
1

ISSUE 02    FEBRUARY 2018

www.excise.go.th

กรมสรรพสามิต ครบรอบวันสถาปนาป�ที่ 86

พ�ธีเป�ดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพ�้นที่
อุดรธานีแห�งใหม� และตรวจราชการสำนักงาน
สรรพสามิตพ�้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

การตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน แก�ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ในสังกัด
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิต
พ�้นที่นครราชสีมา

ข�าราชการพลเร�อนดีเด�น ประจำป�พ�ทธศักราช 2560

ข�อพ�จารณาเกี่ยวกับการเปร�ยบเทียบคดี
ตามกฎหมายใหม�

ครอบครัวอบอุ�นสร�างได�อย�างไร ?

รายชื่อผู�ปฏิบัติงานดีเด�น 
ประจำเดือนมกราคม 2561

มองย�อนเลนส�

เกมส�จับผิด

กรมสรรพสามิต ครบรอบวันสถาปนาป�ที่ 86



2

	 สวัสดีคุณผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน	พบกับ	Excise	Newsletter	อีกเช่นเคย	กับฉบับของ
เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นเดือนที่มีความหมายกับพวกเราชาวสรรพสามิตเป็น
อย่างมาก	เนื่องจากในวันที่	17	กุมภาพันธ์	ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต	
โดยในปีนี้ได้ย่างเข้าสู่ปีที่	86	ซึ่งเป็นก้าวที่สำาคัญอีกก้าวหนึ่งของกรมสรรพสามิตในยุค
ไทยแลนด์	4.0

	 		Excise	Newsletter	ฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนเหมือนเช่นเคย	
แต่จะพิเศษตรงที่มีบทความ	วันสถาปนากรมสรรพสามิต	ครบรอบ	86	ปี	 เพิ่มเข้ามา	
พร้อมด้วยประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในวันงานดังกล่าวอีกด้วย	นอกจากนี้ 
จะพาท่านผู้อ่านไปทำาความรู้จักกับข้าราชการดีเด่นประจำาปี	2560	ทางกองบรรณาธิการ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ	 ท่านอีกครั้ง	 ต่อไปด้วยบทความ	 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ 
การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายใหม่	ครอบครัวอบอุ่น	มองย้อนเลนส์	เกมส์จับผิดภาพ 
ก็มากันครบถ้วนเหมือนเคย	โปรดติดตามต่อได้ภายในเล่ม	

บทบรรณาธิการ
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กรมสรรพสามิต ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 86

๘๖

	 เดินหน้าพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่สรรพสามิต	4.0	พร้อมเป็นผู้นำาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน	ควบคู่กับ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นของประชาชน

	 เมื่อวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2561	 นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมสรรพสามิต	 ครบรอบปีที่	 86	ณ	 อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต	 และแขก 
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

	 กรมสรรพสามิตได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2474	ซึ่งกว่า	86	ปีที่ผ่านมา	กรมสรรพสามิตได้มีบทบาทสำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายทางการคลังที่สำาคัญ	โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน
สากล	 โปร่งใส	 และเป็นธรรม	 อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย	 คำานึงถึงการสร้างมาตรฐานให้แก่ระบบภาษีและ
สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ	 โดยในปีงบประมาณ	 2560	 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้จำานวน	
562,361.43	ล้านบาท	สูงกว่าเป้าหมาย	12,461.43	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.27	อันเป็นผลจากการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี	ซึ่งส่งผลให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกป	ี
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ในปีงบประมาณ	2561	กรมสรรพสามิตได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังในการเดินหน้าตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางไทยแลนด์	4.0	เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ	เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน	 และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	 New	 S	 –	 Curve	 ซึ่งกรมสรรพสามิต	 ได้ผลักดันมาตรการทางภาษีต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมและ 
ผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ	อาทิ	มาตรการทางภาษีสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า	และการเปลี่ยนฐานภาษีจากความจุกระบอกสูบ 
เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศไปสู่
ระดับสากล	เป็นต้น	ทั้งนี้	กรมสรรพสามิตยังได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	อาทิ	การเปิดศูนย์
บัญชาการกรมสรรพสามิต	(Excise	Command	Center)	การลดเอกสาร	และขั้นตอนกระบวนงานต่างๆ		การเพิ่มช่องทางการชำาระภาษี
ผ่าน	Counter	Service	หรือ	Online	banking	เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	และส่งเสริมเศรษฐกิจไทย	ให้เติบโตอย่างทั่วถึง
และยั่งยืน	โดยคำานึงถึงหลักความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	หรือ	Ease	of	Doing	Business	จึงได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ	
ทั้งในรูปแบบของการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	ลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ	พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อความสะดวกของผู้ประกอบธุรกิจ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 กรมสรรพสามิตยังได้มีการ
ปฏิรูปในด้านต่างๆ	ที่สำาคัญ	ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต	และแนวทางการจัดเก็บภาษี
แบบใหม่	ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการบริหารงานจัดเก็บภาษี	ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	อันเป็นปัจจัยในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ	

	 กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง	 ในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม	 เสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางการคลัง	เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	เพื่อก้าวเข้าสู่สรรพสามิต	4.0	ให้สมดังวิสัยทัศน์	ที่ว่า	“ผู้นำาการ
จัดเก็บภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน”

