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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

ทรงพระเจริญ
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	 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	 พบกับ	 Excise	 Newsletter	 ฉบับประจ�าเดือนสิงหาคม	 
พ.ศ.	2562	ซึ่งเป็นเดือนที่เป็นมหามงคลกับปวงชนชาวไทย	เป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติ	
นั่นก็คือวันที่	 12	 สิงหาคม	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ในโอกาสนี้กรมสรรพสามิตได้จัด 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร	 น�าโดยคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 
และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน	 ติดตามชมภาพอันน่า
ประทับใจได้ภายในเล่ม	 ต่อกันด้วยบทความที่มีสาระประโยชน์เรื่องระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการควบคุมก�ากับดูแลราคาขายปลีกแนะน�า	ซึ่งเขียนโดย	ดร.ธิบดี	วัฒนกุล	
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 และกรมสรรพสามิตได ้ให ้การต ้อนรับคณะท�างาน 
ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ	สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	 
ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่	 1	 การประเมินตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์	 และขั้นตอนที่	 2	 การตรวจประเมินรายงานผลการด�าเนินการพัฒนาองค์กร	
บทความครอบครัวอบอุ่นเรื่อง	“ภูมิคุ้มกันทางใจ”	และอีกเช่นเคยกับรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
ดีเด่นประจ�าเดือนกรกฎาคม	2562	ต่อด้วยบทความเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	ใครก็ขอดูได้	
และมองย้อนเลนส์	ติดตามต่อได้ภายในเล่ม

บทบรรณาธิการ
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

พิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการควบคุมก�ากับดูแลราคาขายปลีกแนะน�า

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะท�างานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

ภูมิคุ้มกันทางใจ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2562

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้

มองย้อนเลนส์
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

3

	 นายพชร 	 อ นันตศิลป ์ 	 อธิ บดีกรมสรรพสา มิต 	 เป ็ นปร ะธาน ในพิธี ถวายพระพรชั ยมงคลและลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 87	 พรรษา	 
12	สิงหาคม	2562	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต	
เม่ือวันท่ี	9	สิงหาคม	2562



44
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	 นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	น�าคณะผู้บริหารระดับสูง	และข้าราชการกรมสรรพสามิต	เข้าร่วมในพิธีท�าบุญตักบาตร
และพิ ธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนาง เจ ้ า สิริ กิ ต์ิ 	 พระบรมราชิ นีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง 	 เ น่ือง ในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	87	พรรษา	12	 สิงหาคม	2562	 โดยมี	นายอุตตม	สาวนายน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธาน 
ในพิธีดังกล่าว	ณ	กระทรวงการคลัง	เม่ือวันท่ี	9	สิงหาคม	2562

พิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
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ธิบดี วัฒนกุล
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการควบคุมก�ากับดูแล
ราคาขายปลีกแนะน�า

 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ก�าหนดให ้ราคาขายปลีกแนะน�าเป ็นฐานภาษีสรรพสามิต  
โดยกรมสรรพสามิตได้จัดท�าระบบสารสนเทศเพื่ออ�านวยความสะดวกในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�า ทั้งในด้านผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น�าเข้า ซึ่งสามารถเลือกแจ้งราคาขายปลีกแนะน�าผ่านอินเทอร์เน็ต หรือส�านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ดังน้ี

1. กระบวนงานการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�า : ระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
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2. กระบวนงานการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�า : ณ ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่
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  การก�ากับดูแลและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน�า โดยการส�ารวจราคาขายปลีกจากสถานที่จ�าหน่ายสินค้า ซ่ึงมีชนิด
และรายละเอียดของสินค้าจ�านวนมาก ดังนั้น เพื่ออ�านวยความสะดวกและถูกต้องรวดเร็วในการส�ารวจราคาขายปลีก  
กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการส�ารวจราคาขายปลีกผ่าน Mobile Application ดังนี้

  ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศของทั้ง 3 กระบวนงานข้างต้น จะช่วยอ�านวยความสะดวก ทั้งในส่วนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้น�าเข้า และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�าที่มีความสะดวก ง่ายต่อการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�า
พร้อมทั้งลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาขายปลีกแนะน�า ซ่ึงจะเป็นการช่วยน�าข้อมูล
ที่ถูกต้องเข้าสู ่ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้งานเชื่อมโยงในระบบงานอื่นๆ รวมทั้งการส�ารวจราคาขายปลีกจะเป็นฐานข้อมูล 
เพื่อใช้ตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน�าของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น�าเข้า ในส่วนของราคาขายปลีกแนะน�าไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงหรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาดต่อไป

3. กระบวนงานการส�ารวจราคาขายปลีก : ผ่าน Mobile Application
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กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะท�างาน
ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

	 นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	ให้การต้อนรับคณะท�างานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ	สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่	1	การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์	และขั้นตอนท่ี	2	
การตรวจประเมินรายงานผลการด�าเนินการพัฒนาองค์การ	 ในการน้ี	 ได้จัดให้มีการน�าเสนอผลงานต่อคณะท�างานตรวจประเมินฯ	 
โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและน�าเสนอผลงาน	ณ	กรมสรรพสามิต	เม่ือวันท่ี	14	สิงหาคม	2562
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	 ลูกจะค่อยๆ	 ซึมซับความรัก	 ความหวังดี	 ความห่วงใยซ่ึงกันและกัน 

ที่คุณพ่อคุณแม่แสดงออกได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ	 เลยนะคะ	 เพียงคุณพ่อ 

คุณแม่สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วยวิธีดังต่อไปนี้

ความรัก และความห่วงใย

	 กอ่นทีจ่ะมาเป็นครอบครัว	ความรักยอ่มเกดิขึน้ในหวัใจของคนสองคน 

ก่อนนั่นก็คือ	 สามีและภรรยา	 แต่พอเวลาผ่านไปเม่ือมีลูกน้อยเพิ่ม 

เข้ามา	จากความรักของคนสองคนกจ็ะกลายเป็นความรกัระหวา่งคน	3	คน 

นัน่กคื็อ	พอ่	แม	่และลกู	แตก่ม็ีไม่น้อยเหมือนกนันะคะ	ทีพ่อ่กบัแมต่า่งฝ่าย 

ต่างมอบความรักให้แก่ลูกจนหมด	 แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดรักซ่ึงกัน

และกันแล้ว	 จริงอยู่ที่ความรักนั้นยังคงอยู่	 แต่หากเราไม่แสดงออกมา 

ให้อีกฝ่ายรับรู้เลย	แบบนี้ไม่ดีต่อสถาบันครอบครัวอย่างยิ่ง

	 ดงัน้ันเมือ่รักแล้วควรแสดงออกทางกาย	ทางวาจาดว้ย	เช่น	บอกรักกนั

ทุกวัน	โอบกอด	จูบแสดงความห่วงใย	ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการกระชับ

สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อ	 แม่	 ลูกให้แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน	 แต่หากคุณพ่อ 

คุณแม่เขินกันและกัน	 ไม่กล้าแสดงออกแล้วล่ะก็	 อย่างน้อยขอให้มีการ 

พูดคุย	ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันทุกวันบ้างก็ช่วยได้

