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	 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	 กลับมาพบกันอีกเช่นเคย	 กับ	 Excise	 Newsletter	 ฉบับ 
เดือนตุลาคม	 2560	 ในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของพสกนิกรชาวไทยทุกคน	 ซึ่งต่างร่วมกันแสดง 
ความจงรักภักดี	และน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	ช่วงเดือนนี้เรา 
จึงขอนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	พระเมรุมาศ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	ระหว่าง
วันที่	 25	–	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	สำาหรับผู้อ่านท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติม	สามารถติดตามต่อได้ภายในเล่ม

	 ใน	Excise	Newsletter	ฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาสาระมาให้คุณผู้อ่านอีกเช่นเคย	เริ่มต้น 
กันที่ภาพจากปกกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 นอกจากนั้นยังมีบทความเนื่องในวันปิยมหาราช 
ต่อด้วยบทความ	IT	Tips:	7	วิธีกู ้คืนบัญชี	Facebook	ที่ถูกแฮก	และบทความสร้างสุข 
ในบ้าน	บทความจากสำานักปลัดนายกรัฐมนตรี	:	รู ้สิทธิของตัวเอง	และมองย้อนเลนส์	
รวมถึงเกมจับผิดภาพ	โปรดติดตามต่อภายในเล่ม
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 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย	 ภายหลัง
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 จัดขึ้น	 ณ	 
พระเมรุมาศ	 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	 ระหว่างวันที่	 25	 –	 29	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2560	 
โดยวันที่	 26	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2560	 เป็นวันถวายพระเพลิง	 คณะรัฐมนตรีจึงกำาหนดให้ 
เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

	 สำาหรับการดำาเนินการพระราชพิธีฯ	 นั้น	 คณะทำางานทุกฝ่ายได้ดำาเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง	มีการสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ	เช่น	พระที่นั่งทรงธรรม	ศาลาลูกขุน	
เป็นต้น	ส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ	ราชยาน	และเครื่องประกอบพระราชพิธีนั้น	ได้
มีการซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถ	พระยานมาศสามลำาคาน	ราชรถน้อย	และพระที่นั่ง

พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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	 คณะรั ฐมนตรี รั บทราบ
มติที่คณะอนุกรรมการฯ	 ฝ่าย
จัดการพระราชพิธีฯ	 กำาหนด
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พ ร ะบ ร มศพ 	 ใน ร ะ ห ว่ า ง 
วันที่	25-29	ตุลาคม	พ.ศ.	2560 
พ ร้ อ ม ทั้ ง พิ จ า รณา ห ม า ย
กำ า ห นดก า รพ ร ะ ร า ชพิ ธี ฯ	
และกำาหนดจำานวนริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศไว้เป็น
ที่เรียบร้อย	 โดยมีพระราชพิธี

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สำาคัญ	ได้แก่	พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ	ใน
วันที่	25	ตุลาคม	พระราชพิธีเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ	และ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	ในวันที่	26	ตุลาคม	ซึ่งคณะรัฐมนตรี
กำาหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษด้วย	 พระราชพิธี
เก็บพระบรมอัฐิและเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร 
กลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง	 ในวันที่	 27	 ตุลาคม	 พระราชพิธี 
ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ 	 ในวันที่ 	 28	 ตุลาคม	 
พระราชพิธีเลี้ยงพระ	 และเชิญพระบรมอัฐิขึ ้นประดิษฐาน	 ณ	
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	 และพระราชพิธีบรรจุพระบรมราช 
สรีรางคาร	ในวันที่	29	ตุลาคม	2560

วันพุธที่	25	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	เวลา	15.00	น.	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ	 ในพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 ณ	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 พระบรมมหาราชวัง	
ในการนี้	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ 
พระบรมศพ	 ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำา 
พระชนมวาร	 ทรงประเคนพัดกรองที่ ระลึกงานออกพระเมรุ	 
แด่สมเด็จพระสังฆราช	 สมเด็จพระราชาคณะ	 พระราชาคณะที่
จะถวายพระธรรมเทศนา	และพระราชาคณะที่จะสวดศราทธพรต	 
30	 รูป	 พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์	 89	 รูป	 เท่าพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระสงฆ์ที่จะ
สวดพระอภิธรรม	8	รูป	บรรพชิตจีนและญวน	20	รูป	พระราชาคณะ 
ถวายพระธรรมเทศนา	 ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์	 จากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศนา	 พระสงฆ์
สวดศราทธพรต	พระสงฆ์สดับปกรณ์	ถวายอนุโมทนา	ถวายอดิเรก	
ถวายพระพรลา	บรรพชิตจีนและญวนสวดมาติกา	สดับปกรณ์	และ
ถวายอนุโมทนา	ทรงจุดธูปเทียนที่แท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม	
แล้วเสด็จพระราชดำาเนินกลับ

อนึ่ ง 	 สำาหรับพัดรองที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนแด่ 
พระพิธีธรรมนั้น	ด้านหน้าปักรูปครุฑ	อัญเชิญพระปรมาภิไธย	ภปร.	
ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเหนือบัลลังก์บุษบก	 โดยศึกษาจาก 
พัดรองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ

ราเชนทรยาน	เพื่อให้พร้อมใช้ในพิธีจริง	นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างราชรถ	ราชยานขึ้นมาใหม่	คือ	ราชรถปืนใหญ่และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย 
รวมทั้งประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศในพระราชพิธีครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงให้มีความร่วมสมัย	 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ทรงเป็นองค์วินิจฉัยในการจัดสร้างพระเมรุมาศ	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานอำานวยการ
พระราชพิธี
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	 วันพฤหัสบดีที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	เวลา	07:24	น.	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปในการเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ	ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพและเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป
ประจำาพระชนมวาร	ทรงทอดผ้าไตร	ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศพระราชาคณะ	30	รูป	สดับปกรณ์	ถวายอนุโมทนา	ถวายอดิเรก	ถวาย 
พระพรลา	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง	 ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานที่ 
พระยานมาศสามลำาคานที่ประตูกำาแพงแก้วพระที่นั ่งดุสิตมหาปราสาท	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	 ตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิต 
มหาปราสาท	มุขเหนือ	อัญเชิญพระบรมโกศด้วย	พระยานมาศสามลำาคานออกจากพระบรมมหาราชวัง	ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาล 
กางกั้น	แล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัยราชรถ	หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	ทรงทอดผ้าไตร	20	ไตร	ที่ท้ายเกริน
บันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ	พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ	5	รูป	อัญเชิญพระบรมโกศ	ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ 
ยาตราขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศ	 ไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 ตาม	 เมื่อขบวนพระบรมราช
อิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู่ท้องสนามหลวง	 ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	 ไปประทับรอที่พลับพลายกนอกราชวัติ
พระเมรุมาศ	เมื่อเทียบพระมหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาคประดิษฐานพระบรมโกศ 
บนราชรถปืนใหญ่เพื่อตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	 สำาหรับเวียนพระเมรุมาศ	 เสร็จแล้ว	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรม
วงศานุวงศ์เสด็จฯ	ตามพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ	ครบ	3	รอบแล้ว	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ	ไปประทับ	 
ณ	 พระที่นั่งทรงธรรม	 เทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน	 ณ	 พระจิตกาธาน	 ปิด
พระฉากและพระวิสูตร	 ประกอบพระโกศจันทน์	 ตั้งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 เปิดพระฉากและพระวิสูตร	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น
พระเมรุมาศ	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพ	 เสด็จลงจากพระเมรุมาศ	 เสด็จขึ้นผ่านพระที่นั่งทรงธรรม
ไปประทับรถยนต์พระที่นั ่งหลังพระที่นั ่งทรงธรรม	เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

พระราชพิธีเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ

4

ริ้วขบวน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ริ้วขบวนที่ 1
เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามลำาคานจากพระที่นั่งดุสิต 

มหาปราสาท	ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ

ริ้วขบวนที่ 3
เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถ
ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่

ริ้วขบวนที่ 5
เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน

ไปประดิษฐานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ริ้วขบวนที่ 2
เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ

เข้าสู่พระเมรุมาศ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ริ้วขบวนที่ 4
เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน

และเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย
จากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ริ้วขบวนที่ 6
ขบวนกองทหารม้า	เชิญพระบรมราชสรีรางคารทั้งหมดจากพระศรีรัตนเจดีย์	

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	โดยรถยนต์พระที่นั ่ง	ออกจากพระบรมมหาราชวังไปบรรจุ
ณ	วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร	และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
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	 ระหว่ างที่พระบรมศพประดิษฐานที่พระ เมรุมาศ	 จะมี 
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบนบุษบกซ่างทั้ง	4	ซ่าง	ทั้งกลางวัน 
และกลางคืน	 จนกว่าจะได้อัญเชิญพระบรมอัฐิกลับ	 และมี 
ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง	 มโหระทึก	 สังข์	 แตร	 กลองชนะ	 
ปี่พาทย์และประโคมยามตามเวลา

	 วันศุกร์ที่	 27	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2560	 เวลา	 8:43	 น.	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จ
พระราชดำาเนินไปยังพระเมรุมาศ	 พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์	
เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ	เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวาย
คลุมพระบรมอัฐิ	 ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ 
ถวายสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ำาพระสุคนธ์ทั่วแล้ว	 เจ้าพนักงาน
ภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ	 ทรงจุดธูปเทียน	
เครื่องทองน้อยสำาหรับพระบรมอัฐิบูชาพระสงฆ์	 ทรงทอดผ้าไตร
ถวายพระ	 3	 หาบ	 พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ	 พระสงฆ์
สดับปกรณ์ครบ	 9	 รูป	 แล้ว	 เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุม
พระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิสรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงใน
พระโกศทองคำาลงยารวม	6	พระโกศ

	 ทรงพระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์แล้ว	ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศ
พระบรมอัฐิลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั ่งทรงธรรม	 เสด็จฯ
ตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญ 
พระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า	
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตก 
สำารับภัตตาหาร	 3	 หาบ	 แด่พระสงฆ์	 9	 รูป	 พระสงฆ์	 3	 หาบ	 
รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว	เสด็จฯ	ไปถวายเครื่องสังเค็ดงานถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์	 3	 หาบและพระสงฆ์	 30	 รูป	 
พระสงฆ์ถวายอนุ โมทนา	 ถวายอดิ เรก	 ออกจากพระที่นั่ ง	 
พระสงฆ์อีก	30	รูป	ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์	สวดมาติกา	ทรงทอดผ้าไตร	 
พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา	 ถวายอดิเรก	
ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ 
พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร	เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง

	 เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ ้น
ประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานและอัญเชิญพระผอบ 
พระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 ตามพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เข้าริ้วไปยังพระบรมมหาราชวัง 
ยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
พระบรมราชสรีรางคาร	 ขบวนพระบรมราชสรีรางคารเกยเข้า 
วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูเกยหลังวัด	อัญเชิญพระผอบ
พระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่	 พระศรีรัตนเจดีย์	 ขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรี 
เทียนพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระที่นั ่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงรับที่พระที่นั ่งอาภรณ์พิโมกข์
ปราสาท	 เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ	 
จากพระที่ นั่ ง รา เชนทรยานขึ้ นพระที่ นั ่ งดุ สิ ตมหาปราสาท	
ประดิษฐานที่บุษบก	 แว่นฟ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 ตาม	 
เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ เรียบร้อยแล้ว	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมอัฐิ	เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

