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แนวทางการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา

	 ก่อนพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช ้
สุราในประเทศก�าหนดให้ผู้ผลิตสุราต้องส่งตัวอย่างสุราที่ผลิต 
ให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	โดยสุราดังกล่าวจะต้อง 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 แต่ใน
กรณีของสุราน�าเข้าไม่มีข้อก�าหนดให้ต้องส่งตัวอย่างสุราเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ	 มีเพียงข้อก�าหนดเรื่องแรงแอลกอฮอล์ของสุรา
น�าเข้าว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 
ถือเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างสุราในประเทศ	และสุราน�าเข้า	

	 ต่อมาได้มีการแก้ไขประเด็นดังกล่าวในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต	พ.ศ.	2560	เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างสุรา 
ที่ผลิตในประเทศและสุราน�าเข้า	โดยได้ออกกฎกระทรวงการอนุญาต 
น�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2560	 และน�ามาตรการ
ควบคุมคุณภาพสุรามาก�าหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับสุราในประเทศ	 โดยให้ผู้ผลิตสุราในประเทศต้องส่ง 
ตัวอย่างสุราที่ผลิตได้เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนอนุญาตให้ผลิต 
ออกจ�าหน่าย	 และให้ผู้ประสงค์จะน�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพื่อขายในประเทศจะต้องส่งตัวอย่างสุราให้กรมสรรพสามิตตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพหรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
สุราว่าสุราดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมก่อนขออนุญาตน�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร	

	 อนึ่ง	 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ก�าหนดโดย
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	เป็นมาตรฐาน
ทั่วไปที่ผู ้ผลิตในประเทศต้องส่งตัวอย่างสุราเพื่อตรวจสอบตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนมีการผลิตสุรา	 ประกอบกับ 
มาตรฐานดั งกล่ า วสามารถให้ ผู้ ผลิ ต ในประ เทศยื่ นขอใช้
เครื่องหมายแสดงมาตรฐาน	(มอก.)	ได้	โดยก�าหนดให้ใช้มาตั้งแต่ป	ี
2544	ซึ่งปรากฏว่าการก�าหนดมาตรฐานดังกล่าวอาจไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ ใช้ ในปัจจุบัน	
ประกอบกับผู้น�าเข้า	สถานทูตของประเทศต่างๆ	ได้แสดงข้อกังวล
เกี่ยวกับความแตกต่างของเทคโนโลยีด้านการผลิตและมาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราของไทยไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักสากล	 จึงขอให้ไทยพิจารณาทบทวนมาตรฐาน 
ดังกล่าว

	 กรมสรรพสามิตได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณา
ก�าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตน�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร	
และหลักเกณฑ์การตรวจและวิเคราะห์คุณภาพสุรา	 เมื่อวันที่	 3	
ธันวาคม	 2561	 และได้มีการประชุมหารือกันอย่างกว้างขวาง
จ�านวน	 4	 ครั้ง	 โดยในการประชุมประกอบด้วยคณะท�างานฯ	 
ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน	อาทิ	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

กรมควบคุม โรค	 ส� านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา 

คณะอุ ต ส าหก ร รม เ กษต ร 	 มหาวิ ท ย าลั ย เ กษต รศาสต ร์ 	 

และกรมศุลกากร	 เพื่อศึกษาแนวทางในการพิจารณาทบทวน

หลัก เกณฑ์การขออนุญาตน�าสุ รา เข้ ามาในราชอาณาจักร	 

และมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราให้เหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทย	 	 โดยเฉพาะค�านึงถึงด้านสุขภาพอนามัย

ของผู้บริโภคสุราเป็นส�าคัญ	อีกทั้งให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติ

ตามหลักสากล	โดยมีหลักการในการพิจารณา	ดังนี้

	 1.	 หลักการด้านสุขภาพอนามัย	 โดยค�านึงถึงสุขภาพอนามัย	 

	 		 และต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน	 ซึ่งใช้ 

	 		 ข้อมูลสถิติผลการตรวจวิ เคราะห์ตัวอย่างสุราที่ผลิต 

	 		 ในประเทศและสุราน�าเข้า	 ผลการศึกษาหรือผลงานวิจัย	 

	 		 และข้อมูลต่างประเทศส�าหรับการอ้างอิงในการก�าหนด 

	 		 เกณฑ์ดังกล่าว

	 2.	 หลักปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

	 		 สากล	 ซึ่ งจะต้องไม่ เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ 

	 		 หรือต้องไม่เป็นการกีดกันทางการค้า	

	 ทั้งนี้	 กรมสรรพสามิตจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุง

แก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตน�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	

2560	เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีอ�านาจในการออกประกาศมาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา	โดยค�านึงถึงสุขภาพของประชาชน

และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล	 โดยขอแก้ไข 

ข้อ	5	(2)	จากเดิม	“ส่งตัวอย่างสุราที่จะน�าเข้ามาในราชอาณาจักร

ต่ออธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่นค�าขอใบอนุญาต	

หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่า 

มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	...”	เป็นการ 

“ส่งตัวอย่างสุราที่จะน�าเข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีเพื่อตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่นค�าขอใบอนุญาต	 หรือส่งหนังสือรับรอง

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตาม 

มาตรฐานที่อธิบดีประกาศก�าหนด	 ...”	 ซึ่งจะได้ออกประกาศ 

กรมสรรพสามิตเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

สุราส�าหรับสุราที่ผลิตในประเทศและสุราน�าเข้าใหม่ตามแนวทาง

ที่คณะท�างานฯ	 ได้ให้ความเห็นชอบ	 โดยแบ่งมาตรฐานในการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเป็น	4	มาตรฐาน	ได้แก่	มาตรฐานไวน์	

มาตรฐานสุราแช่อื่น	มาตรฐานสุรากลั่น	และมาตรฐานเบียร์	ต่อไป

ข้อมูลจากสำานักแผนภาษี
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รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ 
ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 

(เบื้องต้น)

1. ผลการจัดเก็บรายได้

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 51,135.64 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,672.93 ล้านบาท  
หรือสูงขึ้น 3.38% แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,211.26 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้น 4.15%

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสูงกว่าปีก่อน 
แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ  

สามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ ดังนี้
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ภาษีน้ำามันและผลิตภัณฑ์น้ำามัน

ภาษีเบียร์

ภาษีรถยนต์

ภาษียาสูบ

ภาษีสุรา 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

จัดเก็บได้ 19,284.64 ล้านบาท ต่ำากว่าปีก่อน 421.10 ล้านบาท  
หรือลดลง 2.14% และต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 

1,239.29 ล้านบาท หรือ 6.04% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ต่ำากว่าปีก่อน 
เนื่องจากการชำาระภาษีในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการนำาเข้า  

2,025 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมทั้งปริมาณ การชำาระภาษีน้ำามัน
ลดลงเกือบทุกประเภท เนื่องจากปริมาณการใช้เติบโตต่ำากว่า 

ที่ประมาณการไว้

จัดเก็บได้ 6,362.74 ล้านบาท ต่ำากว่าปีก่อน 36.22 ล้านบาท  
หรือ 0.57% และต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ  

1,805.24 ล้านบาท หรือ 22.10% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้ต่ำากว่า
ประมาณการ เนื่องจากปริมาณการบริโภคเบียร์เติบโตต่ำากว่า 

ที่ประมาณการไว้

จัดเก็บภาษีได้ 11,651.40 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (9,872.06 ล้านบาท) 
จำานวน 1,779.34 ล้านบาท หรือ 18.02% และสูงกว่าประมาณการตาม
เอกสารงบประมาณ (10,197.11 ล้านบาท) จำานวน 1,454.30 ล้านบาท 
หรือ 14.26% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการผลิตรถยนต์
เพื่อจำาหน่ายในประเทศยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่
และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบกับผู้ประกอบการเร่งการผลิต
เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าที่ซื้อในงาน Motor Expo ส่งผลให้มี  
ปริมาณการชำาระภาษีรถยนต์โดยรวมสูงขึ้นกว่าปีก่อน 3.65%

