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เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
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	 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	พบกับ	Excise	Newsletter	ในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2562	
นับ เป ็ น เดื อนมหามงคลของคนไทยทั้ งประ เทศกับวั น เฉลิมพระชนมพรรษา	 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 28	 กรกฎาคม	 2562	 ในการนี้กรมสรรพสามิต	 น�าโดย 
นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 ร ่วมด้วยคณะผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	 
และเจ้าหน้าที่จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 ณ	 อาคารส�านัก 
ตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	และได้เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร
และพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	67	พรรษา	ณ	กระทรวงการคลัง	ซึ่งเราได้น�าภาพภายในพิธี
มาให้ได้ชมกัน	ต่อด้วยบทความเรื่อง	ระบบคัดเลือกรายผู้ประกอบการในการตรวจสอบ
ภาษี	 บรรยากาศการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการของกรมสรรพสามิต	บทความครอบครัวเรื่อง	12	ข้อควรท�าสร้างครอบครัว
กลมเกลียว	 บทความเรื่อง	 รู้หน้าไม่รู ้ใจ	 และอีกเช่นเคยกับรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	
ประจ�าเดือนมิถุนายน	 2562	 และมองย้อนเลนส์	 ทางเราก็น�ามาให้ติดตามต่อได  ้
ภายในเล่ม
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	 นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	 
พิธีลงนามถวายพระพร	เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	67	พรรษา	28	กรกฎาคม	2562	และพิธีปลูกต้น
รวงผ้ึง	 ต้นไม้ประจ�ารัชกาลท่ี	 10	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	 อาคารส�านัก 
ตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	กรมสรรพสามิต	เม่ือวันที่	26	กรกฎาคม	2562

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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	 นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	น�าคณะผู้บริหารระดับสูง	และข้าราชการกรมสรรพสามิต	เข้าร่วมในพิธีท�าบุญตักบาตร
และพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 67	พรรษา	 28	 กรกฎาคม	
2562	 โดยมี	 นายอุตตม	 สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว	ณ	 กระทรวงการคลัง	 เมื่อวันท่ี	 26	
กรกฎาคม	2562

พิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
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ธิบดี วัฒนกุล
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

ระบบคัดเลือกรายผู้ประกอบการ
ในการตรวจสอบภาษี

 ในปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้ปฏิรูปโครงสร้างระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม ่
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และจัดท�าเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 
2560 โดยวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายฉบับใหม่เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล และลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ สาระส�าคัญของกฎหมายฉบับใหม่ได้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงในหลายๆ ส่วน ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
กับการตรวจสอบและประเมินภาษีพบว่าสินค้าและบริการตามกฎหมายฉบับใหม่ทั้งหมด ได้แก่ สุรา ยาสูบ สินค้าและบริการ 
หลายประเภท เช่น รถยนต์ น�้ามัน เป็นต้น หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียภาษีไม่ครบถ้วนจะต้องถูกประเมินภาษีย้อนหลัง 
(Post Audit) จากบริบทข้างต้นท�าให้ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีมีความส�าคัญและมีปริมาณงานที่มาก 

 กองก�ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตระหนักถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการคัดเลือกรายผู้ประกอบการที่มีความ 
สุ่มเส่ียงในการช�าระภาษีไม่ครบถ้วน เพ่ือรวบรวมแผนในการตรวจสอบภาษีประจ�าปีเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัต ิ
แผนประจ�าปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการตรวจสอบภาษีรองรับกฎหมายใหม่ จึงสร้างนวัตกรรมการน�าเอา
เทคโนโลยีใหม่มาพัฒนากระบวนการ และรูปแบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพการท�างาน รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย  
จึงจัดท�า “ระบบงานการคัดเลือกรายผู้ประกอบการ” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อรองรับระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ภายใต้ก�าลังคนในต�าแหน่งตรวจสอบภาษีที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด หลักความคุ ้มค่า  
(Cost-Effectiveness) หลักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และหลักความโปร่งใส (Transparency) โดยมีหลัก
ในการด�าเนินงานดังน้ี

 1. จัดท�าฐานข้อมูลผู ้ประกอบการ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู ่ ได้แก่ ระบบทะเบียนสรรพสามิต ระบบรายได้  
  และฐานข้อมูลการตรวจสอบภาษีซึ่งมีอยู ่แล้ว น�ามาประยุกต์รวมศูนย์ (Integrate data) เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่มี 
  ความสมบูรณ์และสามารถน�ามาวิเคราะห์หาความเสี่ยงต่อไป

 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลข้างต้น และจัดกลุ ่มผู ้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตโดยแบ่งเป็น 2 กลุ ่ม ได้แก่  
  กลุ่มผู้ประกอบการช้ันดีและช้ันมีความเสี่ยง