	 วันพฤหัสบดีที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	เวลา	17:15	น.	สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จ
พระราชดำาเนินไปยังพระที่นั ่งทรงธรรม	ณ	พระเมรุมาศ	ท้องสนามหลวง 
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงจุดธูปเทียน 
เครื่องทองน้อย	สำาหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมาศ	สมเด็จ
พระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนาจบ	 พระราชาคณะ	 50	 รูป	 
สวดศราทธพรต	ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร 
ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่สวดศราทธพรตสดับปกรณ์	 ถวาย
อนุโมทนา	ถวายอดิเรก	ออกจากพระที่นั่งทรงธรรม	เสด็จฯ	ไปประทับ
ที่มุขหน้าพระที่นั ่งทรงธรรม	 ผู้แทนจิตอาสาเชิญดอกไม้จันทน์ 
9	 พานผ่านพระที่นั่งทรงธรรม	 ถวายความเคารพแล้วเดินออก
จากมณฑลพิธี	 จากนั้นเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ	ทหารกองเกียรติยศ
พระบรมศพเป่าแตรนอน	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียน
ดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 ชาวพนักงาน	 ประโคม
กระทั่งมโหระทึก	สังข์	แตรงอน	แตรฝรั่ง	ปี่	กลองชนะและปี่พาทย์	
ทหารกองเกียรติยศ	 3	 เหล่าทัพ	 ถวายความเคารพ	 วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี	และยิงปืนเล็กยาว	9	นัด	พร้อมกับ 
ทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติ	21	นัด	เสด็จ	ฯ	ไปประทับ 
มุขหน้าพระที่นั ่งทรงธรรม	 จากนั้น	 คณะบุคคลต่างๆ	 จะได้ขึ้น 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ปฏิสันถารกับพระประมุข	 พระราชวงศ์	 และผู้แทนรัฐบาลจาก 
ต่างประเทศ	แล้วเสด็จพระราชดำาเนินกลับ

	 วันเดียวกัน	เวลา	22:30	น.	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จฯ	ไปยัง 
พระที่นั่งทรงธรรม	พระสงฆ์สวดมาติกา	ทรงทอดผ้าไตร	พระสงฆ์ 
30	 รูป	 สดับปกรณ์	 ถวายอนุโมทนา	 ถวายอดิเรก	 ออกจาก
พระที่นั่งทรงธรรรม	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ	
พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์	ทรงจุดไฟดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ	 อีกสักครู่	 ประชาชนจึงเห็นควันลอยออกมาจาก 
พระเมรุมาศ	 จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 ไปประทับมุข
หน้าพระที่นั ่งทรงธรรม	 เจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิง 
พระบรมศพเสร็จแล้ว	 ทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธาน	 พระสงฆ์	 
10	รูป	สดับปกรณ์เสร็จแล้ว	เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

	 อนึ่ง	 พลโท	 สรรเสริญ	 แก้วกำาเนิด	 โฆษกประจำาสำานัก
นายกรัฐมนตรี	 ได้แจ้งผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นพระราชพิธีส่วน
พระองค์	 ไม่มีการถ่ายทอดสด	 ส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย	ได้ขึ้นข้อความให้ประชาชนในท้องสนามหลวงได้
ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกันเมื่อเวลา	22:00	น.	ว่า	“พระราชพิธ ี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ขอจงทุกท่านหันหน้าเบื้องพระเมรุมาศ
เพื่อถวายความเคารพสูงสุด”

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิและ
พระบรมราชสรีรางคารกลับสู่พระบรมมหาราชวัง

พระราชพิธีทางการ

พระราชพิธีจริง (ส่วนพระองค์)
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	 วันเสาร์ที่	 28	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2560	 เวลา	 17:32	 น.	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จ 
พระราชดำาเนินไปยังพระที่นั ่งดุสิตมหาปราสาท	 ในพระบรม
มหาราชวัง	 ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและ
พระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ประดิษฐานบนพระแท่น
มหาเศวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ 
พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ซึ่งประดิษฐาน	 ณ	 พระแท่นแว่นฟ้า	 แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชา
พระพุทธรูปประจำาพระชนมวารสมเด็จพระบรมราชบุพการีและ
พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	 แล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานทรงบำาเพ็ญ 
พระราชกุศลพระบรมอัฐิแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา	
พระราชาคณะ	31	รูป	ที่สวดพระพุทธมนต์	พระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา	
4	รูป	พระสงฆ์ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์	12	รูป	ทรงทอดผ้าไตร 
พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา	 ถวายอดิเรก	 
ถวายพระพรลา	ออกจากพระที่นั่ง	ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม	
ทรงศีล	 พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาจบ	 ถวายอนุโมทนา	
(บนธรรมาสน์)	พระสงฆ์	4	รูปรับอนุโมทนา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์	และทรงทอดผ้าไตร 
ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา	รวม	5	รูป	ถวายอดิเรก 
ถวายพระพรลา	ออกจากพระที่นั่ง	ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์	12	รูป	
สวดมาติกา	สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราช
บุพการีที่อัญเชิญออกมาในการพระราชกุศลนี้	 ถวายอนุโมทนา	
ถวายอดิเรก	 ถวายพระพรลา	 ออกจากพระที่นั่ง	 เสด็จพระราช 
ดำาเนินกลับ

