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	 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	Excise	Newsletter	ฉบับเดือนธันวาคม	2560	ซึ่งเป็นเดือน
สุดท้ายของปีและเตรียมต้อนรับปีใหม่	สำาหรับใครที่เดินทางไปเที่ยวฉลองเทศกาลปีใหม	่
ทางทีมงานก็อยากให้คุณผู้อ่านทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะคะ	ด้วยความ
ห่วงใยจากกองบรรณาธิการ	Excise	Newsletter	

	 Excise	 Newsletter	 ฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาสาระมาให้คุณผู้อ่านได้ติดตามกันอีก 
เช่นเคย		เริ่มต้นกันด้วย	การแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิต	
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	และงาน	Excise	Sport	Day	& 
New	Year	Party	ซึ่งกรมสรรพสามิตได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	ประกวด
กองเชียร์	และงานเลี้ยงสังสรรค์	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรของกรมสรรพสามิต	 นอกจากนั้นยังมีบทความสร้างครอบครัว
อบอุ่นในการออกแบบการฝึกระเบียบ	ให้เหมาะกับนิสัยของลูกได้อย่างไร?	และบทความ
ดีๆ	จากสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	:	กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ	ช่วยได้นะ	และ
คอลัมน์ประจำาสามารถติดตามต่อได้ภายในเล่มค่ะ

บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำา
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กรมสรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิต 
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เปิดเผยว่า	
กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตดูแลสินค้า 
ที่หลีกเลี่ยงภาษี	 รวมถึงการดำาเนินงานตามมาตรการเชิงรุกใน
การป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน	บุหรี่เถื่อน	และน้ำามันเถื่อน	
ตลอดจนจูงใจผู้ที ่อยู่นอกระบบภาษีให้เข้ามาสู่ระบบภาษี	 ซึ่งที่
ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำาแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำา
ผิดกฎหมายสรรพสามิต	โดยระดมกำาลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจาก
สำานักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
พื้นที่ทั ่วประเทศ	พร้อมสนธิกำาลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
ตรวจสอบและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำาผิด	 เพื่อสร้างความ 
เป็นธรรม	โปร่งใส	และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดย
สุจริต	และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของ 
ผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย	เนื่องจากการบริโภค 
สินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีบางประเภท	 เป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำา	ซึ่ง
จะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

	 อีกทั้งหลังจากที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	ม ี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 16	 กันยายนที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่	มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีอย่างเป็นระบบ	โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำามาเป็นฐานในการ
คำานวณภาษี	จึงจำาเป็นต้องกำาหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับฐานภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป	จึงอาจเป็นแรงจูงใจทำาให้มีปริมาณ
บุหรี่และสุราหนีภาษีเข้ามาในประเทศมากขึ้น	 และอาจส่งผลให้ 
ผู้บริโภคหันไปหาสินค้าหนีภาษีมากขึ้น	ซึ่งจะทำาให้	รัฐสูญเสียรายได ้
และเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชน

กรมสรรพสามิตดำาเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
หวังสกัดสินค้าเถื่อนและสินค้าหนีภาษีระบาดหลังจากดีเดย์ พ.ร.บ. ใหม่

ที่มีผลบังคับใช้ 16 กันยายนที่ผ่านมา
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	 จากผลการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิต	การกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	
โดยผลการปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ	ปีงบประมาณ	2561	(เดือนตุลาคม	–	พฤศจิกายน	2560)	พบว่ามี
การกระทำาผิด	จำานวน	3,962	คดี	คิดเป็นเงินค่าปรับ	161.37	ล้านบาท	โดยแยกเป็นคดีสุรา	จำานวน	1,801	คดี	จำานวนน้ำาสุรา	ของกลาง	
จำานวน	63,816	ลิตร	คิดเป็นเงินค่าปรับ	36.34	ล้านบาท		คดียาสูบ	จำานวน	1,544	คดี	จำานวนบุหรี่ของกลาง	6,470,620	มวน	คิดเป็น
เงินค่าปรับ	111.11	ล้านบาท	คดีไพ่	จำานวน	192	คดี	จำานวนไพ่ของกลาง	9,464	สำารับ	คิดเป็นเงินค่าปรับ	1.83	ล้านบาท	และคดีอื่นๆ	
เช่น	คดีจับกุมสินค้ารถจักรยานยนต์	รถยนต์	น้ำาหอม	และน้ำามัน	จำานวนรวม	425	คดี	คิดเป็นเงินค่าปรับ	12.09	ล้านบาท	นอกจากนี้	
ในปีงบประมาณ	2560	กรมสรรพสามิตได้ออกตรวจกำากับดูแลการขายสุราของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามคำาสั่ง	คสช.ที่	22/2558	
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	9,464	ราย	และมีการเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราผู้กระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิต	จำานวน	321	ราย

