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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บ
ภาษีและด้านการตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามสินคา้สุรา ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 เป็น
การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการท างานด้านการจดัเก็บภาษีสุราจากการจ าหน่ายแสตมป์สุราชุมชน 
กระบวนการออกตรวจโรงงานสุราชุมชน การกระท าผิดเก่ียวสุรา กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ระหวา่งผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ท่ีสรรพสามิต โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างของระบบงานเดิม
รวมถึงแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในระบบงานท่ีจะพฒันามากข้ึน 
ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัภาษีสรรพสามิต  

สมณีย ์มงคลโภชน์ และทีมงาน (2554) ไดอ้ธิบายเก่ียวความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีสรรพสามิต 
ดงัน้ี 

2.1.1 ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากสินคา้และบริการท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะ
อยา่ง โดยมีหลกัการดงัต่อไปน้ี  

1) ภาษีท่ีเก่ียวกบัอบายมุข (Sin Tax) เช่น สุรา ยาสูบ ไพ ่การพนนั เป็นตน้ 

2) ภาษีท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิง (Entertainment Tax) เช่น ไนต์คลบั ดิสโกเธค 
และสถานอาบน ้าหรืออบตวัและนวด เป็นตน้ 

3) ภาษี ท่ี เก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อม (Environment Tax) เช่น  สาร CFC (สารท่ี
ก่อใหเ้กิดการท าลายชั้นบรรยากาศ) เป็นตน้ 

4) ภาษีท่ีไม่จ  าเป็นแก่การด ารงชีพ (Luxury Tax) เป็นภาษีท่ีเก่ียวกับความ
ฟุ่มเฟือย และเกินความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั เช่น เคร่ืองแก้วคริสตลั 
เป็นตน้ 
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2.1.2 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
คือ 

1) ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม 

2) ผูป้ระกอบกิจการสถานบริการ 

3) ผูน้ าเขา้ซ่ึงสินคา้ 

4) ผูอ่ื้นตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีก าหนด 

2.1.3 วิธีการเสียภาษีสรรพสามิต ในการเสียภาษีสรรพสามิตจะมีวิธีการในการเสีย
ภาษี ดงัน้ี 

1) ใชแ้สตมป์สรรพสามิต 

2) ใชเ้คร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 

3) ยื่นช าระภาษีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น ยื่นช าระภายใน 10 นบัตั้งแต่
น าสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลงัสินคา้ทณัฑ์บน ได้แก่ น ้ ามนั
และผลิตภณัฑน์ ้ามนั เป็นตน้ 

2.1.4 การค านวณภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2527 ให้ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้พระราชบญัญติัน้ีก าหนดให้เป็นผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษี มีหนา้ท่ีเสียภาษีตามมูลค่า หรือปริมาณของสินคา้หรือบริการนั้น ตาม
อตัราท่ีระบุไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ี
ความรับผดิอนัจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึน 

การค านวณภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2527 แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1) กรณีอตัราภาษีตามปริมาณ ค านวณได้จาก ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณสินคา้ x 
อตัราภาษีสรรพสามิต 

2) กรณีอตัราภาษีตามมูลค่า ค  านวณได้จาก ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อตัราภาษี
สรรพสามิต 
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โดยในกรณีน้ีสามารถระบุมูลค่าตามชนิด หรือประเภทของสินคา้ไดด้งัน้ี 

2.1) กรณีสินคา้ผลิตในราชอาณาจกัร  

มูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย  

2.2) กรณีบริการ 

มูลค่า = รายรับของสถานบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย 

2.3) กรณี สินค้าน าเข้า มูลค่า = ราคา ซี .ไอ.เอฟ ของสินค้า +  อากรขาเข้า + 
ค่าธรรมเนียมพิ เศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน + ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีไดก้ าหนดใน พ.ร.ฏ แต่ไม่รวมถึง VAT + ภาษีสรรพสามิต 
+ ภาษีเพื่อมหาดไทย 

