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หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

	 กรมสรรพสามิตโดยส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	9	ด�าเนิน
มาตรการเชิ งรุกในการป ้องกันและปราบปรามสินค ้า 
ผิดกฎหมายสรรพสามิต	 สินค้าเถื่อน	 และสินค้าหนีภาษี
ระบาดตามแนวชายแดน	คิดเป็นมูลค่าของกลางและค่าปรับ	
รวมทั้งสิ้น	260.57	ล้านบาท

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เปิดเผยว่า	
กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่
หลีกเลี่ยงภาษี	 รวมถึงการด�าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อนและบุหรี่เถื่อน	 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
บริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อ
สุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป	

	 อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า	 หลังจากที่พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	กันยายนที่
ผ่านมา	ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่	มุ่งเน้น
ที่ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย ่างเป ็นระบบ	 โดยใช ้ราคา 
ขายปลีกแนะน�ามาเป็นฐานในการค�านวณภาษี	 จึงจ�าเป็นต้อง
ก�าหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่เปลี่ยนแปลง
ไป	 ส่งผลให้ราคายาสูบและสุรามีการเปลี่ยนแปลง	โดยมีทั้งปรับ
สูงขึ้นและลดลงบ้างเล็กน้อย	 จึงอาจเป็นแรงจูงใจท�าให้มีปริมาณ
บุหรี่และสุราหนีภาษีเข้ามาในประเทศมากขึ้น	 และอาจส่งผลให ้
ผู ้บริโภคหันไปหาสินค้าหนีภาษีมากขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้รัฐสูญเสีย 
รายได้และเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

 จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู ้กระท�าผิดกฎหมาย 
สรรพสามิ ตการกระท� าผิ ดตามพระราชบัญญัติ ภ าษี
สรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 โดยผลการปราบปรามผู้กระท�าผิด
กฎหมายสรรพสามิตของส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 	 9	
ปีงบประมาณ	 2561	 (เดือนกันยายน	 2560	 –	 30	 เมษายน	
2561)	พบว่ามีการกระท�าผิด	 จ�านวน	 2,027	 คดี	 คิดเป็นค่า
ภาษีที่รัฐต้องสูญเสียรายได้	 21.92	 ล้านบาท	 คิดเป็นมูลค่า
ของกลาง	50.63	ล้านบาท	และเงินค่าปรับ	209.94	ล้านบาท

	 โดยแยกเป็นคดีสุรา	จ�านวน	638	คดี	คิดเป็นเงินค่าปรับ	5.35	
ล้านบาท	 คดียาสูบ	 จ�านวน	 742	 คดี	 คิดเป็นเงินค่าปรับ	 15.36	 

ล้านบาท	คดีไพ่	จ�านวน	52	คดี	คิดเป็นเงิน	ค่าปรับ	874,000	บาท	

และคดีน�้ามัน	จ�านวน	595	คดี	คิดเป็นเงินค่าปรับ	9.30	ล้านบาท

	 โดยมีของกลางแยกเป็น	สุรา	รวมน�้าสุรา	จ�านวน	7,410	ลิตร	

ได้แก่	สุราในประเทศ	จ�านวน	6,130	ลิตร	มูลค่าของกลาง	183,900	

บาท	 คิดเป็นเงินภาษีที่รัฐสูญเสีย	 2,570,200	 บาท	 และสุรา 

ต่างประเทศ	จ�านวน	1,280	ลิตร	รวมมูลค่าของกลาง	1,280,000	

บาท	คิดเป็นเงินภาษีที่รัฐสูญเสียรวม	2,570,200	ล้านบาท	

	 บุหรี่	ทั้งในและต่างประเทศ	จ�านวน	447,000	ซอง	รวมมูลค่า

ของกลาง	40,689,130	บาท	คิดเป็นเงินภาษีที่รัฐสูญเสีย	17,402,600	

บาท	ไพ่	จ�านวน	3,564	ส�ารับ	มูลค่าของกลาง	343,213.20	บาท	

คิดเป็นเงินภาษีที่รัฐสูญเสีย	91,300	บาท	น�้ามัน	จ�านวน	280,770	

ลิตร	แยกเป็น	น�้ามันดีเซล	173,500	ลิตร	มูลค่าของกลาง	4,995,065	

บาท	 และน�้ามันเบนซิน	 จ�านวน	 107,270	 ลิตร	 มูลค่าของกลาง	

3,137,647.50	บาท	คิดเป็นเงินภาษีที่รัฐสูญเสีย	1,853,000	บาท		

		 	 	อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวทิ้งท้ายว่า	ส�านักงานสรรพสามิต

