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ชื่อหน่วยงำน: ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 

ชื่อกระบวนงำน: งำน พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของกรมสรรพสามิต 
2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 
3. เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 
 
ขอบเขตของงำน 
1. กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ได้แก่  เว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  เสียงตามสาย  และหนังสือราชการ 

(กรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร) 
3. เรื่องท่ีน าเข้าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ได้แก่ 

- เรื่องท่ีเกิดจากการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
- หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 
- ข้อมูลที่หน่วยงานเอกชนหรือภาคประชาชนขอเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคดี หรือเพ่ือขอทราบสิทธิ 
  จากการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามการร้องขอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. ข้อมูลข่าวสาร สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้น จะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน 
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่
บันทึกไว้ปรากฏได้ 

2. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของรัฐ 
หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

3. บุคคล บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย 
แต่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  

4. หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
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ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ 
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5. หน่วยงานเอกชน หน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ 
6. เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรมสรรพสามิต 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบ 

1. รองอธิบดี  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต 
2. เลขานุการกรม คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิตและ

เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรม
สรรพสามิต 

3. - ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
- ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี 
- ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
- ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
- ผู้อ านวยการส านักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
- ผู้อ านวยการส านักบริหาร 

การคลังและรายได้ 
- ผู้อ านวยการส่วนอุทธรณ์ ส านัก

กฎหมาย 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรม
สรรพสามิต 

4.. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรม
สรรพสามิต  

5. บรรณารักษ์ช านาญการ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 

- มีการแจ้งความ
ประสงค์ขอดูข้อมูล
มาท่ีกรม
สรรพสามิต 

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

2.  
 
 

1 วัน ผู้ขอข้อมูลแสดง
บัตรและ จนท. 
ตรวจสอบสถานะ 

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

3.  
  
 
 

1 วัน จนท.ตรวจสอบว่า
มีข้อมูลที่ร้องขอ
หรือไม่ 

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

4.  
 
 
 

1 วัน ผู้ขอข้อมูลกรอก
แบบฟอร์มยื่นต่อ 
จนท. 

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

5.  
 
 

 1 – 5 วัน - กรณีท่ีมีข้อมูล 
จนท.จะค้นหา
ข้อมูล 

- กรณีท่ีไม่มีข้อมูล
จนท.จะประสาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
ข้อมูลต่อไป 

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

6.  
 
 

 1 วัน - หลังจากพบ
ข้อมูลจะน า
ข้อมูลนั้นเสนอ 
ลก. หรือผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นไป
พิจารณาอนุมัติ 

- กรณีไม่พบข้อมูล
เมื่อได้รับข้อมูล
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะ
ติดต่อนัดหมายผู้
ขอข้อมูลมาฟัง

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
หน่วยงานต่างๆ ขอดูข้อมูลฯ 

แสดงบัตร ปชช./บัตรข้าราชการ 

ตรวจสอบ มี ไม่มี 

กรอกแบบฟอร์มค าขอ กรอกแบบฟอร์มค าขอ 

ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

เสนอเลขานุการกรม
หรือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นไปพิจารณาอนุมัติ 

ติดต่อนัดหมาย              
มาฟังผลค าขอ 
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ผล 
7.  

 
 
 

 2 วัน 
(ติดต่อนัด
หมาย) 

 
1 วัน 
(ถ่าย

ส าเนา) 

- เมื่อ ลก. 
พิจารณาอนุมัติ 
จนท. จะติดต่อ
นัดหมายผู้ขอ
ข้อมูลเพ่ือมาฟัง
ผลค าขอ 

- ถ่ายส าเนาให้ผู้
ขอข้อมูล 

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

8.  
 
 

1 วัน 
 

- ถ่ายส าเนา/
รับรองส าเนา 

จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

9.  
 
 

1 วัน - รับรองส าเนา จนท.ประจ า
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ติดต่อนัดหมาย 

มาฟังผลค าขอ 
ถ่ายส าเนา 

ถ่ายส าเนา รับรองส าเนาถูกต้อง
ถูกต้อง 

รับรองส าเนาถูกต้อง
ถูกต้อง 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
หน่วยงานต่างๆ ขอดูข้อมูลฯ 

แสดงบัตร ปชช./บัตรข้าราชการ 

ตรวจสอบ มี ไม่มี 

กรอกแบบฟอร์มค าขอ กรอกแบบฟอร์มค ำขอ 

ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ประสำนหน่วยงำน                  
ที่เก่ียวข้อง 

เสนอเลขานุการกรม
หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้นไปพิจารณา 

ติดต่อนัดหมาย              
มาฟังผลค าขอ 

รับรองส ำเนำถูกต้อง
ถกูต้อง 

ติดต่อนัดหมาย              
มาฟังผลค าขอ 

ถ่ายส าเนา 

ถ่ำยส ำเนำ 

รับรองส ำเนำถูกต้อง
ถกูต้อง 
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กำรติดตำมประเมินผล 
1. ท าแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
3. แนวทางการปฎิบัติงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
4. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  

พ.ศ. 2551 
5. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. แบบฟอร์มการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
ผู้จัดท ำ: นางสาวชฎาวรรณ  จันทวินัย ผู้อนุมัติ:  
ต ำแหน่ง: บรรณารักษ์ช านาญการ ต ำแหน่ง:  
วันที่จัดท ำ 19 ธันวาคม 61 วันที่อนุมัติ  
 


