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พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
สำารวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต

					กรมสรรพสามิตลงนามความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต	ระหว่างกรมสรรพสามิต	กับสมาคมผู้ค้าปลีก
ไทย	และผู้ประกอบการค้าปลีก	หวังมุ่งพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษีให้มีความโปร่งใส	ได้มาตรฐาน	และทันสมัย	โดยนำานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับสมาคมผู้ค้า
ปลีกไทยและผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีก
ของสินค้าสรรพสามิตแก่กรมสรรพสามิต	 อย่างน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 เพื่อกรมสรรพสามิตจะได้รวบรวมข้อมูลราคาขายปลีกเพื่อหาราคา	
ฐานนิยมที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบภาษีต่อไป	ดังนั้น	ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตจำาเป็นต้องมีความถูกต้อง	
ครบถ้วน	และเชื่อถือได้	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

	 กรมสรรพสามิตได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ	ในการสำารวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตระหว่างกรมสรรพสามิต
กับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต	รวมจำานวน	18	ราย	ดังนี	้	

	 1.	สมาคมผู้ค้าปลีกไทย	
	 2.	บริษัท	ซันร้อยแปด	จำากัด	
	 3.	บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จำากัด
	 4.	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)
	 5.	บริษัท	ซีพีเอฟ	เทรดดิ้ง	จำากัด
	 6.	บริษัท	เซ็นทรัล	ฟู้ด	รีเทล	จำากัด
	 7.	บริษัท	เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท	จำากัด	
	 8.	บริษัท	เดอะมอลล์กรุ๊ป	จำากัด	
	 9.	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จำากัด	(มหาชน)	
	 10.	บริษัท	ปตท.	บริหารธุรกิจค้าปลีก	จำากัด
	 11.	บริษัท	ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต	จำากัด
	 12.	บริษัท	โรบินสัน	จำากัด	(มหาชน)
	 13.	บริษัท	วิลล่า	มาร์เก็ต	เจพี	จำากัด
	 14.	บริษัท	สรรพสินค้าเซ็นทรัล	จำากัด
	 15.	บริษัท	สห	ลอว์สัน	จำากัด
	 16.	บริษัท	อิเซตัน	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 17.	บริษัท	อิออน	(ไทยแลนด์)	จำากัด
	 18.	บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จำากัด

	 ซึ่งกรมสรรพสามิตได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวขึ้น	ในวันจันทร์ที่	26	มีนาคม	2561	ณ	บริเวณโถงอาคาร	ชั้น	1	
อาคารสำานักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต
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นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ชั้นสายสะพาย	ประจำาปี	

2560	ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	อาคารสำานักตรวจสอบ	

ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสายสะพาย ประจำาปี 2560
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EXCISE IT TIPS

จัดระเบียบโฟลเดอร์ใน Google Drive 
ด้วยการเปลี่ยนสี

	 ใครที่ชอบจัดการไฟล์บ่อยๆ	เช่น	ไฟล์งาน	ไฟล์ภาพ	ไฟล์เสียง	และ
ไฟล์วิดีโอ	ทั้งบนคอมพิวเตอร์	บน	USB	Flashdrive	บนฮาร์ดดิสก์	และ
ที่หน่วยความจำาบน	cloud	จะเห็นว่าเต็มไปด้วยโฟลเดอร์	หรือไฟล์งาน
เต็มไปหมด	และสีเหมือนกันหมดที่คุ ้นเคยคือโฟลเดอร์สีเหลือง	และ
ถ้าบน	onedrive	ก็จะเป็นโฟลเดอร์สีฟ้า	แต่	Google	Drive	สามารถ	
เปลี่ยนสีโฟลเดอร์ได้	เพื่อสะดวกในการจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น

	 วิธีการคือ	ให้เข้าเว็บไซต์	drive.google.com	แล้วทำาการเข้าสู่ 
ระบบด้วยบัญชี	 Google	 จากนั้นคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ
เปลี่ยนสี	แล้วเลือกที่	เปลี่ยนสี	และเลือกสีที่ต้องการ
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	 เท่านี้ โฟลเดอร์ของคุณก็จะเปลี่ยน
สี ใหม่ เช่ นกั น 	 ซึ่ ง ก า ร เปลี่ ยนสี ทำ า ให้  
จัดระเบียบโฟลเดอร์บน	 Google	 Drive	 
ให้เด่น	ง่าย	สะดวก	และสะดุดตามากขึ้น	
ไม่ต้องมาตาเบลอๆกับโฟลเดอร์สีเดียวกัน
อีกต่อไป	นี่ก็คืออีกจุดเด่นที่มีให้ใน	Google	
Drive

