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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลงั มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
จดัเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ให้แก่รัฐ โดยเก็บภาษีจากสินค้าและบริการท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น
เฉพาะอยา่ง เช่นสินคา้และบริการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนผสม เป็นตน้ หรือสินคา้และบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้ ามนัและผลิตภณัฑ์
น ้ ามนั แบตเตอร่ี สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีตรวจสอบป้องกนั
และปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศยัอ านาจต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493 ใชใ้นการบริหารจดัเก็บภาษีสินคา้สุรา พระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ.2509 
ใช้ในการบริหารจดัเก็บภาษีสินคา้ยาสูบ พระราชบญัญติัไพ่ พ.ศ.2486 ใช้ในการบริหารจดัเก็บภาษี
สินคา้ไพ ่และพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ใชใ้นการบริหารจดัเก็บภาษีสรรพสามิต จาก
สินคา้และบริการตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 เป็นตน้   
(ดร.สถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธ์, 2547) 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 มีหน้าท่ีหลกัในการควบคุมก ากบัดูแลการท างานด้านการ
จดัเก็บภาษี และดา้นการตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ของ
พื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบ 9 พื้นท่ี ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์ โดยรายไดห้ลกัจะมาจากภาษีสุรา ซ่ึงเป็นประเภทภาษีท่ีสามารถจดัเก็บได้
มากกว่าส านักงานสรรพสามิตภาคอ่ืนๆ โดยโรงงานสุราชุมชนในความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตภาคท่ี 5 ประกอบดว้ยโรงงานสุราโรงใหญ่ 2 แห่ง คือ โรงงานสุราบริษทั ธนภคัดี จ  ากดั 
จงัหวดัเชียงใหม่ และโรงงานสุราบริษทั มงคลสมยั จ ากดั จงัหวดัอุตรดิตถ์ นอกจากนั้นยงัมีโรงงาน
สุรากลัน่ชุมชุนและโรงงานสุราแช่ชุมชนอีกมากกวา่ 2,500 แห่ง 

การเสียภาษีสุรานั้นจะอยูใ่นรูปแบบของการปิดแสตมป์สุราท่ีไดรั้บจากกรมสรรพสามิตบน
ภาชนะบรรจุ โดยผูป้ระกอบการสามารถเขา้มาติดต่อท่ีส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีโรงงานสุรา
ของตนตั้งอยู ่เพื่อขอซ้ือแสตมป์สุรา ตามชนิด ประเภท ดีกรีและขนาดบรรจุของน ้ าสุราท่ีตนผลิตข้ึน 
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ซ่ึงราคาแสตมป์ก็จะแตกต่างกนัออกไป ในการน าน ้ าสุราออกจากโรงงานสุรานั้น จะตอ้งมีการปิด
แสตมป์สุราท่ีภาชนะบรรจุใหเ้รียบร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถน าน ้าสุราออกจากโรงงานสุราได ้ดงันั้น
การกระท าผิดส่วนใหญ่จึงเก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบน าน ้ าสุราท่ีไม่ไดปิ้ดแสตมป์สุราออกจากโรงงาน
สุรา หรือมีการน าแสตมป์สุราดังกล่าวมาใช้ซ ้ า สาเหตุของการกระท าผิดส่วนใหญ่เกิดจาก การท่ี
เจา้หน้าท่ีไม่มีการควบคุมการปิดแสตมป์สุรา แต่เน่ืองจากโรงงานสุราในเขตความรับผิดชอบของ
ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 นั้น มีมากกวา่ 2,500 โรง จึงท าให้การควบคุมดงักล่าวไม่สามารถท าได้
ทัว่ถึงมากนกั ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีจึงใชว้ธีิการสุ่มตรวจโรงงานสุราแทน 

