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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายก โดยใช้การวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก จ านวน 5 คน 
และผู้ประกอบการที่เสียภาษีสรรพสามิตในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านรายได้ภาษีสรรพสามิตจาก
สินค้าและบริการ และ 2) ด้านรายได้เบ็ดเตล็ด ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ 
เจ้าหน้าทีม่ีความรู้และความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ไม่เพียงพอ ราคาขายปลีก
แนะน าของสินค้าสรรพสามิตมีไม่ครอบคลุมทุกประเภท ค านิยามของพิกัดตอนที่ 17 มีความไม่ชัดเจน 
และกระบวนการพิสูจน์หรือวิเคราะห์สินค้าใช้ระยะเวลานาน แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต คือ ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ควรมีการส ารวจราคาขายปลีกแนะน าให้ครอบคลุมสินค้าสรรพสามิตทุกประเภท ควรมีการแก้ไขกฎหมาย 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ควรมีการมอบหมายหรือให้อ านาจหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนร่วมพิสูจน์หรือวิเคราะห์สินค้า และควรมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษสีรรพสามิต 

 
ค าส าคัญ: พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560, ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต, 
               ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) หมวดที่ 5 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 
(9) ได้ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บ
จากประชาชน เพ่ือน ามาใช้บริหารและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา
สาธารณสุข การคมนาคม การป้องกันและรักษาความสงบภายในประเทศ ฯลฯ เงินภาษีทีเ่รียกเก็บจาก 

 
 