2.2 ความรู้เกีย่วกบัภาษีสุรา 

 2.2.1 ค  านิยาม 

 สุรา หมายความรวมถึงวตัถุทั้ งหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ซ่ึงสามารถด่ืมกินได้
เช่นเดียวกบัน ้ าสุรา หรือซ่ึงด่ืมกินไม่ได ้แต่เม่ือผสมกบัน ้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแลว้สามารถด่ืมกิน
ไดเ้ช่นเดียวกบัสุรา  
 สุราแช่ หมายความวา่ สุราท่ียงัไม่ไดก้ลัน่และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ท่ีไดผ้สมกบัสุรา
กลัน่แลว้ แต่ยงัมีแรงแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 15 ดีกรีดว้ย เช่น เบียร์ ไวน์ เป็นตน้ 
  เบียร์ คือ สุราแช่ท่ีท าจากขา้วมอลท ์ดอกฮอพหรือขา้ว   
 สุรากลัน่  หมายความว่า สุราท่ีไดก้ลัน่แลว้ และให้ความหมายรวมถึงสุรากลัน่ท่ีไดผ้สมกบั
สุราแช่แลว้ แต่มีแรงแอลกอฮอลเ์กินกวา่ 15 ดีกรีดว้ย 
  สุราขาว คือ สุรากลัน่ท่ีปราศจากเคร่ืองยอ้มหรือส่ิงผสมปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต ่ากวา่ 80 
ดีกรี 
  สุรากลัน่ชุมชน คือ สุรากลัน่ชนิดสุราขาว มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี แต่ไม่เกิน 40 
ดีกรี 
  สุราผสม คือ สุรากลัน่ท่ีใช้สุราขาวหรือสุราสามทบัมาปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต ่ากว่า 80 
ดีกรี เช่น เช่ียงชุน หงส์ทอง แสงทิพย ์เป็นตน้ 
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  สุราปรุงพิเศษ (แม่โขง) คือ สุรากลัน่ท่ีท าข้ึนโดยใชก้รรมวธีิพิเศษมีแรงแอลกอฮอลต์ ่ากวา่ 80 
ดีกรี 
  สุราพิเศษ ไดแ้ก่ วิสก้ี คือ สุราท่ีกลัน่จากธญัพืช เช่น ขา้วมอลท์ ขา้ว ขา้วโพด เป็นตน้ มีการ
เก็บบ่มน ้าสุรา อยา่งนอ้ย 2 ปี ก่อนปรุงแต่งออกจ าหน่าย และบร่ันดี คือ สุราท่ีกลัน่จากไวน์องุ่น 
  สุรากลัน่อยา่งอ่ืน  เช่น รัม คือ สุราท่ีกลัน่จากน ้าตาล หรือกากน ้าตาล เป็นตน้ 
  สุราสามทบั  คือ สุรากลัน่ท่ีมีแรงแอลกอฮอลต์ั้งแต่ 80 ดีกรีข้ึนไป 

 2.2.2 การค านวณภาษีสุรา แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี 

1) วธีิการค านวณภาษีสุราท่ีท าในราชอาณาจกัร ตอ้งค านวณสองวธีิและเสียภาษีวิธีท่ี
ค  านวณเป็นเงินสูงกว่า โดยการค านวณภาษีในอตัราตามมูลค่า ใช้สูตรในการ
ค านวณดงัน้ี 

  ภาษีสุรา = (ต้นทุนการผลิต + ก าไร) x อตัราภาษีสุราตามมูลค่า / (1 - (1.1 x อตัรา
ภาษีสุราตามมูลค่า)) และการค านวณภาษีตามอตัราปริมาณ 
  ภาษีสุรา = ดีกรี x ขนาดบรรจุ x อตัราภาษีสุราตามปริมาณ / 100 
ตัวอย่าง สุราขาว 40 ดีกรี ขนาดบรรจุ 0.625 ลิตร มีตน้ทุนการผลิตบวกก าไรขวดละ 10 บาท ค านวณ
ภาษีสุราไดด้งัน้ี 
 ตามมูลค่า จะได ้ภาษีสุรา = (10 x 25%) / (1 – (1.1 x 25%)) = 3.45 บาทต่อขวด 
 ตามปริมาณ จะได ้ภาษีสุรา = (40 x 0.625 x 70) / 100 = 17.50 บาทต่อขวด 
 ดงันั้น ตอ้งเสียภาษีสุรา 17.50 บาทต่อขวด 

2) วธีิการค านวณสุราท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรตอ้งค านวณสองวิธี และเสียภาษีวิธี
ท่ีค  านวณเป็นเงินสูงกวา่ โดยการค านวณภาษีสุราในอตัราตามมูลค่า ใชสู้ตรการ
ค านวณดงัน้ี 

