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	 กรมสรรพสามิตโดยส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 9	 ด�าเนิน
มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต	 สินค ้าเถื่อน	 และสินค้าหนีภาษีระบาดตามแนว
ชายแดน	 คิดเป็นมูลค่าของกลาง	 ค่าปรับ	 และค่าภาษีที่รัฐต้อง 
สูญเสียรายได้รวมทั้งสิ้น	322.69	ล้านบาท						

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เปิดเผยว่า	
กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่
หลีกเลี่ยงภาษี	 รวมถึงการด�าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน	 บุหรี่เถื่อน	 และน�้ามันเถื่อน	 
และจูงใจผู ้ที่อยู ่นอกระบบให้เข ้ามาสู ่ระบบภาษี	 ซึ่งที่ผ ่านมา 
กรมสรรพสามิตได้จัดท�าแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู ้กระท�าผิด
กฎหมายสรรพสามิต	 โดยระดมก�าลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจาก
ส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิก�าลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ตรวจสอบและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิตตาม
พื้นที่เป ้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระท�าผิด	 เพื่อสร ้างความ 
เป็นธรรม	โปร่งใส	และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษี
โดยสุจริต	และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพ
ของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย	เนื่องจากการ
บริ โภคสินค ้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป ็นอันตรายและส ่งผลเสีย 
ต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป	

	 อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า	 หลังจากที่พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	 2560	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 16	กันยายน 
ที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่	มุ่งเน้น 
ที่ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย ่างเป ็นระบบ	 โดยใช ้ราคา 
ขายปลีกแนะน�ามาเป็นฐานในการค�านวณภาษี	 จึงจ�าเป็นต้อง

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำาผิด
กฎหมายสรรพสามิตของสำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

(เดือนกันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
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ก�าหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป	 

ส่งผลให้ราคายาสูบและสุรามีการเปลี่ยนแปลง	โดยมีทั้งปรับสูงขึ้น

และลดลงบ้างเล็กน้อย	 จึงอาจเป็นแรงจูงใจท�าให้มีปริมาณบุหรี่

และสุราหนีภาษีเข ้ามาในประเทศมากขึ้น	 และอาจส่งผลให้ 

ผู้บริโภคหันไปหาสินค้าหนีภาษีมากขึ้น	ซึ่งจะท�าให้รัฐสูญเสียรายได้ 

และเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

	 ผลการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ	

ปีงบประมาณ	2561	(เดือนกันยายน	2560	–	31	พฤษภาคม	2561)	

พบว่ามีการกระท�าผิด	จ�านวน	23,058	คดี	คิดเป็นมูลค่าของกลาง	

ค่าปรับ	และภาษีที่รัฐต้องสูญเสียรายได้	รวมเป็นเงินกว่า	719.61	

ล้านบาท

 โดยในส่วนผลการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายของส�านักงาน 