จัดเก็บได้ 5,497.81 ล้านบาท ต่ำากว่าปีก่อน 1,486.75 ล้านบาท  
หรือลดลง 21.29% ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
948.42 ล้านบาท หรือลดลง 14.71% สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบ 
ได้ต่ำากว่าประมาณการ เนื่องจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการ 
ได้มีการชำาระภาษียาสูบไว้สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงประมาณ 1,200 ล้านบาท  
ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีการชะลอการชำาระภาษียาสูบลง

จัดเก็บได้ 5,623.54 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,685.50 ล้านบาท  
หรือ 42.80% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ  
215.25 ล้านบาท หรือ 3.98% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน 
และประมาณการ เนื่องจากการบริโภคสุราอยู่ในช่วง High Season 
และผู้ประกอบการเร่งการผลิตเพื่อรองรับเทศกาลวันตรุษจีน 
และวันสงกรานต์ โดยเฉพาะผู้ผลิตสุรากลุ่มไทยเบฟฯ  
ที่มีปริมาณการชำาระภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 66.77%

จัดทำ�โดยส่วนพัฒน�แผนภ�ษี สำ�นักแผนภ�ษี กรมสรรพส�มิต
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ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ

	 เรื่องนี้เป็นเรื่องประกอบธุรกิจแล้วฟ้องร้องกัน	 ใช้สิทธิตาม 
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	ขอเอกสารไปแก้คดีกัน
ในศาล	ได้หรือไม่ไปดูครับ

	 นายลูกตาลมีหนังสือถึงเทศบาลต�าบลเมืองเก ่า	 ขอข้อมูล	 
การสร้างโรงแรม	รวม	8	รายการ	เพื่อด�าเนินคดีต่อศาล	เนื่องจาก
นายลอยแก้วเป็นโจทย์ฟ้องนายลูกตาลเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา	
กรณีนายลูกตาลก่อสร้างโรงแรมไม่เป็นไปตามสัญญา	 ได้แก่	 
แบบค�าขออนุญาต	 เอกสารยกเลิกแบบ	 เอกสารตรวจสอบราคา	
เอกสารการตรวจสอบอาคาร	ฯลฯ	แต่เทศบาลฯ	มีหนังสือแจ้งเปิดเผย	 
3	รายการ	ปฏิเสธ	5	รายการด้วยเหตุผลว่านายลูกตาลมีเอกสาร
อยู ่ในการครอบครองแล้ว	 บางรายการเทศบาลฯ	 ไม่มีเอกสาร	 
บางรายการเจ ้ าของผู ้ ออกแบบเดิมไม ่อนุญาตให ้ เป ิด เผย	 
บางรายการอยู่ระหว่างเทศบาลฯ	 หารือไปที่อ�าเภอ	 นายลูกตาล 
จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข ่าวสาร	 เทศบาลต�าบลเมืองเก ่ามีหนังสือส ่งข ้อมูลข ่าวสาร	 
5	รายการที่ปฏิเสธโดยแจ้งว่า	ได้ส่งข้อมูลข่าวสารที่ปฏิเสธไม่เปิดเผย 
ให้นายลูกตาลต่อศาลแล้ว	 ตามค�าสั่งเรียกพยานเอกสารหรือ 
พยานวัตถุ

	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณา 
เห็นว่า	ข้อมูลข่าวสารรายการตามอุทธรณ์มี	5	รายการ	คือ	รายการ
ที่	1	แบบค�าขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมอยู่แล้วสบาย	รายการที่	2	