	 อธิบดีกรมสรรพสามิตได้จัดทำาแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิตในช่วงเทศกาลปีใหม่	 โดยระดมกำาลัง 
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำานักตรวจสอบ	 ป้องกันและปราบปราม	 พร้อมสนธิกำาลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกันตรวจสอบและ 
ปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายสรรพสามิตตามแหล่งสถานบริการ	แหล่งชุมชน	และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ	ซึ่งคาดว่าอาจมีการกระทำาผิด 
ซึ่งนับเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการคุ้มครองและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 เนื่องจาก 
การบริโภคสุราและยาสูบที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสุราและยาสูบโดยทั่วไป

	 ทั้งนี้	ตามระเบียบกรมสรรพสามิตร้านค้าที่จำาหน่ายบุหรี่และสุราหากตรวจสอบและพบการกระทำาผิด	เจ้าหน้าที่จะดำาเนินการตาม
กฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที	 ส่วนในกรณีที่เป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำาหน่ายเมื่อกระทำาผิด	 สรรพสามิตพื้นที่จะดำาเนินการ
เพิกถอนใบอนุญาต	และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้โรงงานยาสูบทราบเพื่อดำาเนินการเพิกถอนการเป็นเอเย่นต์หรือตัวแทน
จำาหน่ายต่อไป

	 “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำาความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต	 สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ 
กรมสรรพสามิต	หรือสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ	หรือ	Call	center	1713	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	หรือที่	www.excise.go.th 
หรือแจ้งที่ตู ้	ป.ณ.	10	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300	ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ	และจะมอบ
สินบนนำาจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”



5

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดี
กรมสรรพสามิต	เป็นประธานเปิดงาน	
Excise	Sport	Day	&	New	Year	Party	
โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ	ประกวดกองเชียร์	และงานเลี้ยง
สังสรรค์	 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ
สร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรของกรมสรรพสามิต	 
โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงาน 
ดังกล่าว	ณ	สนามกีฬากรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2560

Excise Sport Day & New Year Party
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สีฟ้า	 นำาโดย	 นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม  
    ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
    ทางสรรพสามิต
 ประกอบด้วย
	 -	 สำานักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
	 -	 สำานักงานสรรพสามิตภาคที่	8	ภาคที่	9	และ	
	 		 สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด

สีเขียว	 นำาโดย	 นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ  
    ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
    และบริหารการจัดเก็บภาษี
    และนายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ 
    รองอธิบดี
 ประกอบด้วย
	 สำานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	1	
	 -	 สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล
	 สำานักงานเลขานุการกรม
	 -	 กลุ่มตรวจสอบภายใน
	 -	 สำานักงานสรรพสามิตภาคที่	2	ภาคที่	3

สีชมพู	 นำาโดย นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา  
    ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
    และนางสดศรี  พงศ์อุทัย  
    รองอธิบดี
 ประกอบด้วย
	 -	 สำานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	2
	 -	 สำานักแผนภาษี
	 -	 สำานักกฎหมาย
	 -	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	 -	 สำานักงานสรรพสามิตภาคที่	1	ภาคที่	5	ภาคที่	6	
	 		 และสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด

สีส้ม	 นำาโดย นายวรวรรธน์ ภิญโญ
    รองอธิบด ี
    และนายปิยกร อภิบาลศร ี 
    รองอธิบดี
 ประกอบด้วย
	 -	 สำานักบริหารการคลังและรายได้
	 -	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 -	 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
	 -	 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
	 -	 สำานักงานสรรพสามิตภาคที่	4	ภาคที่	10	
	 		 และสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด
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เจ้าเหรียญทอง

ชนะเลิศ สีชมพู

ชนะเลิศ สีชมพู

รองชนะเลิศอันดับ 1 สีฟ้า

รองชนะเลิศอันดับ 1 สีส้ม

รองชนะเลิศอันดับ 2 สีเขียว

รองชนะเลิศอันดับ 2 สีฟ้า

รองชนะเลิศอันดับ 3 สีส้ม

รองชนะเลิศอันดับ 3 สีเขียว

กองเชียร์

สรุปผลการแข่งขัน
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เพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกระเบียบวินัยตามความต้องการของลูกคุณ

