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ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดาวเด่น	(Star)	กรมสรรพสามิต	โดยมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต	เม่ือวันท่ี	15	กุมภาพันธ์	2562
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	 พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ	 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�าปี	พ.ศ.	 2561	 ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	และบุคลากรดาวเด่น	(Star)	ประจ�าปี	พ.ศ.2561

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ 
นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการพิเศษ	
ส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	1

นางจันทร์เรือง สุขสำาราญ
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ	
ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี	2

นางนิรมล พวงพยอม
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ	
ส�านักงานเลขานุการกรม

นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ 
รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การเงินการคลัง	
ส�านักบริหารการคลังและรายได้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสรรพสามิต ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต กรมสรรพสามิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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นางกนกภรณ์ อินไชย 
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ	
ส�านักบริหารการคลังและรายได้

นายเผด็จ นาคแตง 
พนักงานตรวจสอบแสตมป์	
ส�านักบริหารการคลังและรายได้

นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล 
นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการพิเศษ	
ส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	2

นางนวลชล มีชูเวท 
นักตรวจสอบภาษี	
ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี	2

นางจินตนา พงษ์ศิริกุล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ	
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	5
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ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	1
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อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต	ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 8	 และส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี	 โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาคที่	 8	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562
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อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมด้วยนางสดศรี	พงศ์อุทัย	รองอธิบดี	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี	ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�านักงานสรรพสามิต 
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เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2562
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1.	พาครอบครัวเที่ยว	ช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกเท่ียวกับครอบครัว	 ไม่ว่าจะเป็นทริปในประเทศ	 หรือทัวร์ต่างประเทศ	 จะช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี	 
เพราะการเดินทางจะทำาให้เราได้ใกล้ชิด	 เรียนรู้นิสัยใจคอและเข้าใจกันมากขึ้น	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 เช่น	 ช่วยยกของ	 ช่วยดูแล	 และช่วยกัน 
ถ่ายภาพหมู่ท่ีสนุกไปอีกแบบ	 ไม่ว่าคุณจะพาลูกเท่ียวปิดเทอมใหญ่เท่ียวใกล้ประเทศไทย	พาพ่อแม่เท่ียว	 หรือเท่ียวท้ังครอบครัวใหญ่	 ล้วนแล้ว
แต่เป็นเร่ืองดีท้ังนั้น	 เพราะการผจญภัยจะทำาให้เรารักกันมากยิ่งขึ้น	 และคุณรู้หรือไม่ว่าการพาครอบครัวเท่ียว	 เป็นการบอกรัก	 โดยไม่ต้องพูด 
คำาว่า	“รัก”	ด้วยนะ

2.	สร้างความทรงจำาร่วมกัน

	 การพาครอบครัวเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆ	จะทำาให้เราได้ใช้เวลาดีๆ	ร่วมกันมากยิ่งขึ้น	อย่าลืมว่ายุคนี้เป็นยุคติดจอ	กลับบ้านไปเราอาจจะไม่ค่อย 
ได้พูดคุยกันเท่าไหร่	 เพราะมัวแต่เล่นโซเชียล	หรือบางท่านต้องกลับมาทำางานเสริม	 หรือจะต้องเรียนอย่างหนัก	 ทำาให้ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่	
ทั้งนี้การเที่ยวกับครอบครัว	จะทำาให้คุณได้อยู่กันครบทั้งพ่อ	แม่	ลูก	หรือจะมีปู่	ย่า	ตา	ยาย	ด้วยก็ได้	เชื่อเถอะว่าจะเป็นทริปที่สนุกสุดๆ	เต็มไป
ด้วยเสียงหัวเราะ	 และความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ	 โดยเฉพาะการเรียกแต่ละคนเข้าเฟรมถ่ายภาพ	 จะเป็นอะไรที่สนุกและท้าทายสุดๆ	 ไปเลย	
หากคุณกำาลังจะเดินทางกับครอบครัวใหญ่หลายคน	แนะนำาให้เตรียมขาตั้งกล้อง	และกล้องที่สามารถเซลฟี่ง่ายๆ	เก็บได้ครบด้วยนะคะ