ภาคที่	9	ได้ระดมก�าลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิต	พร้อมสนธิก�าลังกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการ 

กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมี

การกระท�าผิด	เช่น	การน�ารถโมบายออกตรวจสอบคุณภาพน�้ามัน

ตามร้านค้าที่แบ่งขายเป็นขวดหรือแกลลอน	รวมทั้งที่เปิดขายเป็น

ปั๊มหลอด	เพื่อป้องกันการลักลอบน�้ามันเถื่อนตามแนวชายแดน	ซึ่ง

นับเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการโดย

สุจริต	 และเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการคุ ้มครองและดูแล

สุขภาพของผู ้บริ โภคให ้บริ โภคสินค ้าที่ถูกต ้องตามกฎหมาย	

เนื่องจากสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อ

สุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบกรมสรรพสามิตร้านค้าที่จ�าหน่ายบุหรี่และ

สุราหากตรวจสอบและพบการกระท�าผิดเจ้าหน้าที่จะด�าเนินการ

ตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที	 ส่วนในกรณีที่เป็น

เอเย่นต์หรือตัวแทนจ�าหน่ายเมื่อกระท�าผิด	 สรรพสามิตพื้นที่จะ

ด�าเนินการเพิกถอนใบอนุญาต	 และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต 

ดังกล่าว	 ให้โรงงานยาสูบทราบเพื่อด�าเนินการเพิกถอนการเป็น

เอเย่นต์หรือตัวแทนจ�าหน่ายต่อไป

	 	 	 	 	 “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับสินค้าที่ต ้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรง 

ได ้ที่กรมสรรพสามิต	 หรือส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห ่ง 

ทั่วประเทศ	 หรือ	 Call	 center	 1713	 ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 หรือที่	 

www.excise.go.th	หรือแจ้งที่ตู้	ป.ณ.	10	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300 

ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ	

และจะมอบสินบนน�าจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”
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 แล�วเราทั้งสองก็ครองรักกันจนเป�นคุณพ�อคุณแม� มีพยานรัก
ท่ีกล�าวกันว�าเป�นโซ�ทองคล�องใจ เป�นชีว�ตน�อยๆ ท่ีมีเลือดเนื้อ
จากเรา ช�วงเวลาน้ีจ�งเป�นเวลาที่เร�ยกว�า ครอบครัวสมบูรณ�แบบ 
เป�นช�วงเวลาท่ีควรจะมีความสุขร�วมกันของหนุ�มสาวในการฟ�มฟ�ก
ลูกน�อยให�เจร�ญเติบโต เฝ�าดูชีว�ตน�อยๆ เติบโตท�ามกลางความรัก
ความอบอุ�นของครอบครัว ให�พวกเขาได�เห็นความรักของพ�อแม� 

 ความสุขที่เกิดจากการได�เป�นพ�อแม�น้ัน เป�นความสุขท่ีไม�อาจ
หาสิ�งใดมาเทียมได� ช�วงเวลานี้จ�งเป�นช�วงของการทํางานทุกอย�าง 
ไม�ว�าจะเป�นงานในบ�านหร�อนอกบ�าน เพ�่อสร�างความเร�ยบร�อย
และมั่งค่ังให�กับครอบครัว แต�ความเหนื่อยจากงาน ความเคร�ยด
จากการดําเนินชีว�ตประจําวัน การไม�มีเวลาส�วนตัวให�กัน บางคร้ัง
บางคราวก็อาจจะทําให�เกิดป�ญหาในความรักและสัมพันธภาพไปบ�าง 
ถ�าไม�พยายามท่ีจะเข�าใจกันช�วยเหลือกันและพบกันคนละคร�่งทาง 
บางสิ�งบางอย�างท่ีจะได�อ�านต�อไปน้ีจ�งอาจจะเป�นประโยชน�ในการทาํให�
สัมพันธภาพของครอบครัวดีข�้น

เมื่อเป�นพ�อแม�
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ที่มา : นพ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ
https://www.doctor.or.th