เอกสารยกเลิกแบบค�าขออนุญาตการก่อสร้างโรงแรม	รายการที่	3	
เอกสารเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	รายการที่	4 
เอกสารการขอแก้ไขแบบจากผู้ออกแบบเดิมเป็นแบบใหม่	 และ
รายการที่	 5	 หนังสือที่เทศบาลเมืองเก่า	 หารือไปที่อ�าเภอเมือง	 
ทั้ง	5	รายการนี้	เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามปกติของ
หน่วยงานรัฐ	ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.2522	 และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
การพิจารณาก่อสร้างอาคาร	 การแต่งตั้งและยกเลิกผู ้ควบคุม	 
การเปลี่ยนแปลง	แก้ไขแบบ	และการตรวจสอบอาคารเสร็จสิ้นแล้ว	
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่	หรือจะ 
ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจจะส�าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้	ตามมาตรา	15	(2)	แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.2540	ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียโดยตรงควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีค�าขอเพื่อน�าไป
ใช้เพื่อปกป้องสิทธิของตน	 การเปิดเผยแสดงถึงความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ	พิจารณาถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ	 ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์
ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว	จึงวินิจฉัยให้เทศบาลต�าบล
เมืองเก่า	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง	 5	 รายการ	 พร้อมทั้งรับรอง
ส�าเนาถูกต้องให้นายลูกตาล

	 หากมีข ้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้	 หารือไปได้ 
นะครับ	 ที่ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

วีระเชษฐ์  จรรย�กูล
นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

“เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

11



12

 เชื่อว่าหลายคนต่างมีครอบครัวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ตาม ซึ่งการเป็นครอบครัวที่ดีสามารถทำาให้เป็นไปได้ 
จากการกระทำาของเราเองเร่ิมจากพ่อและแม่ก่อนเลย ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีให้ลูกได้เห็นและเข้าใจในการกระทำาต่างๆ  ได้อย่างชัดเจน การอบรม 
สัง่สอนลกูของเรากไ็มจ่ำาเปน็ท่ีจะตอ้ง ด ุต ีอยา่งเดยีว สมยันีไ้มม่ใีครตลูีกกนัแลว้ แตจ่ะใชว้ธิท่ีีวา่ ดดันสิยั หรือดว้ยคำาพดูท่ีทำาให้สำานกึผดิ มหีลาย
รูปแบบในการที่จะทำาให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบ เช่น

 1. เร่ิมทำาก่อนเลยให้ลูกได้เห็นว่าการเป็นผู้นำาท่ีดีนั้นเป็นอย่างไร การกระทำาเป็นการสอนได้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะดีกว่าการท่ีไปพูด ไปว่าให้เด็กทำา 
  แบบนี้ แบบนั้น พ่อและแม่ควรเป็นตัวอย่างให้ดีเสียก่อน ก่อนจะไปสอนให้ลูกนั้นเป็นคนดี เพื่อจะได้เป็นผู้นำาที่ดีให้กับครอบครัวต่อไปอีก 
  ในภายภาคหน้า

 2. การตามใจคนในครอบครัว การตามใจในท่ีนี้คือ การท่ีคนในครอบครัวอยากจะทำาอะไรก็ได้ ท่ีบางคร้ังอาจเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง ก็ยังไม่ 
  ห้ามกัน ยังปล่อยให้ทำาต่อไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งท่ีผิด และควรห้ามไว้หรือขัดการกระทำาแบบนั้น หรืออยากได้ของสวยหรูราคาเกินตัวเอง 
  คนในครอบครัวแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยสำาหรับครอบครัวที่ดี จะทำาให้เกิดหนี้สิน และปัญหาอื่นๆ  ตามมา จนทำาให้ครอบครัวมีการ 
  ทะเลาะ มีปากมีเสียงกันได้เลย

 3. กิจกรรมที่ทำาร่วมกันในครอบครัว นี่เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ครอบครัวหนึ่งได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุด กิจกรรมอะไรก็ได้ ที่ต้องทำาร่วมกัน 
  จะถือว่าเป็นการใกล้ชิดของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น บางครอบครัวต้องออกไปทำางานแต่เช้ากว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำา จึงทำาให้ไม่มี 
  เวลาให้กันเลยในครอบครัว การห่างเหินไม่ใช่เร่ืองดีสำาหรับครอบครัวไม่ว่าจะครอบครัวใหญ่หรือเล็กก็จะมีผลเสียเช่นกัน ดังนั้นแนะนำา 
  ให้หาเวลาทำากิจกรรมร่วมกันให้มากที่สุด