3.	ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	ที่เงินซื้อไม่ได้

	 บอกให้รู้ว่าคนในครอบครัวเป็นคนสำาคัญของชีวิตเรา	เหตุผลดีๆ	ต่อยอดจากที่เราเล่ามาข้างต้นว่า	การพาครอบครัวเที่ยวจะช่วยกระชับความ
สัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี	 และยังได้สร้างความทรงจำาร่วมกัน	 สิ่งเหล่านี้ล่ะท่ีจะกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีเงินทองซื้อไม่ได้	
ประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่นอน	เพราะการนัดรวมตัวให้ครบได้ขนาดนี้	และออกเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไป	เชื่อเถอะว่า	การท่องเที่ยวต่างประเทศกับ
ครอบครัวจะกลายเป็นเร่ืองเล่าสุดอมตะนิรันดร์กาลของตระกูลคุณไปเลยค่ะ	 โดยเฉพาะการเท่ียวในวันหยุดยาวท่ีมีเวลาเท่ียวหลายๆ	 วัน	 ทริป 
เหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่จะได้ฟังรีรันทุกครั้งที่มีงานรวมญาติด้วยนะ	เป็นไงล่ะ	ดีสุดๆ	เลยใช่ไหม

4.	สร้างแรงบันดาลใจ

	 ครอบครัวไหนมีลูกเล็ก	หรือเด็กในวัยเรียน	เชื่อเถอะค่ะว่าแค่เพียงพาเด็กๆ	ก้าวเท้าออกนอกบ้าน	สิ่งรอบตัวที่เขาเห็นก็ล้วนเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เขาได้เสมอ	การพาลูกเที่ยวต่างประเทศก็เช่นกัน	นอกจากเด็กๆ	จะได้ออกเดินทางไปพบเจอผู้คน	สถานที่	และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ	แล้ว	พวกเขา 
อาจได้รับแรงบันดาลใจ	 และเริ่มสร้างฝันของตัวเองตั้งแต่เริ่มออกเดินทางก็ได้	 พวกเขาอาจจะได้เห็นกัปตัน	 แอร์โฮสเตส	 บนเครื่องบินแล้วเกิด
ความฝันอยากจะเป็นแบบนั้น	 หรืออาจจะเร่ิมเห็นความสำาคัญของภาษาต่างประเทศ	 จนเกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากเรียนรู้ก็ได้ค่ะ	 ซึ่งท้ังนี้ท้ังนั้น	 
คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องช่วยลูกน้อยค้นหาแรงบันดาลใจ	และช่วยชี้แนะเส้นทางการเดินไปสู่ฝันของลูกๆ	ด้วยนะคะ

5.	ได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยกัน!

	 เหนื่อยมาท้ังปีมาพาครอบครัวเท่ียวออกไปใช้ชีวิตพักผ่อนกันเถอะ!	 สำาหรับพ่อแม่มือใหม่ท่ีกำาลังมีลูกวัยกำาลังซน	 คุณไม่ต้องรอให้ลูกโตแล้ว
ค่อยพาเท่ียวก็ได้นะ	 เพราะวัยเตาะแตะก็เป็นวัยท่ีเร่ิมเรียนรู้อย่าลืมว่าลูกจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า	 คุณสามารถสอนให้ลูกรักใช้ชีวิต
ในการท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี	เช่น	สอนให้ลูกรู้จักรอ	สอนให้ลูกเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ	ฝึกความอดทน	และอื่นๆ	อีกมากมายที่ลูกน้อย 
จะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตครั้งนี้	รับรองว่าคุ้มค่า	ไม่เสียเวลาแน่นอนจ้ะ