* บทความน้ีเรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษสีรรพสามติ : กรณีศึกษาส านักงานสรรพสามติพื้นที่นครนายก 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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ประชาชนนั้น มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย จากหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง เรียกว่า "จกอบ จ า
กอบ หรือจังกอบ" ซึ่งกระบวนการจัดเก็บภาษีได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย ณัฐพงศ์ บุญเหลือ (2562, หน้า 29) ได้อธิบายระบบภาษีว่าแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งภาษีทางตรงเป็นภาษีทีผู่้เสียภาษีตามกฎหมายต้อง
รับภาระไว้ โดยที่จะผลักภาระภาษีให้ผู้อ่ืนเป็นไปได้ยาก เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษทีี่ดิน ภาษีมรดก เป็นต้น ส าหรับภาษีทางอ้อม เป็นภาษีท่ีผู้เสียภาษีตามกฎหมายสามารถผลัก
ภาระการช าระภาษีให้ผู้อ่ืนได้ง่าย เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ เป็นต้น  ดังนั้นภาษี
จึงเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญในการบริหารประเทศ เพ่ือให้รัฐบาลสามารถด าเนินการตามหน้าที่ที่มี
ต่อประชาชนในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
 ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมชนิดหนึ่งที่มีต้นก าเนิดมาจากสินค้าสองประเภท คือ ฝิ่น 
และสุรา โดยประเภทสินค้าและกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้อง
รับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าสุรา เพราะ บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและ
ศีลธรรมอันดี สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง เพราะ เป็นสินค้าทีม่ีลักษณะฟุ่มเฟือย 
และสินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น โดยมีกรมสรรพสามิต
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน โดยเฉพาะสงครามด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 
แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมทั้งความผันผวนของราคาน้ ามันดิบโลก 
อันส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ
เป็นอย่างมาก กรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักด้านการจัดเก็บภาษีและเป็นก าลังส าคัญใน
การเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางการคลังให้แก่ประเทศ   
 ปี พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตได้มีการปฏิรูปกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยรวบรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตทั้ง 7 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา เข้าด้วยกันเป็น พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่โดยใช้
ระบบภาษีแบบผสม รวมถึงการเปลี่ยนฐานการค านวณภาษีจากเดิมใช้ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม ราคา 
C.I.F. และราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็นราคาขายปลีกแนะน า ส่งผลให้กฎหมายภาษีสรรพสามิตมีความ
ทันสมัย เป็นสากล และโปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบและท า
ให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (2560) ได้
ก าหนดสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี คือ น้ ามนัและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เครื่องดื่ม เครื่อง
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง 
พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืน ๆ หินอ่อนและหินแกรนิต สารท าลายชั้นบรรยากาศ สุรา ยาสูบไพ่ สินค้าอ่ืน ๆ 
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ กิจการเสี่ยงโชค กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจการที่ได้รับอนุญาต
หรือสัมปทานจากรัฐ และบริการอ่ืนๆ  
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ 580,447.27 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 18,085.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.22 อันเป็นผลจากการปรับอัตรา
ภาษีน้ ามันดีเซล และภาษีรถยนต์ที่จัดเก็บได้สูงขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้มีการยกระดับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม New S-Curve ซ่ึงกรมสรรพสามิตได้ผลักดัน
มาตรการทางภาษีต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่างๆ อาทิ มาตรการทางภาษีส าหรับการ
ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สอดรับกับมาตรฐานความปลอดภัย อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ระดับสากล อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความส าคัญในด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีนโยบายส าคัญทางภาษีส าหรับสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น จัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) และลดภาระงบประมาณในการรักษาพยาบาลของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้น้ ามัน
ดีเซล B20 เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยใช้พลังงานทางเลือก ตลอดจนการปราบปรามและตรวจสอบเพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เช่น สินค้าปลอม สินค้าหนีภาษี เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่นครนายก 
 3. เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่นครนายก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต : กรณีศึกษาส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่นครนายก เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการ ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก โดยใช้การวิจัย
เอกสาร และการวิจัยสนาม โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่นครนายก ได้แก่ สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่าย
กฎหมาย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ และหัวหน้าสายตรวจ ฝ่ายปราบปราม จ านวน 5 คน 
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2. เป็นผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ ผู้จัดการ
หรือผู้ดูแลสนามกอล์ฟ ผู้จัดการหรือผู้ดูแลไนต์คลับและดิสโก้เธค ผู้จัดการหรือผู้ดูแลโรงอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 5 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว ในการด าเนินการสัมภาษณ์จะใช้เครื่องบันทึกเสียง
และการจดบันทึกค าให้สัมภาษณ์ โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการ
บันทึกเสียงและจดบันทึกทุกครั้ง  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวบข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ โดยในการด าเนินการสัมภาษณ์จะใช้เครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึกค าให้สัมภาษณ์  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยใช้
การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย  
 1.  กระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ท้าย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งรายละเอียดกระบวนการ มีดังนี้ 
   1) กรณีการเสียภาษีสินค้าและบริการ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการกิจการ
สถานบริการ ที่ผลิตสินค้าหรือประกอบกิจการสถานบริการที่อยู่ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ท้าย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตก่อนเริ่มผลิตหรือ
ด าเนินกิจการที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก โดยต้องยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าหรือ
ราคาค่าบริการ แจ้งวันเวลาท าการตามปกติ และวันเวลาหยุดท าการของโรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการ โดยเมื่อเริ่มการผลิตหรือเริ่มกิจการต้องจัดท ำบัญชีประจ ำวันและงบเดือน ซ่ึงบัญชีประจ ำวัน
จะต้องท ำให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วันนับแต่วันที่มกีำรผลิตหรือกำรให้บริกำร การยื่นแบบรายการและ
ช าระภาษ ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยื่นแบบรายการพร้อมกับช าระภาษีก่อนน าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องยื่นแบบรายการพร้อมกับช าระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน โดยสามารถยื่นแบบรายงานและ
ช าระภาษีที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้ ยื่นด้วยตนเองท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก หรือยื่นแบบ
รายงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แล้วเลือกช่องทางการช าระภาษี คือ 1) ช าระท่ีส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 2) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินแล้วช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร 

    2) กรณีการเสียเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 
   เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมถือเป็นรายได้ภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะเกิดข้ึนในกรณีดังนี้ คือ  