	 	คุณเคยสังเกตเห็นเด็ก	 2	 คนที่มาจากครอบครัวเดียวกันแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือไม่?	 เด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่าย	 
มีความสุขและพร้อมที่จะทำาให้ทุกคนมีความสุขไปด้วย	ในขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กเกเร	ชอบเรียกร้องความสนใจ

	 	บางครั้งพฤติกรรมที่แตกต่างก็ไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว	เด็กแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับลักษณะนิสัยเฉพาะตัว	และ
การออกแบบวิธีการควบคุมวินัยให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่สำาคัญ

สิ่งที่ทำาให้เกิดนิสัย

	 นิสัยแตกต่างจากบุคลิกภาพเล็กน้อย	 เพราะบุคลิกภาพของเด็กจะรวมถึงความฉลาดและความสามารถด้านต่างๆ	 ในขณะที่นิสัย
จะหมายถึงลักษณะที่ติดตัวมาแต่กำาเนิดเท่านั้น	นักวิจัยพบว่านิสัยประกอบขึ้นจาก	9	ด้านคือ

 ระดับพฤติกรรม	–	ลูกของคุณมีความตื่นตัวอยู่ในระดับมากกว่าปกติ	ปานกลาง	หรือไม่ตื่นตัวเลยเมื่อเทียบกับเด็กที่อายุเท่ากัน?

 ความสม่ำาเสมอ	–	ลูกของคุณชอบการมีกิจวัตรประจำาวันแบบเดิมๆ	?	หรือต้องการที่จะกินและนอนที่เวลาเดียวกันทุกๆ	วันหรือไม่?

 เข้าหาหรือหลีกหนี –	ลูกของคุณชื่นชอบการพบเจอสิ่งใหม่ๆ	และคนใหม่ๆ	หรือไม่?	หรือชอบมองดูคนอื่นและหลบอยู่ข้างหลัง
เมื่อพบเจอสถานการณ์ใหม่ๆ	?

 การปรับตัว	 –	 ลูกของคุณสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขนาดไหน	 หรือรู้สึกหงุดหงิดหากมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางของเขา	?

 ความรุนแรงของการตอบสนอง	–	ลูกของคุณมีการตอบสนองทางอารมณ์มากระดับไหนเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดี

 ความไวของการตอบสนอง	–	ลูกของคุณมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากประสาทสัมผัส	เช่น	การรับรส	ลักษณะ	กลิ่นและเสียง
อย่างไร?

 ความวอกแวก	–	ลูกของคุณสามารถจดจ่อกับการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นคนที่วอกแวกง่ายตามเสียงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว?

 ระยะเวลาของความสนใจ	–	ลูกของคุณสามารถทำางานได้จนสำาเร็จหรือมักจะเลิกทำาหรือไม่สนใจที่จะทำาต่อก่อนที่งานจะเสร็จ?	
พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากอันหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งอย่างไร	?

 อารมณ์ –	โดยปกติแล้วลูกของคุณมักมีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	?

จะออกแบบการฝึกระเบียบ
ให้เหมาะกับนิสัยของลูกได้อย่างไร?
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 การจัดประเภทของนิสัย

	 นักวิจัยได้ทำาการแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น	 3	กลุ่มตามองค์ประกอบดังกล่าว	แต่ก็ยังพบว่ามีเด็กอีกประมาณ	35%	ที่ไม่เข้าข่ายของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษแต่มักเป็นหลายกลุ่มรวมกัน	

	 •	เด็กเลี้ยงง่ายหรือยืดหยุ่นง่าย	(40%)	–	เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีอารมณ์คงที่และมองโลกในแง่ดีมากที่สุด	พวกเขาค่อนข้างยืดหยุ่น
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตและประสบการณ์ใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพวกเขา	 กิจวัตรประจำาวันของเด็กกลุ่มนี้จะ
ค่อนข้างคาดเดาได้ง่าย

	 •	เด็กตื่นตัวหรือเด็กเลี้ยงยาก	(10%)	–	เด็กกลุ่มนี้มักมีอารมณ์หงุดหงิด	คาดเดากิจวัตรประจำาวันไม่ได้	แต่อาจกลัวการพบเจอผู้คน 
ใหม่ๆ	พวกเขาค่อนข้างไวต่อสิ่งกระตุ้น	เช่น	เสียงดังหรือพื้นผิวแปลกๆ	นอกจากนั้นยังมีการตอบสนองที่รุนแรงต่อสิ่งที่ไม่ชอบอีกด้วย

