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	 สวัสดีคุณผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน	พบกับ	 Excise	 Newsletter	 อีกเช่นเคย	 กับฉบับ
ของเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2561	

	 ในเดือนสุดท้ายของปีนี้เริ ่มกันด้วยพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ	 ถวายราชสดุดี 
และถวายบั งคม เนื่ อ ง ในวันคล้ ายวั น เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	ต่อด้วย 
กิจกรรมจิตอาสาในนามรั ฐบาล	 “ เราทำ าความดี 	 ด้ วยหั ว ใจ” 	 เดินรณรงค์ 	 
“คนรักคลอง”	 ...	 “ไม่ทิ้ง	 ไม่เท	 ทุ่มทำาความดี”	 	 บทความครอบครัวเรื่อง	 เคล็ดลับ 
ครอบครั วสุ ขสั นต์ 	 ก ระชับสายสัมพันธ์ ให้ อบอุ่ น 	 และยั งมี คู่ มื อตรวจสอบ 
“สุรากลั่นชุมชน”	 บทความจากสำานักงานปลัด	 ในเรื่อง	 “ให้เท่านี้พอนะ”	 และ 
อีกเช่นเคยกับรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำาเดือนพฤศจิกายน	 2561	 ต่อด้วย 
วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ	Google	Docs	สำาหรับพิมพ์ซองจดหมายกระดาษไซซ์อื่นๆ	และ 
มองย้อนเลนส์	ซึ่งติดตามต่อได้ภายในเล่ม
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 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยผู ้บริหาร และข้าราชการ เข้าร ่วมพิธีถวายพานพุ ่ม 
ราชสักการะ ถวายราชสดุดี  และถวายบั งคม เ น่ืองในวันคล ้ าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
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 นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ”  
เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ ่มท�าความดี” เพื่อเป็นการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชด�าริของ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตส�านึก ในการดูแลรักษาพัฒนาคลอง ซ่ึงจัดเดินรณรงค์บริเวณ
คลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ณ ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล
“เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ 

“คนรักคลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำาความดี”
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เคล็ดลับครอบครัวสุขสันต์
กระชับสายสัมพันธ์ให้อบอุ่น

ทำ�กิจกรรมภ�ยในครอบครัวในวันหยุด
	 ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มักเป็นช่วงเวลาท่ีลูกๆ	 ไม่ต้องไปโรงเรียน	
พ่อแม่บางคนก็หยุดด้วยเช่นเดียวกัน	ดังนั้น	ในวันหยุดนี้แหละเป็นช่วง
เวลากระชบัสายสมัพนัธ์พอ่แมลู่ก	ให้กลายเปน็ครอบครัวสขุสนัต	์แนะนำา 
ให้พ่อแม่หากิจกรรมทำากันท้ังครอบครัวค่ะ	 เช่น	 อาจจะต่ืนเช้ามา 
เร่ิมตน้จากช่วยเหลอืงานบา้นกนักอ่น	ชว่ยทำาอาหารโดยคุณแมช่วนลกูๆ	 
มาเปน็ผูช่้วยงานในครัว	อย่างลา้งผกั	เดด็ผกั	จดัจาน	จดัโตะ๊	ชว่ยหยิบ 
เคร่ืองปรุง	 และล้างจาน	 เป็นต้น	 สำาหรับคุณพ่อก็อาจจะชวนลูกชาย 
มารดน้ำาต้นไม้	 ปลูกต้นไม้หรือล้างรถก็ได้ค่ะ	 และตอนกลางวัน 
ก็พากันดูหนัง	 อ่านหนังสือหรือหากมีเกมส์ลับสมองก็ชวนกันมาเล่น
กันท้ังบ้านก็ได้	 จะได้เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กๆ	 และกระตุ้นพัฒนาการ 
อกีท้ังกิจกรรมดีๆ	เหล่านีย้งัชว่ยสานสมัพนัธ์ให้คนในครอบครัวท้ังพอ่แม ่
และลูกรักกันมากขึ้นอีกด้วย