ความไว้วางใจ

	 ครอบครัวอบอุ่นไม่เพียงแค่ต้องการความรักอย่างเดียว	 แต่ยัง

ต้องการความไว้วางใจ	 ความซื่อสัตย์ต่อกันและกันด้วย	 หากครอบครัว

ไหนที่ขาดความไว้วางใจซ่ึงกันและกันแล้ว	 ความระหองระแหง	 ความ 

ไม่มั่นคงในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นตามมาได้

เวลา

	 เราคงเคยได้ยินคำาพูดที่ว่า	เงินคือพระเจ้า	กันใช่ไหมคะ	แต่สิ่งที่สำาคัญ

ย่ิงกว่าเงินกลับกลายเป็นเวลาค่ะ	 เวลาธรรมดาๆ	 ที่ไม่ต้องซ้ือหามาให้

เปลืองสตางค์นี่แหละค่ะ	 เพียงแค่คุณเสียสละเวลาของตัวเองวันละ	1-	2	

ช่ัวโมงเพื่อมอบให้กับครอบครัว	 โดย1-2	 ช่ัวโมงที่ว่าน้ันต้องมีการทำา

กิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะ	ต้องทำาให้เป็นเวลาที่มีค่า	เช่น	เอาไว้เล่นกับลูก	

อ่านนิทานให้ลูกฟัง	หรือแม้กระทั่งการอบรมสั่งสอนลูก	ฯลฯ	รับรองค่ะ 

ว่าเพียงแค่เวลาอันน้อยนิดน่ีแหละค่ะ	 จะเป็นการเพิ่มความอบอุ่น 

ให้กับครอบครัวได้อย่างดี	 และทางที่ดีท่ีสุดคุณพ่อคุณแม่ควรกำาหนด 

วนัหนึง่ของสปัดาห์ใหเ้ป็นวนัของครอบครวั	ทำาใหก้ลายเปน็วนัพเิศษของ 

ครอบครัวประจำาสัปดาห์นอกเหนือไปจากวันท่ี14	 เมษายนจะดีกว่า	 

(ขอกระซิบบอกนะคะวา่	หลายๆ	บา้นเขากม็วีนัครอบครัวของเขาเองแล้วนะ) 

ครอบครัวไหนมีแล้วยกมือขึ้น

ละเว้นความรุนแรง

	 ทกุสิง่ทุกอย่างบนโลกใบน้ีล้วนพดูคุยกนัไดด้ว้ยเหตุผล	โดยท่ีไม่จำาเป็น

ต้องลงไม้ลงมือกันเลยล่ะค่ะ	 ขอเพียงแค่ความเข้าใจ	 ความรัก	 และรู้จัก

ยับยั้งอารมณ์เท่านั้นเอง	ความรุนแรงไม่เพียงสร้างบาดแผลบนร่างกาย

เท่านั้น	 แต่ยังสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับเจ้าตัวเล็กได้อีกด้วยนะคะ 

คุณพ่อคุณแม่

การให้อภัย

	 ทกุคนล้วนเคยทำาผดิพลาด	แตส่ำาหรับคนในครอบครัวแล้ว	หากความ

ผดิพลาดน้ันไม่ร้ายแรงเสยีจนถงึข้ันคอขาดบาดตายแล้วล่ะก	็การใหอ้ภยั

และเปดิโอกาสใหอ้กีฝา่ยไดท้ำาในสิง่ทีถ่กูท่ีควร	รวมทัง้มโีอกาสไดป้รบัปรงุ

ตัวน่ันแสดงถึงความมีน้ำาใจต่อกัน	 นอกจากนี้การให้กำาลังใจ	 หรือการ

ปลอบประโลมซึง่กนัและกนั	กช็ว่ยทำาใหค้วามรัก	ความอบอุน่หย่ังรากลึก

ลงไปในจติใจ	และค่อยๆ	ถา่ยทอดไปสูเ่จา้ตัวเล็กทีก่ำาลังนอนออ้แออ้ยู่ดว้ย

นะคะ	นี่แหละค่ะ	มหัศจรรย์ของความรัก

 หากลูกน้อยเติบโตมาในครอบครัวท่ีอบอุน่	มคีวามรักใคร่กลมเกลียวกนั 

ก็เท่ากับคุณได้สร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับลูกแล้ว

ภูมิคุ้มกันทางใจ

ขอบคุณบทความ www.momster.in.th
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ส�านกัตรวจสอบ	ป้องกนัและปราบปราม
ประจ�าเดอืน	กรกฎาคม	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 นายนติกิานต์	วฒันพานชิ เจ้าพนกังานสรรพสามติช�านาญงาน 37 	1,836,234.24	 • คดยีาสูบ	ปรบั	37	คดีี