	 •	Slow	to	warm	(15%)	–	เด็กกลุ่มนี้จะตื่นตัวน้อยกว่า	อาจฉุนเฉียวได้และหวาดกลัวต่อสถานการณ์และผู้คนใหม่ๆ	ได้มากกว่า	
พวกเขาจะค่อยๆ	คุ้นชินกับสิ่งใหม่ๆ	ทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป	และมักจะเรียนรู้จากการสังเกตก่อนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

 เลือกวิธีการฝึกระเบียบวินัยที่เหมาะสม

	 การเลือกวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้เหมาะสมกับนิสัยของเด็กเป็นเรื่องที่สำาคัญ	ตัวอย่างเช่น	การให้คำาชมอาจได้ผลดีในเด็กกลุ่ม	slow	
to	warm	เพราะอาจกระตุ้นให้พวกเขาลองกิจกรรมใหม่ๆ	มากขึ้น	และอาจจะตอบสนองได้ดีต่อระบบการให้รางวัลซึ่งจะยิ่งกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจมากขึ้น

	 เด็กกลุ่มที่ตื ่นตัวหรือเลี้ยงยากอาจตอบสนองได้ดีต่อการเมินเฉย	การใช้วิธี	time	out	หรืองดสิ่งที่เคยได้ทำา	อาจใช้วิธีสะสมเหรียญ
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและให้เด็กยังคงมีความสนใจต่อกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง

	 เด็กกลุ่มที่เลี้ยงง่ายหรือยืดหยุ่นมักจะตอบสนองได้ดีกับหลากหลายวิธี	 การใช้การผสมระหว่างการให้รางวัลหรือการทำาโทษ 
อาจเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพในการจัดการกับเด็กกลุ่มนี้

	 ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกวิธีใดๆ	 มาจัดการกับลูกของคุณ	 ควรพิจารณาความต้องการของเด็กก่อน	 แล้วจึงค่อยเลือกเครื่องมือที่ 
เหมาะสมกับนิสัยของเด็กแต่ละคน

ที่มา : https://www.honestdocs.co/how-to-tailor-discipline-to-your-child
17 มกราคม 2561
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม

ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน 2560 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	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
ข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุด	 กรมสรรพสามิต	
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 นายพงศธร	ศุกรสุนทร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 34 1,768,964.00 • คดียาสูบ	ปรับ	34	ราย

2 นายอิทธิพล	เลียบใย นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 2 1,508,280.00 • คดียาสูบ	ปรับ	2	ราย

3 พอต.ปรมะ	ณ	มหาไชย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 13 1,296,621.25 • คดียาสูบ	ปรับ	8	ราย
• คดียาสูบ	ฟ้องศาล	5	ราย

4 นายบุญจิตต์	เอื้อวิริยะวิทย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 34 1,233,222.00 • คดีสุรา	ปรับ	8	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	26	ราย

5 นายณรงค์	ไพบูลย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 21 1,218,447.01 • คดีสุรา	ปรับ	6	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	4	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย
• คดีรถจักรยานยนต์	ปรับ	9	ราย
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	 มีข่าวเด่นมาเล่าให้ฟังครับ	 ที่เกี่ยวกับทหารทำาวิสามัญเด็กชายชาวเขาคนหนึ่ง	 จากกรณีการเข้าจับกุมยาเสพติดในหมู่บ้านทาง
ภาคเหนือ	ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า	พบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	และในขณะเข้าจับกุมได้ต่อสู้โดยใช้อาวุธ	จึงจำาเป็นต้อง
จัดการอย่างเด็ดขาด	แต่ปรากฏว่าฝ่ายของผู้เสียหายมีความสงสัยในหลายๆ	ประเด็น	เช่น	เป็นเด็กดีไม่เคยมีประวัติ	ได้รับรางวัลผู้นำา
เยาวชนในเรื่องกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 ตลอดจนสภาพตำาแหน่งของอาวุธที่ตกอยู่	 ก็เลยพยายามหาหลักฐานที่แสดงภาพ
สถานที่ขณะเกิดเหตุ	 และเห็นว่าประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	
ก็เลยจะใช้ช่องทางนี้ขอหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุไว้	ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำารวจระดับสูงก็กล่าวแบบ
มีแนวโน้มว่าให้ไปขอจากตำารวจภูธรภาค	5	แต่คงให้ไม่ได้	เพราะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในสำานวนอาจจะกระทบต่อรูปคดี