  ภาษีสุรา = (ซี.ไอ.เอฟ + อากร + ค่าธรรมเนียมอ่ืน) x อตัราภาษีสุราตามมูลค่า / (1-
(1.1 x อตัราภาษีสุราตามมูลค่า)) และค านวณภาษีสุราในอตัราปริมาณ 
  ภาษีสุรา = ดีกรี x ขนาดบรรจุ x อตัราภาษีสุราตามปริมาณ / 100 
ตัวอย่าง สุราวิสก้ี 40 ดีกรี ขนาดบรรจุ 0.700 ลิตร ซี.ไอ.เอฟ + อากร + ค่าธรรมเนียมอ่ืน 180 บาท 
ค านวณภาษีสุราไดด้งัน้ี 
  ตามมูลค่า จะได ้ภาษีสุรา = (180 x 50%) / (1 – (1.1 x 50%)) =  200 บาทต่อขวด 
  ตามปริมาณ จะได ้ภาษีสุรา = 40 x 0.700 x 400 / 100 = 112 บาทต่อขวด 
  ดงันั้น ตอ้งช าระภาษีสุรา 200 บาทต่อขวด 



 

 11  

2.3 โครงสร้างการท างานของส านักงานสรรพสามิตภาคที ่5 

 ชะริด จอมเรือง (2553) ไดอ้ธิบายโครงสร้างของส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 วา่แบ่งเป็น 4 
ส่วน 1 ฝ่าย แต่ละส่วนท าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายแตกต่างกนัออกไป ส่วนท่ีมีหน้าท่ีหลกั ไดแ้ก่ 
ส่วนบริหารการจดัเก็บภาษี และส่วนตรวจสอบป้องกนัและปราบปราม จะท าหน้าท่ีในการควบคุม
ก ากบัดูแลการท างานของสรรพสามิตพื้นท่ี และพื้นท่ีสาขาในเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้งานดา้นการ
จดัเก็บภาษี และด้านการตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร้างการท างานของส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

2.4 กระบวนการท าสุราชุมชน (สุราแช่ชุมชน สุรากลัน่ชุมชน) 

การท่ีบุคคลใดๆ ตอ้งการท่ีจะผลิตน ้ าสุราเพื่อจ าหน่ายโดยถูกตอ้งตามกฎหมายนั้น จะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเสียก่อน โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตท าสุรา สร้างโรงงาน 
จนถึงขั้นตอนการน าน ้าสุราท่ีผลิตไดอ้อกจากโรงงาน ซ่ึงมีขั้นตอนและวธีิการดงัน้ี  

2.4.1 การขอใบอนุญาตท าสุราชุมชน (โรงงานสุรากลัน่ชุมชน โรงงานสุราแช่ชุมชน)  

  ในการผลิตสินคา้สุรานั้น ผูป้ระกอบการท่ีจะผลิตจะตอ้งยืน่แบบเพื่อขออนุญาตสร้าง
โรงงานสุราต่อเจ้าหน้าท่ีสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีโรงงานตนตั้งอยู่ ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู ้ขออนุญาตท าสุราตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 ธันวาคม 2544 
(ส าหรับสุราแช่) และตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการอนุญาตให้
ท าและขายสุรากลัน่ชุมชน พ.ศ.2546 (ส าหรับสุรากลัน่) 
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  เม่ือสร้างโรงงานเสร็จแล้ว ผูป้ระกอบการจะต้องท าหนังสือแจง้ไปยงัส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีสาขาดงักล่าว เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสรรพสามิตเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีสร้างโรงงาน
ดงักล่าว ว่าถูกตอ้งตามระเบียบท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เช่น สถานท่ีสร้างโรงงานสุราจะตอ้งอยู่ห่างจาก
แหล่งน ้ าสาธารณะ มีท่อบ าบดัน ้ าเสีย และจะตอ้งไม่รบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง 
เป็นตน้ เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้ว ผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการผลิตน ้ าสุราตวัอย่างตามดีกรี และ
ขนาดบรรจุท่ีจะผลิตข้ึน แลว้ส่งตวัอยา่งดงักล่าวมายงัส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา โดยเจา้หนา้ท่ี
จะบนัทึกหนงัสือแจง้ไปยงักรมสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน ้ าสุรา วา่เป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีกรมสรรพสามิตก าหนดหรือไม่ เม่ือผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งส่งภาชนะ
บรรจุและฉลากท่ีจะใชใ้นการบรรจุน ้ าสุรามายงัส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา เพื่อท่ีจะส่งต่อไปยงั
ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และกรมสรรพสามิตตามล าดบั หลงัจากนั้นกรมสรรพสามิตจะท าการ
ตรวจเช็ควา่ฉลากดงักล่าวไดถู้กใชโ้ดยผูป้ระกอบการรายอ่ืนแลว้หรือไม่ เม่ือผา่นขั้นตอนดงักล่าวแลว้ 
ให้ผูป้ระกอบการยื่นแบบขออนุญาตท าสัญญาต่อไป โดยในการท าสัญญาผูป้ระกอบการจะตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมในการท าสุราแช่ชุมชนปีละ 100 บาท และสุรากลัน่ชุมชนปีละ 1,000 บาท พร้อมทั้งยื่น
แบบขอใบอนุญาตท าเช้ือสุราเพื่อใช้ในโรงงานสุราดว้ย โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท า
เช้ือสุราใชใ้นโรงงานเป็นรายปี กล่าวคือ ใบอนุญาตท าเช้ือสุราใชใ้นโรงงานสุราโรงใหญ่รายปี โรงละ 
300 บาท และใบอนุญาตท าเช้ือสุราใชใ้นโรงงานสุราชุมชนรายปี โรงละ 50 บาท 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัท าเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ และตน้ทุนการผลิต 
เช่น ช่ือยี่ห้อสุรา ช่ือผู ้ประกอบการ ราคาขาย ณ โรงงาน เป็นต้น แล้วส่งเอกสารดังกล่าวไปยงั
สรรพสามิตพื้นท่ี หลงัจากนั้นผูป้ระกอบการจึงจะสามารถยื่นแบบขอซ้ือแสตมป์สุรา ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีโรงงานของตนตั้งอยูไ่ด ้