	 เพียงเท่านี้โฟลเดอร์คุณก็จะได้
เปลี่ยนสีใหม่เด่นสะดุดตาแล้ว

	 ส่วนวิธีการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ผ่านทางแอป	 Google	 Drive	
บนสมาร์ทโฟน	 iOS	 และ	 Android	 นั้น	 ให้เข้าแอป	 Drive	 แล้ว 
แตะที่จุด	 3	 จุดบริเวณด้านหลังโฟลเดอร์	 จากนั้นเลือก	 Change	
Color	แล้วเลือกสีที่ต้องการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์นั้น

ที่มา : www.it24hrs.com
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	 การได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพ	 ถือเป็นปัจจัยสำาคัญของการสานความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว	 แม้ในครอบครัว 
ยุคใหม่ที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะมีภาระหน้าที่ต้องทำางานหารายได้กันทั้งคู่	 แต่การหาเวลาพูดคุยกับลูกและหากิจกรรมทำา 
ร่วมกันก็ยังเป็นสิ่งจำาเป็นในการสร้างความผูกพันต่อกัน	ทำาให้ลูกได้รับความรัก	ความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่	และสร้างความสนิทสนม
ทำาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

	 การออกเดินทางพาลูกเที่ยวถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำาให้ครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างอบอุ่นนะคะ	นอกจากคุณลูก
จะตื่นเต้นดีใจที่ได้ออกไปเที่ยว	ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ	ให้ลูกอีกด้วย	สิ่งที่ได้กลับมาจึงไม่ได้มีแค่ความ
สนุก	แต่การพาลูกไปเที่ยวยังมีข้อดีอีกมาก	ดังนี้ค่ะ

พาลูกเที่ยว
สร้างสัมพันธ์ดีๆ 
ให้ทั้งครอบครัว

เสริมสร้างประสบการณ์ให้ลูกน้อย

การท่องเที่ยวก็ถือเป็นการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยเปิดโลกของลูก
ให้กว้างข้ึน ย่ิงโดยธรรมชาติของเด็กจะชอบสำารวจส่ิงใหม่ๆ อยู่แล้ว 
อีกท้ังพวกเขาจะเรียนรู้และจดจำาได้ดีที่สุด หากได้เห็นและสัมผัสด้วย
ตัวเอง ทั้งนี้ การให้ลูกได้ไปท่องเที่ยว พบเจอส่ิงแปลกใหม่อยู่เสมอ 
ยังมีข้อดีที่ช่วยเสริมให้ลูกปรับตัวเข้ากับสังคมและส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ 
ได้ดีขึ้นด้วยค่ะ

ฝึกทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าบทเรียนบางอย่างไม่อาจสอนได้ในโรงเรียน แต่มา
จากการได้ลองและทำาด้วยตัวเองเท่านั้น เมื่อพาลูกไปเที่ยว เราจึงควร 
เปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองตามความสามารถของวัย ให้ลูก
ได้ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ฝึกให้ลูกได้เข้าสังคมจากการพบปะผู้คน
ใหม่ๆ ย่ิงเม่ือลูกผ่านความท้าทายเหล่านั้นมาได้ จะทำาให้เขามีความ
ภูมิใจในตัวเอง และมีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าทำามากขึ้น
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	 สำาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากพาลูกไปเที่ยวบ้าง	 ขอบอกว่าไม่ยากเลย	 เพราะที่เที่ยวเด็กมีหลากหลายให้เลือก	 ยิ่งในเมืองไทยมี 
แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงามมากมาย	 รวมทั้งยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจ	 ดังนั้นการพาลูกไปเที่ยวจึงไม่จำาเป็น 
ต้องพาไปสวนสนุกเท่านั้นค่ะ	 การพาลูกไปเดินดูตลาด	 ไปปิกนิคที่สวนสาธารณะใกล้บ้านก็ถือเป็นการไปเที่ยวได้เช่นกัน	 โดยเรามี 
ไอเดียการพาลูกไปเที่ยวมาฝากกันค่ะ