สรรพสามิตภาคที่	 9	 จ�านวน	 2,459	 คดี	 คิดเป็นมูลค่าของกลาง	 

ค่าปรับ	และค่าภาษีที่รัฐต้องสูญเสียรายได้	รวม	322.69	ล้านบาท					

	 แยกเป็นคดีสุรา	จ�านวน	790	คดี	ของกลางน�้าสุราในประเทศ

และต่างประเทศ	รวม	7,716	ลิตร	คิดเป็นมูลค่าของกลาง	ค่าปรับ	

และภาษี	รวมเป็นเงิน	10,728,495	บาท	คดียาสูบ	จ�านวน	846	คดี	

ของกลางยาสูบ	จ�านวน	9,432,220	มวน	คิดเป็นมูลค่าของกลาง	

ค่าปรับ	 และภาษี	 รวมเป็นเงิน	 81,961,435	 บาท	 คดีไพ่	 จ�านวน	 

56	คดี	ของกลางไพ่	จ�านวน	3,717	ส�ารับ	คิดเป็นมูลค่าของกลาง	

ค่าปรับ	 และภาษี	 รวมเป็นเงิน	 1,973,061	 บาท	 และคดีน�้ามัน	

จ�านวน	 767	 คดี	 ของกลางน�้ามันดีเซลและน�้ามันเบนซิน	 จ�านวน	

325,271	ลิตร	คิดเป็นมูลค่าของกลาง	ค่าปรับ	และภาษี	รวมเป็นเงิน 

23,594,297	บาท
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	 อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวทิ้งท้ายว่า	 ส�านักงานสรรพสามิต
ภาคที่	9	ได้ระดมก�าลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิต	พร้อมสนธิก�าลังกับ
ทหาร	ต�ารวจ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วมกันตรวจสอบและ
ปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมาย
ที่คาดว่าอาจมีการกระท�าผิด	เช่น	การน�ารถโมบายออกตรวจสอบ
คุณภาพน�้ามันตามร้านค้าที่แบ่งขายเป็นขวดหรือแกลลอน	รวมทั้ง
ที่เปิดขายเป็นปมหลอด	 เพื่อป้องกันการลักลอบน�้ามันเถื่อนตาม
แนวชายแดน	 ซึ่งนับเป็นมาตรการที่ก ่อให้เกิดความเป็นธรรม											
แก่ผู้ประกอบการโดยสุจริต	และเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการ
คุ้มครองและดูแลสุขภาพของผู้บริโภค	 ให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย	เนื่องจากสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบกรมสรรพสามิตร้านค้าที่จ�าหน่ายบุหรี่และ
สุราหากตรวจสอบและพบการกระท�าผิดเจ้าหน้าที่จะด�าเนินการ

ตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที	 ส่วนในกรณีที่เป็น

เอเย่นตหรือตัวแทนจ�าหน่ายเมื่อกระท�าผิด	 สรรพสามิตพื้นที่จะ

ด�าเนินการเพิกถอนใบอนุญาต	 และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต

ดังกล่าว	 ให ้การยาสูบแห่งประเทศไทยทราบเพื่อด�าเนินการ

เพิกถอนการเป็นเอเย่นตหรือตัวแทนจ�าหน่ายต่อไป

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

สินค ้าที่ต ้อง เสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ ้ง โดยตรงได ้ที่

กรมสรรพสามิต	หรือส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ	

หรือ	Call	center	1713	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	หรือที่	www.excise.go.th

หรือแจ้งที่ตู ้	 ปณ.	 10	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 10300	 ซึ่ง

กรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ	

และจะมอบสินบนน�าจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”



555

กรมสรรพสามิตจัดงาน “สรรพสามิตสัญจร ครั้งที่ 1”
เพ�่อสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
พร�อมแนะนําให�ผู�มีหน�าที่เสียภาษีสรรพสามิตและประชาชนทั่วไป
สามารถปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับและกฎหมายได�อย�างถูกต�อง

	 เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561		นายปญญา		ฉายะจินดาวงศ	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในพิธีเปิดงานสรรพสามิต
สัญจร	ครั้งที่	 1	พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 1	 และ	 10	 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน	ณ	 เวสตเกต	 ฮอลล	
ศูนยการค้าเซ็นทรัล	พลาซ่า	เวสตเกต	จ.นนทบุรี

	 การจัดงานในครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป	 มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิตฉบับใหม่	 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพสามิต	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	โปร่งใส	เป็นสากล	ลดการใช้	ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	ส่งผลให้กฎหมายภาษีสรรพสามิต
สามารถแก้ไขปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ	

	 ส�าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	 2560	 ในหัวข้อ	
“สรรพสามิต	4.0”	การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต	การออกใบอนุญาตขายสุรา	ยาสูบ	
และไพ่	การให้บริการตรวจสอบแผนที่เขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา	การออกร้านขายสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต	
และกิจกรรมสันทนาการ	โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	1,000	คน



6666



777777



888

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการ
และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 9	 ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา	 สาขาสะเดา	
สาขาหาดใหญ่	และด่านศุลกากรสะเดา	โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	9	สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	พร้อมนี้	 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบการในพื้นที่	ณ	บริษัท	
หาดทิพย	จ�ากัด	ระหว่างวันที่	26	–	27	มิถุนายน	2561
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PASSPORT

แหลงที่มา : http://resource.thaihealth.or.th

ลูกได�อะไรเมื่อออกนอกบ�าน?

1. เป�ดโลกของลูกให�กว�างขึน้จากเดมิท่ีมแีต�ในบ�าน เขาจะได�เร�ยนรู�อะไร
 เพ�่มเติม ได�เห็นอะไรมากขึ้น ได�ชิมอาหารแปลกๆ ได�สัมผัสสิ่งใหม�ๆ 
 สิ่งเหล�านี้ช�วยเสร�มพัฒนาการของลูกได�และขยายกรอบความคิด 
 ความรู�ของลูกให�มีมากขึ้น

2. การพบปะผู�คนท่ีหลากหลายช�วยให�ลูกฝ�กทักษะการเข�าสังคม 
 เร�ยนรู�กฎกติกามารยาทและกาลเทศะในสถานที่ต�างๆ

3. ได�ใช�เวลาร�วมกันของครอบครัว สร�างความทรงจําดีๆ เก็บไว� และ
 ทําให�ความสัมพันธ�แนบแน�นมากขึ้น