	 นอกจากนี้	กรมสรรพสามิตจะมุ่งเน้นการเป็นผู้นำาการจัดเก็บภาษี	เพื่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับประเทศและระดับกระทรวง	 โดยมุ่งพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน	 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี	ลดภาระของผู้เสียภาษีในการติดต่อกรมสรรพสามิต	และสร้างความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย	ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ทั้ง	4	ด้าน	ประกอบด้วย

	 1.	 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	 2.	 การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ ้นของประชาชน	
	 3.	 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	
	 4.	 การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี	
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	 กรมสรรพสามิต	ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจำาปีพุทธศักราช	2560	จำานวน	3	ราย	ซึ่งได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ
จาก	นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	ในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ	86	ปี	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2561	
ณ	หอประชุมกรมสรรพสามิต	โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เริ่มรับราชการ :	 วันที่	11	เมษายน	พ.ศ.	2531	

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง :	 นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 

สังกัด :		 สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์	สาขาบางสะพาน			

วุฒิการศึกษา :		 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานดีเด่น :	 1.	โครงการสำานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่	เพื่อความสะดวก
	 	 	 ในการให้บริการประชาชน
	 	 2.	โครงการการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบทวิภาคี

นายภุชงค์ ธงสอาด

เริ่มรับราชการ :	 วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2542	

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง :	 นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ

สังกัด :		 สำานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	1			

วุฒิการศึกษา :		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	
	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานดีเด่น :		 วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ
	 	 กำาหนดแนวทางการพัฒนา	และควบคุมทางสรรพสามิต
	 	 เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	
	 	 และจัดทำาใบประกาศกรมสรรพสามิตฯ

นางวรางคณา สุวรรณรัตน์

เริ่มรับราชการ :	 วันที่	11	กันยายน	พ.ศ.	2541	

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง :	 นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 

สังกัด :		 สำานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	2			

วุฒิการศึกษา :		 บัญชีมหาบัณฑิต	การบัญชี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานดีเด่น :	 1.	รางวัลนวัตกรรม	“ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน 
	 	 	 น้ำามันเชื้อเพลิง	และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน”	
	 	 2.	การจัดทำาแบบฟอร์มคำาขอยกเว้นหรือคืนภาษี	
	 	 	 ตามมาตรา	103	แห่ง	พ.ร.บ.	ภาษีสรรพสามิต	
	 	 	 พ.ศ.	2560

นายคุณากร เติมเวชศยานนท์

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำาปีพุทธศักราช 2560
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พิธีเปิดอาคารสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
แห่งใหม่ และตรวจราชการสำานักงานสรรพสามิต
พื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ
นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธีเปิดอาคารสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่
อุดรธานีแห่งใหม่	และตรวจราชการสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี	สาขาเพ็ญ	โดยมีผู้อำานวยการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	 4	
สรรพสามิตพื้นที่	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ในสังกัด	ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2561
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นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน	 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	 3	 และสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา	 
โดยมีผู้อำานวยการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	 3	 สรรพสามิตพื้นที่	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด	 ให้การต้อนรับและเข้าร่วม
ประชุม	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2561

อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร
กรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการ
และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
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	 กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงระบบกฎหมายโดยรวมกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีซึ่งใช้อยู่เดิม	 จำานวน	 7	 ฉบับ	 มาเป็น 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งมีผลต่อการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีหลายประการ	 ผู้เขียนขอทำาความเข้าใจว่าในบทความนี้	 กรณีที่เนื้อหาได้ยกอ้างบทบัญญัติ 
มาตราใดๆ	ที่มิได้ระบุว่าอยู่ในกฎหมายฉบับใด	ให้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	ในส่วนของ 
บทบัญญัติที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้เขียนจะขอยกมากล่าวในส่วนที่เป็นประเด็นสำาคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบ
คดีโดยตรง	และเป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

1.	การรวมข้อกล่าวหาเป็นฐานความผิดหรือบทกำาหนดโทษเดียวกัน	จะขอยกตัวอย่างบทบัญญัติบางมาตราที่สำาคัญ	ดังนี้

	 1.1	 การรวมฐานความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษี	โดยรวมมาตรา	34	มาตรา	34	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติสุรา	 
	 		 พ.ศ.	2493	มาตรา	49	แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ	พ.ศ.	2509	มาตรา	8	พระราชบัญญัติไพ่	พุทธศักราช	2486	และมาตรา	161	 
	 		 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2527	 รวมเป็นมาตรา	 204	 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 
	 		 อันส่งผลให้การตั้งข้อกล่าวหาผิดเพี้ยน	และเกิดข้อสงสัยในการตั้งข้อกล่าวหา	โดยเฉพาะความผิดฐานครอบครองยาสูบเกินกว่า 
	 		 ห้าร้อยกรัมตามมาตรา	19	แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ	พ.ศ.	2509	เนื่องจากได้เปลี่ยนเป็นมาตรา	165	ได้บัญญัติให้ครอบครอง 
	 		 ยาสูบที่มิได้เสียภาษีเกินกว่าห้าร้อยกรัม	 หรือยาเส้นเกินกว่าหนึ่งกิโลกรัม	 แต่บทลงโทษการกระทำาความผิดตามมาตรา	 165	 
	 		 ไม่ได้บัญญัติไว้	จึงเป็นข้อสงสัยว่าการกระทำาเช่นนี้จะเป็นความผิดในฐานใด	เมื่อพิจารณาบทกำาหนดโทษตามมาตรา	203	(1)	 
	 		 (ข)	จะเห็นได้ว่าเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในการครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนเว้นแต่เป็นการ 
	 		 ครอบครองยาสูบหรือยาเส้นตามปริมาณที่บัญญัติไว้ในมาตรา	165	ดังนั้น	การครอบครองยาสูบหรือยาสูบชนิดยาเส้นเกินกว่า 
	 		 ปริมาณที่บัญญัติไว้ในมาตรา	165	ย่อมเป็นความผิดและมีบทลงโทษตามมาตรา	203	ซึ่งมีความหมายรวมถึงการครอบครอง 
	 		 ไพ่ที่มิได้เสียภาษีตามบทบัญญัติมาตรา	173	ด้วยเช่นกัน

