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นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน
กีฬาสี “Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต” ซึ่งจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ
ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ�านงสุจริตในการบริหารราชการ” 
และ“มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” การ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และ
เชียร์ลีดเดอร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบเหรียญและถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ
เลิศการแข่งขันแบดมินตัน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพ
สามิตจากส ่วนกลางและส ่วนภู มิภาคเข ้ าร ่วมงานดังกล ่าว  
ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2562

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี
“Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต”
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คณะผู้บริหารร่วมงาน
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำาแห่งรัตนโกสินทร์”
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำาแห่งรัตนโกสินทร์” 
เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ 
บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ท่ีสำาคัญและคุณค่าของสายน้ำาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชมความ
งดงามของแมกไมน้านาพนัธ์ุและความงดงามของศลิปะสร้างแบบจำาลอง พระท่ีนัง่กลางน้ำา 
พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระท่ีนั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือน ไล่เรียงจาก 
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนถึงปัจจุบัน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
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พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ และใส่บ�ตรข้�วส�รแห้ง อ�ห�รแห้ง
เนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักร�ช 2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในพิธีทำาบุญเลี้ยงพระ	และใส่บาตรข้าวสารแห้ง	อาหารแห้งเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่	ปีพุทธศักราช	2562	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	อาคาร
สำานักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	4	มกราคม	2562
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การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรม
สรรพสามิต เป็นประธานในการจัด
กิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำาปี 2562 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา  
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า  
และทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
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โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1  
และสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด  
เข้าร่วมงานดังกล่าว  
ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำารุง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำานักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจำาเดือน	ธันวาคม	2561	ปีงบประมาณ	2562

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

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

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

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

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

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

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

ลำ�ดับ ชื่อ ตำ�แหน่งและสังกัด
จำ�นวน

คดี
เงินค่�ปรับ หม�ยเหตุ

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายธวิช	บุญเอี่ยม นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 13 855,028.66 • คดีสุรา	ปรับ	9	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	4	คดี

2 นายวิรัตน์	เกศชัยชนา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 19 846,923.66 • คดียาสูบ	ปรับ	18	คดี
• คดียาเคี้ยว	ปรับ	ๅ	คดี

3 นายวิชาญ	ครพิทักษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 8 746,681.60 • คดียาสูบ	ปรับ	8	คดีี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายไชยรัตน์	ชื่นใจฉ่ำา นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 14 2,440,029.45 • คดีสุรา	ปรับ	3	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	4	คดี
• คดรีถยนต์	ปรบั	2	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	5	คดี

2 นายธีรัชพงศ์	อินทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 4 1,903,623.45 • คดีสุรา	ปรับ	1	คดี
• คดสีนิค้าไพ่	ปรบั	1	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	1	คดี
• คดสีนิค้าแบตเตอรี่	ปรบั	1	คดี

3 นายนเรศ	ทองเต็ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 8 1,462,360.00 • คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	4	คดี
• คดสีนิค้านำ้ามนั	ปรบั	3	คดี
• คดสีนิค้าแบตเตอรี่	ปรบั	1	คดี
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อยากเก็บเรื่องของตัวเอง

วันนี้พาท่านผู้อ่านเข้าโรงพยาบาลครับ	สังเกตจากข่าวประจำาวันให้ดีๆ	
เวลามีเรื่อง	คดีเรื่องใหญ่ๆ	จะมีกรณีของการขอผลตรวจสอบรักษาหรือ
เวชระเบียนของผู ้ เสียหายจากโรงพยาบาล	 เพื่อไปใช ้พิสูจน ์เป ็น 
หลักฐานประกอบคดี	แต่เรื่องนี้น่าจะขอเก็บเป็นที่ระลึกครับ

	 	 นางปิ่นมีหนังสือถึงโรงพยาบาลศรีธัญญา	เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ
เวชระเบียนของตัวเองทั้งหมดแต่โรงพยาบาลศรีธัญญามีหนังสือ 
แจ้งปฏิเสธว่า	 เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาแก่นางปิ่นแล้ว	
ครั้งนี้จึงไม่ให้	นางปิ่นจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร	 ผู้แทนโรงพยาบาลศรีธัญญาไปชี้แจงด้วยวาจาพร้อมหนังสือ
ประกอบการชี้แจงว ่า	 นางป ิ ่นเป ็นโรคอารมณ์สองขั้วไปรักษาที่ 
โรงพยาบาลศรีธัญญาตั้งแต่วันที่	 5	 มิถุนายน	 2548	 และไปติดต่อ 
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่	 8	 มีนาคม	 2560	 จากการทดสอบทางจิตวิทยา 
พบลักษณะควานรู ้สึกไม่มั่นคง	 วิตกกังวลสูง	 โดยเฉพาะความกังวล
เกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดทางด้านร ่างกาย	 ทั้งนี้	 โรงพยาบาล 
ศรีธัญญาไดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอไปให้บางส่วนแล้ว

