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รับลงประกาศและ

โฆษณาทุกชนิด

E-mail : contact@thaicorporatenews.com

สนใจลงประกาศติดต่อ 
โทร. (02) 555-0923

เจ้าของ บริษัท สำ�นักพัฒน�ก�รบริห�รธรรมนิติ จำ�กัด นายนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ บรรณ�ธิก�ร นายนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณ� 

สำานักงานเลขที่ 178 อ�ค�รธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประช�ชื่น 20) ถนนประช�ชื่น แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ กรุงเทพมห�นคร 10800 เลขที่ใบอนุญ�ต สสช 17/2562

สำ�รองที่นั่งอบรมสัมมน�
02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ

ทุกชนิด
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

02-555-0920

H T LINE

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น

โทร. (02) 555-0923-25

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
• ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
• ปฏิทินลงโฆษณา
• ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

www.dst.co.th

กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ (DITP) กระทรวงพ�ณิชย์ จับมือพันธมิตร

แพลตฟอร์มพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข�้มพรมแดนท่ัวโลก จัดโครงก�รจับคู่เจรจ�ธุรกิจและ

ส่งเสริมก�รขย�ยตล�ดผ่�นก�รค้�ออนไลน์ข้�มพรมแดน (Cross-Border e-Commerce 

Solutions & Business Matching) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งก�ร

แข่งขัน ผลักดันผู้ประกอบก�รไทยในก�รส่งสินค้�ไปข�ยยังต่�งประเทศผ่�นช่องท�ง

ออนไลน์ข้�มพรมแดน โดยมีผู้ประกอบก�รที่เป็น Exhibitor ในง�น STYLE Bangkok 

สม�ชิกผู้ข�ยบนเว็บไซต์ Thaitrade.com และผู้ประกอบก�รทั่วไปให้คว�มสนใจเข้�ร่วม

กว่� 104 ร�ย เมื่อวันที่ 18 เมษ�ยน 2562 ในง�นแสดงสินค้� STYLE Bangkok April 

2019 ณ ไบเทค บ�งน�

ภ�ยในง�นมกี�รจบัคูเ่จรจ�ธรุกิจระหว่�งผูป้ระกอบก�รไทยและเจ้�ของแพลตฟอร์ม

อีคอมเมิร์ซตัวจริง อ�ทิ Amazon.com (ตล�ดอเมริก�) Gosoko.com (ตล�ดแอฟริก�) 

HKTDC.com (ตล�ดฮ่องกง) JD.ID (ตล�ดอนิโดนเีซีย) JD.com (ตล�ดจนี) และ ShopJJ.

co (ตล�ดสิงคโปร์) รวมทั้งให้คว�มรู้ ในก�รทำ�ตล�ดออนไลน์ และคว�มรู้ ในก�รเร่ิมต้น

เปิดตล�ดส่งออกต่�งประเทศผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ�จ�กประเทศต่�งๆ รวมไปถึง

ขั้นตอนในก�รทำ�ธุรกจิให้ประสบคว�มสำ�เร็จ โดยสินค้�ที่ได้รับคว�มสนใจจ�กแพลตฟอร์ม

ต่�งช�ติ ได้แก่ สินค้�ประเภทของขวัญ และของตกแต่งบ้�น สินค้�เครื่องสำ�อ�งและสป� 

และสินค้�แฟช่ัน โดยค�ดว่�จะส�ม�รถขย�ยมูลค่�ก�รส่งออกสินค้�ไลฟ์สไตล์ไทยไปยัง

ตล�ดทั่วโลก

ทั้งนี้ โครงก�รนี้จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ในวันที่ 26 เมษ�ยน 2562 เวล� 08.30-16.30 

น. ณ ห้องภเูก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอยลัภเูก็ตซิตี ้จงัหวัดภเูก็ต ในวันที ่28 พฤษภ�คม 

2562 ภ�ยในง�นแสดงสินค้�อ�ห�ร THAIFEX - World of Food Asia 2562 ณ อิมแพค 

เมอืงทองธ�น ีและในวันที ่7 มถุิน�ยน 2562 เวล� 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอว�น ีจงัหวัด

ขอนแก่น ผู้ที่สนใจเข้�ร่วมโครงก�ร ส�ม�รถลงทะเบียนได้ที่ http://www.pynx.net/ditp/ 

หรือสอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่โทร. 0 2507 7855, 0 2507 7858 หรือ digitalnet@ditp.

go.th หรือติดต่อผู้ประส�นง�นโครงก�รได้ที่ 06 4246 6289, 09 0231 5481

DITP จับมือ
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนระดับโลก 

ดันสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยส่งออก 
ในงาน STYLE Bangkok April 2019
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กรมสรรพส�มิตดำ�เนินม�ตรก�รเชิงรุกในก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มสนิค้�ผดิกฎหม�ยสรรพส�มติ เพ่ือสร้�งคว�มเป็นธรรม โปร่งใส 

และคว�มมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบก�รที่เสียภ�ษีโดยสุจริต

น�งสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพส�มิต รักษ�ก�รใน

ตำ�แหน่งที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�และบริห�รก�รจัดเก็บภ�ษี ในฐ�นะ

โฆษกกรมสรรพส�มิต เปิดเผยว่� ได้ดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รเชิงรุกใน 

ก�รป้องกันและปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิดกฎหม�ยสรรพส�มิตต�มพระร�ช