ในการควบคุมการปิดแสตมป์สุรานั้น เจา้หน้าท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการรับ
ช าระภาษีสุราของโรงงานสุราแต่ละโรงดว้ย เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์วา่โรงงานสุราแต่ละโรง
มีการปิดแสตมป์สุราท่ีถูกตอ้ง เช่น ไม่มีการน าแสตมป์สุรามาใช้ซ ้ า หรือมีการซ้ือแสตมป์สุราตาม
ปริมาณน ้ าสุราท่ีตนเองผลิตได้ เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีไม่สามารถเรียกดูยอ้นหลังได้จาก
ระบบงานท่ีกรมสรรพสามิตพฒันาข้ึนมา ดงันั้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจึงจ าเป็นต้องบนัทึกขอ้มูล
รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการรับช าระภาษีสุราด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
ข้อมูลท่ีบันทึก เช่น จ านวนถังหมัก ปริมาณน ้ าสุราท่ีผลิตได้ หรือจ านวนของแสตมป์สุราท่ีซ้ือ 
หมายเลขของชุดแสตมป์ท่ีซ้ือ เป็นตน้ โดยปริมาณน ้ าสุราท่ีผลิตไดจ้ะน ามาค านวณหาจ านวนแสตมป์
สุราท่ีผูป้ระกอบการควรจะซ้ือ เม่ือเจ้าหน้าท่ีต้องการจะออกตรวจโรงงานสุรา จะน าไฟล์ข้อมูล
ดงักล่าวมาพิจารณาดูวา่ โรงงานใดท่ีมีการผลิตน ้ าสุรา แต่ไม่มีการซ้ือแสตมป์สุรา หรือมีแนวโนม้ใน
การซ้ือแสตมป์สุราท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี การท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่มีขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกบัภาษีสุรา 
เช่น ข้อมูลการรับช าระภาษีสุรา หรือข้อมูลการกระท าผิดเก่ียวกับภาษีสุรา เป็นต้น เน่ืองจากไม่
สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบงานของกรมสรรพสามิตได้ ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องเสียเวลาในการ
รวบรวมและสรุปขอ้มูลดงักล่าวเม่ือตอ้งการรายงานผลการปฏิบติังานไปยงัส านกังานสรรพสามิตภาค 
ซ่ึงกระบวนการท างานดงักล่าวส่งผลให้การท างานดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้นการตรวจสอบป้องกนั
และปราบปรามท าไดไ้ม่สะดวกมากนกั 

ผูศึ้กษาจึงไดมี้แนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้น
การตรวจสอบป้องกันและปราบปรามสินค้าสุราข้ึน เพื่อจดัเก็บข้อมูลของผูป้ระกอบการ ข้อมูล
โรงงานสุรา และขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา ขอ้มูลการออกตรวจโรงงานุรา และขอ้มูลการกระท าผิด
เก่ียวกบัสุราของส านกังานสรรพสามิต 9 พื้นท่ี 26 สาขาในลกัษณะของฐานขอ้มูล โดยใชร้ะบบจดัการ
ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล นอกจากน้ีระบบยงัสามารถแสดงรายงานต่างๆ เก่ียวกบัการช าระภาษีสุรา 
การออกตรวจโรงงานสุราและขอ้มูลการกระท าผิดเก่ียวกบัสุรา ท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถ
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บริหารจดัการงานด้านจดัเก็บภาษีสุรา และงานดา้นตรวจป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผิดสินคา้
สุราทั้งในระดบัสาขา ระดบัพื้นท่ีและระดบัภาคสามารถเรียกดูขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว
มากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้นการตรวจสอบป้องกนั
และปราบปรามสินคา้สุราในดา้นการวางแผน วิเคราะห์ขอ้มูลจากรายงานขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา
และขอ้มูลการกระท าผดิกฎหมายสรรพสามิตในส่วนของภาษีสุราจากระบบสารสนเทศดงักล่าว 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ  

1.3.1 ไดร้ะบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการท างานดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้นการตรวจสอบ
ป้องกนัและปราบปรามสินคา้สุรา 

1.3.2 ไดฐ้านขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการคน้หา ตรวจสอบขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา 
ขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุราและขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

1.4 แผนด ำเนินกำร ขอบเขตและวธีิกำรวจัิย   

1.4.1 แผนด าเนินการ 

1) คน้ควา้และศึกษาผลงานท่ีเก่ียวขอ้งในอดีต เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการคน้ควา้ 
และท าใหส้ามารถเขา้ใจระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน 

2) ศึกษากระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษี การออกตรวจโรงงานสุรา
และการตรวจปราบปรามสินคา้สุรา เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและ
พฒันาระบบ 

3) เร่ิมตน้ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีและ
ดา้นการตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามสินคา้สุรา 

4) ทดสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของโปรแกรม จากนั้นปรับปรุงให้มีความพร้อม
ในการน าไปใชง้านจริง 

