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วันสงกรานต ์
สืบสานประเพณีไทย
๒๕๖๑

	 สงกรานต์เป็นค�าสันสกฤต	หมายถึง	“การเคลื่อนย้าย”	ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี	คือการเคลื่อน
ขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษ	 จึงเรียกรวมกันว่า	
ประเพณีตรุษสงกรานต์	หมายถึง	ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	เดิมวันที่จัดเทศกาลก�าหนดโดยการค�านวณทางดาราศาสตร์	แต่ปัจจุบัน
ระบุแน่นอนว่า	13	ถึง	15	เมษายน	วันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึง	พ.ศ.	2431	จากนั้นวันที่	1	เมษายน	เป็นวันขึ้น 
ปีใหม่จนถึง	พ.ศ.	2483

	 พิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว	หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง	แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้าง	และ
มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อไป	ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี	ได้แก่	การใช้น�้าเป็นตัวแทน	
แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน	ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ	ใช้น�้ารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น	มีการขอพรจากผู้ใหญ่	
การร�าลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ	 สังคมไทยสมัยใหม่เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์	 นับวันสงกรานต์เป็นวัน
ครอบครัว	ในพิธีเดิมมีการสรงน�้าพระที่น�าสิริมงคล	เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข	ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงท่องเที่ยว
ว่าเป็น	Water	Festival	หรือ	เทศกาลแห่งน�้า	ซึ่งตัดส่วนที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมไป

	 กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นความส�าคัญของวันสงกรานต์นี้	 จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์	 สืบสานประเพณีไทย	 2561	 ขึ้นโดย	
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์	สืบสานประเพณีไทย	2561	ซึ่งกิจกรรมภายใน 
งานประกอบด้วยพิธีสรงน�้าพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า	พระธาตุอรหันต์	พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	(พระแก้วมรกต)	พิธีรดน�้า	
ขอพรจากผู้บริหาร	การปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	การออกร้านการ
กุศลจากหน่วยงานต่างๆ	ในสังกัดกรมสรรพสามิต	โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้เป็นทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอัมพวันศึกษา	
เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	 ณ	 กรมสรรพสามิต	 
เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561
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	 จากการที่กรมสรรพสามิตได้ เปดให้บริการรับช�าระภาษี
สรรพสามิตผ่านบัตรอิ เล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย	 Nat iona l	
e - P a ym e n t 	 แ ล ะก รมส ร รพสามิ ต ได้ ท� า บั นทึ ก ข้ อ ตกล ง
การให้บริการรับช�าระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับ	 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2559	 ซึ่งหน่วยงานใน
กรมสรรพสามิตได้มีการเปดบัญชีเพื่อรองรับการรับช�าระเงินและ
ส่งเอกสารการสมัครใช้เครื่อง	EDC	ให้ธนาคารกรุงไทยแล้ว	จ�านวน	
275	 แห่ง	 กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด	 ที่	 กค	 0402.2/ว
103	 ลงวันที่	 1	 กันยายน	 2559	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายเงิน	 การรับเงินและการน�าเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	(KTB	Corporate	Online)	หนังสือด่วนที่สุด	
ที่	กค	0402.2/ว	116	ลงวันที่	31	กรกฎาคม	2560	เรื่อง	หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์	 (บัตรเดบิต)	
ผ่านอุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (เครื่อง	 Electronic	
Data	Capture	 :	EDC)	และหนังสือด่วนที่สุด	ที่	กค	0402.2/ว	65	
ลงวันที่	6	กุมภาพันธ์	2561	เรื่อง	ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน	
การรับ เงินและการน�า เงินส่ งคลั งผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์	
แจ้งให้ส่วนราชการวางเครื่อง	 EDC	 เพื่อรับช�าระเงินผ่านบัตร
อิเล็กทรอนิกส์และ	 QR	 Code	 โดยเปดให้บริการภายในวันที่	
27	มีนาคม	2561	ทั่วประเทศ