ขอบคุณบทคว�มจ�ก www.signaturesforsoldiers.com

ครอบครัวที่อบอุ่น
จะต้องท�าอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจ�าเดือน	กุมภาพันธ์	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 พ.อ.อ.วุฒิชัย	ฟองชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 23 	770,888.38	 • คดีสุรา	ปรับ	11	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	12	คดีี

2 นายวิทวัส	ย่อมเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 11 	532,995.20	 • คดียาสูบ	ปรับ	11	คดี

3 นายวิรัตน์	เกศชัยชนา เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 10 	450,993.76	 • คดียาสูบ	ปรับ	10	คดีี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายธรีชัพงศ์	อนิทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 7 	4,244,580.00	 • คดนี�้ามนั	ปรบั	4	คดี
• คดรีถยนต์	ปรบั	2	คดี
• คดแีบตเตอรี่	ปรบั	1	คดี

2 นายชินพร	สิกธรรม เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 4 	3,416,951.75	 • คดีสุรา	ปรับ	1	คดี
• คดยีาสูบ	ปรบั	3	คดี

3 นายนเรศ	ทองเต็ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 15 	950,818.80	 • คดีสุรา	ปรับ	2	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	10	คดีี
• คดนี�้ามนั	ปรบั	1	คดีี
• คดแีบตเตอรี่	ปรบั	2	คดี
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มองย้อนเลนส์

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการประชุมการก�ากับดูแลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	 
เป็นรายสินค้าและบริการ	 ครั้งที่	 5/2562	 โดยมีคณะผู้บริหาร	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 
ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	
2562

การประชุมการกำากบัดแูลผลการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 
เป็นรายสินค้าและบริการ ครั้งที่ 5/2562

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดี	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 ในฐานะโฆษก
กรมสรรพสามิต	 และนายณัฐกร	 อุ เทนสุต	 ผู้ อ� านวยการ 
ส�านักแผนภาษี	 ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต	 แถลงข่าว	 
เรื ่อง	 การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบายการลดมลพิษ	PM	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2562

โครงการสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร หลกัสตูร การประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รุ่นที่ 1

กรมสรรพสามิตแถลงข่าว เรื่อง การปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตรถยนต์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการลด
มลพิษ PM

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดี	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา 
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานเปิด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด�า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 
(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2562	 รุ่นที่	 1	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว	 ณ	 โรงแรมไมด้า	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2562
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นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
การประชุม	 เรื่อง	 พิจารณาแนวทางในการก�าหนดหลักเกณฑ์	 
และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการ 
รับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต	 2561/2562	 (ครั้งที่	 4)	 โดยมี 
ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	ชั้น	5	
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2562

การประชุม เรื่อง พิจารณาแนวทางในการกำาหนด 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ ได้รับ 
ผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ
เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 (ครั้งที่ 4)

นายธรรมศักดิ์	 ลออเอี่ยม	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	กรมสรรพสามิต	ครั้งที่	1/2562	โดยมีผู้บริหาร	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	
ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2562

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2562

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 ให้การต้อนรับ 
นายมนัส	 พุทธรักษ์	 ประธานสมาพันธ ์ชาวสวนปาล์มน�้ามัน 
แห่งประเทศไทย	 และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปาล์มน�้ามัน	 เพื่อขอ
ขอบคุณที่ใช้มาตรการทางภาษีในการปรับลดอัตราภาษีรถยนต์
กระบะและรถยนต์กระบะ	 4	 ประตูที่ใช ้เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช  ้
เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	เป็นส่วนผสม
กับน�้ามันเชื้อเพลิงได้	 (บี	 20)	 ซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 5	
มีนาคม	2562	ที่ผ่านมา	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
จากปาล์มน�้ามัน	 ซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศ	 พร้อมทั้งขอให ้
ผลักดันผ่านกฎหมายโดยเร็ว	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสามารถ
จ�าหน ่ายปาล ์มได ้ เพิ่มมากขึ้น	 เมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 2562	 
ณ	ห้องประชุม	5	กรมสรรพสามิต

กลุ่มเกษตรกรปาล์มน้ำามันเข้าพบ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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