จัดทริปไปเที่ยวต่�งจังหวัด	 	
เพื่อผ่อนคล�ยกันบ้�ง
	 หากท่ีผา่นมาคุณพอ่คุณแมท่ำางานมาอย่างเหนด็เหนือ่ยกนัท้ังสปัดาห์	
เหล่าลูกๆ	เองกเ็รียนกนัอยา่งเคร่งเครียด	วนัหยดุนีล้องหาเวลาจดัทริป
แพค็กระเปา๋	เดนิทางไปพกัผอ่นต่างจงัหวดักนับา้งดไีหม	อยา่งทะเลใกล้
บ้านที่ไม่ห่างจากตัวเมืองใหญ่	ไปรับอากาศบริสุทธิ์ชานเมืองไม่ว่าจะเป็น
ภเูขาและทะเล	รวมถงึทานอาหารอร่อยๆ	ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
สดชื่นแบบนี้จะช่วยชาร์จพลังชีวิตให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งแน่นอน

ออกไปปิกนิกสถ�นที่ใกล้บ้�นหรือสวนส�ธ�รณะ
	 หากมเีวลาอนัจำากดัหรือตอ้งการประหยดังบไมใ่ห้บานปลาย	ไมจ่ำาเปน็ถงึกบัตอ้งเดนิทางไปเท่ียวตา่งจงัหวดัไกลบา้นกไ็ด	้ลองทำาอาหารทานใสก่ล่อง
แล้วนำาเสือ่	หมอน	หนงัสอื	และเคร่ืองดืม่อร่อยๆ	ไปทานในสวนสาธารณะกนับา้งกด็เีหมอืนกนั	เปน็การปกินกิท่ีผอ่นคลายกนัอยา่งสดุๆ	รับรองค่ะวา่ 
กิจกรรมดีๆ	แบบนี้ทำาให้ความรักของพ่อแม่ลูกเข้มข้นต่อกันมากขึ้นแน่นอน

	 นอกจากนีแ้ลว้	ยงัสามารถจัดชว่งเวลาสกัอยา่งนอ้ย	1	มือ้นัง่ทานขา้วพร้อมหนา้กนัไดทุ้กวนัอกีดว้ยนะคะ	เพือ่สานสมัพนัธ์หรือสายใยรัก	เปน็การ
ป้องกันไม่ให้ลูกหลานเอาเวลาไปติดเพื่อน	 เกมส์	 หรือทำาสิ่งไร้สาระจนเกินไป	 การที่พ่อแม่จัดกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดลูกอยู่ตลอดเวลา	 ยังเป็นภูมิคุ้มกัน
หัวใจไม่ให้เขากลายเป็นเด็กขี้เหงา	เก็บกดหรือมีปมด้อยในด้านต่างๆ	ได้ด้วย	เพราะพ่อแม่หรือครอบครัวที่อบอุ่นเป็นวัคซีนปกป้องหัวใจลูกที่ดีเยี่ยม
ที่สุดนั่นเองค่ะ

	 ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสิ่งที่เด็กๆ	ทุกคนต้องการด้วยกันทั้งนั้น	คงจะดีไม่น้อย	หากในวันหยุดลูกๆ	จะตื่นมาและได้อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตา
พ่อแม่	และยังมีกิจกรรมดีๆ	ทำาร่วมกัน	เพียงเท่านี้คำาว่า	‘บ้าน’	ก็กลายเป็นพื้นฐานการสร้างรากฐานชีวิตที่ดีให้ลูกได้แล้ว	วันนี้มาดูกันนะคะสำาหรับ
เคล็ดลับครอบครัวสุขสันต์	กระชับสายสัมพันธ์ให้อบอุ่นตามคำาแนะนำาดังนี้ค่ะ

ขอบคุณบทความจาก www.sanook.com/women
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	 ค�ำจ�ำกัดควำม

	 สุรำกล่ันชุมชนท่ีผ่ำนกำรช�ำระภำษีโดยถูกต้องแล้วมีลักษณะ	ดังน้ี

 

คู่มือตรวจสอบ “สุรากลัน่ชุมชน” 

********************* 

ค าจ ากัดความ 
  “สุรากลั่นชุมชน” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง

รวมต่ ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่าห้า

แรงม้าและคนต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศที่กรมสรรพสามิตก าหนด 