	 “The	world	is	a	book	and	those	who	do	not	travel	read	only	one	page.”		คำากล่าวของ	เซนต์	ออกัสติน	(St.	Augustine)	 
นักปรัชญายุคโบราณบอกว่า	 โลกเปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่ง	 และคนท่ีไม่เคยออกเดินทางก็เหมือนอ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว	 ดังนั้น	 
Mushroom	Travel	คิดว่า	การพาครอบครัวเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็นการพาลูกเที่ยว	พาพ่อแม่เที่ยว	หรือรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่	เป็นอีกสิ่งสำาคัญ
ท่ีคุณไม่ควรมองข้าม	 โดยเฉพาะการวางแผน	 เท่ียวกับครอบครัว	 ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาล	 ซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าไปเท่ียวกับครอบครัวแล้วดียังไง	 
มาดู	5	เหตุผลดีๆ	ที่คุณควรออกไปเที่ยวกับครอบครัวกันค่ะ

ขอบคุณบทความจาก www.mushroomtravel.com

เหตุผลดีๆ ที่คุณควร
พาครอบครัวเที่ยว ในวันหยุดยาว
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การตรวจตัวอย่างเครื่องดื่ม
ประเภทน�้ำผลไม้ และน�้ำพืชผัก
ที่จะขอใช้สิทธิอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์

	 ตามประกาศกรมสรรพสามิต	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์	 สำาหรับเคร่ืองด่ืมประเภท 
น้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก	 ลงวันท่ี	 9	 มกราคม	 2562	 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำาเข้าสินค้าเคร่ืองดื่มประเภทน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผักท่ีได้
รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ย่ืนขอใช้สิทธิใหม่ทุกรายการสินค้า	 เนื่องจากสิทธิเดิมท่ีเคยได้รับอนุมัติจะสิ้นผลใช้บังคับในวันท่ี 
30	กันยายน	2562	พร้อมกับส่งตัวอย่างเครื่องดื่มในปริมาณไม่น้อยกว่า	1	ลิตร	และแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตให้กลุ่มวิเคราะห์
สินค้าและของกลาง	กรมสรรพสามิตพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันที่	1	ตุลาคม	2562	ได้	แต่การอนุมัติคำาขอใช้สิทธิจะมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	
2562	เป็นต้นไป	และเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างประกาศกรมฯ	ฉบับเดิมกับฉบับใหม่	ดังนั้น	ในการส่งตัวอย่างเครื่องดื่มต้องระบุให้ชัดเจน
ด้วยว่าเป็นการขอใช้สิทธิตามประกาศกรมฯ	 ฉบับใด	 เพื่อสำานักงานสรรพสามิตภาคจะได้พิจารณาอนุมัติการให้สิทธิได้ถูกต้อง	 ตามสิทธิของ 
ประกาศกรมฯ	ที่ขอใช้

	 การวิเคราะห์หาอัตราส่วนผสมของเคร่ืองดื่มประเภทน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก	 เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
ร้อยละศูนย์	 ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง	 กรมสรรพสามิต	 จะหาอัตราส่วนผสมของน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผักโดยวิธี	 Titration	
และหาเอกลักษณ์ของน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก	 โดยเคร่ือง	 HPLC	 ระยะเวลาการวิเคราะห์หาอัตราส่วนผสมของเคร่ืองดื่มประเภทน้ำาผลไม้ 
และน้ำาพืชผักจะใช้เวลาประมาณ	1	วัน	ต่อ	1	ตัวอย่าง
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 การตรวจตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผัก ที่จะขอใช้สิทธิอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
ธิบดี  วัฒนกุล 

รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
  ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ส าหรับ
เครื่องดื่มประเภทน  าผลไม้และน  าพืชผัก ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้าสินค้าเคร่ืองดื่มประเภทน  าผลไม้และ
น  าพืชผักที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ยื่นขอใช้สิทธิใหม่ทุกรายการสินค้า เนื่องจากสิทธิเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจะสิ นผลใช้
บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมกับส่งตัวอย่างเครื่องดื่มในปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลิตร และแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตให้
กองวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิตพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้ แต่การอนุมัติค าขอใช้สิทธิจะมีผลตั งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างประกาศกรมฯ ฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ดังนั น ในการส่งตัวอย่างเครื่องดื่มต้ อง
ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นการขอใช้สิทธิตามประกาศกรมฯ ฉบับใด เพื่อส านักงานสรรพสามิตภาคจะได้พิจารณาอนุมัติการให้สิทธิได้ถูกต้อง    
ตามสิทธิของประกาศกรมฯ ที่ขอใช้   