	 		 สำาหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี	 มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นเดียวกันกับ 
	 		 บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง

	 1.2		การรวมบทกำาหนดโทษเกี่ยวกับการนำาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร	โดยรวมมาตรา	35	แห่งพระราชบัญญัติสุรา	พ.ศ.	2493	 
	 		 มาตรา	 52	 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ	 พ.ศ.	 2509	 มาตรา	 14	 พระราชบัญญัติไพ่	 พุทธศักราช	 2486	 รวมเป็นมาตรา	 195	 
	 		 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	อันมีผลทำาให้บทกำาหนดโทษมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำานวนเงินค่าปรับและ 
	 		 โทษจำาคุก	เช่น	ความผิดเกี่ยวกับการนำาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเดิมมีบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติสุรา	พ.ศ.	2493	 
	 		 บัญญัติโทษให้ปรับไม่เกิน	 1,000	 บาท	 แต่บทบัญญัติตามกฎหมายใหม่มีการเพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน	 200,000	 บาท	 หรือ 
	 		 จำาคุกไม่เกิน	6	เดือน	แต่ในทางกลับกันความผิดเกี่ยวกับการนำาไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร	เดิมมีบทกำาหนดโทษตามพระราช 
	 		 บัญญัติไพ่	พุทธศักราช	2486	บัญญัติโทษให้ปรับสี่เท่าของค่าไพ่ของกลางและจำาคุกไม่เกินสิบปี	แต่บทบัญญัติตามกฎหมายใหม ่
	 		 ได้บัญญัติโทษที่ลดลงอย่างมาก	เป็นต้น

	 		 ในส่วนของบทบัญญัติเกี่ยวกับการผลิตสุรา	ยาสูบ	หรือไพ่	มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นเดียวกับการนำาเข้า

2.	 การรวมบทบัญญัติ	ทำาให้อำานาจในการจับกุมและอำานาจในการเปรียบเทียบคดีเกิดการเปลี่ยนแปลงไป	เช่น	ความผิดตามพระราช 
	 บัญญัติไพ่	 พุทธศักราช	 2486	 เจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่มีอำานาจจับกุมตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เมื่อมีการ 
	 ปรับปรุงกฎหมายทำาให้สินค้าไพ่กลายเป็นสินค้าที่ต้องถูกจับกุมและสามารถเปรียบเทียบคดีได้เช่นเดียวกับสินค้าอื่น	 หรือกรณี 
	 ความผิดตามมาตรา	 162	 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2527	 เดิมเป็นอำานาจเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการ 
	 เปรียบเทียบคดีเนื่องจากมีโทษจำาคุกไม่เกิน	6	เดือน	แต่ได้มีการปรับลดโทษจำาคุกลงเหลือไม่เกิน	1	เดือนตามมาตรา	204	ทำาให้ 
	 อำานาจในการเปรียบเทียบคดีอยู่ในอำานาจของอธิบดีกรมสรรพสามิตตามมาตรา	137	(1)

3.	 การตั้งข้อกล่าวหาที่เป็นความผิดหลายกรรม	และมีบทกำาหนดโทษเดียวกัน	เช่น	กรณีขายสุรา	ขายยาสูบ	และขายไพ่	โดยไม่ได้รับ 
	 ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต	 ซึ่งมีบทกำาหนดโทษตามมาตรา	 196	 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 
	 ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำาความผิดหลายกรรมต่างกัน	แต่ละกรรมสามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด	มิใช่ความผิดกรรมเดียว 
	 ผิดกฎหมายหลายบท	ดังนั้น	หากพบการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการขายสุรา	ยาสูบ	และไพ่โดยไม่ได้รับใบอนุญาต	ต้องดำาเนินคด ี
	 ทั้งสามฐานความผิด

นายเดชา บุญอินทร์
ผู้อำานวยการส่วนคดี สำานักกฎหมาย

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
คดีตามกฎหมายใหม่
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4.	 การตั้งข้อกล่าวหาให้ถือฐานความผิดเป็นหลัก	 ไม่ถือตามชนิดของของกลางที่จับกุมได้	 เช่น	 ในคดีความผิดตามมาตรา	 203 
	 มีของกลางเป็นสุรา	 ยาสูบ	 และไพ่	 ที่มิได้เสียภาษีในคราวเดียวกัน	 ย่อมถือได้ว่าเป็นความผิดกรรมเดียว	 ต้องดำาเนินคดีเป็นคด ี
	 เดียวกัน	ไม่ต้องแยกคดีเป็นรายสินค้า