2 นายชมุ	โบกธรรม์ เจ้าพนกังานสรรพสามติช�านาญงาน 38 	1,059,111.80	 • คดสีรุา	ปรบั	38	คดี

3 นายวริตัน์	เกศชยัชนา เจ้าพนกังานสรรพสามติช�านาญงาน 19 	821,923.44	 • คดยีาสูบ	ปรบั	18	คดี
• คดยีาเส้นปรงุ	ปรบั	1	คดี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายสวโรจน์	โฉมงาม เจ้าพนกังานสรรพสามติช�านาญงาน 2 	7,212,457.00	 • คดยีาสูบ	ปรบั	1	คดีี
• คดนี�้าหอม	ปรบั	1	คดีี

2 นายดรณ์	บญุรอด เจ้าพนกังานสรรพสามติช�านาญงาน 3 	3,926,400.00	 • คดยีาสูบ	ปรบั	3	คดีี

3 จ.ส.อ.ธรีะ	กองล�าเจยีก เจ้าพนกังานสรรพสามติช�านาญงาน 15 	1,219,813.59	 • คดสีรุา	ปรบั	3	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	คดีี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	11	คดีี
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	 มีมาอีกแล้วครับกับประโยคนี้	 “เป็นเอกสารราชการ”	
“ไม ่แจ ้งเหตุผลในการขอ”	 นายสนใจได ้มีหนังสือถึง
องค ์การบริหารส ่วนต�าบลหนองแคขอข ้อมูลข ่าวสาร 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างส�าเนาฎีกาและเอกสารประกอบ
ฎีกาเบิกจ่ายที่ร ้านหินทรายพานิช	 โดยนายสนใจที่เป็น 
ผู้จัดการท�าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแค
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 -	 2561	ทุกโครงการ	นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแคมีบันทึกต่อท้ายหนังสือ
ค�าขอวันเดียวกันปฏิ เสธการเป ิดเผยข ้อมูลข ่าวสาร 
ด้วยเหตุผลว่าเป็นเอกสารของทางราชการและนายสนใจ
ได้แจ้งความจ�าเป็นในการขอนายสนใจจึงมีหนังสืออุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	 องค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองแค	 มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสาร 
ตามที่นายสนใจมีค�าขอไปและชี้แจงสรุปได้ว่าพิจารณา
แล้วเห็นว ่าผู ้ขอกับพวกไม ่แจ ้งวัตถุประสงค ์	 เหตุผล 
ข้อเท็จจริงในการขอข้อมูลข่าวสาร	 ซึ่งเป็นการขอแบบ 
โดยรวมไม่ระบุว่าโครงการมีข้อบกพร่องตรงไหนอย่างไร
และเอกสารที่ขอก็มีจ�านวนมากเกินความจ�าเป็น	 จึงได้
ปฏิเสธคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
เห็นว ่าข ้อมูลข ่าวสารตามที่นายสนใจได ้มีค�าขอนั้น 
เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงาน
ของรัฐ	 ไม่มีข ้อความที่เข ้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ที่หน ่วยงานจะมีค�าสั่งมิให ้ เป ิดเผยได ้ตามมาตรา	 5	 
ประกอบกับข้อมูลข่าวสารตามค�าขอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ ้างที่จัดให ้ประชาชนเข ้าตรวจดูได ้ตาม
มาตรา	 9	 (8)	 ทั้งนี้	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแค 

อาจใช้ดุลพินิจปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้อื่นซึ่งการ 
เปิดเผยอาจเป็นการรุกล�้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร	และถ้า 
เห็นว่าเอกสารที่ขอมีจ�านวนมากเป็นภาระแก่หน่วยงาน 
ในการถ่ายเอกสาร	 ก็ให้นายสนใจจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ขอส�าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีค�ารับรองส�าเนา 
ถูกต ้องตามประกาศคณะกรรมการข ้อมูลข ่ าวสาร 
ของราชการ	เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส�าเนา
หรือขอส�าเนาที่มีค�ารับรองถูกต้องของข ้อมูลข ่าวสาร 
ของราชการ	 พ.ศ.	 2542	 จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองแคเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องให้นายสนใจ