 3. จัดท�าแผนการตรวจสอบภาษี ตามกลุ่มผู้ประกอบการชั้นดีและชั้นมีความเส่ียง

 หลังจากกรมสรรพสามิตได้ด�าเนินการจัดท�าระบบดังกล่าว ระบบสามารถสร้างเง่ือนไขในการคัดเลือกรายส�าหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น�าเข้า/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ โดยมีเง่ือนไข 4 เง่ือนไข ดังนี้

 1. ผู ้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น�าเข้า และผู้ประกอบกิจการสถานบริการท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ได้เข้าตรวจสอบภาษีเป็นระยะ 
  เวลา 3 ปี (36 เดือน โดยก�าหนดเป็น Default ของระบบงาน)

 2. การช�าระภาษีที่ผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันกับงบประมาณปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

      2.1 จ�านวนเงินท่ีช�าระภาษีต่อปี ท่ีสูง/ต�่ากว่า จ�านวนร้อยละที่เจ้าหน้าที่ก�าหนด

      2.2 จ�านวนเงินท่ีไม่มาช�าระภาษีตามก�าหนดเวลา (ช�าระภาษีไม่สม�่าเสมอ)

 3.  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น�าเข้า และผู้ประกอบกิจการสถานบริการรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน

 4. ก�าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น จากนโยบายให้ด�าเนินการตรวจสอบเป็นการเฉพาะรายหรือหน่วยงานภายนอกส่งรายชื่อ 
  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมให้ด�าเนินการตรวจสอบภาษี เป็นต้น
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 ระบบงานการคัดเลือกรายผู้ประกอบการ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยประเมินความเส่ียงหรือสถานะของผู้ประกอบการได้อย่าง
แม่นย�า และเจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก  
จาก 5 เดือน เหลือ 1 เดือน ท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้เวลาในการท�างานด้านการตรวจสอบผู้ประกอบการได้จ�านวนราย 
เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลถึงภาษีที่เพิ่มข้ึนด้วย และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษี ให้สอดรับกับกฎหมายภาษี 
สรรพสามิตฉบับใหม่ซึ่งมีฐานผู ้ประกอบการที่ต้องได้รับการก�ากับและตรวจสอบอย่างทั่วถึง และยังลดการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบภาษี นอกจากนั้นยังส่งผลทางอ้อมให้ผู้ประกอบการเกิดความ 
เชื่อมั่นในระบบการก�ากับและตรวจสอบภาษีว่ามีความเสมอภาค เกิดทัศนคติที่ดีต่อการช�าระภาษี และให้ความร่วมมือ 
ในการตรวจสอบภาษีอย่างเข้าใจ จึงสามารถส่งเสริมฐานะทางการคลังของประเทศได้อย่างย่ังยืน ส�าหรับระบบงาน 
ดังกล่าวน้ียังสามารถท่ีจะน�าไปต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานอื่นๆ ที่เ ก่ียวข้องกับงานด้านการก�ากับ 
และตรวจสอบภาษี 

แผนภาพกระบวนการด�าเนินงาน (Process Flow Diagram)
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การประชุมโครงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ของกรมสรรพสามิต

	 นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว	ณ	ห้องแกรนด์ฮอลล์	2	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร	เม่ือวันท่ี	5	กรกฎาคม	2562

9
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12  ข้อควรทำาสร้างครอบครัวกลมเกลียว

	 ครอบครัวท่ีดีเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการใช้ชีวิต	 การอยู่ร่วมกัน 
ในครอบครัว		บางคร้ังอาจจะไมใ่ชแ่คค่นสองคน		บางครอบครัวอยูร่่วมกนั 
หลายรุ่นทั้งคนชรา	วัยทำางาน	วัยรุ่น	วัยเด็ก	ต่างคนต่างมีความคิดเห็น	
การใช้ชีวิต	หรือพื้นที่ส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป

	 ดังนั้น	 เราจึงต้องมีวิ ธีการปรับตัวเข้ากันเพื่อให้บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยความรัก	 ความสุข	 ทำาให้คนในครอบครัว 
เกิดความสุขความสบายใจในการอยู่ร่วมกัน

วิธีสร้างครอบครัวกลมเกลียว

ขอบคุณบทความจาก healthandtrend.com
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	 1.	 ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน

	 2.	 รักและห่วงใย	รู้จักอาทร	และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

	 3.	 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

	 4.	 ช่วยงานบ้านด้วยความเต็มใจ

	 5.	 รู้จักฟังผู้อื่นพูดและรู้จักยอมรับในความคิดของผู้อื่น

	 6.	 ไม่ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องหรือบุคคลในครอบครัว

	 7.	 ไม่เอาแต่ใจตัวเอง	มีเหตุผล	ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา

	 8.	 ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวเมื่อไม่พอใจ

	 9.	 เคารพนับถือ	มีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่	ญาติผู้ใหญ่

	10.	 มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อ	เสียสละ	และให้อภัย

	11.	 เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัว

	12.	 สมาชิกในครอบครัวร่วมรับผิดชอบการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของครอบครัว

	 อาจจะเป็นหลักการท่ีได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆ	 ไม่ได้มีอะไรพิเศษ 
ไปกว่าปกติ	 แต่สิ่งท่ีสมาชิกทุกคนพึงกระทำา	 คือ	 พิจารณาตัวเอง 
ว่าเรายังไม่ได้ข้อไหนบ้าง	 แล้วตั้งใจปรับเปล่ียนตัวเองเพ่ือครอบครัว 
ที่อบอุ่นของเราค่ะ
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	 ผมไปซื้อที่ดิน	 3	 แปลง	 และลงทุนก่อสร้างอาคาร 
ไปแล้ว	แต่ได้รับโอนมาแค่	1	แปลง	จะใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ช่วยได้อย่างไร

	 นายสายไปท�าสัญญาจะซื้อขายที่ดินจ�านวน	 3	 แปลง
กับนายบ่ายและนางสาวเย็นเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์
สองชั้น	3	คูหา	สร้างเสร็จก็จะขายเอาก�าไรต่อไป	จึงมอบหมาย 
ให้ทั้งสองคนน�าแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารพาณิชย ์
ที่นายสายจัดท�าขึ้น	 ไปยื่นขออนุญาตก่อสร ้างอาคาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 คือ	 เทศบาลต�าบลพญาเม็งราย	
และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้	นายสายจึงลงมือก่อสร้าง
อาคารและช�าระค่าซื้อที่ดินบางส่วนให้แก่บุคคลทั้งสอง	 
ซึ่งส่งมอบโฉนดที่ดิน	 1	 แปลง	 ให้นายสาย	 ต่อมาก็เป็น
เวลาป ีกว ่าๆ	 การก ่อสร ้างเสร็จเรียบร ้อย	 นายสาย 
จึงประกาศขายทั่วไป	พร้อมทั้งขอให้นายบ่ายและนางสาว
เย็นโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เหลืออีก	 2	 แปลง	 ถึงตรงนี้ 
นายสายเข่าอ่อนเลยครับ	เพราะทั้งสองคนได้โอนขายที่ดิน
ทั้งสองแปลงไปให้นางค�่าแล้วก่อนจะครบสัญญาจะซื้อขาย	
นายสายจึงยื่นฟ้องทั้งสองคนเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัด
เทิง	 ซึ่งศาลให้ทั้งสองคนชดใช้เป็นเงิน	 1.8	 ล้านบาท	 
แต่นายสายต้องการอุทธรณ์	 จึงได้มีหนังสือถึงเทศบาล
ต�าบลพญาเม็งรายขอข้อมูลข่าวสารแบบแปลนก่อสร้าง
ต าม ใบอนุญาต เลขที่ 	 3 1 / 2 5 5 8 	 เพื่ อ ยื่ น อุ ท ธ รณ ์	 
แต่เทศบาลต�าบลพญาเม็งรายปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล
ด้วยเหตุผลว่า	เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	นายสายจึงมีหนังสือ
อุทธรณ์ต ่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเป ิดเผยข ้อมูล
ข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	 เทศบาล
ต�าบลพญาเม็งรายมีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารไปประกอบ
การพิจารณา	แต่ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ปฏิเสธ
การเปิดเผยเพิ่มเติมว่าอย่างไร

	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า	
ข้อมูลข่าวสารแบบแปลนก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่	
31/2558	 มิใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	 ตามมาตรา	 4	 
และมาตรา	24	ที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส ่วนบุคคลที่อยู ่ ในความควบคุมดูแลของตนต ่อผู ้อื่น	 
โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือเจ้าของของข้อมูล
ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้	 ตามพระราชบัญญัติ
ข ้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 แต่เป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานรัฐ 
ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	 ตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	 และอาคารได้ก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว	 การเปิดเผยไม่ท�าให้การบังคับใช้กฎหมาย
เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้	
ตามมาตรา	 14	 (2)	 ประกอบกับนายสายเป็นผู ้มีส่วนได ้
ส่วนเสียโดยตรง	 จึงควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้
ปกป้องสิทธิของตน	การเปิดเผยจะแสดงถึงความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ข้อมูลข่าวสารจึงเปิดเผยได้	 จึงวินิจฉัย 
ให้เทศบาลต�าบลพญาเม็งรายเปิดเผยแบบแปลนก่อสร้าง
ตามใบอนุญาตเลขที่	31/2558	พร้อมให้ส�าเนาที่มีค�ารับรอง
ถูกต้องให้นายสาย