  2.4.2 การขอซ้ือแสตมป์สุรา 

  เม่ือผูป้ระกอบการผลิตน ้ าสุราและบรรจุน ้ าสุราลงในภาชนะบรรจุแล้ว ก่อนน าน ้ า
สุราออกจากโรงงานสุรา จะต้องท าการปิดแสตมป์สุราให้ เรียบร้อยในทุกภาชนะบรรจุเสียก่อน 
มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493 ว่าด้วยการน าสุราท่ีมิได้เสียภาษีออกจาก
โรงงานสุรา เพราะการเสียภาษีสุราจะใช้วิธีการปิดแสตมป์สุราท่ีภาชนะบรรจุสุรา โดยอยู่ในการ
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ีสรรพสามิต 

  ดงันั้น หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการบรรจุน ้ าสุราลงในภาชนะบรรจุเรียบร้อยแล้ว จะ
เดินทางมายงัส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีโรงงานของตนตั้ งอยู่ เพื่อยื่นแบบค าร้องขอซ้ือ
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แสตมป์ (แบบรายการภาษี สบ.103 แบบรายการภาษี สสส.1/01 และแบบรายการภาษี สสท.1.01) ซ่ึง
ในอดีตผูป้ระกอบการจะตอ้งกรอกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ขอ้มูลส่วนตวั ช่ือสุรา ดีกรี ขนาด
บรรจุ (ลิตร) และจ านวนแสตมป์สุรา เป็นตน้ ลงบนแบบรายการภาษีทั้ง 3 แบบ แลว้ยื่นให้เจา้หนา้ท่ี 
แต่กระบวนการดังกล่าวท าให้ผู ้ประกอบการเสียเวลามาก ดังนั้ นเจ้าหน้าท่ี จึงใช้วิธีสอบถาม
รายละเอียดจากผูป้ระกอบการแล้วบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลแทน โดย
โปรแกรมจะท าการลิงคข์อ้มูลไปยงัแบบรายการภาษีทั้ง 3 แบบให้อตัโนมติั แสดงดงัภาพท่ี 2 จากนั้น
เจา้หนา้ท่ีจะพิมพแ์บบรายการภาษีทั้ง 3 แบบให้ผูป้ระกอบการลงลายมือช่ือ เป็นอนัเสร็จขั้นตอนการ
ยืน่แบบรายการภาษี หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกขอ้มูลลงในระบบงานรายไดข้องกรมสรรพสามิต 
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผูป้ระกอบการ และจ่ายแสตมป์สุราตามจ านวนท่ีผูป้ระกอบการประสงคจ์ะ
ขอซ้ือ สามารถแสดงภาพรวมของการท างานได ้ดงัภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงส่วนส าหรับบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา 

จากกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน ผูป้ระกอบการท่ีจะผลิตน ้ าสุราเพื่อจ าหน่ายจะตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหไ้ดน้ ้าสุราท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