5.	 การนับการกระทำาความผิดซ้ำา	มีข้อพิจารณา	ดังนี้

	 5.1	 กรณีผู้ต้องหาเคยต้องโทษในการกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2527	มาตรา	161	และต่อมาได้กระทำา 
	 		 ความผิดตามมาตรา	203	แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	ไม่ถือว่าเป็นการกระทำาผิดซ้ำา	เนื่องจากเป็นกฎหมาย 
	 		 คนละฉบับกัน	ดังนั้น	จึงถือได้ว่าผู้ที ่เคยต้องโทษในการกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2527	ที่ผ่านมา	 
	 		 ไม่เคยกระทำาความผิดมาก่อนเลยตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560

	 5.2	 การกระทำาความผิดซ้ำาในฐานความผิดเดิม	 แต่ของกลางต่างชนิด	 ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดซ้ำา	 เนื่องจากการนับการ 
	 		 กระทำาความผิดซ้ำาถือเอาฐานความผิดที่กระทำา	มิได้พิจารณาจากของกลางในคดี	เช่น	เคยถูกจับกุมและถูกลงโทษตามมาตรา	 
	 		 203	 ครั้งแรกมีของกลางเป็นสุรามิได้ปิดแสตมป์	 ต่อมาถูกจับกุมและถูกลงโทษตามมาตรา	 203	 อีกครั้ง	 โดยมีของกลาง 
	 		 เป็นสินค้าประเภทแบตเตอรี่	ถือได้ว่าเป็นการกระทำาความผิดซ้ำาเป็นครั้งที่	2	แม้ของกลางจะเป็นคนละชนิดก็ตาม

	 		 ข้อสังเกต	 กรณีกระทำาความผิดซ้ำา	 โดยของกลางเป็นคนละชนิด	 จะต้องพิจารณาอัตราโทษตามบัญชีรายละเอียดการตั้ง 
	 		 ข้อกล่าวหาและอัตราโทษประกอบด้วย	ว่าสินค้าของกลางชนิดนั้นๆ	กำาหนดให้เปรียบเทียบปรับในอัตรากี่เท่าของค่าภาษี	เช่น	 
	 		 การกระทำาความผิดตามมาตรา	 203	 ครั้งที่	 2	 มีสินค้าประเภทน้ำามันและรถยนต์ในคราวเดียวกัน	 เมื่อพิจารณาจากบัญชี 
	 		 รายละเอียดฯ	จะเห็นได้ว่าน้ำามันได้กำาหนดอัตราโทษสำาหรับความผิดครั้งที่สองไว้ที่	10	เท่าของค่าภาษี	แต่รถยนต์ได้กำาหนด 
	 		 ความผิดสำาหรับความผิดครั้งที่สองไว้ที่	 5	 เท่าของค่าภาษี	 ดังนั้น	 ผู้เปรียบเทียบคดีต้องระมัดระวังเรื ่องการกำาหนดค่าปรับ 
	 		 ให้ถูกต้องตามบัญชีกำาหนดข้อกล่าวหา	มิฉะนั้น	จะเป็นการเปรียบเทียบปรับที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

	 5.3	 การกระทำาความผิดซ้ำาโดยของกลางชนิดเดิม	แต่คนละฐานความผิดต่างชนิด	เช่น	เคยถูกจับกุมและถูกลงโทษตามมาตรา	203	 
	 		 โดยมีของกลางเป็นสุราที่มิได้เสียภาษี	 ต่อมาได้ถูกจับกุมและถูกลงโทษโดยมีของกลางเป็นสุราที่มิได้เสียภาษีเช่นเดียวกัน	 
	 		 แต่เป็นความผิดตามมาตรา	204	กรณีเช่นนี้	ไม่ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดซ้ำาอันเป็นเหตุเพิ่มโทษ

6.	 การกำาหนดมูลค่าเพื่อกำาหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี

	 6.1	 เศษของบาทของค่าภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง	พิจารณาดังนี้

	 		 6.1.1	 การคำานวณภาษีในการพิสูจน์ของกลาง	เพื่อเป็นฐานในการกำาหนดค่าปรับเปรียบเทียบคดี	ไม่อยู่ในบังคับของประกาศ 
	 		 	 กระทรวงการคลัง	 เนื่องจากการกระทำาความผิดเป็นการลงโทษทางอาญา	 และการชำาระค่าปรับถือเป็นโทษทางอาญา	 
	 		 	 มิใช่เป็นการเสียภาษีกรณีปกติ	ดังนั้น	จำานวนภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง	จะต้องคงเศษทศนิยมไว้ตามหลักการเงิน 
	 		 	 ทั่วไป	 คือ	 2	 ตำาแหน่ง	 และจำานวนภาษีที่นำามาคำานวณเป็นค่าปรับนั้น	 จะใช้เฉพาะภาษีสรรพสามิตเพียงอย่างเดียว	 
	 		 	 ไม่นำาเงินเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย	หรือเงินเก็บเพิ่มให้กับกองทุนต่างๆ	มารวมในการคำานวณ