	 กรมสรรพสามิตจึ ง ได้จัด โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การ	
“การรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”	 วันที่	 22	 มีนาคม	 2561	
ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพฯ	ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรับ	จ่ายเงิน	และน�าส่งเงินรายได้ของส�านักงานสรรพสามิต
ภาคที่	 1–10	 ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา	 (110	
หน่วยเบิกจ่าย	275	ศูนย์ต้นทุน)	จ�านวน	400	คน

การรับ-จ�ายเง�นทางอิเล็กทรอนิกส� 
& 

Cashless Society
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กรณีรับชําระเงินด�วยบัตรเดบิต เครดิต และ QR Code และการโอนเงินให�บุคลากร
ในหน�วยงานและบุคคลที่สาม เช�น เจ�าหน้ี หรือธนาคาร

	 จากเดิมที่กรมสรรพสามิตจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค	 รวมทั้งการโอนเงินเข้าคลังผ่านระบบ	 KTB	 Corporate	 Online	
โดยจากเดิมที่ต้องเขียนเช็ค	พร้อมใบน�าฝาก	(Pay	in)	เพื่อน�าไปฝากที่ธนาคารเข้าคลัง	

	 กรมสรรพสามิตได้จัดท�าแนวปฏิบัติในการช�าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์	และคู่มือขั้นตอนการรับช�าระภาษีและโอน
เงินน�าส่งคลังด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

	 ส�านักบริหารการคลังและรายได้	 กรมสรรพสามิต	 ได้จัดตั้ง	 Group	 Line	 จ�านวน	 2	 กลุ่ม	 คือ	 “EDC	 110	 หน่วย	
Excise”	(หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย)	และ	“EDC	165	หน่วย	Excise”	(หน่วยงานที่ไม่เป็นหน่วยเบิกจ่าย)	ส�าหรับตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านรับเงิน	และน�าเงินส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์	(KTB	Corporate	Online)

	 การจัดโครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน	
การรับเงิน	 และการน�าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (KTB	 Corporate	 Online)	 การรับช�าระเงิน
ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์และ	QR	Code	เป็นไปอย่างถูกต้อง	มีการฝกการใช้เครื่อง	EDC	และ	QR	Code	
และรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	โดยส�านักบริหารการคลังและรายได้เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(กรมบัญชีกลาง	ธนาคารกรุงไทย)

	 การให้ความรู้และฝกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการฝกอบรม	 เป็นวิทยากรจาก	 บมจ.	 ธนาคารกรุงไทย	
บรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับช�าระเงินผ่านเครื่อง	EDC	และการใช้งานในระบบ	KTB	
Corporate	Online	และน�าเครื่อง	EDC	มาให้ผู้เข้ารับฝกอบรมได้มีการฝกปฏิบัติการใช้งานจริง	พร้อมทั้ง
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน	 และวิทยากรจากส�านักบริหารการคลังและรายได้	
บรรยายเกี่ยวกับช่องทางการรับช�าระภาษีของกรมสรรพสามิต	รูปแบบการรับช�าระเงินกรณีต่างๆ	การ
บันทึกรายการในระบบงานรายได้

 ในวันที่	 27	 มีนาคม	 2561	 วันแรกของการเปดให้บริการรับ-จ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 (น.ส.สุทธิรัตน์	 รัตนโชติ)	 รองอธิบดี
กรมสรรพสามิต	 (นายวรวรรธน์	 ภิญโญ)	พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ธนาคารกรุงไทย	(นายผยง	ศรีวณิช)	ได้มาตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
การใช้เงินสดและเช็ค	 ตามนโยบาย	 National	 e-Payment	 ณ	 ส�านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	3	กรมสรรพสามิต

	 การจัดโครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน	

แนวปฏิบัติ
ในการชําระเงิน
ด�วยบัตรอิเล็กทรอนิกส�

ข้ันตอนการสมัครใช�บริการ 
EDC และการรับชําระ เงิน
ด�วยบัตร EDC
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การชําระเงินด�วยอิเล็กทรอนิกส� 