การวิเคราะห์หาอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน  าผลไม้และน  าพืชผัก เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเสียภาษีในอัตราตาม
มูลค่าร้อยละศูนย์ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต จะหาอัตราส่วนผสมของน  าผลไม้และน  าพืชผักโดยวิธี Titration และหา
เอกลักษณ์ของน  าผลไม้และน  าพืชผัก โดยเครื่อง HPLC ระยะเวลาการวิเคราะห์หาอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน  าผลไม้และน  าพืชผักจะใช้
เวลาประมาณ 1 วัน ต่อ 1 ตัวอย่าง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รายงานผลการทดสอบ  (หน่วย : ร้อยละต่อปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่ม) 

ใช้ผลการค านวณและผลเอกลักษณ์ประกอบการพิจารณา 

ตัวอย่างสินค้า
เคร่ืองด่ืมฯ 

ค านวณ เปอรเ์ซ็นต์น  าผลไม้และน  าพืชผัก  = 

ปริมาตร 0.1𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ที่ใช ้(𝑁𝑁𝑁𝑁)  X  เกณฑ ์%อัตราส่วนตามท้ายประกาศกรมฯ
ค่ามาตรฐานของน  าผลไม้และน  าพืชแต่ละชนิด (𝑁𝑁𝑁𝑁)  

กรองตัวอยา่งด้วยเครื่องกรองสญุญากาศ  
 

 

 

 

Titrant 
 

บันทึกค่าปริมาตร 
ของ Titrant ทีใ่ช้ 

ตัวอย่าง 

    

   

ขั นตอน
Titration 

เปรียบเทียบเอกลักษณ์ 
ของน  าผลไม้และน  าพืชผัก 

  

หาเอกลักษณ์ของน ้าผลไม้และน ้าพชืผัก  
โดยเครื่อง HPLC 

หาอัตราส่วนผสมของน ้าผลไม้และน ้าพืชผัก 
โดยวิธี Titration 

ขั นตอน 
HPLC 

	 ทั้งนี้		การขออนุมัติให้ได้รับสิทธินั้นให้ดำาเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่	คือ	ประกาศกรมสรรพสามิต	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์	 สำาหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก	ลงวันที่	9	มกราคม	2562	 โดยรายชื่อ
ประเภทเคร่ืองดืม่และอตัราสว่นผสมของเคร่ืองดืม่แตล่ะประเภทท่ีกรมสรรพสามติใชเ้ปน็เกณฑ์ในการพจิารณาให้เปน็ไปตามบญัชอีตัราสว่นผสม
ของเครื่องดื่มน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผักตามท้ายประกาศกรมฯ	ที่กำาหนดขึ้นใหม่

	 ดังนั้น	 เพื่อให้การขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำาเข้าสินค้า
เคร่ืองดื่มประเภทน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก	 ควรยื่นคำาขอใช้สิทธิดังกล่าวพร้อมส่งตัวอย่าง	 สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตล่วงหน้ามาท่ี	 
กรมสรรพสามิต	 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 ตามข้อ	11	 ของประกาศกรมสรรพสามิต	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 
และเงือ่นไขการเสยีภาษีในอตัราตามมลูคา่ร้อยละศูนย	์สำาหรับเคร่ืองดืม่ประเภทน้ำาผลไมแ้ละน้ำาพชืผกั	ลงวนัท่ี	9	มกราคม	2562	เนือ่งจากสนิค้า
เครื่องดื่มประเภทน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผักมีอยู่จำานวนมาก	ทั้งผลิตในประเทศและนำาเข้าที่ต้องทำาการตรวจวิเคราะห์หาอัตราส่วนผสม	มิฉะนั้นแล้ว
ต้องเสียภาษีไปก่อนผลการวิเคราะห์จะออกมาหลังวันที่	1	ตุลาคม	2562