	 		 6.1.2	ในการคำานวณค่าภาษีในการพิสูจน์ของกลาง	หากมีจำานวนหลายรายการ	และแต่ละรายการมีทศนิยมเกินกว่า	2	หลัก	 
	 		 	 ไม่ต้องทำาการปัดทศนิยมในแต่ละรายการ	แต่ให้รวมค่าภาษีของทุกรายการให้เสร็จสิ้นก่อน	แล้วจึงทำาการปัดหลักที่	3	 
	 		 	 หากมีจำานวนตั้งแต่	5	ขึ้นไป	ให้ปัดขึ้นหากต่ำากว่า	5	ให้ปัดทิ้ง	คงเหลือไว้เพียงทศนิยม	2	ตำาแหน่งเท่านั้น

	 		 	 กรณีปัดเศษของบาทในการพิสูจน์ของกลางทิ้งไป	 เช่น	 ค่าภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง	 จำานวน	 999.50	 บาท	 
	 		 	 แต่ได้ปัดเศษทิ้งเหลือ	 999	 บาท	 หากเป็นความผิดตามมาตรา	 203	 โดยของกลางเป็นสินค้าประเภทยาสูบ	 ซึ่งบัญชี 
	 		 	 รายละเอียดการตั้งข้อกล่าวหาและอัตราโทษให้เปรียบเทียบปรับจำานวน	 10	 เท่าของค่าภาษี	 จะเห็นได้ว่าค่าปรับ 
	 		 	 จะขาดหายไปจำานวน	5	บาท	แต่การเปรียบเทียบคดีถือว่าชอบด้วยกฎหมาย	เนื่องจากไม่เกินกว่าบทบัญญัติของกฎหมาย	 
	 		 	 แต่ไม่ชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทางราชการ	เนื่องจากปรับผิดไปจากบัญชีกำาหนดรายละเอียดฯ	เพราะจำานวนเงิน 
	 		 	 ค่าปรับต่ำากว่าจำานวนที่กำาหนด	 แต่ในทางกลับกันหากปัดเศษของบาทในการพิสูจน์ขึ้นมาให้เป็นจำานวนเต็มบาท	 
	 		 	 จากตัวอย่างเดียวกัน	 จะเห็นได้ว่าค่าภาษีที่ได้จากการพิสูจน์	 จะกลายเป็น	 1,000	 บาท	 เมื่อนำาไปกำาหนดค่าปรับ 
	 		 	 จะได้จำานวน	10,000	บาท	ซึ่งจะเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้เพียง	9,995	บาท	เป็นจำานวน	5	บาท	 
	 		 	 กรณีเช่นนี้จะถือว่าคดีอาญาไม่เลิกกัน	 เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบคดีเกินกว่าอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติ	 และ 
	 		 	 เป็นการเปรียบเทียบคดีที่มิชอบด้วยกฎหมาย	ต้องทำาการเปรียบเทียบคดีใหม่	และคืนเงินในส่วนที่เกินนั้นให้กับผู้กระทำา 
	 		 	 ความผิด

	 6.2	 จำานวนเงินค่าปรับที่ได้จากการคำานวณ	จะต้องเปรียบเทียบคดีตามจำานวนเงินที่คำานวณได้	ไม่ต้องตัดเศษทศนิยมของบาททิ้ง 
	 		 แต่อย่างใด	หากมีทศนิยมหลักที่สามที่ได้จากการคำานวณ	และมีจำานวนตั้งแต่	5	ขึ้นไป	ให้ปัดขึ้นเป็น	1	สตางค์

	 6.3	 ในกรณีที่จะต้องประเมินมูลค่าของสินค้าเพื่อประโยชน์ในการกำาหนดค่าปรับ	โดยใช้อำานาจตามมาตรา	136	มีข้อพิจารณา	ดังนี้

	 		 6.3.1	 การใช้อำานาจตามมาตรา	136	ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย	กล่าวคือ	ต้องใช้ราคาขายปลีกแนะนำา 
	 		 	 ตามมาตรา	17	(1)	ก่อนเป็นลำาดับแรก	และไล่ตามลำาดับซึ่งจะใช้ราคาที่ซื ้อขายของสินค้าที่ใกล้เคียงกันเป็นลำาดับสุดท้าย
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	 		 6.3.2	 การใช้ราคาขายปลีกแนะนำา	หากเป็นราคาที่ได้จากราคาที่ผู ้ผลิตหรือนำาเข้าได้แจ้งไว้กับสำานักมาตรฐานและพัฒนาการ 
	 		 	 จัดเก็บภาษี	 1	 หรือ	 2	 แล้วแต่ชนิดสินค้า	 จะต้องพิจารณาว่าราคาดังกล่าวได้หักภาษีมูลค่าเพิ่มออกแล้วหรือไม่	 
	 		 	 หากใช้ราคาที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรหรือไม่ก็ตาม	 
	 		 	 ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากสินค้านั้นก่อนนำามาเป็นมูลค่าเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบปรับ

	 		 6.3.3	 การใช้มูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันที่ได้เสียภาษีโดยถูกต้องในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำาผิด	 จะเห็นได้ว่าสินค้าที่จะ 
	 		 	 นำามูลค่ามาใช้ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันอย่างแท้จริง	ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้า	ขนาด	รุ่น	คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	แหล่ง 
	 		 	 กำาเนิด	ฯลฯ	และมูลค่าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าที่ได้เสียภาษีในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำาผิด	มิใช่เวลาที่ทำาการเปรียบเทียบ 
	 		 	 คดี	เช่น	มีการยึดหรืออายัดสินค้าไว้เพื่อทำาการตรวจสอบโดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	128	เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2560	 
	 		 	 และมีการเปรียบเทียบคดีในวันที่	 18	 ธันวาคม	 2560	มูลค่าของสินค้าที่จะใช้ในการเปรียบเทียบคดี	 จะต้องเป็นมูลค่า 
	 		 	 ของสินค้าชนิดเดียวกันที่ได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้ว	 เมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 2560	 หรือใกล้กับวันที่ดังกล่าว	 มิใช่ 
	 		 	 ใช้ราคาในวันที่	18	ธันวาคม	2560	มากำาหนดมูลค่าสินค้าในการเปรียบเทียบคดี

	 		 6.3.4	 การใช้มูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ซื ้อขายในเวลาที่กระทำาความผิด	 เป็นกรณีที่ไม่อาจหาราคาตาม 
	 		 	 ขั้นตอนข้างต้นได้แล้ว	โดยสินค้าดังกล่าวไม่จำาเป็นต้องเป็นสินค้าเดียวกัน	แต่ให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน	เช่น	ขนาด	แหล่ง 
	 		 	 ผลิต	 ตราสินค้า	 เป็นต้น	 ให้ถือมูลค่าของสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน	 หากไม่มีให้ใช้สินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย	 
	 		 	 โดยการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต	หรือแหล่งจำาหน่ายอื่น	และใช้วิธีการถ่วงน้ำาหนักราคาที่ค้นหาได้	สำาหรับมูลค่าของสินค้า 
	 		 	 ที่สืบค้นได้นั้น	 กรณีเป็นสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ให้หักภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน 
	 		 	 นำามาคำานวณ	แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย	ไม่ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาที่จำาหน่ายแต่อย่างใด

	 		 6.3.5	 กรณีอธิบดีกรมสรรพสามิตได้ประกาศมูลค่าของสินค้าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำาหนดค่าปรับ	จะต้องใช้มูลค่าของสินค้านั้น 
	 		 	 เป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องคำานึงว่าจะมีราคาขายปลีกแนะนำาตามมาตรา	17	(1)	หรือมีการชำาระภาษีของสินค้าชนิดเดียวกัน 
	 		 	 ในเวลาหรือใกล้เวลากระทำาผิดอยู่หรือไม่

	 6.4	 อัตราโทษขั้นต่ำาในการเปรียบเทียบคดี	จะต้องไม่ต่ำากว่ากฎหมายบัญญัติไว้	ได้แก่	ความผิดตามมาตรา	203	กำาหนดขั้นต่ำาว่า 
	 		 ต้องไม่ต่ำากว่า	 400	 บาท	 และมาตรา	 204	 กำาหนดขั้นต่ำาว่าต้องไม่ต่ำากว่า	 800	 บาท	 ดังนั้น	 ผู้ทำาหน้าที่เปรียบเทียบคดี	 
	 		 ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการเปรียบเทียบคดีที่ผิดพลาด	อันจะเป็นเหตุให้คดีอาญาไม่เลิกกัน

7.	 การตกเป็นของกรมสรรพสามิตสำาหรับของกลางตามมาตรา	206	วรรคท้าย	และมาตรา	207	วรรคท้าย	มีข้อพิจารณา	คือ

	 7.1	 ผู้ที ่กระทำาความผิดตามมาตรา	 203	 หรือ	 204	 หากประสงค์จะขอรับของกลางในคดีคืน	 ต้องชำาระภาษีภายในระยะเวลา 
	 		 ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนดไว้	 พนักงานเจ้าหน้าที่ในที่นี ้คือผู้ทำาการเปรียบเทียบคดีนั่นเอง	 หากผู้ทำาการเปรียบเทียบคดี 
	 		 พิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้านั้นมีลักษณะตามมาตรา	206	วรรคท้าย	คือเป็นสินค้าด้อย	สินค้าปลอม	หรือสินค้าที่ไม่เหมาะสม 
	 		 ต่อการบริโภค	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่คืนสินค้านั้นให้กับผู้ต้องหา	 แม้ว่าผู้ต้องหาแสดงความประสงค์ที่จะเสียภาษีและขอ 
	 		 รับของกลางคืน	เป็นผลทำาให้สินค้าที่เป็นของกลางในการกระทำาความผิดตามมาตรา	203	หรือ	204	ตกเป็นของกรมสรรพสามิต

	 7.2	 ของกลางตกเป็นของกรมสรรพสามิตตามมาตรา	 207	 วรรคท้าย	 โดยผู้ต้องหาไม่ต้องยินยอมยกให้เป็นของกรมสรรพสามิต	 
	 		 ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข	ต่อไปนี้ครบทั้ง	3	เงื่อนไข	คือ

	 		 7.2.1	 เป็นการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	ในฐานความผิดใดก็ได้	แต่ต้องไม่ใช่เป็นการ 
	 		 	 กระทำาความผิดตามมาตรา	203	หรือมาตรา	204

