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	 นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 น�าคณะผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมพิธีลงนาม 
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ประจ�าปีพุทธศักราช	
2562	เม่ือวันที่	4	มิถุนายน	2562	ณ	หอประชุมกรมสรรพสามิต

พิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ประจำาปีพุทธศักราช 2562 
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 นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	น�าผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
พระสงฆ์และสามเณร	 จ�านวน	 410	 รูป	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	 
พระบรมราชินี	 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว	ณ	ท้องสนามหลวง	พร้อมท้ังร่วมลงนามถวายพระพร	ณ	ศาลาสหทัย
สมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	เม่ือวันท่ี	3	มิถุนายน	2562

พิธีทำาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
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	 กรมสรรพสามิตน�าคณะส่ือมวลชนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
มีมาตรฐาน	ทันสมัย	 โปร่งใส	และเป็นธรรม	โดยน�ามาตรการเชิงรุกมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิต	
ด้วยระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 การจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลส�าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร	 (น�้ามันเขียว)	 
ในเขตพื้นท่ีระยอง	ระหว่างวันท่ี	21-23	มิถุนายน	2562		

	 นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เปิดเผยว่า	กรมสรรพสามิตได้น�าคณะส่ือมวลชนศึกษาดูงานเรือบรรทุกน�้ามันท่ีได้รับ
การยกเว้นภาษี	 (Tanker)	 โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับทัพเรือ	ภาคท่ี	1	ณ	ท่าเรือมาบตาพุด	ซึ่งกรมสรรพสามิตในฐานะประธาน
คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลส�าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร	 (น�้ามันเขียว)	 มีหน้าที ่
ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติตามโครงการฯ	เกิดความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ	ได้จัดท�าระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ�าหน่ายน�้ามัน
ดีเซลส�าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร	 (น�้ามันเขียว)	 ได้แก่	 ระบบตรวจสอบควบคุมและรายงานน�้ามันส่งออกนอก 
ราชอาณาจักร	และจ�าหน่ายในเขตต่อเน่ือง	ณ	ต้นทางโรงกล่ันน�้ามัน	ระบบข้อมูลการจ�าหน่ายน�้ามันลงเรือบรรทุกน�้ามันท่ีจะน�าไปจ�าหน่าย
ต่อให้กับเรือ	 tanker	 และเรือประมงในเขตต่อเน่ือง	 ซ่ึงทางโรงกล่ันจะน�าเข้าข้อมูลสู่ระบบและสรรพสามิตพื้นที่ประจ�าโรงกล่ันจะเป็น 
ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ	 ระบบ	 Real	 time	 Surveillance	 เพื่อควบคุมการลักลอบน�าน�้ามันและผลิตภัณฑ์น�้ามันและสินค้าอื่นที่มิชอบ 
ด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง	นอกจากน้ียังมีระบบแสดงผลต�าแหน่งและเส้นทางการเดินทางของเรือบรรทุกน�้ามัน	และเรือ	tanker	ท่ีอยู่ในพื้นท่ี	
12	–	24	 ไมล์ทะเล	 ท้ังในพื้นท่ีทะเลอ่าวไทยและพื้นท่ีทะเลอันดามัน	 โดยจับสัญญาณระบบติดตามจากสถานีฐานท่ีติดต้ังตามแนวชายฝั่ง	
ระบบบริหารข้อมูลในการติดตามการขนย้ายน�้ามันในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร	ตลอดจนระบบท่ีกรมสรรพสามิตบูรณาการ 
การปฏิบัติงานร่วมกับต�ารวจน�้าในการน�าเข ้าข ้อมูลการจ�าหน่ายน�้ามันเขียวให้กับชาวประมง	 ข ้อมูลน�้ามันท่ีจ�าหน่ายครอบคลุม 
จากโรงกล่ัน	เรือบรรทุกน�้ามัน	เรือ	tanker	และเรือประมง	