1. จงมีลูกด�วยความรัก ให�ลูกเกิดมาในเวลาที่เหมาะสม และเป�นความ
 ต�องการของคนท้ังคู� และพยายามมลูีกจาํนวนท่ีพอเหมาะ รู�จกัการ
 วางแผนให�ถูกก�อนมีลูกทุกคร้ัง รวมท้ังเว�นระยะการมีลูกเพ�่อได�
 มีเวลาที่จะดูแลลูกแต�ละคนอย�างดีอีกด�วย

2. เล้ียงดูลูกร�วมกันด�วยความรัก มีความสุขจากการได�เลี้ยงดูลูก 
 อย�าปล�อยให�ลูกว�าเหว�อยู�คนเดียว แบ�งเวลาจากการทํางานมาให�
 ลูกบ�าง เพราะสิ่งท่ีลูกต�องการไม�ใช�เงินทองแต�เป�นพ�อแม�ของเขา 
 ความสุขท่ีเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูชีว�ตน�อยๆ นี้จะทําให�คุณพ�อ
 ดูนุ�มนวลขึ้นในสายตาของคุณแม� และคุณแม�ที่เลี้ยงลูกเป�นอย�างดี
 ย�อมเป�นที่ชื่นชมของคุณพ�อเช�นกัน

3. หาเวลาว�างอยู�ร�วมกันบ�าง อย�าปล�อยให� เวลาท้ังหมดเป�น
 ของการงานหร�อเล้ียงดลูกู ควรจะแบ�งเวลาบางส�วนท่ีจะอยู�ร�วมกนั 
 พูดคุยสนทนาเร�่องราวต�างๆ กันในทางสร�างสรรค� สนทนา
 ในเร�่องราวที่เพ�่มความสุข ความรัก ความผูกพันต�อกันเป�นประจํา 
 หาเวลาว�างให�กับตนเอง เพ�่อให�ท้ังสองมีเวลาแลกเปล่ียนการ
 วางแผนครอบครัวในอนาคต และเพ�่อให� ลูกมี เวลาส�วนตัว
 เป�นของตนเองบ�าง

4. หาทางทําอะไรร�วมกันแบบพ�อลูก การมีกิจกรรมต�างๆ ร�วมกัน 
 ไม�ว�าจะเป�นการออกกําลังกาย หร�อการเล�นกีฬาท่ีช่ืนชอบนั้น 
 นอกจากทําให�ร�างกายแข็งแรงแล�ว สารแห�งความสุขหร�อที่เร�ยกว�า 
 “เอนดอร�ฟ�น” ท่ีหลั่งออกมาเวลาออกกําลังกายเป�นประจํา 
 ก็จะทําให�เกิดความสุขอย�างล�นเหลือในครอบครัว
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 จะเห็นได�ว�าช�วงเวลาที่ยากและอันตรายท่ีสุดในการใช�ชีว�ตคู�น้ัน 
คือช�วงเวลาที่รักกันใหม�ๆ เพราะต�องหาให�พบว�าสิ�งใดที่จะทําให�ความ
สัมพันธ�ดําเนินไปอย�างราบร�่นและสวยงาม นอกจากนี้ช�วงเวลาที่มัก
จะสร�างความวุ�นวายให�กับชีว�ตคู�อีกคร้ังหนึ่งก็คงจะเป�นช�วงวัยทอง 
เปร�ยบเสมือนเคร�่องบินที่จะเกิดอันตรายก็ตอนท่ีกําลังบินข�้นและ
ร�อนลงน่ันเอง แต�ในช�วงเวลาที่กําลังบินอยู�กลางท�องฟ�านั้นเป�น
ช�วงท่ีปลอดภยัและสบาย ๆ  เช�นกันกับการใช�ชีว�ตคู� ในช�วงเวลาทีต่กลง
ปลงใจเข�าสู�ประตูว�วาห�และมีลูกแล�ว ช�วงเวลานี้เป�นช�วงเวลาที่เร�ยกว�า
สบายๆ และเป�นสุข แต�หลายต�อหลายคู�ขาดพยานรักและกลายเป�น
ป�ญหาของสัมพันธภาพไปได� โดยเฉพาะในคู�ที่โทษกันไปโทษกันมาว�า
เป�นความผ�ดของอีกฝ�าย