	 ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบ	เช่น	การช�าระเงินด้วยบัตรเดบิต	เครดิต	Bill	Payment	ช�าระเงินผ่าน	QR	Code	Internet
Banking	 ช�าระเงินผ่าน	 e-Money	 ได้	 โดยการคิดค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร	 ซึ่งเป็นการพัฒนาการบริหารเพื่อให้
ประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต

	 จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่เคยเป็นเรื่องไกลตัว	 วันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟสไตล์ของผู้คนที่เข้ามาช่วยให้การ
ใช้ชีวิตประจ�าวันง่ายดายขึ้น	เพียงไม่กี่คลิกผ่านแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอสมาร์ทโฟน	สามารถสร้างพฤติกรรมใหม่ของการจับจ่ายใช้สอย	
การเสนอขายสินค้า	และการรับข้อมูลข่าวสารและโฆษณา	สร้างวิถีแห่งการใช้จ่ายเงินแบบใหม่ที่เรียกว่า	FinLife	(Financial	Lifestyle)	
ท�าได้มากกว่าแค่	“ช�าระเงินออนไลน์”	จะใช้จ่าย	เดินทาง	จะช้อป	จะชิม	หรือชิลที่ไหน	อย่างไร	ท�าได้ง่ายๆ	เพียงแค่	“คลิก”	เดียว

Cashless Society

	 “Cashless	Society”	หรือ	“สังคมไร้เงินสด”	เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ท�าธุรกรรมการเงิน	ซึ่งจะท�าให้	

	 “เงินสด”	 ลดความส�าคัญลงไปเรื่อยๆ	 และยังช่วยลดต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร	 งานด้านเอกสารพนักงานของธนาคาร	 และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง	 การเข้าสู่	 “สังคมไร้เงินสด”	 ในช่วงก่อนหน้านี้เป็นไปอย่างช้าๆ	 จนกระทั่งเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของสมาร์ทโฟน	 การเกิดขึ้นของ
แอพพลิเคชั่นการช�าระเงิน	และกระเปาสตางค์อิเล็กทรอนิกส์	(e-wallet)	และระบบการค้าออนไลน์	หรือ	e-commerce	ได้กลายเป็นตัวเร่ง
ให้สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น