 
สุรากลั่นชุมชนที่ผ่านการช าระภาษีโดยถูกต้องแล้วมีลักษณะ ดังนี้ 

1. แสตมป์สุรา 
                  แสตมป์สรุากลั่นชมุชน 

             ว.ด.ป. ท่ีบรรจุสรุา                            ดีกรี                  เหลือบสีตรงกลางดวงแสตมป์ 

                                              
 

           
                เลขรหัสแสตมป ์12 หลัก 
          
               ช่ือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา/พื้นที่ท่ีจ่ายแสตมป ์

 
ลักษณะการปิดแสตมป์สุรา    

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าสุรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการช าระภาษีตามอัตราที่กฎหมายก าหนด ก่อนน าสุรา

ออกจากสถานที่ท าสุราซึ่งได้รับอนุญาต โดยต้องปิดแสตมป์สุราให้ถูกต้อง การปิดแสตมป์สุราที่ถูกต้องนั้น จะต้องใช้กาว

อย่างดีทาให้เต็มหลังดวงแสตมป์แล้วจึงปิดแสตมป์คร่อมปากขวดสุราให้แนบสนิทจนไม่สามารถแกะลอกออกได้  ใน

ลักษณะที่หากเปิดฝาขวดสุราแสตมป์ย่อมฉีกขาดและถูกท าลายทันที ข้อก าหนดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการแกะ

ลอกดวงแสตมป์ไปเวียน ใช้ซ้ า เพื่อหลีกเลี่ยงการช าระภาษี  
1.1 สุรากลั่นชุมชนทุกขวดจะต้องปิดแสตมป์สุรา ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดพิมพ์ข้ึน ตามดีกรี 4 ขนาด คือ 

28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี ขนาดดีกรีจะถูกพิมพ์ระบุไว้กลางดวงแสตมป์ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน 

หากตัวเลขขนาดดีกรีเลอะเลือนอาจเป็นแสตมป์สุราปลอมที่ท าขึ้น โดยผิดกฎหมาย    

1.2 แสตมป์สุราต้องเป็นแสตมป์ที่กรมสรรพสามิตจัดพิมพ์ขึ้นด้วยหมึกเส้นนูน เส้นลายต้องคมชัด หาก

ใช้นิ้วมือลูบสัมผัสจะรู้สึกสะดุด แต่หากลูบสัมผัสแล้วราบเรียบไม่สะดุด หรือเส้นลายไม่คมชัด อาจเป็นแสตมป์ท่ีลักลอบพิมพ์

ขึ้นโดยผิดกฎหมายหรือเป็นการน าแสตมป์ที่ กรมสรรพสามิตจัดพิมพ์ขึ้นไปถ่ายเอกสารสี (แสตมป์ปลอม)  

1.3 การขีดฆ่าแสตมป์สุรา แสตมป์สุรา คือ เครื่องหมายที่บ่งช้ีว่าสุราขวดนั้น ได้ผ่านขั้นตอนการช าระ

ภาษีสุรามาแล้วอย่างถูกต้องหรือไม่ กล่าวคือ หากผู้ได้รับอนุญาตท าสุราได้ยื่นแบบรายการ และช าระภาษีเรียบร้อยแล้ว 

จะต้องท าการขีดฆ่าดวงแสตมป์ด้วยการประทับตัวเลขและตัวอักษรแสดง วัน เดือน ปี ที่ชายด้านซ้ายของดวงแสตมป์

ด้วยหมึกสีแดงในความควบคุมของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่รับช าระภาษีสุรา ส่วนชายแสตมป์ด้านขวาจะมีเลขรหัส 12 

หลัก เรียงจากซ้ายไปขวาและชื่อย่อ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา/พ้ืนที่ที่จ่ายแสตมป์สุรา  

รายละเอียดการช าระภาษีสุรา และเลขรหัสแสตมป์สุราจะถูกบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศของส านักงาน

สรรพสามิตภาค/พื้นท่ี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสามารถเรียกดูข้อมูลรหัสแสตมป์และการช าระภาษีจากระบบฯ เพื่อใช้

ในการตรวจสอบปราบปรามสุราที่หลีกเลี่ยงภาษีได้ 
 

คู่มือตรวจสอบ	“สุรำกลั่นชุมชน”