	 ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
ท้องถิ่น	 หากได้รับค�าขอข้อมูลข่าวสารแบบนี้	 มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	พ.ศ.	2540	หารือไปได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ข ้ อมู ลข ่ าวสารของราชการ 	 ส� านั กงานปลัดส� านั ก 
นายกรัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

รู้หน้าไม่รู้ใจ
วีระเชษฐ์ จรรยากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

“เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจ�าเดือน	มิถุนายน	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

ลำาดับ ชื่อ ตำาแหน่งและสังกัด
จำานวน
คดี

เงินค่าปรับ หมายเหตุ

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายวิชาญ	ครพิทักษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 33 	1,473,213.64	 • คดียาสูบ	ปรับ	33	คดีี

2 พ.อ.อ.วุฒิชัย	ฟองชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 15 	640,566.08	 • คดียาสูบ	ปรับ	15	คดี

3 นายอิสรา	สถิตยุทธการ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 13 	633,121.75	 • คดีสุรา	ปรับ	7	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	6	คดี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายธรีชัพงศ์	อนิทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 4 	2,547,806.00	 • คดนี�้ามนั	ปรบั	4	คดีี

2 นายพรชัย	ไชยสงวนสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 2 	1,467,750.00	 • คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	2	คดีี

3 นายนเรศ	ทองเต็ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 12 	1,281,338.00	 • คดยีาสูบ	ปรบั	8	คดีี
• คดไีพ่	ปรบั	2	คดีี
• คดแีบตเตอรี่	ปรบั	2	คดีี
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มองย้อนเลนส์

นายวรวรรธน์	ภิญโญ	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานในการ
ประชุมเกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษีสรรพสามิต	 และเงินกองทุนต่างๆ	
ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต	 เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 
ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	
2562

การประชุมเกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษีสรรพสามิต 
และเงินกองทุนต่างๆ ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 น�าคณะผู้บริหาร	
ข้าราชการกรมสรรพสามิต	ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนา
โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	ครบรอบ	80	ปี	ณ	ลานอเนกประสงค์	
โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2562

การจดักจิกรรมประชาสมัพันธส์รรพสามติเพ่ือสงัคม

งานวนัสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามติ ครบรอบ 80 ปี

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม	โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยการถวายปัจจัยเพื่อบ�ารุงวัดอัมพวัน	 
การมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนอัมพวันศึกษา	 ซึ่ ง เป็นเงิน
รายได้จากการจัดงานวันสงกรานต์	 สืบสานประเพณีไทยของ 
กรมสรรพสามิตที่ผ่านมา	 การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน	
จ�านวน	 30	 ทุน	 การจัดกิจกรรมสันทนาการ	 มอบของที่ระลึก 
และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	 โดยมีคณะผู้บริหาร	
ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าว	ณ	โรงเรียนอัมพวันศึกษา	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	
28	มิถุนายน	2562	
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นางสดศรี 	 พงศ์อุทัย	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร 
การจัดเก็บภาษี	 คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมโครงการ	 MOF	 Innovat ion	 Ta lk	 
“Igni te	 Your	 Innovat ion	 จุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณ”	 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นเวทีน�า เสนอสร้างแรงบันดาลใจ 
จุดประกายความคิดที่ จะน�าไปสู่ การสร้ างสรรค์นวัตกรรม 
ในกระทรวงการคลัง	 ณ	 ห้องประชุมวายุภักษ์	 4	 ชั้น	 4	 อาคาร
ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2562

MOF Innovation Talk “Ignite Your Innovation 
จุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณ”

นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดง
ความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร	 
ครบรอบ	 145	 ปี	 และร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ทางด้ านการแพทย์ 	 แก่ คณะแพทยศาสตร์ 	 โ ร งพยาบาล
รามาธิบดี	ในโครงการ	“จัดซื้อเครื่องมือแพทย์	สถาบันการแพทย์ 
จักรีนฤบดินทร์”	 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	
เข้าร่วมงานดังกล่าว	 ณ	 ห้องโถง	 อาคาร	 1	 กรมศุลกากร	 
เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2562

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 
ครบรอบ 145 ปี

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 น�าคณะผู ้บริหาร	
ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 เข้าร ่วมพิธีท�าบุญ
ตักบาตรข้าวสาร	อาหารแห้ง	พระสงฆ์	จ�านวน	9	รูป	เเละถวาย
เทียนพรรษา	 เนื่องในวันเข้าพรรษา	 ตามโครงการสรรพสามิต 
ใสสะอาด	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	12	
กรกฎาคม	2562

พิธทีำาบญุตักบาตรตามโครงการสรรพสามติใสสะอาด 



16

17131713