ธิบดี วัฒนกุล
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

0.1N NaOH (ml)

(ml)

11

Titrant

Titrantion

Titrantion
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจ�าเดือน	มกราคม	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

ล�าดับ ชื่อ ต�าแหน่งและสังกัด
จ�านวน

คดี
เงินค่าปรับ หมายเหตุ

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายวิรัตน์	เกศชัยชนา เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 15 	741,022.80	 • คดียาสูบ	ปรับ	14	คดีี
• คดียาเส้น	ปรับ	1	คดี

2 นายวิทวัส	ย่อมเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 11 	475,459.91	 • คดียาสูบ	ปรับ	11	คดี

3 นายธวิช	บุญเอี่ยม นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 12 	384,623.34	 • คดีสุรา	ปรับ	6	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	6	คดีี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายธรีชัพงศ์	อนิทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 9 	3,964,786.00	 • คดยีาสูบ	ปรบั	1	คดี
• คดนี�้ามนั	ปรบั	4	คดี
• คดรีถยนต์	ปรบั	3	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	1	คดี

2 นายนเรศ	ทองเต็ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 10 	3,674,853.20	 • คดีสุรา	ปรับ	1	คดี
• คดยีาสูบ	ปรบั	5	คดี
• คดนี�้ามนั	ปรบั	2	คดี
• คดแีบตเตอรี่	ปรบั	2	คดี

3 นายไชยรตัน์	ชื่นใจฉ�่า นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 11 	1,139,879.04	 • คดีสุรา	ปรับ	1	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	1	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	1	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	7	คดี
• คดแีบตเตอรี่	ปรบั	1	คดี
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เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้
มีมาอีกแล้วครับ กับประโยคนี้ “เป็นเอกสารราชการ”

“ไม่แจ้งเหตุผลในการขอ”

	 นายสนใจได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแค	 
ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างส�าเนาฎีกา	และเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจ่ายที่ร้านหินทรายพานิช	 โดยนายสนใจที่เป็น 
ผู ้ จัดการท�าสัญญากับองค ์การบริหารส ่ วนต�าบลหนองแค	 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 –	 2561	 ทุกโครงการนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองแคมีบันทึกต่อท้ายหนังสือค�าขอวันเดียวกัน	
ปฏิเสธการเป ิดเผยข้อมูลข ่าวสารด้วยเหตุผลว ่าเป ็นเอกสาร 
ของทางราชการ	 และนายสนใจไม่แจ้งความจ�าเป็นในการขอ	 
นายสนใจจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

	 	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองแค	 มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารตามที่นายสนใจ 
มีค�าขอไปและชี้แจงสรุปได้ว่า	 พิจารณาแล้วเห็นว่าผู ้ขอกับพวก 
ไม่แจ้งวัตถุประสงค์	 เหตุผล	 ข้อเท็จจริงในการขอข้อมูลข่าวสาร	 
ซึ่งเป ็นการขอแบบโดยรวม	 ไม่ระบุว ่าโครงการมีข ้อบกพร่อง 
ตรงไหน	อย่างไร	และเอกสารที่ขอก็มีจ�านวนมากเกินความจ�าเป็น	
จึงได้ปฏิเสธ

	 	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว ่า	
ข้อมูลข่าวสารตามที่นายสนใจได้มีค�าขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานรัฐ	 ไม่มีข้อความที่เข้า
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานจะมีค�าสั่งมิให้เปิดเผยได้
ตามมาตรา	15	ประกอบกับข้อมูลข่าวสารตามค�าขอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจ้างที่จัดให้ประชาชนเข้าดูได้ตามมาตรา	9	 (8)	ทั้งนี้	
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแคอาจใช้ดุลพินิจปกปิดข้อมูล 
ส ่วนบุคคลของผู ้อื่น	 ซึ่งการเป ิดเผยอาจเป ็นการลุกล�้าสิทธิ 
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร	และถ้าเห็นว่าเอกสารที่ขอมีจ�านวนมาก 
เป็นภาระแก่หน่วยงานในการถ่ายเอกสาร	 ก็ให้นายสนใจจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการขอส�าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีค�ารับรอง
ส�า เนาถูกต ้อง	 ตามประกาศคณะกรรมการข ้อมูลข ่าวสาร 
ของราชการ	 เรื่อง	 การเรียกเก็บค ่าธรรมเนียมการขอส�าเนา 
หรือขอส�าเนาที่มีค�ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	 2542	 จึงวินิจฉัยให ้องค ์การบริหารส ่วนต�าบลหนองแค	 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	 พร้อมรับรอง
ส�าเนาถูกต้องให้นายสนใจ