5) จดัท ารายงานการคน้ควา้แบบอิสระ 
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6) น าเสนอรายงานการคน้ควา้แบบอิสระ 

1.4.2 ขอบเขต 

  1) ขอบเขตขอ้มูล 
   1.1) ขอ้มูลการรับแสตมป์สุราของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา 
   1.2) ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุราของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา 
   1.3) ขอ้มูลประเภท ชนิด ดีกรีและขนาดบรรจุของสุรา 
   1.4) ขอ้มูลผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการโรงงานสุราชุมชน 
   1.5) ขอ้มูลรายละเอียดของส านกังานสรรพสามิต 9 พื้นท่ี 26 สาขา 
   1.6) ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
   1.7) ขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา 

1.8) ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุราของส านักงานสรรพสามิต ตั้งแต่ปี 2551 – 
ปัจจุบนั 

1.9) ข้อมูลการการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตในส่วนของภาษีสุรา 
ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบนั 

  2) ขอบเขตระบบงาน 
   2.1) ส่วนบนัทึกขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา 
   2.2) ส่วนบนัทึกขอ้มูลยอดรับแสตมป์สุรา 
   2.3) ส่วนบนัทึกขอ้มูลการช าระภาษีสุรา 
   2.3) ส่วนบนัทึกขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา 
   2.4) ส่วนบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 
   2.5) ส่วนรายงาน 

- รายงานสรุปรายละเอียดการช าระภาษีสุราตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ
จนถึงเดือนปัจจุบนั 

- รายงานผลการปราบปรามตั้ งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน
ปัจจุบนั 

- รายงานสรุปจ านวนภาษีสุรา แยกตามพื้นท่ี แยกตามพื้นท่ีสาขา 
แยกตามโรงงานสุรา แสดงเป็นรายวนั รายเดือน รายปี และเปรียบเทียบกบัปี
ท่ีผา่นมา 
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- รายงานสรุปขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา แยกตามพื้นท่ี แยก
ตามพื้นท่ีสาขา แยกตามโรงงานสุรา แสดงเป็นรายวนั รายเดือน รายปี 

- รายงานสรุปรายช่ือโรงงานสุราในแต่ละต าบล แยกตามพื้นท่ี และ
พื้นท่ีสาขา 

- รายงานสรุปรายละเอียดการกระท าผิดเก่ียวกบั พรบ.สุรา รายวนั 
รายเดือน รายปี แยกตามพื้นท่ี แยกตามพื้นท่ีสาขา แยกตามต าบล เรียงตาม
รายช่ือผูก้ระท าผดิ 

- กราฟแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลการรับช าระภาษีในแต่ละพื้นท่ี 
- กราฟสรุปผลการปราบปรามการกระท าผดิ 

1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.5.1 ฮาร์ดแวร์ 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกอบด้วย หน่วยประมวลผล Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-26200 2.00 GHz 

-  หน่วยความจ าหลกั 16 GB 
-  หน่วยความจ าส ารอง 500 GB 
-  ดีวดีีรอม 
2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประกอบดว้ย หน่วยประมวลผล Intel(R) Core(TM)2 

CPU 4300 1.80 GHz 
-  หน่วยความจ าหลกั 1 GB 
-  หน่วยความจ าส ารอง 80 GB 
-  ซีดีรอม 

1.5.2 ซอฟตแ์วร์ 

1) โปรแกรมส าหรับพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนั ไดแ้ก่ อะโดบีดรีมเวฟเวอร์ ซีเอส 3 
2) โปรแกรมภาษาพีเอชพี 
3) โปรแกรมส าหรับการจดัการฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ มายเอสคิวแอล 
4) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 2008 ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย และระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวเ์อก็ซ์พีส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
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1.6 นิยำมศัพท์ 

กรมสรรพสำมิต หมายถึง หน่วยงานราชการ ในสังกดักระทรวงการคลงั ตั้งอยู่เลขท่ี 1488 
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 5 หมายถึง หน่วยงานราชการ ในสังกดักรมสรรพสามิต ตั้งอยู่
เลขท่ี 279 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 

C.I.F. (Cost, Insurance and Freight) หมายถึง ราคาสินค้าบวกกับค่าประกันภัยและค่า
ขนส่งถึงด่านศุลกากรท่ีน าสินคา้นั้นเขา้ 

1.7 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

1.7.1 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1.7.2 ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1.7.3 ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

 

 