พาลูกเที่ยว
สร้างสัมพันธ์ดีๆ 
ให้ทั้งครอบครัว

สร้างความทรงจำาท่ีดีในวัยเด็ก

ช่วงเวลาที่ลูกจะใช้เวลากับพ่อแม่มากที่สุด คือตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก
จนถึงวัยประถมนี่แหละค่ะ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็จะเริ่มมีเพื่อน มีสังคม
และใช้เวลากับพ่อแม่น้อยลง เราจึงควรใช้เวลาช่วงน้ีอย่างคุ้มค่าใน
การสร้างความสนิทสนมกับลูกให้มากเพื่อเป็นรากฐานความผูกพัน
ในระยะยาว นอกจากนี้ การนึกถึงความทรงจำาเมื่อตอนไปเที่ยวกับลูก
ยังเป็นความสุขของพอ่แม่ ซ่ึงการท่องเท่ียวร่วมกนับางทริป แม้จะผ่าน
มานานเท่าไหร่ แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่พูดถึงกันแล้วสร้างความเฮฮากันได้
ทั้งครอบครัวเลยทีเดียว

พาลูกไปเล่นกีฬา หรือออกกำาลังกาย

นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำาให้ร่างกายแข็งแรงโดยตรงแล้ว  
ยังช่วยทำาให้มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส โดยมากเด็กมักโปรดปรานการ
เล่นน้ำา แต่เม่ือลูกโตพอจะเรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ เราอาจลองพาลูกไปทำาความ
รู้จักกับการเล่นกีฬาชนิดใหม่ๆ อาทิ ตีแบดมินตัน เล่นบาสเกตบอล  
กระโดดแทมโพลีน แรกๆ เด็กอาจกลัวท่ีจะลอง แต่ถ้ามีคุณพ่อ 
คุณแม่ช่วยแนะนำาและเล่นไปด้วย ก็จะมีความกล้า เม่ือทำาได้ก็จะรู้สึก
สนุกไปเองค่ะ
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พาลูกไปใกล้ชิดธรรมชาติ

สำาหรับเด็กท่ีเติบโตในเมืองใหญ่ อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิต 
ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากนัก คุณพ่อคุณแม่จึงควรช่วยเปิด
ประสบการณ์ให้ลูก โดยอาจไปเท่ียวต่างจังหวัด เย่ียมชมอุทยาน 
สำารวจต้นไม้และสัตว์ เล่นน้ำาทะเล เดินบนหาดทราย ดูน้ำาตก ปีนเขา
ดว้ยกัน เพือ่ใหเ้ดก็ไดใ้ช้พฒันาการทางร่างกายครบทกุสดัส่วน กระตุน้
ให้เกิดภูมิต้านทาน ทำาให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ซ่ึงการอยู่ในท่ีอากาศดี
และสูดอากาศบริสุทธิ์ จะช่วยให้หัวใจ ปอด และระบบหมุนเวียนของ
เลือดทำางานดีและแข็งแรงมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การให้ลูกได้สัมผัส
กับธรรมชาติจะช่วยส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ให้ความ 
รู้สึกสดชื่น กระปร้ีกระเปร่า ทำาให้จิตใจอ่อนโยนข้ึน และสามารถ 
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.care.com และ http://www.parenthood.com

พาลูกไปเท่ียวพิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้

ถือเป็นการเปิดหูเปิดตาท่ีให้สาระความรู้ที่ดีและไม่น่าเบื่ออย่างที่
คิดเลยค่ะ ย่ิงในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในไทยได้มีการปรับรูปแบบการ 
นำาเสนอองค์ความรู้ทีน่า่สนใจมากข้ึน และยังมกีารจดัแสดงหรือจำาลอง
ภาพสิ่งต่างๆ ที่เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมมากกว่าเดิม กระตุ้น
ความสนใจของเด็กให้อยากรู้อยากเห็น และอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
มากขึ้น ซ่ึงไม่เพียงแต่เด็กได้ประโยชน์ แต่บางครั้งก็ทำาให้ผู้ใหญ่ 
อย่างเราได้ความรู้เพิ่มไปด้วยนะคะ

พาลูกไปเข้าร่วมงานเทศกาลและประเพณีต่างๆ

ในเมืองไทยมีงานเทศกาลและประเพณีให้เข้าร่วมกันในจังหวัดต่างๆ 
ตลอดปี อาทิ เทศกาลผีตาโขน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณี 
แข่งเรือ ฯลฯ อีกมากมาย ซ่ึงล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว 
ต่างชาติอยากจะมาเย่ียมชมประเทศของเรา สำาหรับเด็กๆ การได้ 
เข้าร่วมชมเทศกาลเหล่านี้ ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจะได้ทำาความรูจ้ัก
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าความเป็นมาในแต่ละ
พืน้ท่ี ซ่ึงจะชว่ยขยายประสบการณ์ มมุมอง ทศันคต ิและสร้างพืน้ฐาน
ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมให้ลูกน้อยมากขึ้น