	 ส�าหรับประเทศไทย	หลังจากรัฐบาลมุ่งมั่นสร้าง	“ระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-payment)”	ในช่วงปีกว่าๆ	
ที่ผ่านมา	พัฒนาการของ	“โลกการเงินดิจิทัล”	 เริ่มเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 เริ่มต้นเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ได้จับมือกับ
ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งเอกชน	และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐออกระบบการโอนช�าระเงินใหม่ของประเทศที่เรียกว่า	“พร้อมเพย์”	(Prompt	
pay)	 โดยลดค่าบริการการโอนเงินลงถูกมาก	 จากเดิมที่การโอนเงินระหว่างธนาคาร	 ธนาคารพาณิชย์คิดค่าโอนรายการละ	 25	 บาท	
แต่พร้อมเพย์คิดค่าโอนตั้งแต่	2	บาท	ถึง	10	บาท	ต่อรายการ	ขณะที่หากเป็นการโอนเงินต�่ากว่า	5,000	บาท	ให้บริการฟรีทุกรายการ	
ทั้งการโอนภายในธนาคารเดียวกันหรือข้ามธนาคาร	ธปท.	ให้เหตุผลของการลดค่าธรรมเนียมแบบถล่มทลายว่าต้องการให้	“พร้อมเพย์”	
เข้ามาทดแทนการใช้เงินสด	ช่วยให้การโอนเงินน้อยๆ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	และสะดวกสบายขึ้น	จะโอนเงิน	5	บาท	10	บาท	คืนให้เพื่อน	หรือ
จ่ายเงินคืนให้เพื่อน	 หรือจ่ายเงินค่ากวยเตี๋ยวให้แม่ค้าร้านข้างทางกลายเป็นเรื่องง่ายๆ	 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม	 ยิ่งเมื่อ	 ธปท.ปล่อย
เทคโนโลยี	 “QR	 Code”	 มาเสริมทัพ	 ท�าให้การจ่ายเงินง่ายยิ่งขึ้น	 เพียงใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์สแกน	 QR	 Code	 ก็จ่ายค่าเสื้อผ้า	
อาหาร	ที่พัก	ลอตเตอรี่	หรือค่าโดยสารแท็กซี่	ตุกตุก	รถไฟฟ้า	รถทัวร์	รวมทั้งบริการสาธารณะอื่นๆ	ได้ภายในคลิกเดียว	โดยไม่ต้อง
ห่วงเรื่องแบงค์ใหญ่	แบงค์เล็ก	หรือไม่มีสตางค์ทอน	ตัวเลขล่าสุดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์	2561	ที่ผ่านมา	ครบ	1	ปี	ของการใช้พร้อมเพย์	
มียอดผู้ใช้บริการ	39.3	ล้านบัญชี	และคาดว่าจะทะลุ	40	ล้านบัญชี	ในเร็วๆ	นี้	มีการท�าธุรกรรมโอนเงินไปแล้วมากกว่า	12.7	ล้านครั้ง	
วงเงินที่โอนผ่านระบบพร้อมเพย์มากกว่า	 490,000	ล้านบาท	ขณะที่มีร้านค้าจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ	ที่หันมาใช้	QR	Code	 รับช�าระเงิน	
เชื่อว่าวันนี้คนไทยทุกคนคงคุ้นเคยกับพร้อมเพย์แล้ว	เพราะแม้แต่ผู้สูงอายุและคนมีรายได้น้อยก็รู้จักพร้อมเพย์เช่นกัน	เนื่องจากรัฐบาล
จ่ายเงินค่าสวัสดิการต่างๆ	ทั้งเบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	คืนภาษี	รวมทั้งการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการคนจนผ่านระบบนี้	ขณะเดียวกัน	
การเปดให้บริการของแอพพลิเคชั่นกระเปาสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผลิตค่ายต่างๆ	 ตัวอย่างเช่น	 Apple	 Pay	 และ	 Samsung	 Pay	
ช่วยสร้างความสะดวกสบายในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	เพราะรวบรวมทุกบัตร	ทุกธนาคาร	ทุกบริการการเงิน	การใช้จ่ายมาไว้ในแอพฯเดียว	
แถมด้วยโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมาย	 ส่งผลให้ยอดบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า	 100%	
ต่อเนื่องในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	(https://www.thairath.co.th)

นางนิชานันท  อัครนววิสิฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเงินการคลัง
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	 ทุกวันนี้คนไทย	การด�าเนินชีวิตประจ�าวันล้วนมีเรื ่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น	ในยุคของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ที่ท�าให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 เป็นที่หน้าสังเกตว่า	 ความสัมพันธ์	 ตลอดจนรูปแบบการด�าเนินชีวิตของครอบครัวไทย	
ในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากครอบครัวไทยในอดีต	พ่อ	แม่	ลูก	ห่างเหินกันมากขึ้น	แต่ละคนต่างเป็นอิสระต่อกัน	มีทิศทางของตนเอง
ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่สังคมนอกบ้านท�างานหนัก	เรียนหนัก	บ้านเป็นเพียงที่พักพิงยามสมาชิกหมดภารกิจ

	 พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ก็มีวิธีการเลี้ยงดูลูกหลานที่แตกต่างไปจากเดิม	พ่อ	แม่ท�างานเหนื่อยกลับมาบ้านอยากพักผ่อนบ้าง	เป็นผลให้
ความใกล้ชิดสนิทสนมตามแบบธรรมเนียมไทยลดลง	หลายครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยวิทยาการสมัยใหม่ให้เครื่องยนต์กลไกเป็นผู้ดูแลอบรม
สั่งสอนลูกแทนตน	ไม่ว่าจะเป็น	โทรทัศน์	วิดีโอ	อุปกรณ์การเล่นอันทันสมัยนานาชนิด