	 นอกจากน้ี	อธิบดีกรมสรรพสามิตยังได้น�าคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	และส่ือมวลชนสายเศรษฐกิจประจ�า
กระทรวงการคลัง	 มอบทุนการศึกษา	 อุปกรณ์กีฬา	 และเล้ียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล	 จ.ระยอง	 ท้ังน้ี	 
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพสามิตและส่ือมวลชน

กรมสรรพสามิตนำาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
ในเขตพื้นที่ระยอง
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วรวรรธน์ ภิญโญ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
BSS ASSET MANAGEMENT SYSTEM
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เมื่อน�าระบบ BSS มาใช้
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	 เวลามีน�้าท่วม	ไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ	หรือต่างจังหวัด	พอตรวจสอบไปแล้วจะพบว่ามีการก่อสร้างปิดทางระบายน�้า	
คูคลองสาธารณะ	กว่าจะเข้าไปด�าเนินการได้ก็ยากเพราะสร้างไปนานแล้ว	กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไปเกี่ยวข้องอย่างไร

	 นายมอสได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกขาม	ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้โครงการหมู่บ้าน
จัดสรรก่อสร้างเขื่อนกันดินและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	(คสล.)	ที่ก่อสร้างติดแนวคลองสาธารณประโยชน์	รวม	14	รายการ	
แต ่องค ์การบริหารส ่วนต�าบลโคกขามมีหนังสือแจ ้งเป ิดเผยข ้อมูลให ้ เพียง	 6	 รายการ	 ส ่วนที่ เหลือปฏิ เสธ 
ด้วยเหตุผลว่า	การเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้าสิทธิส่วนบุคคลและบางรายการก็ไม่มีเอกสารให้ความครอบครอง	จุดกลับรถนั้น 
ยังไม่เปิดให้ใช้	 ความเดือดร้อนของนายมอสจึงไม่ได้มาจากสาเหตุดังกล่าว	 จึงไม่จัดส่งข้อมูลข่าวสารให้	 นายมอส 
จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกขาม	มีหนังสือ
ส่งข้อมูลข่าวสารตามที่นายมอสมีค�าขอชี้แจงว่า	 นายมอสเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว	
คือซื้อบ้านในโครงการนั้น	1	หลัง	ต่อมาองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกขาม	ออกใบอนุญาตให้สร้างเขื่อนกันดินและรั้ว
ในโครงการแต่อยู่ติดคลองสาธารณะ	จึงได้มีหนังสือสอบถามและขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว	ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้ในส่วนของใบอนุญาต	 รายงานการตรวจสอบแบบแปลน	 ค�าขออนุญาตก่อสร้าง	 และแบบแปลนพร้อมเอกสาร
ประกอบแบบแปลนของเขื่อนและรั้วเอกสาร	 นอกนั้นพิจารณาแล้วเปิดเผยให้ไม่ได้	 และเอกสารบางรายการก็ไม่ม ี
ในการครอบครอง

	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า	ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์เรื่องนี้มีส่วนที่หน่วยงานปฏิเสธ
ว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร	 เนื่องจากผู ้ขออนุญาตไม่ได้ยื่นประกอบการขออนุญาต	 ก็ไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย	 แต่หาก 
นายมอสไม่เชื่อว่าหน่วยงานไม่มีข้อมูลข่าวสารก็สามารถใช้สิทธิร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	
เข้าตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารได้	ส่วนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือมอบอ�านาจ	หนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน	 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 และส�าเนาโฉนดที่ดิน	 เป็นข้อมูลข่าวสาร 
ในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานรัฐไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจมีค�าสั่งไม่เปิดเผย	 
ตามมาตรา	 15	 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนต�าบล 
โคกขามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับรองส�าเนาถูกต้องให้นายมอส	 โดยหากเห็นว่าส่วนไหนที่เปิดเผยแล้ว 
จะรุกล�้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรก็อาจใช้ดุลยพินิจปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น	ได้แก่	ส�าเนาบัตรประชาชน	
ส�าเนาทะเบียนบ้าน	หมายเลขบัตรประชาชนและลายมือชื่อ