2.4.3 การออกตรวจโรงงานสุราชุมชน 

หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีสรรพสามิตท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือการออกตรวจโรงงานสุรา
ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยในการด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการ
โรงงานสุรา เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้คุณภาพ และไดม้าตรฐานตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด โดยใน
การออกตรวจแต่ละคร้ังเจา้หน้าท่ีจะมีการบนัทึกขอ้มูลการผลิตของโรงงานดงักล่าว เช่น จ านวนถงั
หมกั ปริมาณน ้ าสุราท่ีควรจะผลิตได้ เป็นต้น จากนั้นจะใช้ข้อมูลเหล่าน้ีในการคาดคะเนจ านวน
แสตมป์สุราท่ีผูป้ระกอบการนั้นๆ ควรจะเสียภาษี 
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ภาพท่ี 2.3 แสดงภาพรวมของกระบวนการรับช าระภาษี 

2.5 ระบบงานหลกัของกรมสรรพสามิต 

ระบบงานหลกัของกรมสรรพสามิตถูกพฒันาข้ึนเพื่อช่วยในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต และการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานจะบนัทึกขอ้มูลตั้งแต่การจดทะเบียนสรรพสามิตของผูป้ระกอบการ การคืนหรือยกเวน้
ภาษี การออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ การรับช าระภาษีประเภทต่างๆ และการพิมพ์รายงานเพื่อ
ตรวจสอบผลการจดัเก็บรายได ้แสดงโครงสร้างของระบบงานหลกักรมสรรพสามิตไดด้งัภาพท่ี 4  

                       

                                        
       

         
            

         
          

ภาพท่ี 2.4 แสดงโครงสร้างระบบงานหลกักรมสรรพสามิต 

2.5.1 ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต เป็นระบบท่ีช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูล
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหรือผูป้ระกอบกิจการสถานบริการ โดยยื่นแบบ
ภาษี ภษ.01-04 ภายใน 30 วนั ก่อนเร่ิมผลิตสินค้าหรือบริการ เม่ือเจ้าหน้าท่ี
บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะเสนอเร่ืองไปยงัหัวหน้าส านักงานสรรพสามิต

                            
                 

               
         

            

             

                             

                        

                               
                            



 

 15  

พื้นท่ีดงักล่าวเพื่อขออนุมติั หลงัจากนั้นผูป้ระกอบการจะได้รับเลขทะเบียน
สรรพสามิต 

2.5.2 ระบบงานคืน ยกเวน้ เป็นระบบท่ีช่วยในการบริหารจดัการงานคืนยก ยกเวน้
ภาษีสรรพสามิต โดยในกรณีท่ีผูป้ระกอบการยื่นแบบเสียภาษีแลว้มีการขอคืน 
ยกเวน้ภาษี จะตอ้งมีการขออนุมติัจากส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีเสียก่อน ใน
การบันทึกข้อมูลนั้นจะแยกตามประเภทของสินค้าท่ีผูป้ระกอบการขอคืน 
ยกเว้นภาษี หลังจากอนุมัติแล้วเจ้าหน้าท่ีจะพิมพ์หนังสืออนุมัติ ซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบของหนงัสือครุฑ เพื่อให้ผูป้ระกอบการใชแ้นบกบัแบบท่ีใชใ้นการเสีย
ภาษีต่อไป 

2.5.3 ระบบงานใบอนุญาต เป็นระบบท่ีช่วยในการบริหารจดัการงานออกใบอนุญาต 
หรือการต่อใบอนุญาตในประเภทต่างๆ เช่น สุรา ยาสูบ ไพ่ เป็นตน้ หากเป็น
ผู ้ประกอบการรายใหม่ ท่ีมาขออนุญาต เจ้าหน้าท่ีจะต้องบันทึกข้อมูล
ผู ้ประกอบการด้วย หลังจากนั้ นจะท าการออกใบอนุญาตตามประเภทท่ี
ผูป้ระกอบการยื่นขอ หลงัจากนั้นก็พิมพใ์บอนุญาตให้ผูป้ระกอบการ โดยจะมี
ผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ีขออนุญาต จนถึงส้ินปีปฏิทินเท่านั้ น นอกจากน้ียงั
สามารถดูรายงานต่างๆ และค้นหาหรือปรับปรุงข้อมูลการขอใบอนุญาต
ประเภทต่างๆ ได ้หลงัจากปิดส้ินวนัแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งน าส่งเงินในส่วนของ
งานใบอนุญาตไปยงัระบบงานรายไดด้ว้ย 

2.5.4 ระบบงานรายได้ เป็นระบบท่ีช่วยในการบริหารจัดการงานจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต จะแบ่งเป็นเมนูยอ่ยดงัน้ี 