	 วันเดียวกัน	เวลา	17:28	น.	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร	 ไปยังศาลาสหทัยสมาคม	 ในพระบรม
มหาราชวัง	 โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าฯ	 รับเสด็จเจ้าพนักงาน
ภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร	 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยพระราชยาน
จากพระศรีรัตนเจดีย์	 มีตำารวจหลวงนำาไปออกประตูเกยหลัง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	อัญเชิญไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ณ	 รถยนต์
พระที่นั ่ง	แล้วรถพระที่นั่งเคลื่อนเข้าริ้วขบวนที่	6	ขบวนกองทหาร
ม้านำาและตามตั้งขบวน	พร้อมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจาก
วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั ่ง	 ออกจากพระบรม 
มหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
โดยขบวนทหารม้านำาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่ ง 
ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร	กองทหารม้าตามเจ้าพนักงาน
ภูษามาลาอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากรถยนต์พระที่นั ่ง
เข้าประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 ไปยัง 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ทรงวางพุ่ มดอกไม้ 	 ทรงจุดธูป เทียน เครื่ อ งทองน้อยถวาย 
ราชสักการะ	 แล้วเสด็จฯ	 ไปยังพระอุโบสถ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส	 พระประธาน	
พระอุโบสถ	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	และ
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณีพระบรมราชินี 
ในรัชกาลที่ 	 7	 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระสงฆ์สวดมาติกา	 ทรง 
ทอดผ้าไตรพระสงฆ์	30	รูป	สดับปกรณ์	ถวายอนุโมทนา	ถวายอดิเรก 
แล้วทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธ
อังคีรส	 ทรงวางพวงมาลา	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย	 
ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก	 สังข์	 แตร	 กลองชนะ	 
ทหารกองเกียรติยศ	บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

	 จากนั้นเสด็จพระราชดำาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั ่งทรง
อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร	 อีกส่วนหนึ่งขบวนกองทหารม้า 
ขบวนเดิม	 เชิญพระผอบพระบรมราชสรี รางคารออกจาก 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร	ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร 
โดยขบวนทหารม้านำาและตามอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร 
จากรถยนต์พระที่นั ่ ง เข้ าประตูวัดบวรนิ เวศวิหารไปยังพระ
อุโบสถ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธชินสีห์	 พระประธานพระอุโบสถ	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง 
ทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย 
ราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระสงฆ์สวดมาติกา	 ทรงทอดผ้าไตร	 
พระสงฆ์	 30	 รูป	 สดับปกรณ์	 ถวายอนุโมทนา	 ถวายอดิเรกแล้ว
ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์	
ทรงวางพวงมาลา	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย	 ชาวพนักงาน
ประโคมกระทั่งมโหระทึก	สังข์	แตร	กลองชนะ	ทหารกองเกียรติยศ	
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วเสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปประทับรถยนต์พระที่นั ่ง	เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

	 วันอาทิตย์ที่	 29	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	 เวลา	10:43	น.	สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จ 
พระราชดำาเนินไปยังพระที่นั ่งดุสิตมหาปราสาท	 ในพระบรม
มหาราชวัง	ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำาพระชนมวาร	 ที่
หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร	พระสงฆ์	30	รูป	ที่สวดพระพุทธมนต์ 
แต่วันก่อนถวายพระพร	 ทรงประเคนภัตตาหาร	 พระสงฆ์ 
รั บพระราชทานฉัน 	 แล้ วทรงประ เคนจตุปั จจั ย ไทยธรรม	 
ถวายอนุโมทนา	 ถวายอดิเรก	 ถวายพระพรลา	 ออกจากพระที่นั่ง	
ทรงจุด	 ธูปเทียนเครื่องทรงธรรม	 ทรงศีล	 พระราชาคณะถวาย 
พระธรรมเทศนาจบแล้ว	 ถวายอนุโมทนา	 พระสงฆ์	 4	 รูปรับ
อนุโมทนา	 ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้ว 
ทรงทอดผ้าไตร	 ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา	 
รวม	 5	 รูป	 สดับปกรณ์	 ถวายอดิเรก	 ถวายพระพรลา	 ออกจาก
พระที่นั่ง	 พระสงฆ์	 89	 รูป	 เท่าพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ ์
สวดมาติกา	 ทรงทอดผ้าไตร	 พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นเที่ยวๆ	 จบ
ครบ	89	รูป	 (เที่ยวแรก	12	รูป	สดับปกรณ์	แล้วถวายอนุโมทนา	
ถวายอดิเรก	ถวายพระพรลา	เที่ยวต่อไปเที่ยวละ	11	รูป	จำานวน	
7	เที่ยว	ขึ้นสดับปกรณ์แล้วลงจากพระที่นั่ง)

	 จากนั้นเจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระที่นั ่ง
อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท	 ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญ
พระโกศพระบรมอัฐิ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 ตามพร้อมด้วย
พระบรมวงศานุวงศ์	 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ ้นประดิษฐาน
ที่พระวิมานบนพระที่ นั่ งจั กรีมหาปราสาท	 เรี ยบร้ อยแล้ ว	 
เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

พระราชพิธีเลี้ยงพระและเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐาน 
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
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	 วันปิยมหาราช	วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาล
ที่	5	ในรัชสมัยของพระองค์	สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้
กับชาติเป็นจำานวนมาก	ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า	การไปรษณีย์	โทรเลข	โทรศัพท์	ฯลฯ	ด้วย
พระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน	ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดง
ความจงรักภักดี	ด้วยการถวายพระนามว่า	“พระปิยมหาราช”	หรือพระพุทธเจ้าหลวง	และ
กำาหนดให้ทุกวันที่	23	ตุลาคม	เป็น	วันปิยมหาราช	กรมสรรพสามิต	จึงได้จัดให้มีพิธีวาง
พวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่	5)	เรื ่อยมา