 “สุรากลั่นชุมชน”	หมายความว่า	สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำาลังรวมตำ่ากว่าห้าแรงม้าหรือ
ใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน	 หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน	 เครื่องจักรต้องมีกำาลังรวมตำ่ากว่าห้าแรงม้าและคนต้องน้อยกว่าเจ็ดคน	 
ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศที่กรมสรรพสามิตกำาหนด

 1. แสตมป์สุรา

1.1 สุรากล่ันชุมชนทุกขวดจะต้องปิดแสตมป์สุรา

1.2 แสตมป์สุราต้องเป็นแสตมป์ที่กรมสรรพสามิตจัดพิมพ์ขึ้นด้วยหมึกเส้นนูน 
 เส้นลายต้องคมชัด หากใช้น้ิวมือลูบสัมผัสจะรู้สึกสะดุด

 ลักษณะการปิดแสตมป์สุรา

   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำาสุรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการชำาระภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด	 ก่อนนำาสุราออกจากสถานที่ 
ทำาสุราซึ่งได้รับอนุญาต	 โดยต้องปิดแสตมป์สุราให้ถูกต้อง	 การปิดแสตมป์สุราที่ถูกต้องนั้น จะต้องใช้กาวอย่างดีทาให้เต็ม 
หลังดวงแสตมป์แล้วจึงปิดแสตมป์คร่อมปากขวดสุราให้แนบสนิทจนไม่สามารถแกะลอกออกได้ ในลักษณะท่ีหากเปิด 
ฝาขวดสุราแสตมป์ย่อมฉีกขาดและถูกท�าลายทันที	 ข้อกำาหนดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการแกะลอกดวงแสตมป์ไปเวียน	
ใช้ซำ้า	เพื่อหลีกเลี่ยงการชำาระภาษี

	 ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดพิมพ์ขึ้น	ตามดีกรี 4 ขนาด คือ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี	ขนาดดีกรีจะถูกพิมพ์
ระบุไว้กลางดวงแสตมป์	 มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน	 หากตัวเลขขนาดดีกรีเลอะเลือนอาจเป็นแสตมป์สุราปลอมที่ทำาขึ้น 
โดยผิดกฎหมาย

	 แต่หากลูบสัมผัสแล้วราบเรียบไม่สะดุด	 หรือเส้นลายไม่คมชัด	 อาจเป็นแสตมป์ที่ลักลอบพิมพ์ขึ้นโดยผิดกฎหมาย 
หรือเป็นการนำาแสตมป์ที่กรมสรรพสามิตจัดพิมพ์ขึ้นไปถ่ายเอกสารสี	(แสตมป์ปลอม)
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1.3 การขีดฆ่าแสตมป์สุรา

	 แสตมป์สุรา	คือ	เครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าสุราขวดนั้น	ได้ผ่านขั้นตอนการชำาระภาษีสุรามาแล้วอย่างถูกต้องหรือไม่	กล่าวคือ	
หากผู้ได้รับอนุญาตทำาสุราได้ยื่นแบบรายการ	และชำาระภาษีเรียบร้อยแล้ว	จะต้องท�าการขีดฆ่าดวงแสตมป์ด้วยการประทับตัวเลข
และตัวอักษรแสดง วัน เดือน ปี ที่ชายด้านซ้ายของดวงแสตมป์ด้วยหมึกสีแดงในความควบคุมของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตท่ี
รับช�าระภาษีสุรา ส่วนชายแสตมป์ด้านขวาจะมีเลขรหัส 12 หลัก เรียงจากซ้ายไปขวาและชื่อย่อ ส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
สาขา/พ้ืนที่ที่จ่ายแสตมป์สุรา 

	 รายละเอียดการชำาระภาษีสุรา	และเลขรหัสแสตมป์สุราจะถูกบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศของสำานักงานสรรพสามิตภาค/
พื้นที่	ทั้งนี้	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสามารถเรียกดูข้อมูลรหัสแสตมป์และการชำาระภาษีจากระบบฯ	เพื่อใช้ในการตรวจสอบปราบปราม
สุราที่หลีกเลี่ยงภาษีได้

