ลา้นบาท	หรือ	8.68% 
สาเหตุท่ีจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน	 เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น	 การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในงาน	Motor	 Show	 ซึ่งมียอดสั่งจองเป็นจำานวนมาก	 
ทำาให้ผู้ประกอบการเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า	ส่งผลให้เดือนนี้ปริมาณการชำาระภาษีรถยนต์สูงกว่าปีก่อนถึง	15.74%

	 จัดเก็บได้	9,277.04	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อน	278.55	ล้านบาท	หรือ	3.10%	ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ	720.82	ล้านบาท	หรือ	7.21%	 
สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้ต่ำากว่าประมาณการ	 เนื่องจากปริมาณการชำาระภาษีโดยรวมไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ประมาณการไว้	 เพราะผู้ประกอบการปรับกลยุทธ ์
ในการบริหารสต็อก	แต่อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์การชำาระภาษีเบียร์มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีก่อน

	 จัดเก็บได้	4,743.94	ล้านบาท	ต่ำากว่าปีก่อน	668.44	ล้านบาท	หรือ	12.35%	และต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ	901.70	ล้านบาท	หรือ	15.97%	
สาเหตท่ีุจดัเกบ็ไดต้่ำากวา่ปกีอ่นและประมาณการ	เนือ่งจากเดอืนมนีาคมผูป้ระกอบการเร่งการผลติเพือ่สตอ็กสนิค้ารองรับเทศกาลสงกรานต์	ทำาให้เดอืนมนีาคมมกีาร
ชำาระภาษีสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ	790	ล้านบาท	ส่งผลให้ผู้ประกอบการสุราลดกำาลังการผลิตลง	จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้การจัดเก็บรายได้เดือนเมษายนต่ำากว่า 
ปีก่อนและประมาณการ

	 จัดเก็บได้	5,466.47	ล้านบาท	ต่ำากว่าปีก่อน	1,319.71	ล้านบาท	หรือลดลง	19.45%	และต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ	1,802.4	ล้านบาท	
หรือลดลง	 24.8%	 สาเหตุท่ีจัดเก็บภาษียาสูบได้ต่ำากว่าประมาณการ	 เนื่องจากผู้ประกอบการยาสูบชะลอการเสียภาษี	 เนื่องจากอยู่ในช่วงเตรียมการปรับเปล่ียน 
รูปแบบของซองบุหรี่มาเป็นซองบุหรี่แบบเรียบ	(ซึ่งจะมีผลบังคับใช้	8	กันยายน	2562)	ดังจะเห็นได้จากช่วง	3	เดือนที่ผ่านมา	(เดือนกุมภาพันธ์	–	เดือนเมษายน)	
ผู้ประกอบการชำาระภาษีเฉลี่ยเดือนละ	5,400	ล้านบาท	จากเดิมเฉลี่ยเดือนละ	5,900	ล้านบาท
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	 ครอบครวัทีป่ระกอบไปดว้ยพอ่แม่ลกูนัน้จะอบอุ่นมคีวามสขุหรอืไม่	หลกัสำาคญัส่วนหนึ่งยอ่มเกดิจากการเลีย้งดลูกู	หากคณุเลีย้งดลูกูใหไ้ดร้บั
ความรักความอบอุ่น	ลูกก็จะรักคุณ	เข้าหาคุณ	ดูแลคุณ	เพราะลูกรู้สึกอบอุ่นใจและเกิดความมั่นคงทางอารมณ์	ซึ่งการจะทำาให้ลูกรู้สึกอย่างนั้นได้	
คุณพ่อคุณแม่ต้องหลีกเลี่ยง	ไม่ทำา	3	สิ่งต่อไปนี้ค่ะ

	 หน้าที่ของพ่อแม่คือการสนับสนุนลูกในทางที่ถูกที่ควร		ไม่ใช่การ
ทุ่มเทความรักจนลูกเสียคน	 และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีหน้าที่คอย
ขัดแย้งหรือตั้งแง่กับลูก	 การเลี้ยงนั้น	 ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์		
เชื่อเถอะค่ะว่า	 บ้านนั้นเล้ียงลูกถูกทาง	 บ้านนั้นจะมีความสงบสุข		
ร่มเย็น	เป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นอย่างแน่นอน

3 ไม่… ทำาความเข้าใจลูก
ปลูกรักในครอบครัว

ไม่ ใช้คำาพูดที่สื่อความหมายในทางลบกับลูก	เช่น	
ไม่มีทาง	ไม่จริงมั้ง	โกหก	คิดโง่ๆ	อย่างนี้ได้ไง	 
ไอ้ตัวแสบ	น่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากเสียตั้งแต่เกิด	 
เพราะถ้อยคำาเหล่านี้นอกจากจะทำาให้ 
เด็กเสียกำาลังใจแล้ว	ยังจะทำาให้เด็ก 
เกิดปฏิกิริยาต่อต้านด้วย

ไม่ ขึ้นเสียง	ไม่ควรตะโกน 
ไม่ควรตะคอกเด็กระหว่างการพูดคุย 
เพราะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่	คงไม่มีใครอยากฟังคน
ทะเลาะกัน	การระเบิดเสียงดังใส่กัน	นอกจากนี้ 
การพูดคุยกันด้วยอารมณ์ยิ่งเป็นแนวทางให้ 
ลูกเกิดนิสัยก้าวร้าวตามมาได้

ไม่ พูดคุยเรื่องที่มีความสำาคัญทางโทรศัพท์ 
การพูดคุยกันต่อหน้าในเรื่องสำาคัญ	 
สามารถใช้ภาษากายสื่อความรัก	และ 
ความปรารถนาดีที่จะสงบอารมณ์ขุ่นมัว 
ของลูกได้	แต่ถ้าจำาเป็นต้องใช้โทรศัพท์ 
ในกรณีเร่งด่วน	ให้ใช้ถ้อยคำาสั้นๆ	ที่สื่อความรักและชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์	เช่น“ไม่เป็นไรลูก	เรื่องปัญหาไว้หาทาง
แก้ไขกัน	กลับมาคุยกันที่บ้านนะลูก”สำาหรับพ่อแม่ที่ลูก
จำาเป็นต้องอยู่ห่างไกล	การคุยกับลูกสัปดาห์ละ	1	ชั่วโมง	
อาจไม่ดีเท่ากับการไปเยี่ยมลูกเดือนละ	1	วันด้วยซ้ำานะคะ

ขอบคุณบทคว�มจ�ก www.healthandtrend.com

1.

2.

3.

6
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แนวปฏิบัติการแจ้งราคาที่ใช้เป็นฐานในการคำานวณภาษี 
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้ารถยนต์นำาเข้า
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีของผู้ ได้รับเอกสิทธิ์

ไปเป็นของบุคคลอื่น

 การยกเว้นภาษีส�าหรับสินค้าของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ (ผู้แทนทางการทูต 
หรือองค์การระหว่างประเทศ) เป็นหลักการปฏิบัติที่ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่อกัน (Comity and Reciprocity) ของหลักปฏิบัติทางการทูตตาม
หลักสากล นอกจากอากรศุลกากรส�าหรับสินค้าน�าเข้าแล้ว ภาษีสรรพสามิต 
ส�าหรับสินค้าน�าเข้า โดยเฉพาะสินค้ารถยนต์ที่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์น�าเข้า
มาใช้งานในราชอาณาจักร มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต โดยผู้ได้
รับเอกสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร เมื่อประสงค์จะโอนกรรมสิทธ์ิสินค้ารถยนต์ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีไปเป็นของบุคคลอ่ืนโดยเกิดภาระภาษี สามารถด�าเนินการ
ได้โดยยื่นช�าระอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ต่อเจ้าพนักงาน 
ศุลกากรโดยใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. เป็นฐานในการค�านวณภาษีตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมศุลกากร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่  
16 กันยายน 2560 เมื่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
มีผลบังคับใช้ ได้ก�าหนดให้ถือราคาขายปลีกแนะน�าเป็นฐานในการ 
ค�านวณภาษีสรรพสามิต ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
ซึ่งเป็นฐานภาษีเดียวกับการค�านวณอากรศุลกากร ท�าให้กรมศุลกากร
ไม่สามารถค�านวณภาษีสรรพสามิตเมื่อรับช�าระภาษีสรรพสามิตแทน
กรมสรรพสามิตได ้ในทันที  จึงเกิดความล ่าช ้าและเพิ่มขั้นตอน 
ท่ียุ ่งยากแก่ผู ้ได้รับเอกสิทธิ์ในการส่งข้อมูลเพื่อให้กรมสรรพสามิต 
เป็นผู้พิจารณาราคาขายปลีกแนะน�า

 กรมสรรพสามิตเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการลด 
ขั้นตอนและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ในการช�าระภาษี 
ทั้งน้ีจากหลักการประเมินตนเองของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี (Self-Assessment) 
กรมสรรพสามิตจึงก�าหนดแนวปฏิบัติการแจ้งราคาที่ใช้เป็นฐานในการ
ค�านวณภาษี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้ารถยนต์น�าเข้าที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีของผู ้ได้รับเอกสิทธิ์ไปเป็นของบุคคลอื่น ตามหนังสือ 
กรมสรรพสามิต ที่ กค 0625/9245 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  
โดยมีประเด็นส�าคัญ ดังน้ี

 1. เมื่อประสงค์จะโอนกรรมสิทธ์ิสินค้ารถยนต์ที่ได้รับสิทธิยกเว้น 
   ภาษีไปเป็นของบุคคลอื่นให้ ผู้ได้รับเอกสิทธิ์สามารถยื่นแบบ 
   แจ้งข้อมูลการน�าเข้าสินค้าต่อกรมพิธีการทูต ตามแบบท้าย 
   ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
   ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�าและโครงสร้างราคา 
   ขายปลีกแนะน�า การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท�า 
   บัญชีรับจ่ายสินค้าท่ีน�าเข้ามาในราชอาณาจักร ส�าหรับสินค้า 
   ที่น�าติดตัวเข้ามา หรือน�าสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า  
   หรือน�าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน  
   พ.ศ. 2561

 2. ผู้ได้รับเอกสิทธิ์พิจารณาราคาที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณภาษี 
   สรรพสามิตด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยใช้หลักการ 
   พิจารณาราคาขายปลีกแนะน�าตามกฎกระทรวง การพิจารณา 
   และประกาศก�าหนดราคาขายปลีกแนะน�า พ.ศ. 2560 ลงวันที่  

   12 กันยายน พ.ศ. 2560 ท�าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลา 
   ในการส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อให้กรมสรรพสามิตพิจารณา 
   ราคาขายปลีกแนะน�าของรถยนต์น�าเข้าของผู้ได้รับเอกสิทธิ์

 3. เมื่อผู้ได้รับเอกสิทธิ์ด�าเนินการช�าระภาษีสินค้ารถยนต์ดังกล่าว 
   เสร็จสิ้นแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งกรมพิธีการทูต พร้อมเอกสาร 
   และหลักฐานการช�าระภาษี เพื่อให้กรมพิธีการทูตตรวจสอบ 
   และส่งส�าเนาเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้กรมสรรพสามิต 
   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

 นอกจากนี้ ผู ้มีหน้าที่เสียภาษียังได้รับสิทธิ์ผ่อนผันตามประกาศ 
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ผ่อนผัน 
การแจ้งราคาขายปลีกแนะน�าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน�า  
การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท�าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น�าเข้า
มาในราชอาณาจักร ส�าหรับสินค้าท่ีน�าติดตัวเข้ามา หรือน�าสินค้า 
เข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน�าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า 
ลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังนี้

 1. การแจ้งราคาขายปลีกแนะน�าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน�า

 2. การจดทะเบียนสรรพสามิต

 3. การจัดท�าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร

 ประกอบกับสินค้ารถยนต์น�าเข้าของผู้ได้รับเอกสิทธ์ิยังเป็นสินค้า
น�าเข้าที่จ�าแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งเป็นสินค้าที่จ�าหน่ายให้แก่
ผู ้ ได ้ รับ เอกสิท ธ์ิตามข ้อผูกพัน ท่ีประเทศไทยมีอยู ่ ต ่ อองค ์การ
สหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับ
นานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน อีกทั้ง
การน�าเข้าสินค้ารถยนต์ กรณีดังกล่าวยังถือว่าเป็นการน�าสินค้าเข้ามา
เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ ซึ่งเป็นการน�าสินค้า
ติดตัวเข ้ามาหรือน�าเข ้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า ผู ้น�าเข ้าสามารถ
พิจารณาราคาขายปลีกแนะน�าได้ด้วยตนเอง (Self-Assessment)  
โดยใช้แนวทางตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การพิจารณาและประกาศก�าหนดราคาขายปลีกแนะน�า พ.ศ. 2560  
ลงวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2560

 ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู ้มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีเป็นผู ้ได้รับเอกสิทธ์ิ ซึ่งเป็น 
กลุ ่มที่มีความเสี่ยงในการหลีกเล่ียงภาษีต�่าและมีความส�าคัญในการ
ด�าเนินกิจการระหว่างประเทศของไทย รวมถึงเป็นการสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู ้แทนทางการทูตและองค์การระหว่างประเทศที่มา
ปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ธิบดี วัฒนกุล
รองอธิบดีกรมสรรพส�มิต
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ข้ันตอนตามแนวปฏิบัติการแจ้งราคาที่ให้เป็นฐานในการคำานวณภาษี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้ารถยนต์นำาเข้า 
ที่ ได้รับการยกเว้นภาษีของผู้ ได้รับเอกสิทธิ์ ไปเป็นของบุคคลอื่น



9

ข้ันตอนตามแนวปฏิบัติการแจ้งราคาที่ให้เป็นฐานในการคำานวณภาษี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้ารถยนต์นำาเข้า 
ที่ ได้รับการยกเว้นภาษีของผู้ ได้รับเอกสิทธิ์ ไปเป็นของบุคคลอื่น
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สถาปัตยกรรมองค์กร กรมสรรพสามิต
(Enterprise Architecture of Excise Department)

	 สถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ส�าหรับกรมสรรพสามิต	 ด�าเนินการตามกรอบแนวคิดและหลักการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
โดยยึดสถาปัตยกรรมองค์กรตามกรอบการท�างานของ	TOGAF	น�ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ในอนาคตของกรมฯ	
ซึ่งจะประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร	5	ด้าน	คือ	

	 1)	 สถาปัตยกรรมด้านการด�าเนินงาน	(Business	Architecture)	

	 2)	 สถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์	(Application	Architecture)	

	 3)	 สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ	(Data	Architecture)	

	 4)	 สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน	(Technology	and	Infrastructure	Architecture)	

	 5)	 สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	(Security	Architecture)	

ดังแสดงตามรูป
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1. สถาปัตยกรรมด้านการด�าเนินงาน (Business Architecture)  

2. สถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)

	 พิจารณาแนวทางการปรับปรุง	ดังนี้

	 1)	 สร้างมาตรฐานด้านระยะเวลาของกระบวนงาน	 ก�าหนดเป็น	 Service	 Level	 Agreement	 (SLA)	 เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดประจ�า 
	 	 กระบวนงาน

	 2)	 การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในกรมสรรพสามิต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบทานข้อมูล

	 3)	 เพิ่มความเป็นอัตโนมัติ	หรือกึ่งอัตโนมัติให้กับระบบสารสนเทศ	เพื่อช่วยให้บุคลากรกรมสรรพสามิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
	 	 สะดวกรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพสูง	

	 4)	 ปรับปรุงระบบสารสนเทศในกระบวนงานให้สามารถด�าเนินธุรกรรมได้ด้วยตนเองของผู้ประกอบการและประชาชน	 สามารถ 
	 	 เข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่ง	และทุกเวลา	แต่ยังคงความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง	

	 5)	 ลดการใช้เงินสด	 และพยายามเข้าสู ่รูปแบบมาตรฐานต่างๆ	 อาทิ	 มาตรฐานกระบวนงานมาตรฐานการท�าธุรกรรมระหว่าง 
	 	 หน่วยงาน	มาตรฐานการเงินและการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง	และมาตรฐานข้อมูล	เป็นต้น

	 พิจารณาแนวทางการปรับปรุง	ดังนี้

	 1)	 การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่	 กรณียังไม่มีระบบสารสนเทศในการสนับสนุน	 ภารกิจ	 บทบาท	 หน้าที่	 และกระบวนการ 
	 	 ด�าเนินงาน	ของกรมสรรพสามิต	และไม่มีระบบสารสนเทศในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล

	 2)	 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมให้เป็น	 Self-Services	 และ/หรือ	 ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น	 เน้นให้โปรแกรมช่วยเตือน 
	 	 เพื่อการด�าเนินธุรกรรมได้ทันที

	 3)	 การยกเลิกระบบงานเดิมส�าหรับระบบสารสนเทศที่ไม่สามารถน�ามาใช้งานเพื่อตอบสนองภารกิจ	หรือระบบงานได้ถูกพัฒนาขึ้น 
	 	 ด้วยเทคโนโลยีเก่าที่ล้าสมัยไปแล้ว

	 4)	 การคงระบบงานเดิมไว้เมื่อระบบสารสนเทศเดิมมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองภารกิจและความต้องการ 
	 	 ของผู้ใช้เป็นอย่างดี
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3. สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture)

4. สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Technology and Infrastructure Architecture) 

5. แนวทางสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)

	 พิจารณาแนวทางการปรับปรุง	ดังนี้

	 1)	 จัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 (data	 standardization)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อมูล 
	 	 ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตามข้อก�าหนดของกรมสรรพสามิตเพื่อควบคุมคุณภาพข้อมูล	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 
	 	 (data	validation)	ที่มาจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก	

	 2)	 จัดกลุ่มข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการฐานข้อมูล	 (conceptual	 schema	 integration)	 ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริการ 
	 	 แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว	มีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันและสามารถดูได้ทุกที่	ทุกเวลา	ลดความซ�้าซ้อนและความไม่ต้องกันของข้อมูล	 
	 	 (redundancy	and	inconsistency)	

	 3)	 เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลให้เพิ่มโครงการติดตั้งใช้งานระบบดาต้าเลค	(Data	Lake)	และการวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 ขนาดใหญ่	(big	data	analytics)	

	 4)	 ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและตระหนักถึงความส�าคัญในการให้บริการข้อมูลภาครัฐสู่ภาคประชาชนอย่างเปิดกว้างตามแนวคิด 
	 	 การพัฒนาภาครัฐสู ่ระบบราชการ	 4.0	 รวมถึงการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยภาคประชาชน	 ควรจัดตั้งคณะท�างาน 
	 	 พิจารณาตรวจสอบการเพิ่มประเภท	ปริมาณ	และคุณภาพของข้อมูลเปิด	(open	data)

	 พิจารณาแนวทางการปรับปรุง	โดยสังเขป	ดังนี้

	 1)	 ยกระดับวุฒิภาวะของโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้สูงขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานการค�านวณแบบคลาวด์	 (cloud	 computing	 
	 	 infrastructure)	 ตามแนวคิดการพัฒนาภาครัฐสู ่ระบบราชการ	 4.0	 เพื่อรองรับการติดตั้งใช้งานคลาวด์แบบส่วนบุคคลในที่ตั้ง	 
	 	 (on-premise	private	cloud)	ส�าหรับเครื่องบริการอินทราเน็ต	(intranet	servers)	และฐานข้อมูลต่างๆ	ส่วนเครื่องบริการสาธารณะ	 
	 	 (public	 servers)	 ควรย้ายไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศ	 (domestic	 public	 cloud)	 ที่มีข้อตกลงระดับบริการ	 (SLA)	 
	 	 ที่เป็นมาตรฐานสากล	สนับสนุน	High	Performance	Organization

	 2)	 จัดให้มีนโยบายสนับสนุนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามความจ�าเป็นและบทบาทของพนักงานแต่ละคน

	 3)	 บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ที่รองรับการปรับแต่งตั้งค่าตามแต่ละกลุ่มผู้ใช้	และใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม	(SaaS	for	multi-tenancy 
  and	broad	network	access)

	 4)	 บริการแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมเชิงบริการส�าหรับรองรับการใช้มอดูลซอฟต์แวร์ร่วมกันได้	(PaaS	for	SOA)	

	 5)	 บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ผู้มีสิทธิสามารถบริการตนเองได้เมื่อต้องการโดยไม่ต้องรอการให้บริการจากบุคลากรศูนย์ข้อมูล 
	 	 ของกรมฯ	(IaaS	for	on-demand	self-service)	

	 6)	 จัดให้มีระบบส�าหรับการฝึกใช้งาน	 (training	 system)	 ของทุกระบบสารสนเทศ	 โดยอาจสร้างเป็น	 virtual	 server	 บนคลาวด	์ 
	 	 ลดความสิ้นเปลืองจากการจองใช้ทรัพยากรอย่างถาวร	 เนื่องจากการฝึกใช้งานระบบสารสนเทศไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน	 สนับสนุน	 
	 	 High	Performance	Organization

	 พิจารณาแนวทางการปรับปรุง	โดยสังเขป	ดังนี้

	 1)	 ควรมีการส�ารองข้อมูลไว้ที่นอกที่ตั้งกรมฯ	คือที่ศูนย์ข้อมูลส�ารอง	DR	ที่มีระดับความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม	โดยให้ส�ารองข้อมูลแบบ	 
	 	 Hot	standby	ส�าหรับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยคุกคามต้องส�ารองบ่อยครั้งที่สุด	(near	real-time	mirroring)	และต้องการระดับ 
	 	 ความพร้อมใช้งานสูง	 (high	 availability)	 หรือ	 2)	 Warm	 standby	 ส�าหรับข้อมูลที่มีความเสี่ยงปานกลาง	 หรือมีระยะเวลาต้อง 
	 	 กู้คืน	(RTO)	เป็นนาทีแต่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง	และ	3)	Cold	standby	ส�าหรับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยคุกคามต�่าหรือมีระยะเวลา 
	 	 ต้องกู้คืนระดับชั่วโมง	

	 2)	 ก�าหนดนโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพา	 (BYOD	 policy)	 ซึ่งรวมทั้งเครื่องที่เป็นครุภัณฑ์ของกรมฯ	 
	 	 เองและนโยบาย	BYOD	ส�าหรับควบคุมการน�าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัวมาใช้ในกรมฯ	เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 
	 	 ในการใช้งาน	

	 3)	 จัดให้มีการใช้งานใบรับรองดิจิทัล	(digital	certififfiicate)	ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ	token	รวมถึงการติดตั้งใช้งานระบบ	CA	แบบภายใน 
	 	 กรมฯ	หรือใช้บริการ	CA	ภายนอกเพื่อการท�างานร่วมกันได้กับหน่วยงานอื่นเป็นต้น

	 สถาปัตยกรรมองค์กรของกรมสรรพสามิต	 ส�าหรับใช้เป็นแบบแปลนในด้านการพัฒนาองค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต	และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	
Government)	 และสามารถบริหารจัดการท�าให้การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	 สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร	 คุ ้มค่า	 
ลดความซ�้าซ้อน	และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจ�าเดือน	เมษายน	2562	ปีงบประมาณ	2562

	 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

ลำาดับ ชื่อ ตำาแหน่งและสังกัด
จำานวน

คดี
เงินค่าปรับ หมายเหตุ

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายวิรัตน์	เกศชัยชนา เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 10 	701,525.60	 • คดียาสูบ	ปรับ	10	คดีี

2 พ.อ.อ.วุฒิชัย	ฟองชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 15 	667,907.48	 • คดียาสูบ	ปรับ	14	คดี
• คดียาเส้นปรุง	ปรับ	1	คดี

3 นายสมโภค	เอ็นดู เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 10 567,474.87 • คดีสุรา	ปรับ	3	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	7	คดีี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายอต	ิดาจนัทร์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 3 	11,225,760.00	 • คดยีาสูบ	ปรบั	3	คดี

2 นายณัฏฐคง	สารชาติ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 3 	6,014,200.00	 • คดีสุรา	ปรับ	1	คดีี
• คดียาสูบ	ปรับ	1	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	คดี

3 นายธีรัชพงศ์	อินทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 5 	1,075,441.00	 • คดนี�้ามนั	ปรบั	3	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	คดีี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	1	คดีี

13



14

มองย้อนเลนส์

นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหาร	
และข้าราชการกรมสรรพสามิต	 ถวายแจกันดอกไม้และลงนาม
ถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ณ	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	
2562

กรมสรรพสามิต ลงนามถวายพระพร
“สมเด็จพระราชินี” ในรัชกาลที่ 9

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดี	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา 
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	เป็นประธานการประชุม
หารือเรื่อง	E	learning	การออกใบอนุญาตขายสุรา	โดยมีผู้บริหาร	
ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 และผู้แทนจากส�านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข	 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุม 
ราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2562

กรมสรรพสามิตร่วมทูลเกล้าถวายพระพร 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ (ครบ 14 ชันษา)

การประชุมหารือเรื่อง E learning
การออกใบอนุญาตขายสุรา

นายประสงค์	พูนธเนศ	ปลัดกระทรวงการคลัง	พร้อมคณะผู้บริหาร	
และนายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 ทูลเกล้าถวาย
แจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์
เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	เพื่อแสดงความจงรักภักดี	ณ	พระที่นั่งอัมพร
สถาน	พระราชวังดุสิต	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2562
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นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมในพิธี
บรรพชาอุปสมบท	 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ	
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก	 โดยมี	 
นายประสงค์	 พูนธเนศ	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานฝ่าย
คฤหัสถ์	เปิดกรวยดอกไม้	ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ	์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 
ณ	วัดยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	
2562

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมพิธีปลูก 
และรับมอบต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจ�ารัชกาลที่	10	เนื่องในโอกาส 
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก	 โดยนายประสงค์ 	 พู นธ เนศ	 
ปลัดกระทรวงการคลัง	น�าคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีฯ	 ณ	 บริเวณโถงวายุภักษ์	 
ชั้น	 1	 และบริ เวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รั ชกาลที่ 	 5	 
กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2562

พิธีปลูกและรับมอบต้นรวงผึ้งพรรณไม้
ประจำารัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายธิบดี	 วัฒนกุล	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมพิธีท�าบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์	จ�านวน	68	รูป	เฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก	 โดยมีนายอภิศั กดิ์	 
ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานในพิธี
ดังกล่าว	ณ	กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562

พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์จำานวน 68 รูป
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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