1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้ยื่นแบบรายการภาษีและไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับ 2 
เท่าของเงินภาษีท่ีต้องเสีย 2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ท า
ให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของเงินภาษีท่ีเสียขาดไป แต่หากยื่นแบบรายการ
ภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
ภาษีให้เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีท่ีเสียขาดไป 3) กรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระส าคัญ
ของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า ให้เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษี หากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาหรือช าระขาดจากจ านวนภาษีท่ีต้องเสีย ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 
ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ การค านวณเงินเพ่ิมดังกล่าว
ไม่ให้คิดทบต้น ซึ่งเงินเพ่ิมไม่ให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ โดยเบี้ยปรับและเงิน
เพ่ิมอาจลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และ
การลดเงินเพ่ิม พ.ศ. 2560 ซึ่งการงดหรือลดเบี้ยปรับ หรือการลดเงินเพ่ิมให้ท าได้เฉพาะกรณีท่ีผู้มี
หน้าที่เสียภาษีไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีเป็นอย่างดี โดย
การช าระเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมต้องมาช าระที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกเท่านั้น 
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 1.2 ด้านรายได้เบ็ดเตล็ด มีดังนี้ 
   1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีที่มาจากใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ซึ่งผู้มีความ

ประสงค์จะขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สามารถยื่นค าขอและช าระค่าธรรมเนียมได้ด้วยตนเองที่ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก หรือสามารถยื่นค าขอผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยต้องลงทะเบียนเป็น
ผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต และสามารถช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยหรือช าระที่เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM  
ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบ ไพ่ ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขอใบอนุญาตช าระเงิน  
การต่อใบอนุญาตดังกล่าวสามารถต่อได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน โดยสามารถต่อได้ด้วย
ตนเองที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก หรือน าจดหมายแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตยื่นช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่าน 7 – eleven โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกจะส่งใบอนุญาตให้ทาง
ไปรษณียภ์ายใน 15 วันท าการ 

   2) ค่าปรับเปรียบเทียบคดี มีที่มาจากการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ซึ่งผู้กระท าผิดจะต้องช าระค่าปรับเปรียบเทียบคดี และช าระภาษีในกรณีท่ีสินค้าของกลาง
สามารถช าระภาษีได้ โดยหากมีการช าระค่าปรับเปรียบเทียบคดีครบถ้วนคดีถือเป็นอันสิ้นสุด การ
ช าระค่าปรับเปรียบเทียบคดีผู้ต้องหาต้องมาช าระด้วยตนเองที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก
เท่านั้น และในกรณีผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมช าระค่าปรับเปรียบเทียบคดี ให้เจ้าพนักงานผู้จับกุม
ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 

   3) ค่าขายทอดตลาดของกลางในคดี มีที่มาจากการขายสินค้าของกลางที่สามารถขาย
ทอดตลาดได้ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จับกุมและยึดเป็นของกลางเพ่ือ
ด าเนินคดี การขายทอดตลาดของกลางในคดีที่ของกลางสามารถขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนได้ 
จะด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางและคณะกรรมการขาย
ทอดตลาด โดยคณะกรรมการเก็บรักษาของกลางต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต เพ่ือให้
คณะกรรมการขายทอดตลาดน าของกลางออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนได้ โดยการก าหนด
ราคาของกลางจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีที่เก็บเพ่ิมข้ึนเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น และ
เงินบ ารุงกองทุนต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เก็บเพ่ิมข้ึนจากภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี) และจะต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเสียภาษีตามกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งตามที่ได้ก าหนดไว้ด้วย การช าระค่าขาย
ทอดตลาดของกลางในคดีต้องมาช าระด้วยตนเองที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก  

   4)  เงินคืนรถยนต์คันแรก มีที่มาจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องถูก
เรียกคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเรียกคืน
เงินดังกล่าวและแสดงความประสงค์ท่ีจะช าระเงินคืนทั้งหมดในคราวเดียวจะไม่เสียดอกเบี้ย แต่หากเลือก
ผ่อนช าระจะต้องเสียดอกเบี้ยการผ่อนช าระร้อยละ 7.5 ต่อปี ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งให้มาช าระเงินคืน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาช าระเงินคืนภายใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจะไม่เสียดอกเบี้ยกรณีผิดนัดที่คิดอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งหากมีการขอ
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ผ่อนช าระจะต้องเสียดอกเบี้ยการผ่อนช าระร้อยละ 7.5 ต่อปี การช าระเงินคืนรถยนต์คันแรกสามารถช าระ
ด้วยตนเองได้ที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกหรือช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก มีดังนี้ 
 2.1 เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ไม่เพียงพอ และยังขาดความเชี่ยวชาญในการตีความหรือวิเคราะห์สนิค้าต่างๆ วา่
เข้าพิกัดภาษีสรรพสามิตหรือไม่ ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกขาดโอกาสในการจัดเก็บภาษี  
 2.2 กรมสรรพสามิตยังมีราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าที่ใช้ในการค านวณภาษีหรือการ
เปรียบเทียบคดีที่ไม่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกขาด
โอกาสในการจัดเก็บภาษีที่เพ่ิมข้ึน  
 2.3 ค านิยามของพิกัดตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (สถานบริการ) ยังมีความไม่
ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตีความได้ว่าร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านใดเข้า
พิกัดตอนดังกล่าวหรือไม่ ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกขาดโอกาสในการจัดเก็บภาษี
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (สถานบริการ)  
  2.4 กระบวนการพิสูจน์หรือวิเคราะห์สินค้าประเภทเครื่องดื่มหรือสินค้าประเภทที่เสียหาย
ง่ายเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีหรือค านวณค่าปรับเปรียบเทียบคดีใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องส่ง
สินค้าไปพิสูจน์หรือวิเคราะห์ที่กรมสรรพสามิต ส่งผลต่อการค านวณภาษีและการเปรียบเทียบคดี และใน
กรณีสินค้าเสียหายในระหว่างที่ส่งสินค้าไปพิสูจน์หรือวิเคราะห์ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจถูกประชาชนหรือผู้ประกอบร้องเรียนท าให้เสียชื่อเสียงได้ 
  

 3. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายก มีดังนี้ 
 3.1 กรมสรรพสามิตควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านข้อ
กฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะด้านการจัดเก็บภาษี การตีความหรือ
วิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต 
 3.2 กรมสรรพสามิตควรมีการส ารวจราคาขายปลีกแนะน าให้ครอบคลุมสินค้าสรรพสามิตทุก
ประเภท โดยอาจว่าจ้างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือในการส ารวจราคา
ขายปลีกแนะน า 

 3.3 กรมสรรพสามิตควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ให้มีความชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะการแก้ไขค านิยามตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (สถานบริการ) เช่น การตัด
ค าว่า “ซึ่งปิดบริการหลัง 24.00 น.” หรือเพ่ิมค าว่า “สถานที่ที่มีลักษณะคล้ายไนต์คลับ ดิสโก้เธค ผับ 
บาร์ ค็อกเทลเลาจน์” เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้มีร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเข้าพิกัดตอน
ที่ 17 และสามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 

 3.4 กรมสรรพสามิตควรมีการมอบหมายหรือให้อ านาจหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญร่วมด าเนินการพิสูจน์หรือวิเคราะห์สินค้า เพ่ือให้กระบวนการพิสูจน์หรือวิเคราะห์
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สินค้ามีความรวดเร็ว และท าให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดประเภทสินค้าเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีและ
ค านวณค่าปรับเปรียบเทียบคดีได้อย่างถูกต้อง 

 3.5 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกควรมีการบูรณาการในการปฏิบัติงานทั้งภายใน
หนว่ยงานและภายนอกหน่วยงานในด้านฐานข้อมูลและด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษี และท าให้
กระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

อภิปรายผล 
1. กระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีนครนายก มีประเด็น

อภิปรายดังนี้  
 กระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษีท้ังในด้านผู้ปฏิบัติงานและด้าน
ประชาชนหรือผู้ประกอบการ กล่าวคือ ด้านผู้ปฏิบัติงานมีการน าระบบสารสนเทศหลักกรมสรรพสามิต
มาใช้ในกระบวนการบริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ เขมชาติ ศุภนรากูล (2550)  
ทีไ่ด้ท าการศึกษาเรื่อง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยพบว่า หากส านักงาน ป.ป.ช ต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยปฏิบัติงานด้วย และด้านประชาชนหรือผู้ประกอบการ
มีการน าระบบการช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการช าระค่าธรรมเนียมการต่อ
ใบอนุญาตผ่านทางร้านสะดวกซ้ือ (7-eleven) มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในประเด็นความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการในการใช้บริการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก คือ การบริการด้วยความสุภาพ  
การตอบค าถามเรื่องข้อกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช าระภาษี การประชาสัมพันธ์ 
ข้อกฎหมายในช่องทาง Line ความสะดวกในการเดินทางไปช าระภาษี ความสะดวกในการช าระภาษี
ผ่านระบบออนไลน์ ความสะอาดและทันสมัยของส านักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพา อนันตกล (2549)  
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดชลบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การยื่นช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากสามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองโดยผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ออนไลน์ เข้าสู่โปรแกรมช าระเงินได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่จ ากัดวัน เวลา สถานที่ 
และไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ท าให้เกิดความสะดวกสบายและได้รับมาตรฐานในการ
ให้บริการที่เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ John D. Millet. (อ้างถึง
ใน ธันย์นิชา ธัญศิระวงศ์ธร, 2559, หน้า 14) ซึ่งได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้น โดยความ
พึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน และหากพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ ชาญชัย มุกนิศากร (อ้างถึงใน สุจิตรา ล าดับวงษ์, 2554, หน้า 8)  
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ได้อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร คือ การจัดเก็บภาษีอากรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
หรือไม่มีการรั่วไหลโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องชี้วัดประสิทธิภาพที่พิจารณาจากรายได้ภาษี
ที่เก็บได้จริงกับฐานภาษี จากสูตร ดัชนีการวัดประสิทธิภาพ = รายได้ภาษีสรรพสามิตที่ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกเก็บได้จริง / รายได้จากฐานภาษีสรรพสามิตที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายกควรจัดเก็บได ้ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลสถิติผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศหลัก
กรมสรรพสามิต พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นช่วงปีที่ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
บังคับใช้ มีผลการจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ในปีประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายการ
จัดเก็บภาษี คือ 8,257,000 บาท แต่เก็บได้จริง 10,304,672.47 บาท สูงกว่าเป้าหมายอยู่ที่ 
2,047,672.47 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายการจัดเก็บภาษี คือ 9,348,400 บาท 
แต่เก็บได้จริง 11,971,222.72 บาท สูงกว่าเป้าหมายอยู่ที่ 2,622,822.72 บาท จะเห็นว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2562 ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสิตพ้ืนที่นครนายกสามารถ
จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น จึงถือว่าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามแนวคิดของชาญชัย มุกนิศากร (อ้างถึงใน สุจิตรา ล าดับวงษ์, 2554, หน้า 8) 
แต่หากพิจารณาผลการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ยังมีผลบังคับใช้อยู่ พบว่า เป้าหมายการจัดเก็บภาษี คือ 10,192,000 บาท แต่เก็บได้จริง 9,557,910.59 
บาท ต่ ากว่าเป้าหมายอยู่ 634,089.41 บาท จึงถือว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่นครนายกไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แต่หากพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพตาม
แนวคิดของ Herbert A. Simon. (อ้างถึงใน ธันย์นิชา ธัญศิระวงศ์ธร, 2559, หน้า 14) ทีไ่ด้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่า ถ้าจะพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดู
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตที่ได้รับ เพราะฉะนั้นตามความคิดเห็นดังกล่าวจึงหมายถึง 
ผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้าและหากเป็นการบริหารราชการหรือองค์การของรัฐให้บวกความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเข้าไปด้วย ดังนั้นเมื่อน าผลผลิตหรือผลการจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 11,971,222.72 บาท และน าข้อมูลปัจจัยน าเข้าหรือต้นทุนใน
การบริหารงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกจากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 7,646,192.35 บาท และผลการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก มาพิจารณาตามแนวคิดของ Herbert A. Simon จะพบว่า การด าเนินงาน
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีผลผลิต
หรือผลการจัดเก็บภาษีที่สูงกว่าปัจจัยน าเข้าและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และ
สอดคล้องกับ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ธันย์นิชา ธัญศิระวงศ์ธร, 2559, หน้า 15) ที่ได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในระบบราชการ มีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดย
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา คือ ประสิทธิภาพในมิติ
ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ 
เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  
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 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายก มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 
 2.1 ด้านบุคคล เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พ่ึงมีผลบังคับ
ใช้เมื่อปี พ.ศ. 2560 และยังขาดความเชี่ยวชาญในการตีความหรอืวิเคราะห์สินค้าต่างๆ ว่าเข้าพิกัดภาษี
สรรพสามิตหรือไม่ ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกขาดโอกาสในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
และในอนาคตอาจส่งผลต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งสอดคล้องกับ เกษร 
จาระนัย (2552) ทีไ่ด้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา
กลั่นชุมชนของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดยผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการ
ด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาปัญหาในการด าเนินงานด้านบุคคล พบว่า ปัจจัยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จ านวนเจา้หน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีน้อย อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.2 ด้านกฎหมายหรือนโยบาย  
  1) กรมสรรพสามิตมีราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าที่ใช้ในการค านวณภาษี
สรรพสามิตหรือการเปรียบเทียบคดีที่ไม่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่มีราคาขาย
ปลีกแนะน าเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีสรรพสามิตหรือค านวณค่าปรับเปรียบเทียบคดีและท าให้
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกขาดโอกาสในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
  2) ค านิยามของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (สถานบริการ) ยังมีความไม่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถตีความได้ว่าร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านใดเข้าพิกัดตอนดังกล่าวหรือไม่ 
ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกขาดโอกาสในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของพิกัดตอนที่ 
17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (สถานบริการ) 
  ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายกในข้อ 1) และ 2) สอดคล้องกับ อนุวัฒน์ ลิ้มสกุล (2555) ที่ได้ท าการศึกษา ปัญหาฐานภาษี
สรรพสามิต : กรณีไม่มีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัญหาฐานภาษีสรรพสามิต
กรณีไม่มีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่ไม่ได้
ให้ค านิยามของค าว่าราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมว่าหมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรณีใด
ถือว่าเป็นกรณีไม่มีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานภาษีดังกล่าวจะใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยเป็น
อย่างมาก และสอดคล้อง Becker & Neuhauser (อ้างถึงใน ธันย์นิชา ธัญศิระวงศ์ธร, 2559, หน้า 16) 
ที่ได้เสนอตัวแบบจ าลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์การ โดยอธิบายว่า ประสิทธิภาพขององค์การ
นอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้า และผลผลิตขององค์การ คือ 
การบรรลุเป้าหมายแล้ว องค์การในฐานะที่เป็นองค์การในระบบเปิด ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้มี
ผลท าให้ประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 
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 2.3 ด้านกระบวนงาน กระบวนการพิสูจน์หรือวิเคราะห์สินค้าประเภทเครื่องดื่มหรือสินค้า
ประเภทที่เสียหายง่ายเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีหรือค านวณค่าปรับเปรียบเทียบคดีใช้ระยะเวลานาน 
เนื่องจากต้องส่งสินค้าไปพิสูจน์หรือวิเคราะห์ที่กรมสรรพสามิต ส่งผลต่อการค านวณภาษีและการ
เปรียบเทียบคดี และในกรณีสินค้าเสียหายในระหว่างที่ส่งสินค้าไปพิสูจน์หรือวิเคราะห์ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึน และอาจถูกประชาชนหรือผู้ประกอบ
ร้องเรียนท าให้เสียชื่อเสียงได้   
  

 3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายก มีประเด็นอภิปรายดังนี้ 
  3.1 ด้านบุคลากร กรมสรรพสามิตควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษใีห้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
สามารถประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงทักษะ
ด้านการประเมินภาษี เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ประกอบการประเมิน
ตนเองแล้วยื่นช าระภาษี ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะการประเมินภาษีจะส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนทักษะด้านการตีความหรือวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต เพ่ือท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถจัดประเภทสินค้าสรรพสามิต ค านวณภาษีสรรพสามิต และการปรับเปรียบเทียบคดี
ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกสามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา หิรัญเรือง (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีอากร ด้านนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิม ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกฎหมายของงานจัดเก็บรายได้อย่าง
สม่ าเสมอ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช าระภาษีอากรควรจัดให้มีการอบรมชี้แจง
เหตุผลการจัดเก็บภาษีอากร 
  3.2 ด้านกฎหมายหรือนโยบาย  
  1) กรมสรรพสามิตควรมีการส ารวจราคาขายปลีกแนะน าให้ครอบคลุมสินค้า
สรรพสามิตทุกประเภท เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถน าราคาขายปลีกแนะน าไปค านวณอัตราภาษีหรือ
ค านวณค่าปรับเปรียบเทียบคดีได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกสามารถ
จัดเก็บภาษไีด้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพสามิตประสบปัญหาเรื่องการส ารวจราคาขายปลีก
แนะน าเนื่องจากขาดก าลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าสรรพสามิตที่มีจ านวนมาก หากกรม
สรรพสามิตมีการว่าจ้างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือในการส ารวจ
ราคาขายปลีกแนะน าจะส่งผลให้กรมสรรพสามิตมีราคาขายปลีกแนะน าที่ครอบคลุมสินค้าสรรพสามิต
ทุกประเภทอย่างความรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561, หน้า 80) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ
การปฏิรูประบบราชการ (Reinventing) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารหรือเครื่องมือการบริหารประเภท
หนึ่งว่า หมายถึง การปรับเปลี่ยนพ้ืนฐานของระบบราชการ หรือองค์การสาธารณะ โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสามารถในการปรับตัว และการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีปัจจัยส าคัญในการ
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ปฏิรูประบบราชการ เช่น การจ้างภายนอก (Outsource) คือ การโอนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ไปให้หน่วยงานอื่นด าเนินการโดยมีสัญญา เงื่อนไข ก าหนดขอบเขตไว้ ซึ่งอาจเป็นองค์การที่แสวงหา
ก าไร องค์การไม่แสวงหาก าไร หรือหน่วยงานรัฐ การกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การ
กระจายอ านาจ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ จากภาครัฐส่วนกลางให้แก่
องค์การอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์การอิสระ องค์การท้องถิ่น องค์การเอกชน 
โดยเฉพาะประชาชน ไปด าเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะ
ภารกิจ ให้แก่องค์การที่ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการ และการลดภาระงานภาครัฐลง 
(Offloaded Government Service) คือ การลดภาระงานภาครับลง โดยรัฐท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล
ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ 
   2) กรมสรรพสามิตควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขค านิยามของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (สถานบริการ) เนื่องจาก
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตีความได้ว่าร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านใดเข้าพิกัดตอน
ดังกล่าวหรือไม่ ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกขาดโอกาสในการจัดเก็บภาษี ดังนั้นกรม
สรรพสามิตจึงควรแก้ไขค านิยามของพิกัดดังกล่าว เช่น การตัดค าว่า “ซึ่งปิดบริการหลัง 24.00 น.” 
เนื่องจากร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการใช้ประเด็นเรื่องเวลาการปิดให้บริการเป็นข้ออ้างใน
การเลี่ยงการจดทะเบียนสรรพสามิตเพ่ือเสียภาษี หรือเพ่ิมค าว่า “สถานที่ที่มีลักษณะคล้ายไนต์คลับ 
ดิสโก้เธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์” ซึ่งจะส่งผลให้มีร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเข้าพิกัด
ตอนดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น และส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกสามารถจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตพิกัดตอนดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อนุวัฒน์ ลิ้มสกุล (2555) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัญหาฐานภาษีสรรพสามิต : กรณีไม่มีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นให้เสนอส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทบทวนการตีความกฎหมาย โดยใช้การตีความตามตัวอักษรประกอบกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และระยะยาวให้แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามของค าว่า “ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม” และ “กรณี
ไม่มีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม” ให้มีความชัดเจน 
  3.3 ด้านกระบวนงาน 
   1) กรมสรรพสามิตควรมีการมอบหมายหรือให้อ านาจหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญมาร่วมด าเนินการพิสูจน์หรือวิเคราะห์สินค้า เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์หรือวิเคราะห์
สินค้ามีความรวดเร็ว และท าให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดประเภทสินค้าเพ่ือใช้ในการค านวณภาษี
สรรพสามิตและค านวณค่าปรับเปรียบเทียบคดีได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายกสามารถจัดเก็บเก็บภาษีสรรพสามิตได้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561, 
หน้า 80) ได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ (Reinventing) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารหรือ
เครื่องมือการบริหารประเภทหนึ่งว่า หมายถึง การปรับเปลี่ยนพื้นฐานของระบบราชการ หรือองค์การ
สาธารณะ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสามารถในการปรับตัว และการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ซึ่ง
มีปัจจัยส าคัญในการปฏิรูประบบราชการ เช่น การจ้างภายนอก (Outsource) คือ การโอน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบไปให้หน่วยงานอื่นด าเนินการโดยมีสัญญา เงื่อนไข ก าหนดขอบเขต
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ไว้ ซึ่งอาจเป็นองค์การที่แสวงหาก าไร องค์การไม่แสวงหาก าไร หรือหน่วยงานรัฐ การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) คือ การกระจายอ านาจ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ 
จากภาครัฐส่วนกลางให้แก่องค์การอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์การอิสระ 
องค์การท้องถิ่น องค์การเอกชน โดยเฉพาะประชาชน ไปด าเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวอาจ
มีลักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ ให้แก่องค์การที่ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการ และการ
ลดภาระงานภาครัฐลง (Offloaded Government Service) คือ การลดภาระงานภาครัฐลง โดยรัฐ
ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ 
   2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกควรมีการบูรณาการในการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ในด้านฐานข้อมูลและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ซึ่งจะส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกสามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) ได้
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบราชการ 4.0 ไว้ว่า ระบบราชการ 4.0 พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) และเพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและ
เป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีหลักการ คือ 1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & 
Connected Government) การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนการเปิดกว้างให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้
เข้ามามีส่วนร่วม หรือการโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐที่ไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน
ในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 
Government) โดยหน่วยงานภาครัฐต้องท างานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big 
Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทางราชการ เพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
หน่วยงานภาครัฐต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ
ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และภารกิจของกรม
สรรพสามิตให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับรู้มากข้ึน เพ่ือท าให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้
ทราบข้อกฎหมาย ตลอดจนได้ทราบถึงความเป็นมาหรือสาเหตุที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องเสีย
ภาษีสรรพสามิต เพื่อท าให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่มีทัศนะคติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตในด้าน
ลบ และส่งผลให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเต็มใจที่จะช าระภาษีสรรพสามิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
 2. เนื่องจากกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ให้สิทธิประชาชนหรือผู้ประกอบการ ประเมินตนเองก่อนยื่นช าระภาษี ดังนั้นนอกจากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีจะมีความรู้และเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายแล้ว ยังต้องมีทักษะในการเจรจา
เพ่ือจูงใจหรือสร้างความพันธ์ที่ดีกับประชาชนหรือผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการประเมินตนเองและยื่นช าระภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 3. การค านวณภาษีสรรพสามิตของกิจการสถานบริการหรือสนามกอล์ฟ จะคิดจากรายรับซึ่ง
ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกิจการสถานบริการหรือสนามกอล์ฟ และผู้ประกอบการยัง
จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดภาระทางภาษีเป็นอย่างมาก ซึ่งในระยะยาวอาจ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการปิดกิจการลง ดังนั้นกรมสรรพสามิตควรมีแนวทางในการค านวณภาษีกิจการ
สถานบริการหรือสนามกอล์ฟในรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ ตลอดจนการ
ปรึกษาหารือกับกรมสรรพากรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีเพ่ือไม่ให้
ผู้ประกอบการมีภาระทางภาษีมากเกินไป  

4. ควรมีการก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ
ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น การลดอัตราภาษีให้ผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มี
ผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่เข้าสู่ระบบภาษีเพ่ิมมากข้ึน และลดการผูกขาดของผู้ประกอบการราย
ใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้เพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการที่ใช้
บริการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกท่ีมีจ านวนมากข้ึน เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจและความ
ไมพึ่งพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายกให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ปัญหาและอุปสรรค และแนวทาง
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีบริบทในการจัดเก็บภาษีที่คล้ายคลึงกับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครนายก เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้ก าหนดนโยบายบริหารกรมสรรพสามิตต่อไป 
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