 ท้ังท่ีปรัชญาของการใช�ชีว�ตคู�น้ัน ก็เพ�่อที่จะมีใครสักคนมาเป�น
เพ�อ่นคู�คิดคู�ชีว�ตทีจ่ะช�วยกนัประคับประคอง ช�วยเหลือเก้ือกูลกนั เป�น
เพ�อ่นกัน เป�นคู�ทุกข�คู�ยากทีจ่ะฝ�าฟ�นอปุสรรคในชีว�ตไปร�วมกนั จร�งอยู� 
ลูกน�อยเป�นพยานรักที่เป�นโซ�ทองคล�องใจกัน แต�ไม�จําเป�นว�าคู�ครองที่
ไม�มลูีกเป�นพยานรัก แล�วจะอยู�กนัไม�ยืด หร�อคู�ครองท่ีมีพยานรักจะอยู�
กันยืดเสมอไป
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ประจําเดือน เมษายน 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	
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
	 1.	 โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ด�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.	 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา
	 		 นุเบกษา
	 3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปของป
	 		 ที่ก�าลังด�าเนินการ
	 4.	 คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ที่มี
	 		 ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

	 5.	 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา	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)
	 บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา	 9	 หรือไม่
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา	11	หรือฝาฝนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.นี	้
ผู้นั ้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีค�าสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา	15	หรือค�าสั่งไม่รับฟัง
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�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 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
จํานวน
คดี

เง�นค�าปรับ หมายเหตุ

1 นายวิทวัส	ย่อมเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 55 1,774,925.93 • คดีสุรา	ปรับ	21	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	34	ราย

2 นายดรณ์	บุญรอด เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 40 1,750,576.80 • คดยีาสูบ	ปรบั	40	ราย

3 นายบุญจิตต์	เอื้อวิริยะวิทย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 57 	1,736,856.25 • คดีสุรา	ปรับ	26	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	31	ราย

4 นายกฤตย์	ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 43 1,604,359.92 • คดีสุรา	ปรับ	12	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	31	ราย

5 นายนเรศ	ทองเต็ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 8 1,590,346.00 • คดสีรุา	ปรบั	2	ราย
• คดยีาสูบ	ปรบั	1	ราย	ฟ้องศาล	3	ราย
• คดนี�้ามนั	ปรบั	2	ราย
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	 เรื่องนี้เจ้าของเรื่องปวยเข้ารักษาตัวตามค�าแนะน�าของแพทย์	
แล้วไม่ได้ขึ้นขั้นเงินเดือนกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเกี่ยวข้องอย่างไร	เชิญอ่านครับ

	 นางสาวล�าไยปวยเป็นโรคซึมเศร้า	 ตามความเห็นของแพทย์
ครับ	ซึ่งแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวเป็นช่วงๆ	ตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน	2559	สิ่งที่ได้มาคือสุขภาพดีขึ้นจากการได้พักผ่อน
แต่ผลก็คือใช้วันลาปวยเกินกว่าระเบียบของหน่วยงานที่ก�าหนดไว้
เป็นผลให้ ไม่ ได้ รับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน	 ครั้ งที่ 	 1	
(1	ตุลาคม	2559	–	31	มีนาคม	2560)	นางสาวล�าไยจึงมีหนังสือ
ถึงองค์การบริหารส่วนต�าบลทรงคนอง	 ขอข้อมูลข่าวสารรวม	 2	
รายการคือ	ใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ทั้งหมดในรอบการประเมิน
ครั้งที่	1	และบันทึกการประชุมของคณะกรรมการฯ	เพื่อพิจารณา
ทบทวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผ่านไป	16	วัน	หน่วยงานได้มีบันทึก
ต่อท้ายของนางสาวล�าไยแจ้งว่าเรื ่องการพิจารณาขั้นเงินเดือนจบ
แล้วตามหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล	 การขอส�าเนาเอกสารไม่ได้
ระบุวัตถุประสงค์ในการน�าไปใช้แม้จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลการ
เปิดเผยข้อมูลอาจเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ เป็น
คณะกรรมการ	จึงไม่อนุญาต	นางสาวล�าไยจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทรงคนองมีหนังสือชี้แจงว่า	
การขอข้อมูลข่าวสารของนางสาวล�าไยไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์
จะขอข้อมูลข่าวสารอะไร	 และเมื่อได้แจ้งค�าสั่งยืนยันมติไม่เลื่อน
ขั้นเงินเดือนแล้ว	 นางสาวล�าไยก็อาจร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต�าบลหรือฟ้องศาลปกครองได้	ข้อมูลข่าวสารที่ขอทั้ง	
2	 รายการเป็นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ	 ซึ่งความ
เห็นนี้ไม่เกิดสิทธิในการฟ้องร้องใดๆ	 และเมื่อสอบถามและขอให้
ชี้แจงว่าขอเอกสารไปเพื่ออะไร	นางสาวล�าไยก็ไม่ชี้แจง	พิจารณา
แล้วเห็นว่าข้อมูลที่ขอผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นในการประชุม
หากเปิดเผยจะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ให้ความเห็น	จึงไม่อนุญาต