	 และเมื่อวันที่	 23	 ตุลาคม	 2560	 ที่ผ่านมา	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรม
สรรพสามิต	 ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	5)	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	โดย
มีคณะผู้บริหาร	และข้าราชการ	กรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	ณ	ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่	5	กรมสรรพสามิต

วันปิยมหาราช
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	 “แฮกบัญชี		Facebook”	จั่วหัวมาแบบนี้	เราอาจคิดว่า	ใครจะมาแฮก		Facebook	เราไม่ได้มีความลับอะไรนี่	ไม่ใช่ดารา	ไม่ใช่คนดัง 
แต่รู ้ไหมว่า	 การแฮกบัญชี	 Facebook	 ผู้ไม่ประสงค์ดี	 อาจจะทำาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง	 เพื่อให้ได้มาเพื่อเงิน	 หรือข้อได้เปรียบ	 
ข้อผูกมัดบางประการ	ที่อาจจะนำาไปสู่การเรียกค่าไถ่เพื่อเอาเงินหรือสิ่งของจากเจ้าของบัญชีได้	หรือแม้กระทั่ง	การปลอมตัวเป็นเจ้าของ
บัญชี	 เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง	ล่าสุด	เห็นข่าวเพื่อนๆ	รอบข้างบน	Facebook	โพสต์ว่าถูกแฮกบัญชี	Facebook	ส่วนตัว	ยุคนี้ใครๆ	 
ก็ถูกแฮกบัญชีได้	ไม่ต้องเป็นคนดัง	ถ้าเรารู้ตัวว่า	Facebook	ของเราถูกแฮก	อย่าเพิ่งตกใจไป	ให้ตั้งสติ	เรามีวิธีมาบอกกัน

	 รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที	 ตั้งรหัสผ่านให้ยากเข้าไว้	 ไม่ใช่ 
วันเดือนปีเกิด	ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์	เอาให้เราจำาได้ด้วย

	 บัญชี	Facebook	จะผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรา	ถ้า
ใครเปลี่ยนเบอร์	 แล้วเบอร์เดิมตัดไปแล้ว	 ก็ตัวใครตัวมัน	 และผูก
กับอีเมล์	ดังนั้น	การรีเซ็ตรหัสผ่าน	ห้ามลืมอีเมล์และเบอร์โทร

•	 พบอาการผิดปกติ	เช่น	เราไม่ได้สร้างโพสต์นี้ขึ ้น	
	 แล้วใครมาโพสต์บน	Facebook	ของเรา?
•	 มีใครบางคน	แอบล็อกอินเข้าบัญชี	Facebook	ของเรา	
	 โดยไม่ได้รับอนุญาต
•	 เจอบัญชีที่ปลอมเป็นตัวเรา
•	 บางอย่างเราตั้ง	Private	ไว้	แล้วมีคนอื่นเห็นได้ยังไง

•	 เปลี่ยนรหัสผ่าน
•	 ตรวจสอบการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ	ที่ผูกกับ	Facebook			
	 หมายถึงบริการต่างๆ	ที่เราเคยใช้	Facebook	Login	นั่นเอง
•	 ตรวจสอบ	Activity	หรือความเคลื่อนไหวของเรา	ว่าเราทำาอะไร	 
	 ไปคอมเมนต์	ไปกดไลค์ใครไว้	ถ้าเป็นเร็วๆ	นี้	เราจะจำาได้

•	 มือถือ	หรือคอมพิวเตอร์	พร้อม	Browser	
	 ที่เชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
•	 เข้าไปที่	https://web.facebook.com/hacked	จากนั้นจะพบ
	 หน้าจอให้เราแจ้งรายละเอียด	if	you	think	that	your	account		
	 was	hacked,	we	can	help	you.	ตอบคำาถามไปว่าทำาไม
	 เราถึงคิดว่าบัญชีของเราถูกแฮก

เราจะรู้ ได้ยังไงว่า Facebook ของเราถูกแฮก?

ข้อปฏิบัติ หลังรู้ตัวว่าถูกแฮกบัญชี Facebook 

สิ่งที่ต้องมี
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	 ถ้าหากเราเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง	เราจะต้องจำารหัสผ่านเดิมได ้
จากนั้นตั้งรหัสผ่านใหม่	 ยาวๆ	 ยากๆ	 ผสมตัวอักษรตัวเล็ก	 
ตัวใหญ่	ตัวเลข

	 หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว	 ให้เราเข้าไปคุ้ยดูประวัติตัวเอง	
ว่าเคยเล่นพวก	 Quiz	 อะไรบ้างไหม	 หรือบริการที่ใช้	 Facebook	
Login	 อาจจะมีอะไรแฝงเข้ามาแฮกรหัสผ่านของเราได้	 เข้าไปที่ 
https://web.facebook.com/settings?tab=	 applications	 เพื่อ 
ตรวจสอบแอพพลิเคชั่นที่เราเคยผูกบริการไว้กับ	Facebook

	 ถ้าอยากนำาบริการไหนออก	 เอาเมาส์วางค้างหน้าแอพฯ	 ที่
สงสัย	 จากนั้นเลือก	 remove	 เพื่อลบแอพฯ	 ออกจาก	 Facebook	
(ถ้าจะใช้จริงๆ	ค่อยมาผูกใหม่ก็ได้)

	 ถ้าเป็นบนคอมพิวเตอร์ก็คล้ายกัน	 กดเครื่องหมายลูกศรมุม
ซ้ายบนของ		Facebook	เลือก	Setting	-	Security	and	login	จากนั้น
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ล็อกอินล่าสุด