	 		 7.2.2	 สินค้าที่เป็นของกลางในการกระทำาความผิดจะต้องเป็นสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย	คือ	เป็นสินค้าที่มีไว้เป็นความผิด

	 		 7.2.3	 ผู้ต้องหายินยอมให้ทำาการเปรียบเทียบคดี

	 7.3	 ผลของมาตรา	 206	 วรรคท้าย	 และมาตรา	 207	 วรรคท้าย	 มีผลเฉพาะกรณีที่ผู ้ต้องหาได้ถูกเปรียบเทียบคดีโดยอธิบดี 
	 		 กรมสรรพสามิต	หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามมาตรา	137	เท่านั้น	หาได้มีผลบังคับต่อการพิจารณาพิพากษาของศาล 
	 		 ยุติธรรมแต่อย่างใด	 ดังนั้น	 หากผู้กระทำาความผิดตามมาตรา	 203	 หรือมาตรา	 204	 และถูกศาลพิพากษาให้ริบของกลาง 
	 		 ในคดีตกเป็นของกรมสรรพสามิตแล้ว	 ผู้กระทำาความผิดไม่อาจอ้างมาตรา	 206	 วรรคท้ายเพื่อเสียภาษีและขอของกลาง 
	 		 ในคดีคืน	 โดยของกลางตามคำาพิพากษาจะถูกจัดการตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจัดการของกลางฯ	 กล่าวคือ	 
	 		 อาจจะถูกสั่งให้ทำาลาย	ขายทอดตลาดหรือจัดการอย่างอื่นใดตามคำาสั่งของผู้มีอำานาจในการจัดการของกลางนั่นเอง

	 		 ในทางกลับกันผู้กระทำาความผิดตามบทบัญญัติมาตราอื่นที่มิใช่มาตรา	203	หรือมาตรา	204	หากศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุด 
	 		 ให้คืนของกลาง	 กรมสรรพสามิตก็ไม่อาจอ้างมาตรา	 207	 วรรคท้ายในการยึดของกลางนั้นให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต	 
	 		 แต่จะต้องคืนของกลางนั้นให้กับผู้ต้องหาตามผลแห่งคำาพิพากษาไป

	 		 สำาหรับวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคดี	และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการจับ	 
	 		 จะได้กล่าวในฉบับต่อไป
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“พ่อแม่ทะเลาะกัน ลูกหลานมีแต่ทุกข์”

ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับ

คุณพ่อคุณแม่ผม	ท่านมีลูกดก	ถึง	11	คน	ส่วนผมเป็นคนที่	2	คุณพ่อมีอำานาจเหนือคุณแม่	มีบ่อยครั้งท่านกลับบ้านดึกๆ	เมาสุราแล้ว	
ดุร้าย	มักจะหาเรื่องชวนทะเลาะวิวาท	ทุบตีคุณแม่อยู่เสมอๆ	สร้างความทุกข์ระทม	ขมขื่น	เจ็บปวดรวดร้าวในจิตใจให้กับผม	พี่น้อง
และลูกๆ	อย่างมาก

ตอนผมจบการศึกษาเพิ่งทำางานใหม่ๆ	 คุณแม่ได้หนีคุณพ่อออกจากบ้านข้ามจังหวัด	 เพื่อมาอยู่กับผม	 คุณพ่อก็ไม่เคยตามคุณแม่ให้
กลับบ้าน

จนเมื่อลูกสาวคนแรกซึ่งเป็นน้องสาวถัดจากผมจะเข้าพิธีแต่งงาน	น้องสาวจึงมาขอร้องให้คุณแม่กลับไปบ้าน	เพื่อจัดร่วมพิธีแต่งมีพ่อ
แม่อยู่พร้อมหน้า	ด้วย	“ความรักลูก”	คุณแม่จึงกลับไปบ้าน

สำาหรับผม	คุณแม่เป็น	“แบบอย่างคนแห่งความรัก”	ท่านทำาทุกอย่างเพื่อลูกๆ	ท่านมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็จากไปด้วยโรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่	
ด้วยวัยเพียง	69	ปี	คุณพ่อต้องอยู่ลำาพังกับน้องสาวคนที่	9	ซึ่งรับราชการครู	อยู่ใกล้บ้าน	หลังจากสูญเสียคุณแม่ไป	คุณพ่อท่านก็ใช้
ชีวิตแบบเงียบสงบกับ	พี่ๆ	น้องๆ	และลูกๆ	หลานๆ	จึงรู้สึกค่อยเบาใจ	ท่านจากเราไปตอนอายุ	85

ความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณแม่ในครอบครัวผม	แม้มิได้หย่าร้างกัน	แต่มิได้สร้างสวรรค์ภายในบ้าน	ได้ให้บทเรียนกับชีวิตผมอย่างมาก

ผมเป็นคนโชคดี	คุณพ่อรักผมมาก	ที่พูดมามิได้ตั้งใจลบหลู่เกียรติของคุณพ่อ	แต่สิ่งที่ท่านทำา	ผมได้ศึกษาภายหลังว่าเป็นการส่งต่อๆ
กันมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ ่น