 2. ภาชนะบรรจุสุรา

 3. ฉลากสุรากล่ันชุมชน

 5. สถานท่ีผลิตสุราชุมชน

 4. กรรมวิธีการผลิต

	 		 -	ต้องมีความเหมาะสม	สะอาด	ปิดให้สนิทและไม่ทำาปฏิกิริยากับสุราที่บรรจุนั้น

						 -	ต้องมีขนาดภาชนะบรรจุ	0.330	ลิตร	หรือ	0.625	ลิตร	ขึ้นไป

	 		 ฉลากสุราต้องมีข้อความที่สำาคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด

	 		 -	ประกาศกรมสรรพสามิตกำาหนดให้มีข้อความที่สำาคัญได้แก่	ชื่อสุรา	ชนิดสุรา	แรงแอลกอฮอล์		วันเดือนปีที่ผลิต	ปริมาตรสุทธ	ิ 
	 		 	 ชื่อผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรา	ที่ตั้งโรงงานสุรา

	 		 -	ข้อความ	“คำาเตือน	:	ห้ามจำาหน่ายสุราแก่บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่า	20	ปีบริบูรณ์	:	การดื่มสุราทำาให้ความสามารถในการขับขี่ 
	 		 	 ยานพาหนะลดลง	:	บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่า	20	ปีบริบูรณ์ไม่ควรดื่ม”

	 		 -	 ต้องใช้เครื่องจักรที่มีกำาลังรวมตำ่ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน	 หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน	 เครื่องจักร 
	 		 	 ต้องมีกำาลังรวมตำ่ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน	

	 		 -	ต้องแยกออกจากที่ใช้อยู่อาศัยอย่างชัดเจน	ตรงตามแผนที่แสดงที่ตั้ง	 	

	 		 -	ต้องตั้งอยู่ในทำาเล	และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	มีบริเวณและพื้นที่เพียงพอที่จะผลิตสุรา	โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
	 		 	 เหตุเดือดร้อนรำาคาญ	หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

	 		 -	ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งนำ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า	100	เมตร	ตรงตามแผนที่แสดงที่ตั้ง	

	 		 -	ต้องมีระบบบำาบัดนำ้าเสีย	ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	ตรงตามแผนผังก่อสร้าง

	 		 ต้องผลิตสุราขาว	โดยนำาวัตถุดิบจำาพวกข้าวหรือแป้งหรือผลไม้หรือนำ้าผลไม้หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ	ไปหมักกับเชื้อสุรา	
เพื่อให้เกิดมีแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ	 จากนั้นนำาไปต้มกลั่น	 โดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราที่ติดตั้งในโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต	 
ปรุงแต่งด ้วยนำ้า	 โดยให้แจ ้งชนิดและสัดส่วนวัตถุดิบที่เป ็นสาระสำาคัญที่ใช ้ผลิตสุรากลั่นชุมชนให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท ้องที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบด้วย

 ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบสุรากลั่นชุมชนให้ถูกต้องก่อนรับไว้จ�าหน่าย ผู้ใดขายสุราที่ผลิตขึ้นโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากจะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายสรรพสามิตแล้ว อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตอีกด้วย
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“เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

ให้เท่านี้พอนะ

	 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้อุทธรณ์ต้องการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	แต่ใช้วิธีการผิด	คือไม่ร้องเรียนต่อหน่วยงาน	แต่ไปขอข้อมูลข่าวสารที่น่าจะเป็นข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคล	จึงได้รับการปฏิเสธ

	 นายธุระมีหนังสือถึงสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชื่อ	นามสกุล	ตำาแหน่งของข้าราชการ	รวมทั้งสำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ

กระทรวงยุติธรรม	 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 เมื่อวันที่	 9	 ตุลาคม	 2560	 เวลา	 13.00	 –	 14.00	 น.	 