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มาตรา	4	บัญญัติว่า	“ข้อมูลข่าวสาร	หมายความว่า	สิ่งที่สื ่อความหมายให้รู ้
เรื ่องราวข้อเท็จจริงไม่ว่าจะจัดทำาไว้ในรูปของเอกสาร	แฟ้ม	รายงาน	หนังสือ	แผนผัง	แผนที่	การบันทึกภาพหรือเสียง	การบันทึกในวิธี
อื่นใดที่ทำาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้”	“ข้อมูลข่าวสารของราชการ	หมายความว่า	ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารของเอกชน”	กรณีนี้ถ้าบริเวณนั้น 
มีกล้องจริง	 หากเป็นกล้องที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ไปติดตั้ง	 ภาพที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
หากฝ่ายผู้เสียหายต้องการได้ภาพหลักฐานนั้น	ก็ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน	ถึงหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น 
ว่าต้องการข้อมูลข่าวสารอะไร

	 ส่วนหน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับคำาขอแล้วก็ต้องแจ้งผลให้ผู้ข้อได้รับทราบภายในสิบห้าวันว่าข้อมูลข่าวสารที่เขามีคำาขอนั้นจะเปิดเผย
ให้ได้หรือไม่	ซึ่งหากให้ไม่ได้ก็ต้องแจ้งเหตุผลตามมาตรา	15	พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา	18	แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ	พ.ศ.	2540	ให้ผู้ขอได้ทราบ	ถ้าสิบห้าวันแล้วท่านยังไม่แจ้ง	ผู้ขอก็สามารถไปใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการหรือท่านปฏิเสธไม่เปิดเผยก็ไม่เป็นไร	 เขาก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ต่อไป	 
ส่วนจะเป็นภายในสิบห้าวันหรือหนึ่งปีก็อยู่ที ่ว่าท่านได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้เขาทราบไปในหนังสือปฏิเสธด้วยหรือไม่	แต่ยังมีประเด็นอีก
นะครับ	 หากหน่วยงานปฏิเสธว่าไม่มีสำาเนาภาพตามที่ขอ	 เนื่องจากบังเอิญส่งซ่อมก่อนหน้าวันเกิดเหตุ	 2-3	 วัน	 หากผู้ขอไม่เชื่อก็ยัง 
ร้องเรียนให้ตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารได้

	 คิดว่าไม่นานครับเรื่องนี้คงมีไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	ตอนจบเป็นอย่างไรก็จะเรียนให้ทราบครับ	ต้องการหารือ	
ปรึกษาการใช้สิทธิหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ติดต่อได้ที่สำานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

“เปิดเผยเป็นเรื ่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

12

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ



13

มองย้อนเลนส์

นางสาววิไล	 ตันตินันท์ธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	 เป็นประธานในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด
ประจำาวันที่	16	พฤศจิกายน	2560	โดยมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ร่วมการออกสลากดังกล่าว	ณ	สำานักสลากกินแบ่งรัฐบาล	อำาเภอ
เมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2560

นายธรรมศักดิ์	ลออเอี่ยม	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
สรรพสามิต	เป็นประธานในการประชุมหลักเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการ	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม
ราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2560

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำาวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560

ประชุมหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ
และหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววิไล	 ตันตินันท์ธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	 เป็นประธานในการต้อนรับคณะศูนย์ ไซ เบอร์ 
กองทัพบกเยี่ ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตนำาโดย	 
พลตรี	 มานพ	 สัมมาขันธ์	 ผู้อำานวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก	 
และคณะ	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ร่วมต้อนรับ	ณ	อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2560

กรมสรรพสามิตต้อนรับคณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต
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นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 ร่วมพิธีทำาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร	 จำานวน	 901	 รูป	 เพื่อถวาย 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
วันชาติ 	 และวันพ่อแห่ งชาติ 	 ณ	 พระลานพระราชวั งดุสิต	 
โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	 เมื่อวันที่	
5	ธันวาคม	2560

กรมสรรพสามิตร่วมทำาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เข้าชมนวัตกรรม
ยานยนต์	ในงาน	“มหกรรมยานยนต์	ครั้งที่	34”	โดยมีคณะผู้บริหาร	
ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	 
ณ	 อาคารชา เลน เจอร์ 	 อิ มแพ็ค 	 เมื องทองธานี 	 เมื่ อ วั นที่ 	 
1	ธันวาคม	2560

นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานในการประชุม	 เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ที ่เกี่ยวข้อง	ผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนำาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร	 ตาม 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	2560	โดยมีข้าราชการ	และเจ้าหน้าที ่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2560

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตและคณะ เข้าชมนวัตกรรมยานยนต์ 
ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34”

การประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนำาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560
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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 23 กุมภาพันธ์ 2561 
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