วีระเชษฐ  จรรยากูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้ว
เห็นว่า	 ใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ทั้งหมดในรอบการประเมิน
ครั้งที่	1	และบันทึกการประชุมของคณะกรรมการฯ	เพื่อพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน	 เป็นข้อมูลที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
ปกติของหน่วยงานรัฐ	ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ซึ่งประชุม
กันเสร็จไปแล้ว	ไม่เข้าลักษณะมาตรา	15(2)	และไม่ปรากฏว่าการ
เปิดเผยจะเป็นอันตรายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากการกระท�าของ
นางสาวล�าไยได้	 ตามมาตรา	 15(4)	 แต่จะแสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสในการพิจารณาขั้นเงินเดือนของบุคลากร	 และผู้ขอเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนี้เพราะไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
ควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตนเอง	เห็นว่าข้อมูล
ข่าวสารตามที่ขอเปิดเผยได้	จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนต�าบล
ทรงคนองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง	 2	 รายการพร้อมทั้งท�าส�าเนา
ถูกต้องให้นางสาวล�าไยต่อไป

	 โรคนี้เป็นกันมากครับส�าหรับสังคมในช่วงนี้	ดูแลตัวเองดีๆ	หา
กิจกรรมผ่อนคลายท�าน่าจะช่วยได้	มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้
สิทธิตามกฎหมายนี้หารือไปได้ครับ	“เปิดเผยเป็นหลัก	ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น”	ติดต่อได้ที่	0	2283	4678	www.oic.go.th

ก็หนูป�วย จะให�ทําอย�างไร
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มองย�อนเลนส�

นายปัญญา	 ฉายะจินดาวงศ์ 	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาโรงงานยาสูบ	 ครบรอบ	 79	 ป	
ณ	 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ	 กรุ ง เทพมหานคร	 เมื่อวันที่	
19	เมษายน	2561

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม	โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้	ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต	 โทษและพิษภัยของ
สุราและบุหรี่	การมอบเงินรายได้จากการออกร้านการกุศลในงาน
วันสงกรานต์	สืบสานประเพณีไทย	กิจกรรมสันทนาการ	และการ
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ณ	โรงเรียน
วัดอัมพวันศึกษา	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	27	เมษายน	
2561

กรมสรรพสามิตร�วมแสดงความยินดีวันสถาปนา
โรงงานยาสูบ ครบรอบ 79 ป�

การจัดกจิกรรมประชาสมัพันธ�สรรพสามติเพ�อ่สงัคม 

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการประชุมชี้เเจงเเนวทางการตรวจติดตาม	 เเละประเมินผล
การด�าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต	
โดยมีข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อ
วันที่	23	เมษายน	2561

การประชุมช้ีเเจงเเนวทางการตรวจตดิตาม เเละประเมนิ
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานการให�บร�การของ
กรมสรรพสามิต
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นางสาวสุจิตรา	 เลาหวัฒนภิญโญ	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานในการประชุมเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีส�าหรับเครื่องดื่มน�าเข้า	 โดยมีข้าราชการ
กรมสรรพสามิต	เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	5	
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2561

การประชุมเคร�่องหมายแสดงการเสียภาษีสําหรับ
เคร�่องดื่มนําเข�า

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการประชุมเพื่อจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	
พ.ศ.	2558	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2561

การประชุมเพ�่อจัดทําคู�มือสําหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พ�จารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

นางสาววิไล	 ตันตินันท์ธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	 เป็นประธานในการสัมมนา	 “โครงการศึกษาพื้นที่
เพาะปลูกใบยาสูบด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และระบบการส�ารวจระยะไกล	ป	59”	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว	
ณ	 ห้องดวงกมล	 โรงแรมสุโกศล	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	
15	พฤษภาคม	2561

การสัมมนา “โครงการศึกษาพ�้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ
ด�วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�และระบบ
การสํารวจระยะไกล ป� 59”
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 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 17 สิงหาคม 2561

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