เพื่อประกอบการร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	เป็นเหตุให้นายธุระได้รับความเสียหาย	สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหนังสือแจ้งปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า 

เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	 การเปิดเผยจะรุกลำ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร	 ตามมาตรา	 15(5)	 และมาตรา	 24	 รวมทั้งนายธุระไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ 

ทำาผิดอะไร	ไม่สุภาพกับนายธุระหรือคนอื่นตรงไหน	นายธุระจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหนังสือชี้แจงมีเนื้อหาสาระตามที่ได้แจ้งปฏิเสธกับนายธุระไปแล้ว	และชี้แจง

เพิ่มเติมว่า	 ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	 เพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับข้อมูลส่วนตัวของตนเอง	 หากนายธุระ 

เห็นว่ามีการกระทำาผิดและตนเองได้รับผลกระทบ	ก็ร้องเรียนต่อสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป	และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ในวันนั้นมีจำานวนมากมายหลายหน่วยงาน	 และไม่มีรายชื่อครบทุกคน	 จากการตรวจสอบก็ไม่ปรากฏว่ามีชื่อนายธุระในทะเบียนการรับเรื่องร้องทุกข์	 

จึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้

	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า	 ข้อมูลข่าวสารของนายธุระมีคำาขอ	 2	 รายการต้องแยกพิจารณา	คือ	 รายการที่	 1	 ชื่อ	 นามสกุล	

และตำาแหน่งของเจ้าหน้าที่	 ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการปฏิบัติราชการตามปกติของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ	 ที่ต้องแสดงให้บุคคลทั่วไปทราบว่า 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่	ส่วนนี้ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	แม้จากคำาชี้แจงว่ามีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน	 ไม่มีรายชื่อครบ

ทุกคน	และไม่มีชื่อนายธุระในทะเบียนรับเรื่อง	ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่เปิดเผยส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่	2	สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ	ข้อมูลข่าวสารนี้

เป็นข้อมูลข่าวสารในขอบเขตสิทธิส่วนบุคคล	 เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล	 ได้แก่	 หมายเลขประจำาตัวประชาชน	 ลายมือชื่อแต่ไม่ปรากฏว่า

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่คนใด	 พฤติการณ์กระทำาความผิดเป็นอย่างไร	 จึงไม่มีนำ้าหนักเพียงพอที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนอื่นได้	 จึงวินิจฉัยให้

สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะรายการที่	 1	 ชื่อ	 นามสกุล	 และตำาแหน่งของเจ้าหน้าที่	 ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

พร้อมทั้งรับรองสำาเนาถูกต้องให้ด้วย	

	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	แม้จะเปิดเผยมากก็จริง	แต่ต้องไม่ไปละเมิดคนอื่น	และสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นก็ได้รับความคุ้มครองด้วยครับ	หากมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	หารือไปได้ที่สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	สำานักงานปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำานักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม

ประจำาเดือน	พฤศจิกายน	2561	ปีงบประมาณ	2562

	 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	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

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายบุญจิตต์	เอื้อวิริยะวิทย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 13 597,282.10 • คดีสุรา	ปรับ	6	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	5	คดี
• คดียาเส้นปรุง	ปรับ	2	คดี

2 นายวิรัตน์	เกศชัยชนา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 8 483,376.60 • คดียาสูบ	ปรับ	6	คดี
• คดียาเส้นปรุง	ปรับ	2	คดี

3 นายนิติกานต์	วัฒนพานิช เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 9 379,709.76 • คดียาสูบ	ปรับ	9	คดีี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายพรชัย	ไชยสงวนสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 5 15,123,143.34 • คดรีถยนต์	ปรบั	2	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	3	คดี

2 นายธีรัชพงศ์	อินทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 9 7,340,829.40 • คดีสุ รา	ปรับ	2	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	2	คดี
• คดรีถยนต์	ปรบั	4	คดี
• คดนีำ้ามนั	ปรบั	1	คดี

3 นายปิยะศักดิ์	ปาลกะวงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 3 2,194,214.02 • คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	3	คดี
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Google Docs

วิธีต้ังค่าหน้ากระดาษ Google Docs ส�าหรับพิมพ์ซองจดหมาย กระดาษไซซ์อื่นๆ

 เ  ปอแดปเกาจมิร Google Docs ะรกานหาคงัตรากงอตีทราสกอเดปเ มหใราสกอเงารสอืรห ษาด  >> 