1) รายไดใ้นประเทศ เม่ือผูป้ระกอบการยื่นแบบเพื่อช าระภาษี เจา้หนา้ท่ีจะท า
การบนัทึกรายการช าระภาษีเขา้สู่ระบบงานรายได้ ส าหรับสินคา้ประเภท
สุรา ยาสูบ ไพ่ จะตอ้งบนัทึกขอ้มูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษีเสียก่อน 
แล้วจึงบนัทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบรายได้ เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้
ผูป้ระกอบการ  

2) บญัชีพกัฯและบญัชีน าส่งคลงั ในแต่ละวนัท่ีส านักงานสรรพสามิตแต่ละ
พื้นท่ีสาขาท าการปิดส้ินวนัแลว้ จะตอ้งน าเงินท่ีไดจ้ากการรับช าระภาษีไป
ฝากไวท่ี้บญัชีพกัหน่วยงาน บญัชีพกัเงินกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ กองทุน
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น ้ ามนัเช้ือเพลิง กองทุนอนุรักษ์พลงังาน โดยการพิมพ์ใบน าฝากในแต่ละ
ประเภทดังกล่าว หลังจากนั้นให้บันทึกเลขอ้างอิงบญัชีต่างๆ เข้าไปใน
ระบบดว้ย จากนั้นเม่ือครบก าหนดท่ีจะตอ้งส่งเงินเขา้บญัชีพกัคลงัจงัหวดั 
โดยการเขียนใบน าฝากเงินส าหรับเขา้บญัชีพกัคลงัจงัหวดัตามรูปแบบท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด และพิมพใ์บน าฝากคลงัเขา้สู่บญัชีองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั (ในรูปบของเช็คสั่งจ่าย) เม่ือฝากเงินเรียบร้อยแล้วให้บนัทึก
เลขอา้งอิง 16 หลกัของบญัชีพกัคลงัจงัหวดั และบญัชีองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ตามล าดบั 

3) Interface GFMIS เป็นเมนูส าหรับประมวลผลขอ้มูลการจดัเก็บรายได ้และ
การน าส่งขอ้มูลการน าส่งเงินรายได้ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการประมวลผล
น าส่งขอ้มูลการจดัเก็บรายไดแ้ละขอ้มูลการน าส่งเงินรายไดโ้ดยการยืนยนั
ขอ้มูลดงักล่าวให้ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีภาค เพื่อท าการส่งขอ้มูลเขา้สู่
ระบบ GFMIS ดว้ยวธีิ Interface ผา่นเคร่ือง Terminal ของกรมบญัชีกลาง 

             

                                         Interface GFMIS  

ภาพท่ี 2.5 แสดงโครงสร้างระบบงานรายได ้

2.5.5 ระบบงานก าหนดมูลค่า เป็นระบบท่ีช่วยในการบริหารจดัการเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินคา้แต่ละชนิด โดยจะเก็บขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้แต่ละประเภท 
เช่น รหสัเคร่ืองหมายการคา้ รหสัแบบรุ่น รหสัแชส-ซีส์รถยนต ์รายการสินคา้
และบริการ เป็นต้น บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขายของสินค้าของสินค้า
ประเภทต่างๆ การอนุมัติราคาสินค้า บันทึกราคาสินค้าตามประกาศกรม
สรรพสามิต รายงานประเภทต่างๆ และการเปรียบเทียบโครงสร้างตน้ทุน 

2.5.6 ระบบงานวิเคราะห์รายการภาษี เป็นระบบท่ีช่วยในการบริหารจดัการเก่ียวกบั
การตรวจเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้ของผูป้ระกอบการแต่ละรายท่ีท า
การผลิตข้ึน ซ่ึงหากขอ้มูลสินคา้ไม่ครบถว้นระบบจะแสดงสถานะไม่สามารถ
ช าระภาษีได ้ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ของผูป้ระกอบการท่ี
ยื่นแบบช าระภาษีให้ครบถ้วนเสียก่อน ระบบจึงจะเปล่ียนสถานะเป็นช าระ
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ภาษีได้ โดยเลือกเมนูตามประเภทสินค้าท่ีผูป้ระกอบการนั้นๆ ยื่นเสียภาษี 
ได้แก่ ภาษีในประเทศ และภาษีน าเขา้ นอกจากน้ียงัสามารถเรียกดูรายงาน
ประเภทต่างๆ ได ้