4. มีประสบการณ�ใหม�ๆ ให�เร�ยนรู� เมื่อไม�ใช�สถานที่และชีว�ตประจําวันที่
 คุ�นเคย ลูกจึงมีโอกาสได�ลองทําอะไรท่ีไม�เคยทํา และอาจจะมี
 สถานการณ�ที่ต�องแก�ป�ญหาและฝ�กความอดทนที่มากขึ้น

ท�องโลกกว�างเคียงข�างพ�อแม�
ก�อนการเดินทาง

การให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะช่วยให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ

• ชวนลูกวางแผนและทําข้อตกลงร่วมกัน เช่น บอกว่าเรากําลังจะไปที่ไหน 
 เดินทางอย่างไร ระยะทางเท่าไหร่ เราควรออกเดินทางกี่โมง เมื่อไปถึงแล้ว
 ควรทําอะไรก่อน ต้องเตรียมตัวอย่างไร ลูกทําอะไรได้ไม่ได้ ทําให้รู ้ล่วงหน้า
 ว่าจะต้องเจอกับอะไรและทําข้อตกลงร่วมกันไว้ก่อนจะช่วยลดอาการ
 งอแงหงุดหงิดของเด็กลงได้

• ชวนลูกจัดกระเป๋าเสื้อผ้า ของใช้ที ่จําเป็นสําหรับการเดินทาง และจะดีมาก
 หากลูกมีกระเป๋าส่วนตัวของเขาเอง ทําให้ลูกได้ฝึกทักษะการวางแผน
 การรับผิดชอบเรื่องของตัวเองและขยายไปสู่การดูแลช่วยเหลือคนอื่น
 ต่อไป

ระหว�างการเดินทาง

 ชวนลูกสังเกตสิ่งต่าง ๆ ข้างทาง หรืออาจจะคิดเป็นเกมเล่นกัน เช่น 
หารถตามสีที่กําหนด นับป้ายบอกทางและสัญลักษณ์บนท้องถนน เป็นการ
ฝึกให้ลูกเป็นคนช่างสังเกต รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รอบตัว
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 พาลูกไปเที่ยวนอกบ�านกันเถอะ! เพราะโลกนอกบ�าน
คือห�องเร�ยนและห�องเล�นของลูกท่ีแสนกว�างใหญ� ไม�ว�าจะไป
ที่ไหนๆ จะใกล�หร�อไกล ก็มีเร�่องให�ลูกเร�ยนรู�ได�มากมาย…  ขอเพ�ยง
แค�มีคุณพ�อคุณแม�อยู�ข�างกายเท�านั้นก็พอ

ชวนลูกเที่ยว

จุดหมาย

 ให้ลูกสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ภายใต้ข้อตกลงที่ทําร่วม
กันไว้ ให้ลูกได้สนุกและเรียนรู้สิ ่งต่างๆ พร้อมกับมีวินัยทําตามข้อตกลง
ที่ได้ตั ้งไว้แล้ว

กลับจากการเดินทาง

 ชวนลูกทบทวนสิ่งที่ได้จากการเดินทาง เช่น ชวนอ่านนิทานหรือหนังสือ
เกี่ยวกับเรื ่องที่เพิ่งไปเจอ เพื่อต่อยอดจากการเรียนรู้และประสบการณ์
ตรงกับชีวิตจริง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เป็นกฎหมาย
ที่รองรับ	“สิทธิได้รู ้”	ของประชาชน	โดยก�าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	 และก�าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพื่อรองรับและคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ	 ได้ก�าหนดสิทธิส�าคัญๆ	 แก่
ประชาชน	ดังนี้
	 สิทธิได้รู ้	(ตามมาตรา	7	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	
ดังต่อไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
	 1.	 โครงสร้างและการจัดองคกรที่ด�าเนินงาน		
	 2.	 อ�านาจหน้าที่ที ่ส�าคัญและวิธีด�าเนินงาน
	 3.	 สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ
	 		 หน่วยงานของรัฐ
	 4.	 กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 หนังสือเวียน	 ระเบียบ
	 		 แบบแผน	นโยบาย	ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	
	 		 (กขร.)	ก�าหนด

	 สิทธิตรวจดู	(ตามมาตรา	9	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
	 1.	 ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
	 2.	 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพในราชกิจจา
	 		 นุเบกษา
	 3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปี
	 		 ที่ก�าลังด�าเนินการ
	 4.	 คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ที่มี
	 		 ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