 นอคอไีทะตแนันกาจ 3 ษาดะรกานหาคงัตราก กอืลเ นบาวขอจมุม ดุจ  

 ษาดะรกดานขีทกอืลเหใ ามกออษาดะรกพมิพชใะจทีษาดะรกดานขนยีลปเกาห  >> ีทดานขกอืลเวลแ

 าคงึซ ญหใดานขนจ ยามหดจตแงัตกอืลเหใีมงึซรากงอต default  ีทูยอกัลห A4 งอเนัน  

 ตซไบ็วเนบไดษาดะรกานหาคงัต google docs 

 

ทีาขเหใ  docs.google.com อืรห  google.com/docs  ลฟไดปเ อืรห มหใราสกอเลฟไงารสกอืลเนันกาจ

google docs ษาดะรกดานขนยีลปเรากงอตีท  
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 เ  ปอแดปเกาจมิร Google Docs ะรกานหาคงัตรากงอตีทราสกอเดปเ มหใราสกอเงารสอืรห ษาด  >> 

 นอคอไีทะตแนันกาจ 3 ษาดะรกานหาคงัตราก กอืลเ นบาวขอจมุม ดุจ  

 ษาดะรกดานขีทกอืลเหใ ามกออษาดะรกพมิพชใะจทีษาดะรกดานขนยีลปเกาห  >> ีทดานขกอืลเวลแ

 าคงึซ ญหใดานขนจ ยามหดจตแงัตกอืลเหใีมงึซรากงอต default  ีทูยอกัลห A4 งอเนัน  

 ตซไบ็วเนบไดษาดะรกานหาคงัต google docs 

 

ทีาขเหใ  docs.google.com อืรห  google.com/docs  ลฟไดปเ อืรห มหใราสกอเลฟไงารสกอืลเนันกาจ

google docs ษาดะรกดานขนยีลปเรากงอตีท  
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Google Docs

วิธีต้ังค่าหน้ากระดาษ Google Docs ส�าหรับพิมพ์ซองจดหมาย กระดาษไซซ์อื่นๆ
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มองย้อนเลนส์

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดี	 รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา 
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานการ
ประชุมการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสำาหรับยาสูบ	 โดยมี
ข้าราชการกรมสรรพสามิต	เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	2 
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2561

การประชุมการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
สำาหรับยาสูบ

นายธิบดี	วัฒนกุล	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เข้าร่วมงานกาชาด	
ประจำาปี	 2561	 โดยกรมสรรพสามิตได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท	 หน้าที่	 และผลงานเกี่ยวกับ 
กรมสรรพสามิตและกิจกรรมสันทนาการเพื่อเล่นเกม	 แจกของ
รางวัลให้แก่ผู้ร่วมงาน	โดยมี	นางอุษามาศ	ร่วมใจ	ผู้อำานวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
เข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	ร้านกาชาดกระทรวงการคลัง	สวนลุมพินี	
เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2561

งานกาชาด ประจำาปี 2561

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร	 และข้าราชการ 
กรมสรรพสามิต	ทั้งนี้	ได้มีการประชุมผ่านทาง	VDO	conference	
ไปยังสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	 1-10	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2561

การประชุมรบัมอบนโยบายจากอธบิดกีรมสรรพสามติ
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นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดี	 รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต	 เป็นประธานเปิดการอบรม 
หลักสูตร	 Digital	 Transformation	 for	 Excise	 4.0	 สำาหรับ 
ผู้บริหาร	และหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติ
งานสำาหรับผู้ใช้	 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมอบรม 
ดังกล่าว	ณ	โรงแรม	รามา	การ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	
27	พฤศจิกายน	2561

การอบรมหลักสูตร Digital Transformation for 
Excise 4.0 สำาหรับผู้บริหาร และหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสำาหรับผู้ใช้

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการ
ประชุมมาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	
และโรงรีไซเคิลแบตเตอรี่	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2561

การประชุมมาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าและโรงรีไซเคิลแบตเตอรี่

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการ
ประชุมแนะนำาแนวทางการกำาหนดนโยบายภาษีรถยนต์	 โดยมี
ข้าราชการกรมสรรพสามิต	และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561

การประชุมแนะนำาแนวทางการกำาหนดนโยบาย
ภาษีรถยนต์
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