	 	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า	
ข้อมูลข่าวสารตามกรณีอุทธรณ์คือ	 เวชระเบียนของนางปิ ่นทั้งหมด	 
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของนางปิ่น	ซึ่งนางปิ่นย่อมมีสิทธิที่จะได้
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง	 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุม
ดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น	 จะต้องให้บุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำาเนา
ข ้อมูลข ่าวสารส ่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับบุคคลนั้น	 ตามมาตรา	 25	 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ประกอบกับ
โรงพยาบาลศรีธัญญาได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ไปบางส่วน
แล้ว	 และใบรับรองแพทย์ระบุว่าได้ตรวจนาง...และมีความเห็นว่าเป็น
โรงอารมณ์สองขั้ว	ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเท่านั้น	ข้อมูลนี้ควร
เปิดเผยได้	จึงวินิจฉัยให้โรงพยาบาลศรีธัญญา	เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เวชระเบียนของนางปิ่นทั้งหมด	พร้อมทั้งรับรองสำาเนาถูกต้องให้ด้วย

	 	 การที่จะปฏิเสธว่าให้ไปแล้ว	 แล้วไปขออีก	 ถ้าจะเข้าลักษณะ 
ขอมากขอบ่อยโดยไม่มีเหตุอันควรหมายถึงตามมาตรา	 11	 ครับ	 คือ	
ขอในเรื่องเดียวกันทั้งหลายๆ	 ครั้ง	 และหน่วยงานก็ให้ไปทุกครั้ง	 หรือ
ขอเอกสารโครงการย้อนหลังหลายๆ	 ปี	 ที่เอกสารมีจำานวนมาก	 และ
เป ็นภาระกับหน่วยงานด้วย	 ผู ้ขอก็ต ้องเป ็นผู ้รับผิดชอบเรื่องค ่า 
ถ่ายสำาเนา	 และรับรองสำาเนาถูกต้อง	 เอกสารเวชระเบียนของผู้ป่วย	 
1	 คน	 ไม่น่ามากเท่าไรครับ	 เรื่องนี้ไกล้ตัวมากด้วย	 มีประโยชน์มาก 
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้	 หารือไปได้นะครับที่สำานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 สำานักงานปลัดสำานักนายก
รัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

“เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
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มองย้อนเลนส์

นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดี	 รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต	 เป็นประธานการประชุมเรื่อง	 
การซักซ้อมระบบการให้บริการยื่นคำาขอยกเว้นภาษีสำาหรับสินค้า 
ที่ นำ า ไปใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ า	 
ตามมาตรา	106	ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	โดยมีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	
207	 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อวันที่	 
19	ธันวาคม	2561

การประชุมเรื่อง การซักซ้อมระบบการให้บริการ 
ยืน่คำาขอยกเวน้ภาษสีำาหรบัสนิค้าทีน่ำาไปใช้เปน็วตัถดุบิ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

นายธรรมศักดิ์	 ลออเอี่ยม	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	กรมสรรพสามิต	ครั้งที่	4/2561	โดยมีผู้บริหาร	
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	
ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2561

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2561

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดี	 รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานในพิธี
ทำาบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์วัดอัมพวัน	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	
จำานวน	 9	 รูป	 ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด	 โดยมี 
นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดี	 นายธิบดี	 วัฒนกุล	 รองอธิบดี	
คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 กรมสรรพสามิตเข้าร่วม
พิธีทำาบุญดังกล่าว	 ณ	 บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต	 
เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2561

พิธทีำาบญุตักบาตรตามโครงการสรรพสามติใสสะอาด
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นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการ 
ในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 
เป็นประธานในการประชุมคณะทำางานพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์
การขออนุญาตนำาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เเละหลักเกณฑ์ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่
กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ดังกล่าวณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่  
28 ธันวาคม 2561

การประชุมคณะทำางานพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์
การขออนุญาตนำาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เเละ
หลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (มาตรา 44) และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร 
ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการ
ฝึกอบรมสำาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำาปี 
งบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
ดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  
9 มกราคม 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสว่นราชการ (มาตรา 44) และการประเมนิ
ผู้บริหารองค์การ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การฝึกอบรมสำาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหวา่งทดลองปฏิบตัหินา้ทีร่าชการหลกัสูตร การเปน็ 
ข้าราชการที่ดี ประจำาปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การควบคุม กำากับดูเเลเเละตรวจสอบ 
การเติมสาร Marker ในน้ำามันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ หรือ
นำาเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือใช้ในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อย
ตันกรอสส์ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศเเล้วหรือ
เพื่อนำาไปจำาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหาร 
ข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรม
มณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การควบคุม กำากับดูเเล 
เเละตรวจสอบการเติมสาร Marker ในน้ำามันดีเซล 
ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำาเข้าไปในเขตปลอด
อากร หรอืใช้ในเรอืทีม่ขีนาดเกนิกวา่หา้รอ้ยตนักรอสส์ซึง่
พนกังานศุลกากรไดป้ล่อยให้ไปตา่งประเทศเเล้วหรอืเพ่ือ
นำาไปจำาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรฯ
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