 เรื่องนี้นอกจากช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	 ยังช่วยสังคมส่วนรวมด้วยครับ	 มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
หารือไปได้ครับที่ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

โทร	0	2283	4678		www.oic.go.th

สร้างรั้วทับคลอง
วีระเชษฐ์ จรรยากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

“ไม่ได้ข้อมูลที่ขอ บอก สขร. นะครับ”
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นับตั้งแต่เจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลก เขาต้องเจอกับการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ท้ังอุณหภูมิท่ีไม่คงท่ี ร้อนหรือเย็นเกินไป แสงสว่างท่ีดวงตา 
ไม่คุ้นชิน ทำาให้ทารกรู้สึกกังวลและไม่ปลอดภัย จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมทารกแรกเกิดจึงร้องไห้เสียงดังและจะเงียบลงเมื่อได้รับความอบอุ่น
และการโอบกอดของแม่ 

การกอดทารกและสัมผัสต้ังแต่แรกเกิด แม้เขาจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนกอด แต่สัมผัสนั้นจะช่วยให้ทารกรู้สึกอุ่นสบายและมั่นคงปลอดภัย 
มากขึ้น หลังจากต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขณะคลอด

ในช่วงเดือนแรกๆ สายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่จะเริ่มมีมากขึ้น เป็นความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างแม่กับลูก หรือพ่อกับลูก ซึ่งหาก
เด็กที่ได้รับความผูกพันทางอารมณ์อย่างดีตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเขาเติบโตขึ้น พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กจะดีมาก จะเป็นเด็กร่าเริง 
และมีภาวะทางอารมณ์ที่ดีกว่าปกติด้วย

การโอบกอดลูกในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 เดือนแรกนั้น คุณแม่ควรโอบกอดลูกทุกวัน วันละหลายๆ ครั้งผ่านการให้นมลูก โปรดจำาไว้เสมอว่า 
ทุกคร้ังท่ีทารกน้อยกำาลังดูดนมจากอกของคุณนั้น หากคุณแม่พูดคุยและสัมผัสตัวเขา แสดงออกว่าถึงความรัก ทารกน้อยจะสามารถ 
รับรู้และสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้ และสายสัมพันธ์ของคุณแม่กับลูกจะทวีความแน่นแฟ้นมากขึ้น และส่งผลให้พัฒนาการด้านอารมณ์ 
ของลูกจะดีขึ้นด้วย

ในช่วงที่ลูกอายุ 7 เดือนเป็นต้นไป สิ่งรอบตัวจะเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของเขาได้เป็นอย่างดี เด็กจะพยายามหยิบจับ คว้า ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเอง เด็กจะเริ่มเล่น ยิ้ม หัวเราะกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น 

ยิง่พอถึงวยัท่ีเขาเร่ิมนัง่ ลกุขึน้เดนิ ในทุกยา่งกา้วของพฒันาการ หากมคุีณพอ่คุณแมค่อยอยูข่า้งๆ สมัผสัและโอบกอดเขาอย่างสม่ำาเสมอ 
รวมท้ังคอยให้กำาลังใจและชื่นชมในความก้าวหน้าและความสำาเร็จเล็กๆ ของเขา เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กท่ีมีความมั่นใจ มองโลกในแง่ดี 
และเป็นเด็กที่มีภาวะอารมณ์ที่ดีเช่นกัน

เด็กที่ได้รับความรักอย่างสม่ำาเสมอ จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและภาวะทางด้านอารมณ์ดีกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่น เช่น พี่เลี้ยง 
ซึ่งบ่อยครั้งจะเห็นว่า เด็กที่เลี้ยงโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่มักจะมีภาวะทางอารมณ์ไม่ดีนัก

1. กอดลูกตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลืมตาดูโลก

2. การโอบกอดลูกในช่วง 6 เดือนแรก

3. การโอบกอดลูกในช่วง 7 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง
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หากคุณกอดลูกอย่างสม่ำาเสมอต้ังแต่แรก เมื่อลูกเข้าสู่วัยนี้ เขาก็ยังคงอยากให้คุณกอดเหมือนเดิม แต่หากตลอดเวลาคุณแทบจะไม่เคย 
โอบกอดเขาเลย แล้วเพ่ิงเร่ิมโอบกอดเขา เขาอาจจะไม่ยอมให้คุณโอบกอดเขาแล้ว เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะเร่ิมสนใจโลกภายนอกมากขึ้น  
และเมื่อเขาไม่คุ้นชินกับสัมผัสอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่มาก่อน เขาจะเลือกสนใจสิ่งรอบตัวมากกว่า

แต่ถ้าลูกเติบโตมาพร้อมกับความผูกพันและการโอบกอดด้วยความรัก เด็กจะเติบโตเป็นเด็กท่ีมีทัศนคติท่ีดี อารมณ์ดี และมีความเชื่อมั่น 
ในตัวเอง เพราะรู้ว่าพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอด

หลงัจาก 3 ขวบเปน็ตน้ไป โลกของเขาจะไมไ่ดม้เีพยีงคุณพอ่คุณแมเ่พยีงอยา่งเดยีวแลว้ แตเ่ขาจะพบกบัสิง่ใหม่ๆ  เพือ่นใหม่ๆ  สงัคมใหม่ๆ  
ซึ่งหลายคนจะพบว่า เวลาที่เด็กจากหลายๆ บ้านมารวมกลุ่มกันนั้น เด็กบางคนจะขี้อายและเก็บตัว เด็กบางคนจะร่าเริงและกล้าแสดงออก 
และในขณะที่เด็กบางคนจะดื้อ ก้าวร้าว หรือมีภาวะทางอารมณ์ที่ฉุนเฉียวตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดมาจากการเลี้ยงดู ความอบอุ่นในครอบครัว

เมื่อเด็กโตขึ้น การจะเข้าไปโอบกอดเขาภายหลังทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยกอดเขาเลย ก็ถือเป็นเรื่องยาก เพราะเด็กจะรู้สึกแปลกหรือเขิน
เมื่อถูกพ่อแม่กอด แต่ถ้าเรากอดเขาตั้งแต่เด็กๆ เขาจะไม่รู้สึกเขินเมื่อพ่อแม่แสดงความรัก 

ดังนั้น หากเราไม่ได้กอดเขาในช่วง 3 ปีแรก นอกจากจะทำาให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านอารมณ์ไม่ดีแล้ว การจะเร่ิมต้น 
กอดเขาภายหลัง จะค่อนข้างยากด้วย

ไม่ว่าอย่างไรการโอบกอดลูก ตั้งแต่แรกเกิดหรือตอนเติบโต ก็คือการแสดงออกถึงความรักท่ีพ่อแม่มีต่อลูก ดังนั้นอย่าเพิ่งหมด 
กำาลังใจไป หากคุณไม่ได้ดูแลเขา หรือไม่ได้กอดเขาตั้งแต่แรกเกิดแล้ววันนี้เขากลายเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ ดื้อ และเอาแต่ใจ คุณควรเริ่มจาก
การพูดคุย สัมผัสตัวลูก โอบกอด เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าพวกคุณรักและห่วงใยเขามากแค่ไหน เพราะไม่ว่าอย่างไรจิตใจของลูกก็ต้องการ 
การยอมรับจากพอ่แม ่แมว้า่การโอบกอดลกูเมือ่เขาเตบิโตแลว้ อาจจะขัดเขนิในชว่งเร่ิมตน้ แตเ่มือ่คุณทำาอยา่งตอ่เนือ่ง ลกูจะรับรู้และค่อยๆ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงมีภาวะด้านอารมณ์ดีขึ้นด้วย