	 5.	 สิ่งพิมพที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา	7	วรรค	2
	 6.	 สัญญาสัมปทาน	สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน	หรือสัญญา
	 		 ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�าบริการสาธารณสุข
	 7.	 มติคณะรัฐมนตรี	หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/
	 		 โดยมติคณะรัฐมนตรี
	 8.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
	 		 ก�าหนด

	 สิทธิร้องเรียน	(ตามมาตรา	13	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา	 9	 หรือไม่
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา	11	หรือฝาฝนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.นี	้
ผู้นั ้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีค�าสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา	15	หรือค�าสั่งไม่รับฟง
ค�าคัดค้านตามมาตรา	17	หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	25	
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน
เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นก็ให้ขยายเวลาได้	แต่ต้องแสดงเหตุผล	และรวมเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	60	วัน

	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.2540	 มาตรา	 9	 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	 กรมสรรพสามิตจึง
ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนยข้อมูลข่าวสารของราชการ	 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

ศูนย�ข�อมูลข�าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

ลําดับ ชื่อ ตําแหน�งและสังกัด จํานวนคดี เง�นค�าปรับ

1 นายนิติกานต	วัฒนพานิช เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 42 1,520,025.94

2 นายอิสรา	สถิตยุทธการ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 32 1,382,732.02

3 นายพงศธร	ศุกรสุนทร เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 34 	1,028,169.80

4 นายธีรัชพงศ	อินทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 20 7,099,173.74

5 นายณัฐคง	สารชาติ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 6 3,699,891.55

6 นายอาทิตย	บุญชัย นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 4 1,192,015.30
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การใช้สิทธิอุทธรณต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารนั้น	 ไม่ใช่เพียงกรณีหน่วยงานปฏิเสธตรงๆ	 ไม่เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารให้ตามค�าขอเท่านั้น	 แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่อุทธรณได้	

ดูเรื่องนี้ครับ

	 	คุณภาอยู่ที่บ้านเป็นปกติ	วันหนึ่งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลต�าบล

คลองจิกไปพบที่บ้านแล้วแจ้งว่าเทศบาลได้รับหนังสือขอส�าเนา

ข้อมูลข่าวสารการอนุญาต	 อ.1	 เกี่ยวกับการก่อสร้าง	 พร้อมทั้ง

แบบแปลนทั้งโครงการของหมู่บ้านอยู่เป็นสุขทั้งหมด	และใบอนุญาต

ท�าท่อระบายน�้าทิ้งพร้อมแบบแปลนทั้งหมดของโครงการที่ติด

หอพักของบ้านเลขที่	222	ที่ติดที่สาธารณประโยชน	ซึ่งเป็นข้อมูล

ของคุณภาและเป็นเจ้าของโครงการ	 จะอนุญาตหรือคัดค้านหรือ

ไม่ให้แจ้งด้วย	คุณภาจึงรีบไปท�าหนังสือค�าร้องคัดค้านไม่อนุญาต	

เพราะเห็นว่าผู ้ขอไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้มีบ้านอยู่แถวนั้นเลย	

ใช้เวลาเพียง	2	วัน	ส�านักงานเทศบาลต�าบลคลองจิกมีหนังสือแจ้ง

คุณภาว่า	คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต�าบลคลองจิก

พิจารณาค�าคัดค้านของคุณภาแล้วมีมติไม่รับฟงค�าคัดค้าน	เพราะ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	 (อ.1)	 เป็นผลการพิจารณาอนุญาตให้

ผู้ประกอบการก่อสร้างอาคารได้	จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ

ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา	

9	(1)	จึงมีค�าสั่งไม่รับฟงค�าคัดค้านของคุณภา	หากไม่เห็นด้วยกับ

ค�าสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณตามมาตรา	18	ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับแจ้งค�าสั่งนี้	

วีระเชษฐ  จรรยากูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

12

แจ ้งได ้ เป ะมากครับ	 คุณภาได ้ไปหารือเจ ้าหน ้าที่ส�านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	โดยมีหนังสือปฏิเสธและ

แจ้งสิทธิอุทธรณของเทศบาลเพียงฉบับเดียว	 เมื่อโทรประสาน

ขอส�าเนาหนังสือที่คุณภาคัดค้านไม่อนุญาต	เทศบาลก็ส่งโทรสาร

ไปให้ทันทีพร้อมหนังสือของผู้ขอข้อมูลข่าวสารด้วย	 จึงท�าหนังสือ

อุทธรณได้วันนั้นเลย

	 	น้อยครั้งครับที่หน่วยงานจะปฏิบัติได้ละเอียดขนาดนี้	คือปฏิบัติ

ตามมาตรา	 17	 ทั้งวรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	 และวรรคสามครบถ้วน	