	 อีกอย่างหนึ่งที่ตามมา	ในยุคที่อุดมไปด้วยความเจริญรวดเร็วนี้	ก็เห็นจะได้แก่	ความวิตกกังวลของผู้เป็นพ่อแม่	ที่เกรงว่าลูกหลาน
ของตนจะรู้น้อยกว่าเด็กอื่น	ไม่ทัดเทียมลูกบ้านอื่น	ดังนั้นเด็กตัวเล็กๆ	จึงถูกผู้ใหญ่กักเกณฑ์ให้ท�าสิ่งต่างๆ	ที่เกินวัยของเขาอยู่ตลอด
เวลา	สมองน้อยๆ	ของพวกเขา	ต้องคิด	ต้องจดจ�า	รับรู้ความรู้วิทยาการต่างๆ	มากขึ้น	ต้องเรียนให้หนัก	ต้องเรียนพิเศษ	ต้องหาความ
สามารถพิเศษใส่ตัว	เด็กเองก็เกิดความรับรู้ว่าตนจะต้องท�าแบบนั้น	เพราะใครๆ	เขาก็ท�ากัน	ถ้าไม่ท�าก็สู้คนอื่นไม่ได้	หรือแม้ไม่อยาก
ให้เด็กถูกผู้ใหญ่ใส่ความคิดให้อยู่ทุกวันว่าต้องท�า	แล้วสมองน้อยๆ	ความคิด	ความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของเขาก็ซึมซับเอาความคิดเหล่านี้
ไว้โดยปริยายจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะพบว่าเด็กๆ	 ในทุกวันนี้ดูไม่สดใสเท่าที่ควรจะเป็น	 แต่ละคนดูเคร่งเครียดเอาจริง
เอาจัง	เป็นผู้ใหญ่ตัวน้อยๆ	ที่ช่างครุ่นคิด

เด็กกับครอบครัวไทย
ในป�จจุบัน 
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ขอขอบคุณขอมูลจาก กมลทิพย แกวพรหม 
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร

	 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในยุคนี้มีการเเสดงออกหลายอย่างที่ผู ้ใหญ่	เรียกว่าเป็นปัญหามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เด็กมีความเป็น
ตัวของตัวเอง	 มีความคิดเป็นของตัวเอง	 ซึ่งมักสวนทางกับความคิดของผู้ใหญ่อยู่เสมอ	 เด็กหลายคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว	 ต่อต้าน	
ไม่เชื่อฟัง	 เที่ยวเตร่กับกลุ่มเพื่อนโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้ปกครอง	 หรือแม้กระทั่งการใช้สารเสพติดนานาชนิด	 ทั้งที่รู ้เป็นสิ่งที่
ให้โทษต่อร่างกาย	มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็น	ทอม	ดี้	ตุด	กวนเมืองตามแต่จะเรียกกัน	เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ ้นมา	คงจะไม่มีประโยชน์
อะไรที่เราจะมานั่งโทษกัน	ว่าใครผิด...

	 มาถึงวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่บรรดา	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	จะหันกลับไปให้ความสนใจในธรรมชาติของเด็กๆ	ว่า	แม้เขาจะได้รับความ
สะดวกสบายในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่	วิธีการเลี้ยงเด็กตามแบบไทยๆ	ก็ยังไม่เป็นเรื่องที่ล้าสมัย	หากผู้ใหญ่รู้จักปรับวิธีการให้เหมาะสม
กับยุคที่เปลี่ยนไป
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ประจําเดือน มีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

	 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	หรือฝาฝนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.นี	้
ผู้นั ้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีค�าสั่งมิให้เปดเผยตามมาตรา	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
ของกรมสรรพสามิตหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุดกรมสรรพสามิต	
อาคารกรมสรรพสามิต	 ชั้น	 1	 เลขที่	 1488	 ถนนนครไชยศรี	 เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ	10300	หรือ	โทร.	0	2241	5600	ต่อ	51614		www.excise.go.th

ศูนย�ข�อมูลข�าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

ลําดับ ชื่อ ตําแหน�งและสังกัด
จํานวน

คดี
เง�นค�าปรับ หมายเหตุ

1 นายณรงค์	ไพบูลย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 12 5,244,227.05 • คดียาสูบ	ปรับ	1	ราย
• คดีแบตเตอรี่	ปรับ	2	ราย
• คดีรถจักรยานยนต์	ปรับ	3	ราย