	 	 ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับว่า	ตามมาตรา	11	ก�าหนดว่า	
นอกจากข ้อมูลข ่าวสารที่จัดไว ้ ให ้ประชาชนเข ้าตรวจดูหรือ 
ค้นคว้าแล้ว	 ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการก็ให้
หน ่วยงานรัฐผู ้รับผิดชอบจัดหาข ้อมูลข ่าวสารนั้นให ้ในเวลา 
อันสมควร	ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดว่าภายในสิบห้าวัน	ค�าว่า	
“บุคคลใด”	หมายถึงใครก็ได้ครับ	ไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นผู้ประกอบการ 
รับเหมาก ่อสร ้าง	 จึงจะขอเรื่องก ่อสร ้างได ้และไม ่ต ้องแจ ้ง
วัตถุประสงค ์ในการขอเอกสารด ้วย	 หากมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540 
หารือไปได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”
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มองย้อนเลนส์

นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหาร	
และข้าราชการกรมสรรพสามิต	 ถวายแจกันดอกไม้	 และลงนาม
ถวายพระพร	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	
อัครราชกุมารี	 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว	 
ณ	โรงพยาบาลรามาธิบดี	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562

กรมสรรพสามิตลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดี	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต	 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศหลักการด้านการ 
จัดเก็บภาษี	เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	
ระยะที่	1	หลักสูตรการใช้งานส�าหรับผู้ปฏิบัติงานกรมสรรพสามิต	
โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วม 
การฝึกอบรมดังกล่าว	 ณ	 ห้องรัชโยธิน	 โรงแรมเดอะบาซาร์	 
แบงค็อก	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2562

กรมสรรพสามิตลงนามถวายพระพร
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

การฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศหลักการด้านการจัดเก็บภาษี เพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ระยะที่ 1 หลักสูตรการใช้งานสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน 
กรมสรรพสามิต

นายพชร	อนันตศิลป์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะผู้บริหาร 
และข้ า ราชการกรมสรรพสามิต 	 ถวายแจกันดอกไม้ และ 
ลงนามถวายพระพร	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 
พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
โดยเร็ว	 ณ	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562
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นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสินทรัพย	์
รุ่นที่	 4	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว	ณ	 โรงแรมอลิซาเบธ	กรุงเทพมหานคร	
เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562

การฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 
รุ่นที่ 4

นายธิบดี	 วัฒนกุล	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
เปิดการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ส�าหรับนักวิชาการสรรพสามิตระดับช�านาญการ	 
โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมอบรมดังกล่าว	 ณ	 
ห้องฝึกอบรม	 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	 กรมสรรพสามิต 
เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2562

นายธรรมศักดิ์	ลออเอี่ยม	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
สรรพสามิต	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์	 ตามมาตรา	 94	 เเห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 
พ.ศ.	 2560	 ครั้งที่ 	 1/2562	 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม
ราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2562

การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์สำาหรับนักวิชาการสรรพสามิตระดับ
ชำานาญการ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า อุ ท ธ ร ณ์   
ตามมาตรา 94 เเห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2562

นางสดศรี	พงศ์อุทัย	รองอธิบดี	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	เป็นประธานในการประชุม
ชี้แจง	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment	–	ITA)	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม
ราชวัตร	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2562

การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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