2.5.7 ระบบงานผูก้ระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต เป็นระบบท่ีช่วยในการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลดา้นการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต เช่น 
ขอ้มูลผูก้ระท าผิด ขอ้หา ขอ้มูลเงินสินบนรางวลั เงินน าส่งคลงั รายละเอียด
ของกลาง เป็นตน้ ระบบน้ีจะแยกออกมาจากระบบอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ โดยจะ
มีลกัษณะเป็นแบบไคลเอนต์ – เซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชัน ซ่ึงการใช้งานระบบ
จะต้องติดตั้ งโปรแกรม MainAccess ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก่อนทุกคร้ัง ซ่ึง
ระบบอ่ืนๆ จะเป็นแบบเว็บเบสแอพพลิเคชันสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บ
บราวเซอร์ไดท้นัที ดงันั้นเม่ือมีคดีการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตเกิดข้ึน 
เจา้หน้าท่ีจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลคดีในระบบงานรายไดด้ว้ย แสดงโครงสร้างดงั
ภาพท่ี 6 

                   
               

         
      

                
                 

         
       

                                               
           

            

 

ภาพท่ี 2.6 แสดงโครงสร้างระบบงานผูก้ระท าผดิกฎหมายสรรพสามิต 

  ระบบสารสนเทศท่ีผูศึ้กษาจะออกแบบและพฒันาข้ึน จะเก่ียวข้องกับระบบงาน
รายไดแ้ละระบบงานผูก้ระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตในส่วนของสินคา้ประเภทสุรา ซ่ึงมีการช าระ
ภาษีในรูปแบบของแสตมป์สุรา เน่ืองจากระบบงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไม่มีการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆ เก่ียวกับการรับช าระภาษีสุรา ท าให้ไม่มีข้อมูลสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีดา้นการจดัเก็บภาษีสุรา และดา้นการตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามเท่าท่ีควร ระบบน้ีจะ
ถูกพฒันาข้ึนโดยใชแ้นวทางจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทั้งดา้นการจดัเก็บภาษีสุราและดา้นการ
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม โดยจะมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ท างานต่างๆ และมีการแสดงรายงานต่างๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานต้องการ ดังนั้ นระบบน้ีจึงจะ
ตอบสนองการท างานของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2.6 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554) ได้อธิบายเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการไวว้่า เป็น
ระบบท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อน าเสนอสารสนเทศให้กบัผูบ้ริหารระดบักลาง โดยรายงานท่ีไดจ้าก
ระบบนั้น ผูบ้ริหารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการวางแผน และควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจได ้เช่น 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายไดป้ระโยชน์จากระบบดว้ยการสั่งให้โปรแกรมรายงานสารสนเทศเก่ียวกบัยอดขาย
ของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสั่งให้ออกรายงานแบบประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนหรือ
ประจ าปี โดยรายงานเหล่าน้ีสามารถน ามาใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจ เช่น การ
วางแผนเพื่อเตรียมผลิตภณัฑ์ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือควรยุติการผลิตสินค้ารายการ
ใดบา้ง รวมถึงการควบคุมสินคา้คงคลงั และการประเมินศกัยภาพของพนกังานขาย เป็นตน้ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการจะรายงานผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั โดยใช้
ขอ้มูลจากระบบประมวลผลรายการประจ าวนั (Transaction Processing Systems) ตามส่วนงานต่างๆ 
ท่ีถูกรวบรวมไวจ้ากการบนัทึกข้อมูลในแต่ละวนั กล่าวคือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการจะท า
หน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลจากส่วนงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั จากนั้นก็น ามาผ่านกระบวนการประมวลผลให้
เป็นสารสนเทศท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 จินตนา พลเพชร (2544) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูป้ระกอบอุตสาหกรรม 
ภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยท าการพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ี
เก็บข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 26 27 และ 28 ข้อมูลการขอรับใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 29 ขอ้มูลการแจง้ยา้ยโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตาม
มาตรา 30  ขอ้มูลการแจง้เลิกหรือโอนกิจการตามมาตรา 31 และขอ้มูลการขอลดอตัราหรือยกเวน้ภาษี
สรรพสามิตโดยท่ีเก่ียวขอ้งกบัส้ินคา้ทั้งส้ิน 14 รายการ ไดแ้ก่ น ้ ามนัและผลิตภณัฑ์น ้ ามนั เคร่ืองด่ืม 
เคร่ืองปรับอากาศ พรมและส่ิงทอปูพื้น แบตเตอร่ี หินอ่อน หินแกรนิต รถจกัรยานยนต ์สนามมา้และ
สนามกอลฟ์ ดว้ยโปรแกรมไมรโครซอฟต ์วชิวลเบสิก เวอร์ชัน่ 6.0 และไมโครซอฟต ์แอกเซส 97  