2 พอต.ปรมะ	ณ	มหาไชย เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 30 4,712,274.40 • คดยีาสูบ	ปรบั	1	ราย	ฟ้องศาล	1	ราย
• คดนี�้ามนั	ปรบั	2	ราย

3 นายชินพร	สิกธรรม เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 2 	1,863,932.00 • คดีสุรา	ปรับ	1	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	1	ราย

4 นายกฤตย์	ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 57 1,796,697.52 • คดีสุรา	ปรับ	12	ราย
• คดียาสูบ	ปรับ	45	ราย

5 ว่าที่	ร.ต.	สุรสิทธิ์	สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 30 1,651,461.00 • คดียาสูบ	ปรับ	30	ราย
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	 เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 ที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ขอส�าเนาเอกสารเพื่อไปพิสูจน์สิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านได้อีกเรื่องหนึ่งครับ	
หรือเป็นเอกสารอื่นที่อาจพอใช้เทียบเคียงเป็นแนวได้

	 เรื ่องนี้บ่งบอกว่าในเรือนเล่าให้ฟังว่า	 ออเจ้าทับทิมไหว้วานให้นายเลี้ยงมีหนังสือถึงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอถลาง	
จังหวัดภูเก็ต	ขอส�าเนาหนังสือราชการเกี่ยวกับการที่ออเจ้าการะเกด	ท�าการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าของเรือนเลขที่	4678	เมืองภูเก็ต	
ซึ่งแต่เดิมออเจ้าทับทิมเป็นเจ้าของเรือนหลังนี้	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอถลางมีหนังสือถึงนายเลี้ยงแจ้งว่ามิอาจเปดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ได้เนื่องจากได้มีหนังสือแจ้งไปให้ออเจ้าการะเกดมีหนังสือตอบไปว่า	ไม่อนุญาตและขอคัดค้านการถ่ายเอกสาร	และในการ
ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อตกลงในสัญญาระหว่างคู่สัญญาว่า	 “ให้ผู้ขายมีหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ซื ้อเป็น
ความลับและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น	 เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ตามกฎหมาย”	 อีกทั้งคดีระหว่างนายเลี้ยงทนายของออเจ้า
ทับทิมกับออเจ้าการะเกดอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจึงขอให้นายเลี้ยงยื่นค�าร้องต่อศาล	เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ�าเภอถลาง	กระท�าการใดๆ	ก่อน	จนกว่าคดีจะถึงที่สุด	นายเลี้ยงจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยข้อมูลข่าวสาร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอถลางมีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสาร
ไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า	ไตร่ตรองดูแล้วเห็นว่า	หากเปดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่มีค�าขอแล้ว	อาจกระทบประโยชน์ได้เสียของ
ออเจ้าการะเกด	ซึ่งเป็นคู่สัญญา	ประกอบกับออเจ้าทับทิมเป็นโจทย์ที่	2	ยื่นฟ้องออเจ้าการะเกดเป็นจ�าเลยที่	2	ขอให้เพิกถอนนิติกรรม
ขายและขายฝากที่ดินเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่ามีข้อพิพาทระหว่างสองออเจ้า	การเปดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของคู่กรณี	จึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ไม่ได้มีเจตนาไม่เปดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอแต่อย่างใด

	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ข้อมูลข่าวสารขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าของเรือน
เลขที่	 4678	 จังหวัดภูเก็ต	 เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานรัฐและไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามมาตรา	15	ที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีค�าสั่งมิให้เปดเผย	ประกอบกับออเจ้าทับทิมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่เป็นคดีกันอยู่	
จึงวินิจฉัยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอถลาง	เปดเผยข้อมูลข่าวสารการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าของเรือนเลขที่	4678	จังหวัด
ภูเก็ต	พร้อมทั้งให้ส�าเนาที่มีค�ารับรองถูกต้องแก่ออเจ้าทับทิม