เพราะที่ผ่านมาเมื่อเจ้าของข้อมูลข่าวสารคัดค้าน	 หน่วยงานก็จะ

ปฏิเสธ	 ไม่เปิดเผย	ให้ผู้ขอไปอุทธรณเอง	ส�าหรับกรณีการปฏิบัติ

ตามมาตรา	 17	 วรรคสามนั้น	 แม้เจ้าของข้อมูลข่าวสารจะไม่

อนุญาตให้เปิดเผย	หากหน่วยงานพิจารณาว่าเปิดเผยได้	ก็ต้องรอ

ให้พ้นเวลาอุทธรณเสียก่อนคือสิบห้าวัน	 หรือเมื่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยฯ	มีค�าวินิจฉัยว่าให้เปิดเผย	มีสองเงื่อนไขครับที่หน่วยงาน

ท�าได้

	 	เรื่องนี้ขอชมเทศบาลต�าบลคลองจิกครับ	ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ได้ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ	 หาก

ต้องการเอกสารราชการไปใช้คุ้มครองสิทธิของตนเองแล้วไม่ได้	ขอ

ให้นึกถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับ	 เพราะ	

“เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

ทําดีมากครับ

ติดต่อได้ที่  0 2283 4678 
www.oic.go.th

บทความ 39/2560



13

มองย�อนเลนส�

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการสัมมนา	หลักสูตร	“เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ	ควบคุม
และก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน”	 รุ่นที่ 	 2	
โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วม
งานสัมมนาดังกล่าว	 ณ	 โรงแรมดิเอมเมอรัลด	 ถนนรัชดาภิเษก	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2561

นายปญญา	 ฉายะจินดาวงศ 	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	
เป็นประธานการประชุมคณะท�างานรางวัลนวัตกรรมเพชร
สรรพสามิต	 (Exc ise	 Innovat ion	 Awards)	 โดยมีผู้บริหาร	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	
ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อวันที่	
23	พฤษภาคม	2561

โครงการสัมมนา หลักสูตร “เพ��มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบ ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ด�านการเบิกจ�ายเง�น” รุ�นที่ 2

การประชุมคณะทํางานรางวัลนวัตกรรมเพชร
สรรพสามิต (Excise Innovation Awards)

นายปญญา	 ฉายะจินดาวงศ 	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	
เข้าร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ	 85	 ปี	 โดยมี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	
ณ	กรมธนารักษ	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2561

กรมสรรพสามิตร�วมแสดงความยินดีวันสถาปนา
กรมธนารักษ� 85 ป�
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นางสาววิไล	 ตันตินันทธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตรภาษี
สรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิต
ใสสะอาด	ณ	อาคารกรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2561

พ�ธทีาํบญุตกับาตรตามโครงการสรรพสามติใสสะอาด

นางสดศรี	 พงศอุทัย	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการประชุมเรื่อง	การก�าหนดอัตราส่วนการเติมสาร	Marker	และ
แนวทางการตรวจสอบการเติมสาร	 Marker	 และค่าสาร	 Marker	
ที่วัดได้	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	5	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2561

การประชุมเร�่อง การกําหนดอัตราส�วนการเติมสาร 
Marker และแนวทางการตรวจสอบการเตมิสาร Marker
และค�าสาร Marker ที่วัดได�

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการประชุม เตรี ยมชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายประจ� าปี
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ชั้นกรรมาธิการ	 โดยมีผู้บริหาร	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	
ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อวันที่	
8	มิถุนายน	2561

การประชุมเตร�ยมช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ชั้นกรรมาธิการ



1515

 พบกันอีกครั้งกับจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับนี้เรามีเกมส�กลับมาให�เล�นกันอีกเช�นเคย โดยฉบับนี้เรา
ให�จับผิดภาพ 2 ภาพ ที่เราให�มาหาจุดแตกต�างได�ครบ 10 จุด ส�งคําตอบมาได�ที่ กองบรรณาธิการจุลสาร EXCISE 
NEWSLETTER ฝ�ายประชาสัมพันธ� ชั้น 5 กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ 
public1713@gmail.com หรือส�งโทรสารมาที่เบอร� 0-2241-4778 ขอความกรุณาเขียนชื่อ ที่อยู� ให�ชัดเจนด�วยค�ะ
ฉบับนี้เรามีของรางวัล จํานวน 10 รางวัล หมดเขตร�วมสนุกวันที่ 22 สิงหาคม 2561

Game
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ใบอนุญาตเลขที่ 8/2521

บร�การสอบถามข�อมูลที่เกี่ยวข�องกรมสรรพสามิต
แจ�งเร�่องร�องเร�ยนเกี่ยวกับการให�บร�การ
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