	 นอกจากไอเดียที่เราเสนอมา	 ยังมีสถานที่อีกมากที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปเที่ยวได้	 เพียงแต่ลองตรวจสอบดูก่อนว่า 
สถานที่	 หรือกิจกรรมเหล่านั้นเหมาะสมกับเด็กหรือไม่	 สำาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา	 การพาลูกเที่ยวไม่จำาเป็นต้องไปค้างคืน
หรือเดินทางไกลก็ได้ค่ะ	อาจจะเป็นสถานที่ใกล้บ้าน	หรือพาลูกออกไปทำากิจกรรมที่นอกเหนือไปจากกิจวัตรประจำาวันบ้าง	สิ่งสำาคัญ
คือ	การที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างอบอุ่น	ซึ่งความสัมพันธ์ที่แข็งแรงของครอบครัวจะเป็นรากฐาน
ที่ดี	และสำาคัญต่ออนาคตของลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม
ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 2561 ปีงบประม�ณ 2561

	 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	 หรือไม ่
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

1 จ.ส.อ.ธีระ	กองลำาเจียก เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 1 	5,495,760.00	 • คดีรถยนต์	ฟ้องศาล	1	ราย

2 นายบุญจิตต์	เอื้อวิริยะวิทย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 55 	2,074,430.35	 • คดีสุรา	ปรับ	32	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	23	ราย

3 นายกฤตย์	ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 49 	1,749,965.52	 • คดีสุรา	ปรับ	6	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	43	ราย

4 นายนิติกานต์	วัฒนพานิช เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 46 	1,590,410.60	 • คดียาสูบ	ปรับ	46	ราย

5 นายอิสรา	 สถิตยุทธการ นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 46 	1,558,685.23	 • คดีสุรา	ปรับ	23	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	23	ราย
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	 ช่วงนี้ก็มีข่าวทำาร้ายเด็กมากเหมือนกัน	 อยากให้อ่านไว้เป็นความรู้ประกอบการติดตามข่าวว่าแต่ละเรื่องจะจบเหมือนกันหรือไม่	 
เป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ

	 นายแป๊วถูกกล่าวหาว่ากระทำาอนาจารเด็กหญิงคนหนึ่ง	จนถูกลงโทษปลดออกจากราชการ	ได้มีหนังสือถึงตำารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุร ี
ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพยานหลักฐานคดี	 2	 รายการ	 คือ	 รายงานชันสูตรบาดแผลของนายแป๊วและเด็กหญิงเปี๊ยก	 และภาพถ่าย
เสื้อ	 –	กางเกงของเด็กหญิงเปี๊ยกที่เป็นพยานหลักฐานในวันเกิดเหตุ	 ซึ่งอ้างว่าถูกนายแป๊วกระทำาอนาจาร	 ต่อมา	 4	 วัน	 ตำารวจภูธร
จังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือแจ้งนายแป๊วปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ	เหตุผลว่า	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ข้าราชการตำารวจ	(ก.ตร.)	ยังไม่ถึงที่สุด	และทางคดีอาญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลถือเป็นพยานสำาคัญในคดีอาญา	ต้องพิจารณา
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน	ดังนั้น	การเปิดเผยอาจทำาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ	ส่วน
รายงานทางการแพทย์ถ้าเปิดเผยไปแล้วจะรุกล้ำาสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร	การขอตรวจ	ขอบันทึกถ้อยคำาบุคคลหรือพยานหลักฐาน
อื่นเป็นดุลยพินิจของผู้สั ่งลงโทษจะอนุญาตหรือไม่	นายแป๊วจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 ตำารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือไปชี้แจง	 และ 
มอบหมายผู้แทนไปชี้แจงด้วย	สรุปได้ว่า	นายแป๊วถูกดำาเนินคดีฐานพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน	15	ปี	ไปเพื่อการอนาจาร	เบื้องต้นได้มีคำาสั่งให ้
นายแป๊วออกจากราชการไว้ก่อน	ต่อมาเมื่ออัยการสั่งฟ้องจึงมีคำาสั่งทางวินัยปลดออกจากราชการ	แต่นายแป๊วได้อุทธรณ์คำาสั่งอีกครั้ง	
ก.ตร.	พิจารณาแล้วเห็นว่าโทษปลดออกยังไม่เหมาะสมกับความผิด	จึงเพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ออก	ส่วนเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ขอ 
นั้น	ในส่วนของรายงานชันสูตรบาดแผลของนายแป๊วสามารถเปิดเผยให้ทราบได้	ส่วนข้อมูลอื่นอาจจะมีผลกระทบต่อคดีอาญา	แต่ผู้ขอ 
ก็สามารถขอได้ในขั้นศาล