บัญญัติภ�ษีสรรพส�มิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้�ม�สู่

ระบบภ�ษี ซ่ึงที่ผ่�นม�กรมสรรพส�มิตได้จัดทำ�แผนเฉพ�ะกิจปร�บปร�ม 

ผูก้ระทำ�ผดิกฎหม�ยสรรพส�มติ โดยระดมกำ�ลงัเจ้�หน้�ทีชุ่ดเฉพ�ะกิจจ�ก

สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม และเจ้�หน้�ที่สรรพส�มิตพ้ืนที ่

ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำ�ลังกับหน่วยง�นที่เก่ียวข้องร่วมกันตรวจสอบและ 

ปร�บปร�มก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยสรรพส�มิต ต�มพ้ืนที่เป้�หม�ยที่ 

ค�ดว่�อ�จมกี�รกระทำ�ผดิ เพ่ือสร้�งคว�มเป็นธรรม โปร่งใส และคว�มมัน่ใจ 

ให้แก่ผู ้ประกอบก�รที่เสียภ�ษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นม�ตรก�รเสริม 

ท�งอ้อมในก�รดูแลสุขภ�พของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้�ที่ถูกต้องต�ม

กฎหม�ย เนื่องจ�กก�รบริโภคสินค้�ที่หลีกเลี่ยงภ�ษีจะเป็นอันตร�ยและ 

ส่งผลเสียต่อสุขภ�พม�กกว่�สินค้�โดยทั่วไป 

จ�กผลก�รตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำ�ผิดกฎหม�ยสรรพส�มิต

ต�มพระร�ชบัญญัติภ�ษีสรรพส�มิต พ.ศ. 2560 โดยผลก�รปร�บปร�ม 

ผู้กระทำ�ผิดกฎหม�ยสรรพส�มิตทั่วประเทศ ปีงบประม�ณ 2562 (ระหว่�ง 

วันที ่26 เมษ�ยน – 2 พฤษภ�คม 2562) พบว่�มกี�รกระทำ�ผดิ จำ�นวน 428  

คดี คิดเป็นเงินค่�ปรับ 6.34 ล้�นบ�ท โดยแยกเป็น สุร� จำ�นวน 248 คดี 

ค่�ปรับ 2.18 ล้�นบ�ท ย�สูบ จำ�นวน 76 คดี ค่�ปรับ 2.27 ล้�นบ�ท ไพ่ 

จำ�นวน 13 คดี ค่�ปรับ 0.09 ล้�นบ�ท นำ้�มันและผลิตภัณฑ์นำ้�มัน จำ�นวน 

48 คดี ค่�ปรับ 0.32 ล้�นบ�ท รถจักรย�นยนต์ จำ�นวน 35 คดี ค่�ปรับ  

จำ�นวน 0.82 ล้�นบ�ท และสินค้�อื่นๆ จำ�นวน 8 คดี ค่�ปรับ 0.66 ล้�น

บ�ท โดยมขีองกล�งแยกเป็นนำ�้สุร� จำ�นวน 1,172.275 ลติร ย�สูบ จำ�นวน 

3,855 ซอง ไพ่ จำ�นวน 240 สำ�รับ นำ้�มันและผลิตภัณฑ์นำ้�มัน จำ�นวน 

18,239.000 ลิตร รถจักรย�นยนต์ จำ�นวน 36 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 

2561 – 2 พฤษภ�คม 2562 พบว่�มีก�รกระทำ�ผิด จำ�นวน 20,219 คดี  

คิดเป็นเงินค่�ปรับ 304.27 ล้�นบ�ท โดยแยกเป็นสุร� จำ�นวน 11,993 คดี  

ค่�ปรับ 109.77 ล้�นบ�ท ย�สูบ จำ�นวน 5,406 คด ีค่�ปรับ 116.51 ล้�นบ�ท  

ไพ่ จำ�นวน 532 คดี ค่�ปรับ 4.70 ล้�นบ�ท นำ้�มันและผลิตภัณฑ์นำ้�มัน 

จำ�นวน 922 คดี ค่�ปรับ 30.33 ล้�นบ�ท นำ้�หอม จำ�นวน 64 คดี ค่�ปรับ 

1.32 ล้�นบ�ท รถจักรย�นยนต์ จำ�นวน 984 คดี ค่�ปรับ 19.65 ล้�นบ�ท  

และสินค้�อื่นๆ จำ�นวน 318 คดี ค่�ปรับ 21.98 ล้�นบ�ท โดยมีของกล�ง

แยกเป็นนำ้�สุร� จำ�นวน 195,746.415 ลิตร ย�สูบ จำ�นวน 302,456 ซอง 

ไพ่ จำ�นวน 22,445 สำ�รับ นำ�้มนัและผลติภณัฑ์นำ�้มนั จำ�นวน 838,140.170 

ลิตร นำ้�หอม จำ�นวน 26,795 ขวด และรถจักรย�นยนต์ จำ�นวน 959 คัน

“ห�กประช�ชนท่�นใดทร�บเบ�ะแสก�รกระทำ�คว�มผิดเก่ียวกับ

สินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตส�ม�รถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพส�มิต 

หรือสำ�นักง�นสรรพส�มิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือที ่www.excise.go.th ซ่ึงกรมสรรพส�มติจะปกปิด

ข้อมูลของผู้แจ้งเบ�ะแสเป็นคว�มลับ และจะมอบสินบนนำ�จับให้ ภ�ยหลัง

จ�กคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว” 

ผลการปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิต 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

พบการกระทำาผิด จำานวน 428 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.34 ล้านบาท
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