	 แนะนำาให้เลือก	See	more	จากนั้นเลือก	Log	out	of	all	sessions 
เพื่อปลดล็อกอินทุกอุปกรณ์ให้เกลี้ยง	ทีนี้เราจะสำารวจต่ออีกครั้งได ้
แล้วว่า	 อุปกรณ์ใดที่ เราไม่ได้ล็อกอิน	 เปลี่ยนรหัสผ่านก็แล้ว	 
ล็อกเอาท์ทั้งหมดแล้ว	คนอื่นๆ	ไม่น่าจะเข้าใช้งานได้	(ถ้าล็อกอิน
บนเครื่องอื่น	จะมีอีเมล์แจ้งเรา	หรือไม่ก็ต้องใส่	Code	Generator	
ที่กดจากมือถือเครื่องหลักที่เราใช้งานบัญชี	Facebook)

	 อย่างไรก็ตาม	 นี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นหากพบความผิด
ปกติ	 เราก็ยังเตือนและย้ำาให้เปลี่ยนรหัสผ่าน	 บ่อยๆ	 และมีการ 
ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับบัญชี	Facebook	รวมไปถึงการ

กำาหนดการยืนยันตัวตน	 2	 ชั้น	 Two-Factor	 Authentication	 อ่าน
วิธีตั้งค่าได้ที่

	https://tips.thaiware.com/542.html	

	 พึงระลึกไว้เสมอว่า	 ทุกคนมีโอกาสโดนแฮก	 ไม่ต้องเป็นดารา
คนดัง	 เพราะบัญชี	 Facebook	 ผูกกับบัตรเครดิตในการซื้อไอเท็ม
ในเกมส์ต่างๆ	ดังนั้น	ระมัดระวังและรอบคอบ	อย่าให้มือถือหาย	
เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ	 และถ้าเผลอไปล็อกอินเครื่องไหนก็ปลด
ล็อกอินให้หมดทุกเครื่องครับ

กดปุ่ม	3	ขีดด้านข้าง	จากนั้น	เข้าไปที่เมนู	Account	Settings	เลือก	
Security	and	login	เราจะเห็นอุปกรณ์ที่ล็อกอินทั้งหมด

ตรวจสอบว่า	 เราไปกด	Like 
ใค ร 	 ห รื อ ไป 	 Commen t	
ใคร	 เราเข้าไปดูได้ในเมนู	 
Activities	Log	อันไหนไม่คุ้น
เลย	 ให้เดาไว้ว่า	 บัญชีเรา 
ไม่ปลอดภัยเสียแล้ว	

และตรวจสอบพฤติกรรมบน	
Activity	 Log	 ว่ารายการใด
ที่เราได้กด	 Like,	 Comment	
ใคร	 ถ้าพบรายการ	 Activity	
แปลกๆ	 ให้รีบเปลี่ยนรหัส
ผ่านทันที	จากนั้นทำาขั้นตอน
ต่อไป

ส่อง Activities ของตนเอง

ปลดล็อกอิน Facebook จากทุกอุปกรณ์

เมื่อ : 17 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าชม : 5,645
เขียนโดย : Yokekung

ที่มา : web.facebook.com,digiwonk.gadgethacks.com

เลือก	remove	เพื่อลบแอพฯ	ที่ไม่ต้องการผูกบริการกับ	Facebook
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	 ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ	 ไม่ว่ายากดีมีจน	 ก็อยากให้ตนเองนั้นมีความสุข	 คนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่าง	 ที่ตนคิดว่า 
ทำาแล้วตนเองจะมีความสุขหรือถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วตนเองก็จะมีความสุขเช่นกัน	 บางคนออกไปแสวงความสุขนอกบ้านสุดท้าย 
คุณก็ต้องกลับเข้าบ้านเหมือนเดิม	 ดังนั้นแหล่งที่สร้างความสุขให้กับชีวิตให้กับคุณที่ดีที่สุดคือ	 บ้าน	 ครอบครัว	 เพราะครอบครัวนั้น 
หากมีความรัก	ความเข้าใจ	ความอบอุ่น	มีความเห็นใจกัน	ปัญหาต่างๆ	ที่คิดว่าใหญ่หลวงนัก	หากมีคนคอยให้กำาลังใจ	คนคอยช่วยเหลือ 
สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เหล่านั้นก็ดูเล็กไปทันที	แต่จะทำาอย่างไรที่จะทำาให้ครอบครัวของคุณมีความสุข

ครอบครัวจะมีความสุขได้ถ้าทุกคนรู้จักวิธีอยู่ร่วมกัน	 ร่วมมือร่วมใจกัน	 ทุกคนในครอบครัวมีความสำาคัญและทุกคนในครอบครัวรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง	 แต่บางครอบครัวมักจำากัดบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว	 เช่น	 มีข้อกำาหนดห้ามลูกแสดงความคิดเห็น	
ห้ามลูกทำาในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบใจ	เป็นต้น	ข้อห้ามเหล่านี้	มักจะทำาให้สมาชิกในครอบครัวอึดอัด	แล้วก็ไม่มีความสุข	ดังนั้นครอบครัว
ที่น่าอยู่และมีความสุขน่าจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติดังนี้

	 1.	 การทำางานบ้านร่วมกัน	 ช่วยกันคนละไม้ละมือไม่ใช่ว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือคนใดคนหนึ่ง	 การที่พ่อบ้านมาช่วย 
	 		 ปัดกวาดบ้าน	 หรือล้างถ้วยชามไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไร	 ดีเสียอีก	 จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่ลูกๆ	 โดยเฉพาะลูกชาย 
	 		 เขาจะได้เป็นคนที่มีน้ำาใจต่อคนอื่น