	 เรื่องนี้หน่วยงานเห็นว่าเป็นเรื่องอยู่ระหว่างการฟ้องคดีของคู่กรณี	ส่วนคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	เห็นว่าเป็นเอกสารธรรมดาๆ	ผู้ขอ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ก็เลยพิจารณาและเรียกเอกสารให้เพื่อน�าไปใช้รักษาสิทธิของตนเองต่อไป	มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิ
ตามกฎหมายนี้หารือไปได้ครับ	“เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”	ติดต่อได้ที่		0	2283	4678	www.oic.go.th	

วีระเชษฐ  จรรยากูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ฉันยังไม�อนุญาต
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มองย�อนเลนส�

นางสาวสุจิตรา	เลาหวัฒนภิญโญ	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	เป็นประธานในการประชุมคณะท�างานพิจารณา
เกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะน�า	โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน�าและการส�ารวจราคาขายปลีกของสินค้า	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561

การประชุมคณะทํางานพ�จารณาเกี่ยวกับการแจ�งราคาขายปลีกแนะนํา โครงสร�างราคาขายปลีกแนะนํา
และการสํารวจราคาขายปลีกของสินค�า 

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 ร่วมพิธี
ท�าบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด	ณ	อาคารกรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2561

พ�ธทีาํบญุตกับาตรตามโครงการสรรพสามติใสสะอาด
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นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมสรรพสามิต	น�าคณะผู้บริหาร
ร่วมงาน	“อุ่นไอรัก	คลายความหนาว”	เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย	และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงความส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ณ	ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือปา	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2561

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 พร้อม
คณะผู้บริหารระดับสูง	 เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง	
ครบรอบ	143	ปี	 โดยมีนายอภิศักดิ์	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง	เป็นประธานในพิธี	ซึ่งได้จัดให้มีพิธีโหรพราหมณ์
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ากระทรวงการคลังและร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนสวัสดิการส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ณ	กระทรวง
การคลัง	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561

อธิบดีกรมสรรพสามิต เข�าชมนวัตกรรมยานยนต�
ในงาน บางกอก อินเตอร�เนช่ันแนล มอเตอร�โชว� 
ครั้งที่ 39

งานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ป�

นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เข้าร่วมการ
เปดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ	 โดยให้
หน่วยงานราชการรับช�าระเงินค่าบริการต่างๆ	จากประชาชนผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	โดยกรมสรรพสามิต	ร่วมมือกับกรมบัญชี
กลางช�าระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการ	 โดยมี	 นางสาวสุทธิรัตน์	 รัตนโชติ	
อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 เป็นประธานการเปดตัวโครงการดังกล่าว	
ณ	ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	3	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2561

การเป�ดตัวโครงการเพ��มประสิทธิภาพการรับจ�ายเง�น
ภาครฐั โดยให�หน�วยงานราชการรับชําระเง�นค�าบร�การ
ต�างๆ จากประชาชนผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส�



1515

 พบกันอีกครั้งกับจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับนี้เรามีเกมส�กลับมาให�เล�นกันอีกเช�นเคย โดยฉบับนี้เรา
ให�จับผิดภาพ 2 ภาพ ที่เราให�มาหาจุดแตกต�างได�ครบ 10 จุด ส�งคําตอบมาได�ที่ กองบรรณาธิการจุลสาร EXCISE 
NEWSLETTER ฝ�ายประชาสัมพันธ� ชั้น 5 กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ 
public1713@gmail.com หรือส�งโทรสารมาที่เบอร� 0-2241-4778 ขอความกรุณาเขียนชื่อ ที่อยู� ให�ชัดเจนด�วยค�ะ
ฉบับนี้เรามีของรางวัล จํานวน 10 รางวัล หมดเขตร�วมสนุกวันที่ 22 มิถุนายน 2561

Game
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ใบอนุญาตเลขที่ 8/2521

บร�การสอบถามข�อมูลที่เกี่ยวข�องกรมสรรพสามิต
แจ�งเร�่องร�องเร�ยนเกี่ยวกับการให�บร�การ
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�พมพ�ีตงสิ�

ที่ กค ๐๖๐๑/ว .........