ผมจึงตั้งปณิธานไว้ในจิตใจว่า	หากผมมีครอบครัว	มีคนรัก	ผมจะไม่ทุบตีเธออย่างเด็ดขาด	ผมจะทะนุถนอมเธอ	ให้เกียรติเธอ	จะเป็น
สามีที่ดี	เป็นคุณพ่อที่ดีของลูก	เป็นคนรักครอบครัว	ขอตัดวงจรในอดีตนั้นอย่างเด็ดขาด	ผมทำาได้บ้าง	ไม่ได้บ้าง	แต่เจตนายังแน่วแน่ครับ

ผมต้องแสวงหาตัวแบบสามีที่ดี	ผู้นำาครอบครัวที่ดี	จากการอ่านหนังสือ	คำาสอน	ดูหนัง	หรือแม้กระทั่งสังเกตครอบครัวตัวอย่าง	ผ่าน
การฝึกฝน	อยู่ในชุมชนที่มีความรัก	มีที่ปรึกษาด้านครอบครัว

จนทำาให้ผมมีวันนี้	 ผมมีภรรยาที่น่ารัก	 มีลูกที่น่ารัก	 มีครอบครัวอบอุ่น	 ผมขอขอบคุณ	 แบบอย่างแห่งรักจากทุกแหล่ง	 ที่สำาคัญ	คือ
ความรักจากฟ้าสวรรค์	คือ	องค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีความรัก	เมตตา	และให้อภัยผมเสมอ

ผมจึงกลั่นเป็นข้อสรุปในการสร้างครอบครัวอบอุ่นว่า

“เมื่อเรารักกัน ลูกหลานมีความสุข”	ครับ
มาร่วมสร้าง	“ครอบครัวอบอุ่น”	ให้เป็นมรดกส่งต่อ	
ให้กับลูกหลานส่งต่อๆ	สืบไปกันเถอะครับ

ที่มา : http://krurat.com/
21 กุมภาพันธ์ 2561

ครอบครัวอบอุ่น.!!! 
สร้างได้อย่างไร
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปร�บปร�ม
ประจำ�เดือน มกร�คม 2561 ปีงบประม�ณ 2561

	 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

1 นายอิทธิพล	เลียบใย นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 5 	5,787,764.08	 • คดียาสูบ	ปรับ	2	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย
• คดีรถยนต์	ปรับ	1	ราย
• คดีแบตเตอรี่	ปรับ	1	ราย

2 นายกฤตย์	ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 55 	1,838,815.12	 • คดีสุรา	ปรับ	20	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	35	ราย

3 พอต.ปรมะ		ณ	มหาไชย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 11 	1,532,050.80	 • คดียาสูบ	ปรับ	8	ราย	ฟ้องศาล	3	ราย

4 นายนิติกานต์	วัฒนพานิช เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 43 	1,359,029.12	 • คดียาสูบ	ปรับ	43	ราย

5 นายพงศธร	ศุกรสุนทร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 37 	1,282,702.64	 • คดียาสูบ	ปรับ	37	ราย
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มองย้อนเลนส์

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม	 สำาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร	การเป็นข้าราชการที่ดี	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่	15	–	23	
มกราคม	2561	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2561

โครงการฝึกอบรม สำาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร 
การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีในอัตราศูนย์	
สำาหรับน้ำามันหล่อลื่นและน้ำามันที่คล้ายกัน	 ที่ผลิตจากน้ำามัน 
หล่อลื่นและน้ำามันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว	โดยมีข้าราชการ	เจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีในอัตราศูนย์ 
สำาหรับน้ำามันหล่อลื่นและน้ำามันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจาก
น้ำามันหล่อลื่นและน้ำามันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว
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นางสาววิไล	 ตันตินันท์ธนา	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต	เป็นประธานในการประชุมทบทวนแนวคิดจากโครงการ
เสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง	(The	Triangle	of	
Change)	โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	
ณ	โรงแรมเบลล่าบี	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2561

การประชุมทบทวนแนวคิดจากโครงการ
เสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(The Triangle of Change)

นายปัญญา	 ฉายะจิ นดาวงศ์ 	 รองอธิ บดี ก รมสรรพสามิ ต	 
นำาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	ร่วมกิจกรรม	Big	Cleaning 
Day	 ด้วยการทำาความสะอาดตลาดราชวัตรและบริ เวณหน้า 
กรมสรรพสามิต	โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	11	เป็นประธาน
เปิดการจัดกิจกรรม	 และนำากล่าวปฏิญาณตน	 “เราทำาความดี 
ด้วยหัวใจ”	ซึ่งมีทหารจากมณฑลทหารบกที่	11	เจ้าหน้าที่เขตดุสิต	
และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ณ	ลานพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	
2561

กิจกรรม Big Cleaning Day 
ด้วยการทำาความสะอาดตลาดราชวัตร
และบริเวณหน้ากรมสรรพสามิต

กิจกรรม 1 ทศวรรษ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

นางสาวสุจิตรา	เลาหวัฒนภิญโญ	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี	 นำาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 
ร่วมกิจกรรม	 1	 ทศวรรษ	 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551	 โดยมี	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	 
นายแพทย์ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม	 ซึ่งมีข้าราชการ 
กรมสรรพสามิต	 ข้าราชการกรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	 ณ	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2561
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