	 2.		ทำากิจกรรมที่ผ่อนคลาย	สนุกสนาน	ในโอกาสพิเศษของคนในครอบครัวอย่างสม่ำาเสมอ	 เช่น	ประเพณีรดน้ำาขอพรญาติผู้ใหญ่	 
	 		 จัดงานปีใหม่สังสรรค์กันในครอบครัว	 หรือหาเวลาพาครอบครัวไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุด	 ไม่หาความสุขที่สร้างปัญหา	 เช่น	 
	 		 ดื่มเหล้า	หรือเล่นการพนัน

	 3.		การพูดจาที่ถนอมน้ำาใจกัน	 พูดชื่นชมเมื่อทำาในสิ่งที่ดีๆ	 พูดให้กำาลังใจเมื่อผิดหวัง	 ขอโทษเมื่อทำาผิดและรู้จักการขอบคุณ 
	 		 เมื่อมีคนเอื้อเฟื้อ

	 4.		ยิ้มแย้มให้กันอยู่เสมอ	จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว

	 ครอบครัวนั้นมีสมาชิกหลายคน	 การที่ครอบครัวจะมีความสุขนั้น	 สมาชิกทุกคนก็ต้องมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วย	 และ 
การที่ทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กละน้อยแต่ครอบครัวมีความอบอุ่น	 มีความรักความเข้าใจกันนั่นแหละ	 คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ	
แต่ทุกสิ่งที่คุณต้องการก็ตัวคุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนทำาเอง	 แล้วเมื่อคุณทำาได้	 คุณก็จะภาคภูมิใจที่คุณมีความสามารถสร้างสุข 
ในบ้านได้เหมือนกัน

สร้างสุขในบ้าน

ศิริจันทร์ สุขใจ
พยาบาลวิชาชีพ
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม
ประจำ�เดือน กันย�ยน 2560 ปีงบประม�ณ 2560

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

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ	 ได้กำาหนดสิทธิสำาคัญๆ	 แก่
ประชาชน	ดังนี้
	 สิทธิได้รู ้	(ตามมาตรา	7	แห่งพ.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	แห่งพ.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
ข่าวสารของกรมสรรพสามิต	 ได้โดยตรงที่ห้องสมุด	 กรมสรรพสามิต	
อาคารกรมสรรพสามิตชั้น	 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 9 6,532,010.00 • คดีสุรา	ปรับ	1	ราย
• คดี	พ.ร.บ.ภาษีฯ	27	ปรับ	3	ราย
• คดี	พ.ร.บ.ภาษีฯ	27	ฟ้องศาล	5	ราย

2 นายโอฬาร	ใจตรง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 8 3,660,890.00 • คดีสุรา	ปรับ	2	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	1	ราย
• คดี	พ.ร.บ.ภาษีฯ	27	ปรับ	3	ราย	ฟ้องศาล	2	ราย

3 นายอิทธิพล	เลียบใย นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 4 3,507,255.00 • คดียาสูบ	ปรับ	2	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย
• คดี	พ.ร.บ.ภาษีฯ	27	ปรับ	1	ราย

4 นายดรณ์	บุญรอด เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 104 2,958,960.00 • คดียาสูบ	ปรับ	104	ราย

5 จ.ส.อ.	ธีระ	กองลำาเจียก เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 11 2,848,470.00 • คดี	พ.ร.บ.ภาษีฯ	27	ปรับ	9	ราย	ฟ้องศาล	2	ราย
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	 เรื่องนี้ประชาชนใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น	ตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่น	ตามสิทธิที่มีตามรัฐธรรมนูญเลยครับ	โดย
อาศัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มีขั้นตอนอย่างไร	ดูเรื ่องนี้เลยครับ

	 	นายแบนมีหนังสือไปถึงอำาเภอ	ต	เพื่อขอข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้เข้าชื่อกันถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน	ใครที่ถูกถอดถอนก็ตัวนายแบนนั่น
แหละ	ไปขอสำาเนาเอกสาร	3	รายการ	ได้แก่	1)บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน		2)	บัญชีรายชื่อผู้ไปแสดงตนถอดถอน
ผู้ใหญ่บ้าน	 และ	 3)เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้เข้าชื่อถอดถอน	 แต่อำาเภอ	 ต	 	 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผย 
จะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในหมู่บ้าน	หรืออาจเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนตามมาตรา	15(4)	นายแบน
จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 	ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 อำาเภอ	 ต	 ได้มีหนังสือส่งสำาเนาเอกสารตามอุทธรณ์ไปให้ 
คณะกรรมการฯ	 เพื่อประกอบการพิจารณาและชี้แจงเรื่องราวว่า	 นายแบนเป็นผู้ใหญ่บ้าน	 หมู่ที่	 6	 ต่อมาราษฎรในพื้นที่เข้าชื่อกัน
ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง	 นายอำาเภอได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบยืนยันรายชื่อราษฎรที่เข้าชื่อกันจำานวน	 244	 คน	 
เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน	นายอำาเภอจึงมีคำาสั่งให้นายแบนพ้นจากตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน	นายแบนจึงมีหนังสือขอข้อมูล
ข่าวสาร	และอำาเภอมีหนังสือแจ้งปฏิเสธด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว

	 	คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเอกสารไปทีละรายการแล้วเห็นว่า	ข้อมูลข่าวสารรายการที่	1	บัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน	 อำาเภอได้ประกาศโดยเปิดเผยแก่ราษฎรและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ
ของหน่วยงานราชการ	จึงเปิดเผยได้	แต่ในบัญชีรายชื่อนี้มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย	คือ	หมายเลขประจำาตัวประชาชน	และวัน	เดือน	
ปีเกิด	จึงเห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้	โดยปกปิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่	2	บัญชีรายชื่อผู้ใช้
สิทธิถอดถอน	 และข้อมูลข่าวสารรายการที่	 3	 เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ที ่เข้าชื่อถอดถอน	 ประกอบด้วยหนังสือร้องเรียน	 และผลการ
ตรวจสอบรายชื่อของอำาเภอ	 แม้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ	 จะเห็นว่านายแบนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 เพราะถูกร้องเรียนให้พ้นจากตำาแหน่ง 
แต่การเปิดเผยทั้งรายการที่	2	และรายการที่	3	นี้	ก็เป็นไปตามเหตุผลของอำาเภอที่อาจเกิดความไม่สงบเรียบร้อย	และอันตรายต่อบุคคล
หนึ่งบุคคลใดตามมาตรา	15	(4)	จึงเห็นสมควรไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้แก่นายแบน

	 	ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองตามระเบียบอย่างที่สุดครับ	 เพื่อใช้สิทธิได้อย่างสบายใจ	มีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น	
เป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานของรัฐต่อไป	 มีข้อสงสัยติดต่อหารือได้ที่สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 สำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี	โทร.	0	2283	4678	www.oic.go.th

รู้สิทธิของตัวเอง
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มองย้อนเลนส์

นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	นายสมเดช	ศรีสวัสดิ	์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	และผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธี
มอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	
2560	โดย	นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นผู้มอบโล่ที่ระลึก	ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	4	ชั้น	4	กระทรวง
การคลัง	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2560

นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ	 100	 ปี 
ธงชาติไทย	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	 ณ	 บริเวณหน้าเสาธง	
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2560

นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนาเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ลำาดับรอง	 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	
พ.ศ.2560	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว	ณ	โรงแรมอลิซาเบธ	กรุงเทพฯ	เมื่อ
วันที่	27-29	กันยายน	2560

นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานในการประชุมคณะทำางาน
ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงบริหารการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้อง
กับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	ฉบับใหม่	ครั้งที่	16/2560	
โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	26	กันยายน	2560

พิธีมอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจดักจิกรรมเนือ่งในวนัพระราชทานธงชาติไทยและ
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

พิธเีปดิการสมัมนาเพ่ือทบทวนแนวทางการปฏบิตังิาน
ตามกฎหมายลำาดับรอง ซึ่งออกตามความในพระราช
บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

การประชุมคณะทำางานศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
บริหารการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับร่างพระราช
บัญญัติภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ ครั้งที่ 16/2560

รู้สิทธิของตัวเอง
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นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในการ
มอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที ่ได้รับรางวัลเพชร
สรรพสามิต	ครั้งที่	 7	ปี	พ.ศ.	2560	 (7TH	EXCISE	 INNOVATION	
AWARDS	2017)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม	กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต 
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา	 ปรับปรุงและนำาเสนอรูปแบบการ
ให้บริการที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 ณ	 อาคารหอประชุม 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	29	กันยายน	2560

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต	ณ	ห้องประชุม
ราชวัตร	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2560

นายสมชาย	 พูลสวัสดิ์ 	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต	 
ร่วมงาน	 “ก้าวผ่านด้วยพากเพียร	 สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ”	 เพื่อ
เป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ประจำาปี	พ.ศ.2560 
	ณ	อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	29	กันยายน	2560

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธาน 
ในพิธีบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ	1	ปี	วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร 
ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์	จำานวน	10	รูป	จากวัดอัมพวัน	กรุงเทพมหานคร	
นอกจากนี้	ได้จัดให้มีพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	
เป็นเวลา	 89	 วินาที	 รวมทั้งพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	 โดยมี 
ผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธี 
ดังกล่าว	 ณ	 อาคารสำานักตรวจสอบ	 ป้องกันและปราบปราม	 
เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2560

พิธีมอบรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 
2560 (7TH EXCISE INNOVATION AWARDS 2017)

การประชุมเพ่ือมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร 
กรมสรรพสามิตเนื่องในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งอธิบดี
กรมสรรพสามิต

ก้าวผ่านด้วยพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ
พิธีบำาเพ็ญกุศลเพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 
ครบรอบ 1 ปี วนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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 พบกันอีกครั้งกับ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับนี้เรามีเกมส์กลับมาให้เล่นกันอีกเช่นเคยโดยฉบับนี้เรา
ให้จับผิดภาพ 2 ภาพ ที่เราให้มาหาจุดแตกต่างได้ครบ 10 จุด ส่งคำาตอบมาได้ที่ กองบรรณาธิการจุลสาร EXCISE 
NEWSLETTER ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 5 กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ 
public1713@gmail.com หรือส่งโทรสารมาที่เบอร์ 0-2241-4778 ขอความกรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจนด้วยค่ะ 
ฉบับนี้เรามีของรางวัล จำานวน 10 รางวัล หมดเขตร่วมสนุกวันที่ 8 ม.ค. 2561 

Game

15



16

กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศร� เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท�/โทรสาร : 0-2241-4778 http://www.excise.go.th

www.excise.go.th

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2521

ไปรษณีย์เขตดุสิต

ติดต่อรับหนังสือได้ฟรี...ที่กองบรรณาธิการ Excise Newsletter 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 55732 โทรสาร 0-2241-4778

เราจะเก็บข�อมูลของท�านไว�เป�นความลับ
บร�การสอบถามข�อมูลที่เกี่ยวข�องกรมสรรพสามิต
แจ�งเร�่องร�องเร�ยนเกี่ยวกับการให�บร�การ

ทุกคำถามมีคำตอบ

17131713สายด�วน

ผู�กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง
แจ�งเบาะแส

สิ�งตีพ�มพ�


