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  เรวดี  สารศรี** 

บทคัดย่อ 
         รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์        
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่เลย จ านวน 5 คน และผู้ประกอบการที่เสียภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น ในพ้ืนที่
จังหวัดเลย จ านวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษากระบวนการ หลักการ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรค 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการน านโยบายการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย ผลการศึกษาพบว่า 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย มีกระบวนการในการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้นหลายขั้นตอน 
ซึ่งจัดเก็บภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะน าเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีตาม
มูลค่า และปฏิบัติตามนโยบายการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตก าหนด ยึดหลักปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับคู่มือของผู้ประกอบการ และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดย
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ มีดังนี้ 1) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 2) ปัญหาด้านบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3) ปัญหาด้านการจัดท าบัญชี 4) ปัญหาด้านสถานที่ให้บริการ 5) ปัญหาด้าน
หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษียาเส้นที่ซ้ าซ้อน ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยมีดังนี้ 1) ควรจัดเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ 2) ควรมีการวางแผนอัตรา
ก าลังคน          ให้เพียงพอ 3) ควรมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Application Line 4) ควรจัดให้มีการ
บริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่ใกล้ครบก าหนดช าระภาษี 5) ควรมีการชี้แจงให้ผู้ประกอบการ
ทราบถึงที่มา และความส าคัญของภาษีแต่ละประเภทที่จัดเก็บเพ่ือลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษีซ้ าซ้อน 
6) ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ 7) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วน
รว่ม    ในการแสดงความเห็นเพ่ือน าไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 
 
ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
_________________________________________________________________ 

 * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสินค้า    
    ยาเส้นของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 หมวด 4 ว่าด้วย 
“หน้าที่ของปวงชนชาวไทย” มาตรา 50 (9) ได้ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และหมวด 5 ว่าด้วย “หน้าที่ของรัฐ” มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย คือศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช   
ในยุคสมัยกรุงสุโขทัย การจัดเก็บภาษีอากรถือเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญในการบริหารประเทศ 
เพ่ือให้รัฐสามารถด าเนินการตามหน้าที่ที่มีต่อประชาชน ดูแลความผาสุกของประชาชน และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  
 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ของรัฐและด าเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต รวมทั้งรับผิดชอบในด้านบริการงานของรัฐวิสาหกิจ อีก 2 หน่วยงาน คือ 1) องค์การสุรา        
มีหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียว และผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ที่ได้จากการผลิตสุรา 
2) โรงงานไพ่ มีหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ท าในประเทศแต่เพียงผู้ เดียว ซึ่ งกรมสรรพสามิต               
เป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้หลักเป็นอันดับ 2 รองจากกรมสรรพกร ภาษีสรรพสามิต ถือเป็นภาษีทางอ้อม
ชนิดหนึ่งที่เรียกเก็บจากสินค้า และบริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่า
สินค้า และบริการอ่ืน ๆ โดยสินค้าและบริการที่เข้าข่ายนั้นจะมีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือได้รับ
ประโยชน์พิเศษจากทางภาครัฐ รวมทั้งบริโภคแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้งศีลธรรมอันดีด้วย 
 สันนิษฐานว่าประเทศไทยได้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 
ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. 2178) ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มาปรากฏหลักฐานโดย
กฎหมายลักษณะพระธรรมนูญได้ก าหนดว่าได้เก็บอากรจากสุรา แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเก็บอัตราเท่าใดและ
วิธีการจัดเก็บเป็นอย่างไร มาปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส าหรับภาษี
สรรพสามิตของไทย มีต้นก าเนิดมาจากสินค้าสองประเภท คือ ฝิ่น และสุรา ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดเก็บภาษีดังกล่าวแยกจากกัน คือ กรมฝิ่นและกรมสุรา การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแต่เดิมนั้น         
มีกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมด 7 ฉบับ และต่อมาได้มีการปรับปรุงและรวบรวมกฎหมายทั้ง 7 ฉบับให้เป็น
ฉบับเดียว ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โครงสร้างระบบ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีความชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส และมีความเป็นสากล รวมถึงการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในการควบคุมการบริโภคสินค้าและบริการ             
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสังคม 
 ส าหรับการจัดเก็บภาษียาสูบในประเทศไทยนั้น ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าประเทศ
ไทยเริ่มมีการจัดเก็บภาษียาสูบครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  3) สมัย
รัตนโกสินทร์ ลักษณะการจัดเก็บเป็นภาษีสินค้าขาเข้าหรือภาษีศุลกากรที่จัดเก็บจากยาสูบที่น าเข้าจาก



 
3 

 

ต่างประเทศ ในลักษณะค่าธรรมเนียมปากเรือหรือภาษีเบิกร่อง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดเก็บ           
ในอัตราใด การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบเริ่มในปี พ.ศ.2481 โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติยาสูบฉบับ
แรกในปี พ.ศ. 2481 (วันที่ 23 มีนาคม 2481) กฎหมายฉบับนี้นอกจากก าหนดอ านาจในการจัดเก็บภาษี
จากสินค้ายาสูบแล้ว ยังก าหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และการ
จ าหน่ายสินค้ายาสูบทุกชนิดต้องปฏิบัติตามกฎหมายยาสูบ ต่อมาปีในปี พ.ศ. 2486 รัฐบาลออก
พระราชบัญญัติยาสูบฉบับใหม่ ประกาศให้อุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดโดยรัฐ การผลิต
และการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ ต้องอยู่ภายใต้การด าเนินงานของโรงงานยาสูบแต่เพียง
ผู้เดียว ยกเว้นยาสูบพันธุ์พ้ืนเมืองที่เอกชนยังคงได้รับอนุญาตให้ท าการผลิตอยู่ภายหลังมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ได้มีการยกเลิกแล้ว 
และได้มพีระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับแทน 
 ยาสูบ เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี เหตุผลที่รัฐต้องจัดเก็บภาษีเพราะ
การบริโภคยาสูบก่อให้เกิดต้นทุนต่อสังคม เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อผู้บริโภค ส่งผลให้รัฐต้องน าเงินภาษ ี          
ที่จัดเก็บได้มาเยียวยาความเสียหายต่อสังคม และส าหรับการสูบบุหรี่ยาเส้นถือเป็นปัญหาสาธารณสุข           
ที่ส าคัญและเรื้อรังของประเทศไทยมาโดยตลอด จากการจัดเก็บภาษีที่ต่ ามากส่งผลให้ราคายาเส้นถูกมาก 
เป็นสาเหตุส าคัญของการท าให้เด็ก ๆ และเยาวชนเสพติดบุหรี่ และท าให้คนยากจนที่สูบบุหรี่ไม่เลิกสูบ 
ทั้งที่ยาเส้นก็มีอันตรายเหมือนกับยาสูบชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้รัฐจึงต้องใช้มาตรการทางภาษีในการ
ควบคุมการบริโภค เช่น การขึ้นภาษีเพ่ือให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยหวังว่าการบริโภคอาจน้อยลง หรือไม่
เพ่ิมจ านวนผู้บริโภคสินค้ายาสูบ ทั้งนี้รัฐบาลก็ไดใ้ช้มาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นต้น 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการในสังกัด
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย กรมสรรพสามิต จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ หลักการในการ   
น านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
สินค้ายาเส้น เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
ปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ และหลักการเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดเก็บภาษียาเส้น 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และ
องค์กรเอกชน ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในพ้ืนที่จังหวัดเลย  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2563, หน้า 41) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยเลือกจากผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจมีความเกี่ยวข้อง และสามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี จ านวน        
10 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
    2.1 เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่เลย ได้แก่ สรรพสามิตพ้ืนที่เลย สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาวังสะพุง หัวหน้าฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี จ านวน 5 คน ประกอบด้วย (1) สรรพสามิตพ้ืนที่เลย (2) นักวิชาการ
สรรพสามิตช านาญการพิเศษ (3) นักวิชการสรรพสามิตช านาญการ (4) นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 
(5) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  2.2 เป็นผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
จ านวน 5 คน  

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใด    
ก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ ผู้ให้
สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง และก่อน
สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  (1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ 
เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  เป็นต้น (2) หนังสืออ้างอิง 
ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น (3) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด (4) เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน เป็น
ต้น  
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2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or Formal interview) ในการด าเนินการสัมภาษณ์จะใช้วิธีการ         
จดบันทึกและบันทึกเสียงค าให้สัมภาษณ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็นมาท าการวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบความ
เหมือน และความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละราย รวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน ถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือน าไปสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน 

2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือน าผลสรุปการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปตีความหมายข้อมูล 

3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง การน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา

สินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาความ 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัย 
 กระบวนการ หลักการในการน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
สินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย    
 ด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิต  
 กระบวนการในการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น เริ่มจากส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่เลย รับนโยบายด้านการจัดเก็บภาษีจากกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตจะก าหนดเป้าหมายการ
จัดเก็บภาษีของสินค้าและบริการแต่ละประเภทมาให้กับหน่วยงานเพ่ือให้น าไปปฏิบัติ เมื่อได้รับนโยบาย     
ก็จะก าหนดแผนงาน และปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  โดยยึดหลักปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน          
ที่สอดคล้องกับคู่มือของผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560       
ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบการ มีหน้าที่ยื่นจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตก่อนเริ่มผลิต หรือด าเนินกิจการ        
ที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย ซึ่งจะต้องยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า ขออนุญาตผลิต - ขาย       
แจ้งวันเวลาท าการตามปกติ และวันหยุดท าการของโรงอุตสาหกรรม โดยเมื่อเริ่มการผลิตหรือเริ่มกิจการ
ต้องจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน การยื่นแบบรายการและช าระภาษี  ในส่วนของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม และให้ยื่นงบเดือน
ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
 หลักการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 มีความแตกต่างจากกฎหมายสรรพสามิตฉบับเดิม โดยปัจจุบันใช้ “ราคาขายปลีกแนะน า” เป็นฐาน
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ในการค านวณภาษี แทน “ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคา C.I.F” 
การใช้ราคาขายปลีกแนะน าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการประเมินภาษีด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นราคา   
ที่จะขายให้กับผู้บริโภครายสุดท้าย ทั้งนี้ยังมีการปรับวิธีการจัดเก็บภาษีใหม่ ซึ่งเดิม “จัดเก็บในอัตราตาม
มูลค่าและปริมาณ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า” เป็น “จัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ”  

 ด้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น 
 จากการวิจัยพบว่า การบวนการ หลักการในการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น      
มีหลายขั้นตอน และมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก โดยผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที ่และปฏิบัติตามคู่มือของผู้ประกอบการที่สอดคล้องพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่ถือว่ามีความเหมาะสม ได้แก่ 1) การใช้ราคาขายปลีกแนะน ามาเป็น
ฐานในการค านวณภาษี แทน “ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคา 
C.I.F” เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ประเมินภาษีด้วยตนเอง 2) โครงสร้างอัตราภาษี     
ยาเส้นที่จัดเก็บมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปัจจุบัน เพราะปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปรับลดอัตราภาษียาเส้นลง พร้อมทั้ งได้ขยายเวลาการใช้อัตรา
ภาษีที่น้อยลงไปอีก 1 ปี ถือได้ว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการได้ ส าหรับ
หลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการมองว่าไม่เหมาะสม ได้แก่ 1) เรื่องข้อก าหนดของการท าฉลากยาสูบหรือยาเส้น
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เรื่องของการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน ส่งผลท าให้ต้นทุนภาษี
สูงขึ้น 

 ปัญหา และอุปสรรค ในการน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
สินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 
 ด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
                จากการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรคทางด้านเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1) ปัญหาด้านกฎหมายที่บังคับ
ใช้ รวมถึงกระบวนการ หลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ายาเส้นมีจ านวนมาก มีความซับซ้อนกว่าเดิม 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปรับตัวไม่ทันต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  2) ปัญหาด้านบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการ
จัดเก็บภาษีมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวและผลิตยาเส้น 3) ปัญหาด้านการจัดท าบัญชี
ประจ าวันและงบเดือน การจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนของผู้ประกอบการยังมีความคลาดเคลื่อน 
เนื่องมาจากรูปแบบบัญชีที่ต้องจัดท ามีหลายประเภท ประกอบกับผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในรายละเอียดและหลักการในการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเพียงพอ  

  ด้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น 
 จากการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรคทางด้านผู้ประกอบการ ดังนี้ 1) ปัญหาด้านกฎหมายที่ใช้
บังคับในการจัดเก็บภาษี รวมถึงกระบวนการ หลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ายาเส้นมีจ านวนมาก    
จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในข้อ
กฎหมายใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้ายาเส้น 2) ปัญหาด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดเก็บภาษียาเส้นที่
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ซ้ าซ้อน ส่งผลให้ต้นทุนภาษียาเส้นมีอัตราสูง ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมในส่วนของ
ภาษีเก็บเพิ่มเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษียาสูบ และต้องช าระเงินเข้ากองทุนต่าง ๆ 
หลายกองทุน ท าให้ผู้ประกอบการมองว่าเป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน 3) ปัญหาด้านสถานที่ให้บริการ 
เนื่องจากส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย อยู่ห่างไกลจากสถานประกอบการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
การเดินทางมาติดต่อราชการจึงไม่ค่อยสะดวก ส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง   4) ปัญหาการจัดท าบัญชี ในการจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน ผู้ประกอบการไม่เข้าใจใน
หลักการจัดท าบัญชีอย่างดีพอ ส่งผลให้การจัดท าบัญชีมคีลาดเคลื่อน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการน านโยบายการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 

 ด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
               แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) จัดอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที ่       ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง 2) ขออัตราก าลังเจ้าหน้าที่จากฝ่ายงานอ่ืน
มาช่วยในการปฏิบัติงานในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวและการผลิตยาเส้นเพ่ือให้ค าแนะน า ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง 3) จัดให้มีบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบการใน
ช่วงเวลาที่ใกล้ถึงครบก าหนดช าระภาษี 4) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์          ให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงหลักการ
และความส าคัญของการจัดท าบัญชี รวมทั้งบทก าหนดโทษกรณีที่ไม่ได้จัดท าบัญชี รวมทั้งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน 

       ด้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น 
            แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น      
มีดังนี้ 1) ควรให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น พร้อมทั้งก ากับดูแล ให้ค าแนะน าถึงหลักการ
จัดท าบัญชีที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือลดข้อผิดพลาดของข้อมูลรับจ่าย
จากการผลิตสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น 2) ควรมีการชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบถึงที่มาความส าคัญ 
และประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทอันเนื่องมาจากภาษีซ้ าซ้อน 3) ควรเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระว่างกัน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ปรึกษาแนะน าให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 กระบวนการ หลักการ ในการน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
สินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 
 
 ด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
 จากการวิจัยพบว่า ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีหลักของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศ ซึ่งภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อม
ประเภทหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2563, หน้า 41-44) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ภาษี
อากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง
เพียงบางประเภทที่รัฐเห็นว่าควรจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้าและบริการทั่วไป  โดยมุ่งเน้นการ
บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Adam Smith (อ้างถึงใน ณัฐพงศ์ 
บุญเหลือ, 2562, หน้า 10-11) ที่ได้เสนอแนวคิดการกระจายความเป็นธรรมจ าเป็นต้องมีหลัก 4 ประการ 
ได้แก่ หลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอน หลักความสะดวก และหลักความประหยัด ในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต ถือได้ว่าเป็นการน านโยบายการคลังไปปฏิบัติ ซ่ึงนโยบายการคลัง หมายถึง นโยบายที่จะ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาล ทางด้านการใช้จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ โดยมีบทบาท
ทางด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการกระจายรายได้ ด้านการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 1) ที่ได้สรุปความหมายของ นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
นโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐบาลจะครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่รัฐบาลกระท าหรือไม่กระท า การตัดสินใจของ
รัฐบาลในการเลือกแนวทางที่จะน ามาใช้เป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล โดยมีเป้าหมาย      
เพ่ือผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม  
 กระบวนการในการน านโยบายการจัดเก็บภาษียาสูบ ประเภทยาเส้นไปปฏิบัติจะเริ่มจากการ
รับนโยบายด้านการจัดเก็บภาษีจากกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตจะก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บ
ภาษีของสินค้าและบริการแต่ละประเภทมาให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้น านโยบายไปปฏิบัติ เมื่อได้รับนโยบาย
จะก าหนดแผนงาน และปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โดยยึดหลักปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน และ
มีการมอบหมายนโยบายให้ข้าราชการระดับล่างน าไปปฏิบัติ เนื่องจากข้าราชการระดับล่างได้ติดต่อ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าหัวหน้างาน สอดคล้องแนวคิดของ ลิปสกี้ (Lipsky) (อ้างถึงใน วีณา พึง
วิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 79-81) ที่ได้สรุปตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการไว้ว่า ปัจจัยส าคัญ
ต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้รับนโยบายไป
ปฏิบัติ ซึ่งก็คือข้าราชการระดับล่าง ความพร้อมนี้เป็นผลมาจากปัจจัย 2 ด้าน คือ ระดับความเข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงในการให้บริการขององค์การ และระดับการยอมรับและปรับนโยบายให้สอดคล้องเป็นส่วน
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หนึ่งของหน้าที่ประจ าของผู้ปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งผู้ที่จะประกอบอุตสาหกรรม หรือน าเข้ามีหน้าที่ยื่นจด
ทะเบียนภาษีสรรพสามิตก่อนเริ่มผลิต หรือด าเนินกิจการที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย ซึ่งจะต้องยื่น
แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าขออนุญาตผลิต ขออนุญาตขาย แจ้งวันเวลาท าการตามปกติ และวันหยุด
ท าการของโรงอุตสาหกรรม โดยเมื่อเริ่มการผลิตหรือเริ่มกิจการต้องจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน  
การยื่นแบบรายการและช าระภาษี ในส่วนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
ก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม และให้ยื่นงบเดือนฯ ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มี
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น โดยสามารถยื่นแบบรายงานและช าระภาษีได้ด้วยตนเอง                
ที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย หรือยื่นแบบรายงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

หลักการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต          
พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างจากกฎหมายสรรพสามิตฉบับเดิม โดยปัจจุบันใช้ “ราคาขายปลีกแนะน า” 
เป็นฐานในการค านวณภาษี แทน “ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคา 
C.I.F” เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น การใช้ราคาขายปลีกแนะน าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ประเมินภาษีด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังมีการปรับวิธีการจัดเก็บภาษีใหม่ ซึ่งเดิม “จัดเก็บในอัตราตามมูลค่าและ
ปริมาณ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า” เป็น “จัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ” ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการ
ปรับลดอัตราภาษี และขยายเวลาในการเรียกเก็บภาษี ซึ่งถือว่ามีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน เป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ อัตราภาษีที่เหมาะสมยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีมีความเต็มใจที่จะเสียภาษี 
สามารถป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีได้ ทั้งนี้การรับฟังความคิดเห็น การน าข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ             
มาพิจารณาพร้อมกับปรับปรุงแก้ไข ความรู้ความสามารถของบุคลากร และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ             
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานก็มีส่วนที่จะช่วยให้นโยบายการจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นของหน่วยงาน 
ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ด้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น  
 จากการวิจัยพบว่า การบวนการ หลักการในการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น       
มีหลายขั้นตอน และมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก โดยปฏิบัติตามกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า และปฏิบัติตามคู่มือของผู้ประกอบการที่สอดคล้องพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่ถือว่ามีความเหมาะสม ได้แก่ (1) การใช้ราคาขายปลีกแนะน า มาเป็น
ฐานในการค านวณภาษี แทน “ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคา 
C.I.F” เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ประเมินภาษีด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธิดารัตน์ ชีนะเภท (2558) เรื่อง ปัญหาภาษีสุรา ศึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานภาษีตามมูลค่า
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ที่พบว่า “การใช้ราคาส่งช่วงสุดท้าย” ในการค านวณภาษีตามมูลค่า            
มีบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีสุรา ตลอดจนไม่เอ้ือประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมายของการ
จัดเก็บภาษี ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี และไม่สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
จึงเห็นควรใช้ “ราคาขายปลีกแนะน า” เป็นฐานในการค านวณภาษีตามมูลค่าแทน (2) โครงสร้างอัตรา
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ภาษียาเส้นที่จัดเก็บมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปัจจุบัน เพราะปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปรับลดอัตราภาษียาเส้นลง พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้อัตรา
ภาษีท่ีน้อยลงไปอีก 1 ปี ถือได้ว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการได้  
 ส าหรับหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการมองว่าไม่เหมาะสม ได้แก่ (1) เรื่องข้อก าหนดของการท า
ฉลากยาสูบหรือยาเส้นให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ (2) เรื่องของการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน 
ส่งผลท าให้ต้นทุนภาษีสูงขึ้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พ.จ.อ. ชาติชาย ศรีคงรักษ์ (2559) เรื่อง 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุ ดอ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การภาพรวม คือเห็นด้วยใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความยุติธรรม พบว่าประชาชนเห็นด้วยเห็นด้วยในระดับมาก 
ในด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการผู้ประกอบการก็มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เจ้าหน้าที่
เนื่องจากให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นอย่างดี และได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภาพร จุดาบุตร (2557) เรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด         
ที่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านถานที่
ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 ปัญหา และอุปสรรค ในการน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
สินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย  มีดังนี้ 
  ด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
 1. ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงกระบวนการ หลักการใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้นมีจ านวนมาก และมีความซับซ้อน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ปรับตัว   ไม่ทัน ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวินทร์ กองผา (2560) เรื่อง ปัญหา และอุปสรรค
ต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทุกภาษีที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้เจ้าหน้าที่เข้า
รับการฝึกอบรม หรือหน่วยงานจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. ปัญหาด้านบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษีมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการ
เก็บเกี่ยวและผลิตยาเส้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศวิตา ประจวบแสง (2555) เรื่อง กระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติของพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านผู้ปฏิบัติ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเนื่องจากอัตราก าลังพลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อภารกิจ    
ที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิจ เสนนอก (2558) เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการ   
รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า 
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การด าเนินการมีความล่าช้า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด และไม่มี
ความเป็นอิสระ รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ   
 3. ปัญหาด้านการจัดท าบัญชี รูปแบบของบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องจัดท ามีหลายประเภท 
ประกอบกับผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในรายละเอียด และหลักการในการจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง
อย่างเพียงพอ การจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนของผู้ประกอบการจึงมคีวามคลาดเคลื่อน 

  
 ด้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น 
 1. ปัญหาด้านกฎหมาย ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงกระบวนการ 
หลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ายาเส้นมีจ านวนมาก จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนอย่างเพียงพอ ท าให้
ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  
 2. ปัญหาด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดเก็บภาษียาเส้นที่ซ้ าซ้อน การช าระภาษีของ
ผู้ประกอบการนอกจากต้องช าระค่าภาษียาสูบแล้ว ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระภาษีเพ่ิมทั้งในส่วน
ของภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของค่าภาษียาสูบ และต้องช าระเงินเข้ากองทุนต่าง ๆ 
อีกหลายกองทุน ส่งผลให้ต้นทุนภาษียาเส้นมีอัตราสูง ท าให้ผู้ประกอบการมองว่าเป็นการจัดเก็บภาษี
ซ้ าซ้อน 
 3. ปัญหาด้านสถานที่ให้บริการ เนื่องจากส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย อยู่ห่างไกลจาก
สถานประกอบการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม การเดินทางมาติดต่อราชการจึงไม่ค่อยสะดวก ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ  
 4. ปัญหาด้านการจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน ในการจัดท าบัญชีประจ าวันและ        
งบเดือน ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
ส่งผลให้การจัดท าบัญชีมีคลาดเคลื่อน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไปปฏิบัติ 
: กรณีศึกษาสินค้ายาเส้น ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิต  
 1. ควรจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น เพ่ือให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วารี ทองชุม (2558) เรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านปลาดุกใต้ หมู่ที่ 16 ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ที่พบว่ารัฐบาลต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้แก่คณะกรรมการ 
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การฝึกอบรม ทบทวนการจัดท าบัญชีและการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน     
  2. ในช่วงฤดูการเก็บเก่ียวและการผลิตยาเส้น ควรขออัตราก าลังเจ้าหน้าที่จากฝ่ายงานอ่ืนมา
ช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ค าแนะน า ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และมีความเข้าใจตรงกันในข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง   
 3. ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในข้อกฎหมายใหม่ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้เห็นถึงหลักการและความส าคัญของการจัดท า
บัญชี รวมทั้งบทก าหนดโทษกรณีที่ไม่ได้จัดท าบัญชี ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ควรตรวจติดตาม ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบถึงความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบกิจการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
               4. ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ       
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และควรจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้ายาเส้น     
ที่พร้อมตอบข้อซักถามได้ตลอดเวลา เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

 ด้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น     
มีดังนี้  
 1. ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงหลักการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง
ตรวจติดตาม ควบคุมการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือลดข้อผิดพลาดของข้อมูล     
รับจ่ายจากการผลิตสินค้ายาสูบ ประเภทยาเส้น  
 2. ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บภาษี กับ กลุ่มผู้ประกอบการ เช่น การติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง Application Line มาใช้ โดยการ
ตั้ง Group Line เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของทั้ง    
2 ฝ่าย 
 3. ควรจัดให้มีช่องทางการรับช าระค่าแสตมป์ยาสูบผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น 
เพราะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการ
เดินทางมาติดต่อราชการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา สุภาพอาภรณ์ (2561) เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลส าเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตของนิติบุคลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า 
การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และควรปรับลดรูปแบบของบัญชี                
ที่ผู้ประกอบการต้องจัดท าลง เพ่ือลดความยุ่งยากซับซ้อน และหากสามารถพิจารณาปรับลดการจัดเก็บ
ภาษีที่ซ้ าซ้อน และโครงสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันลงได้ จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น 
และน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ และชี้แจ้งให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบกันอย่าง
ทั่วถึง  
 2. ควรมีการวางแผนด้านอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี           
ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และให้ผู้ประกอบการเกิดความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน  
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตาม
กฎหมายด้วยการลงพ้ืนที่  และควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มของ
ผู้ประกอบการ เช่น การน า Application Line มาใช้ โดยการตั้ง Group Line เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานทั้งของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ  
 4. ควรจัดให้มีการบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่ใกล้ครบก าหนดช าระภาษี 
 5. ควรมีการชี้แจงให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงที่มา ความจ าเป็น และความส าคัญของภาษี
แต่ละประเภทที่จัดเก็บเพิ่มเติมจากค่าภาษียาสูบ เพ่ือลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน 
 6. ควรน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี เพ่ือ
อ านวยความสะดวก รวดเร็วต่อผู้ประกอบการ หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดข้อผิดพลาดของข้อมูลลงได้   
 7. ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งจะน าไปสู่การพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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