4. การโอบกอดลูกหลัง 1 ขวบครึ่ง - 3 ขวบ

5. เมื่อลูกอายุ 3 ขวบเป็นต้นไป

แล้วถ้าเราไม่ได้กอดเขาตั้งแต่แรก... กอดลูกวันนี้จะทันไหม?
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	2562	ปีงบประมาณ	2562

	 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�าปีของปี 
	 		 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	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	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

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

ลำ�ดับ ชื่อ ตำ�แหน่งและสังกัด
จำ�นวน
คดี

เงินค่�ปรับ หม�ยเหตุ

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายวิทวัส	ย่อมเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 10 	595,614.00	 • คดียาสูบ	ปรับ	10	คดีี

2 นายธวิช	บุญเอี่ยม นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 13 	551,709.36	 • คดียาสูบ	ปรับ	13	คดี

3 นายพงศธร	ศุกรสุนทร เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 25 	527,680.77	 • คดีสุรา	ปรับ	25	คดี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายพรชยั	ไชยสงวนสขุ เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 8 	11,772,104.10	 • คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	7	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	คดีี

2 นายณัฏฐคง	สารชาติ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 2 	3,523,760.00	 • คดียาสูบ	ปรับ	1	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	คดี

3 จ.ส.อ.ธีระ	กองล�าเจียก เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 5 	3,312,000.00	 • คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	4	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	คดีี
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มองย้อนเลนส์

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดี	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา 
ด ้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 ในฐานะโฆษก 
กรมสรรพสามิต	 และนายณัฐกร	 อุ เทนสุต	 ผู ้ อ� านวยการ 
ส�านักแผนภาษี	 ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต	 แถลงข่าว	 
เรื่อง	 การปรับอัตราภาษีน�้ามันไบโอดีเซลตามมติคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 โดยมีข ้าราชการ	 เจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิต	 และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว	 
ณ	ห้องประชุมราชวัตร	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562

กรมสรรพสามิตเเถลงข่าว การปรับอัตราภาษีน้ำามัน 
ไบโอดี เซลตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.)

นายพชร	 อนันตศิลป์ 	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมการ
บันทึกเทปถวายพระพร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชินี	 
(3	 มิถุนายน	 2562)	 โดยมีนายอภิศักดิ์	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	 น�าคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรดังกล่าว	ณ	อาคารออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ช่อง	 9	 เอ็มคอตเอชดี	 เพื่อแสดงความจงรักภักดี	 
เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2562

การประ ชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ ยวกับ 
การพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้า
สรรพสามิต

อธบิดกีรมสรรพสามติเขา้รว่มการบนัทกึเทปโทรทศัน์
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2562)

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน 
ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	
22	พฤษภาคม	2562
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นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมแสดง
ความยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ์	 86	 ปี	 โดยมีข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม
ชั้น	8	อาคาร	72	ปีกรมธนารักษ์	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2562

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา 
กรมธนารักษ์ 86 ปี

นายพชร	 อนันตศิลป์ 	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 ตรวจเยี่ ยม 
และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	4	และส�านักงานสรรพสามิต
พื้นที่อุดรธานี	 โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 4	
สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และรับมอบนโยบาย	 ณ	 ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 4	 และ
ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2562

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานสำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาและมอบนโยบายการบริหารงานกรมสรรพสามิต	 พร้อมนี้	
ได้มีการมอบแนวทางการบริหารงานตามสายงาน	การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 ประเด็นป ัญหาในการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต	และกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริหาร	โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และข้าราชการเข้าร ่วมการสัมมนาดังกล่าว	 ณ	 โรงแรมรอยัล	 
นาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 จังหวัดหนองคาย	 เมื่อวันที่	 
24	พฤษภาคม	2562

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต
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