	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า	รายงานชันสูตรบาดแผลของนายแป๊ว	รายงานชันสูตรบาดแผล
และภาพถ่ายเสื้อ	 –	 กางเกงของเด็กหญิงเปี๊ยกเป็นข้อมูลที่ตำารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกต ิ
ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้กล่าวหา	ซึ่งทางวินัยได้ลงโทษไปแล้ว	ส่วนทางอาญาแม้จะอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล	แต่นายแป๊ว
ในฐานะผู้ถูกลงโทษทางวินัยควรได้รับทราบข้อมูลเพื่อโต้แย้งแสดงหลักฐานต่อไปได้	ส่วนรายงานชันสูตรบาดแผลของเด็กหญิงแม้เป็น
รายงานความเห็นของแพทย์	ก็เป็นข้อเท็จจริงและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้	ส่วนภาพถ่ายเสื้อ	–	กางเกง	เป็นเพียงภาพถ่ายที่ไม่ได้ปรากฏ
ภาพร่างกายหรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของเด็ก	จึงไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล	หรือจะไปรุกล้ำาสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร	จึงวินิจฉัยให้
ตำารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายงานชันสูตรบาดแผลและภาพถ่ายเสื้อ	 –	 กางเกงของเด็กหญิงพร้อมทั้งสำาเนา 
ถูกต้องให้นายแป๊วต่อไป

	 เรื่องนี้นายแป๊วใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	หาหลักฐานไปต่อสู้	ผิดถูกก็ว่ากันไปครับ

วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

ไปพิสูจน์กันเอง
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มองย้อนเลนส์

นางสาววิไล	 ตันตินันท์ธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	 เป็นประธานการประชุมเพื่อกำาหนดมูลค่า	 และชนิด
ของสินค้าเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำาหนดค่าปรับมาตรา	136	วรรค	2 
และการกำาหนดลักษณะของสินค้าเพื่อออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา	 206	 วรรค	 3	 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.
2560	 โดยมีเจ้าหน้าที่และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุม	 2	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อ 
วันที่	26	กุมภาพันธ์	2561

นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการประชุมหารือปัญหา	–	แนวทางการปฏิบัติงานสำานักบริหาร
การคลังและรายได้	–	กลุ่มตรวจสอบภายในกรมสรรพสามิต	โดยมี
ผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อ 
วันที่	6	มีนาคม	2561

การประชุมเพ่ือกำาหนดมูลค่า และชนิดของสินค้าเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดค่าปรับมาตรา 136 วรรค 2 
และการกำาหนดลักษณะของสินค้า เ พ่ือออกกฎ 
กระทรวงตามมาตรา 206 วรรค 3 แห่งพระราช
บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

การประชุมหารือปัญหา – แนวทางการปฏิบัติงาน 
สำานักบริหารการคลังและรายได้ – กลุ่มตรวจสอบ
ภายในกรมสรรพสามิต

นายปัญญา	 ฉายะจินดาวงศ์	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็น
ประธานในการเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติการตาม
อนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 
รุ่นที่	1	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	 โรงแรมมณเฑียร	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อ
วันที่	5	มีนาคม	2561

โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติการตาม 
อนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 1
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นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	นำาคณะผู้บริหาร
ร่วมงาน	“อุ่นไอรัก	คลายความหนาว”	เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย	และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงความสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
ณ	ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2561

นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว 
เบ็ดเสร็จ	 ( In tegrated	 One	 stop	 Serv ice	 For	 e -Exc ise )	
หลักสูตรอบรมความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 
กรมสรรพสามิต	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว	ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลซ	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2561

คณะผู้บริหารร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

การอบรม โครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One stop Service 
For e-Excise) หลักสูตรอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต

นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานในการประชุม	 เรื่อง	
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยขอหารือและเสนอข้อมูล 
เกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก	 
โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและ 
ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2561

การประชุม เรื่อง สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 
ขอหารอืและเสนอข้อมลูเกีย่วกบัประกาศกรมสรรพสามติ 
เครื่องดื่มน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก
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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 28 พฤษภาคม 2561

Game
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