	 ขออธิบายเพิ่มเติมหน ่อยครับว ่าตามมาตรา	 11	 
ก�าหนดว่านอกจากข้อมูลข่าวสารที่จัดไว ้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูหรือค้นคว้าแล้ว	 ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสาร
อื่นใดของราชการก็ให ้หน ่วยงานของรัฐผู ้ รับผิดชอบ 
จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ในเวลาอันสมควร	 ซึ่งมีมติ 
คณะรั ฐมนตรี ก� าหนดว ่ าภาย ในสิ บห ้ า วั น 	 ค� า ว ่ า	 
“บุคคลใด”	 หมายถึงใครก็ได ้ครับไม ่จ�าเป ็นว ่าต ้อง 
เป ็นผู ้ ป ระกอบการรับ เหมาก ่อสร ้ า งจึ งจะขอ เรื่ อง 
ก ่อสร ้างได ้ 	 และไม ่ต ้องแจ ้งวัตถุประสงค ์ในการขอ 
เอกสารด ้วย	 หากมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	
หารือไปได ้ที่ส�านักงานคณะกรรมการข ้อมูลข ่าวสาร 
ของราชการ 	 ส� านั ก งานปลัดส� านั กนายกรั ฐมนตร	ี 
0	2283	4678	www.oic.go.th

เอกส�รจัดซื้อจัดจ้�ง ใครก็ขอดูได้

วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”
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มองย้อนเลนส์

นายธรรมศักดิ์	 ลออเอี่ยม	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง 
สรรพสามิต	 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิด 
เกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 ส�านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมประมง	กรมเจ้าท่า	กรมศุลกากร	กรมสรรพากร	ศรชล.	กองทัพเรือ 
และกรมสรรพสามิต	เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว	ณ	โรงแรม	เดอะแฟร์เฮ้าส์ 
บีช	 รีสอร์ท	 แอนด์	 โฮเต็ล	 อ.เกาะสมุย	 จ.สุราษฎร์ธานี	 เมื่อวันที่	 
19	กรกฎาคม	2562

โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปราม
การกระทำาผดิเกีย่วกบัปโิตรเลยีมของหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดี	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต	เป็นประธานในการประชุมหารือ
แนวทางการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษี 
สรรพสามิตรถจักรยานยนต์	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต	และผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	
24	กรกฎาคม	2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ส่งเสริมเกษตรกรให้ เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน 
การปลูกยาสูบ ครั้งที่ 1

การประชมุหารอืแนวทางการกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข
ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกร 
ให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ	ครั้งที่	1	โดยมีผู้บริหาร	
ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต 
เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2562
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นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
เปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื ่อง	 “สถาบันพระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย”	 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา	 904	
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	 “หลักสูตร
หลักประจ�า”	รุ่นที่	3/2562	“เป็นเบ้า	เป็นแม่พิมพ์”	เป็นวิทยากร
เผยแพร่ความรู้	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	 ณ	 อาคารหอประชุม 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2562

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการเปิดโครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 นักสืบสวนปราบปราม
สรรพสามิต	ระดับสงู	(สรรพสามิตต์พิทักษ์)	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ 
และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว	ณ	 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปราม
สรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์)

นายธรรมศักดิ์	 ลออเอี่ยม	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
สรรพสามิต	 เป ็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูล
ข ่าวสารของราชการ	 กรมสรรพสามิต	 ครั้งที่	 3/2562	 โดยมี
ข ้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร ่วมการประชุม 
ดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุม	 2	 ชั้น	 5	 กรมสรรพสามิต	 เมื่อวันที่	 
8	สิงหาคม	2562

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2562
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