 ผลการศึกษาพบว่า ระบบฐานข้อมูลผู ้ประกอบอุตสาหกรรม ภาษีสรรพสามิต ตาม
พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ท าให้การเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท าไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ สามารถออกรายงานไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้น าเสนอต่อผูบ้ริหารไดท้นัเวลา และ
สามารถใหบ้ริการต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดร้วดเร็ว ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัเก็บภาษีได ้
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 สุภา ขนัธ์แกว้ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเท่ียว 
ส านกังานสรรพากรภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทดแทนระบบเดิมท่ีมีความล่าชา้ จากการบนัทึกขอ้มูล
ลงในสมุดบนัทึก และบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ท าให้ขอ้มูลแต่ละวนัไม่มี
ความต่อเน่ือง เกิดความล่าช้าในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานเสนอผูบ้ริหาร และยงัส้ินเปลือง
ทรัพยากรกระดาษเป็นอย่างมาก เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน การคืนภาษีให้แก่นักท่องเท่ียว 
ส านกังานสรรพากรภาค 8 โดยใช ้เอเอสพีดอทเน็ตในการพฒันาโปรแกรม และใช ้ไมโครซอฟตเ์อส
คิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 เป็นตวัจดัการฐานขอ้มูล 

 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ อน ามาใช้ในระบบงานการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นกัท่องเท่ียว ช่วยให้ระบบมีการท างานท่ีทนัสมยัและเป็นระบบระเบียบ สามารถ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองการสืบคน้ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน การจดัท ารายงานเสนอผูบ้ริหารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และยงัสามารถน าขอ้มูลในระบบมาใชป้ระโยชน์ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้
อีกดว้ย ซ่ึงการประเมินผลดา้นประสิทธิภาพการใชโ้ปรแกรม จากผูท้ดลองใชง้านจ านวน 23 ราย ซ่ึ ง
เป็นข้าราชการสังกัด ส านักงานสรรพากรภาค 8 สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 และสรรพากรพื้นท่ี
เชียงใหม่ 2 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2548 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2548 โดยเป็นผูดู้แลระบบ จ านวน 
1 ราย เจา้หน้าท่ีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกัเท่ียว จ านวน 19 ราย เจา้หน้าท่ีบญัชี จ  านวน 2 ราย ผูบ้ริหาร 
จ านวน 1 ราย พบวา่มีความพึงพอใจในระดบัดี  

 อุมาพร ดีช่วย (2550)ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการส ารวจ
แหล่งภาษีของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 เน่ืองจากกระบวนการท างานเดิมของการส ารวจ
แหล่งภาษีของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 มีปัญหาและอุปสรรคในการท างานท่ีส าคญัคือ 
ความล่าช้าจากขั้นตอนการท างานท่ีมีหลายขั้นตอน มีบุคคลท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก และทุก
ขั้นตอนจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหัวหน้างาน และหัวหน้าส านกังานสรรพากรพื้นท่ีก่อนจดัส่งให้
หน่วยส ารวจ เม่ือหน่วยส ารวจปฏิบติังานเสร็จ ตอ้งท าบนัทึกผลการส ารวจในเอกสาร และส่งกลบัมา
ท่ีหน่วยงานใหญ่ และหากมีการแกไ้ขจะตอ้งส่งกลบัไปเพื่อด าเนินการแกไ้ข ซ่ึงใช้เวลานาน ท าให้มี
งานคา้งจ านวนมาก  

 ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการส ารวจแหล่งภาษีของส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่าย
ต่าง ๆ สามารถวางแผนตารางการท างานไดเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้รวมทั้งผูบ้ริหาร
สามารถติดตามความกา้วหน้าของการปฏิบติังาน การประเมินผลของงาน และทีมก ากบัดูแลให้เกิด
ประสิทธิภาพตามนโยบาย และแผนงานได้ ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพการและประสิทธิภาพการ



 

 20  

ท างานของระบบ จากการจดัท าแบบสอบถามจากเจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานส ารวจ ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีส ารวจ 21 คน หวัหนา้งานส ารวจ 8 คน สรรพากรพื้นท่ีสาขา 8 คน และเจา้หนา้ท่ีทีมบริหาร
การส ารวจ 3 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน พบวา่ ระบบมีประสิทธิภาพในระดบัมาก 


