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ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร 
 
ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
 กรมสรรพากร มีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษี
อากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีต่อกระทรวงการคลัง 
 3. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
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สัญลักษณ์ 
 
 
. 

 
 
ตราพระอุเทนธิราชดีดพิณ เคร่ือง หมายประจํากรมสรรพากร มีประวัติอยู่ในหนังสือธรรมบทแปล ภาค 
5 เป็นบทตอนหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในเรื่องพระนางสามาวดี  
         เหตุที่กรมสรรพากรได้นําพระรูปพระอุเทนธิราชดีดพิณ มาเป็นเคร่ืองหมายประจํากรม ก็เพราะ
ได้พิจารณาเห็นว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถใช้พิณและมนต์เรียกช้าง ได้ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของ
กรมเพื่อเรียกร้องให้ประชาชน นําภาษีอากรบํารุงให้รัฐ 
 
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแผนปฏิรูปการปกครอง แล้ว ก็ได้ทรง
วางระเบียบกิจการคลังใหม่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. 
2416 เพื่อเก็บรายได้ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ต่อมาจึงยกเป็นกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ มีเสนาบดีประจําต่างหากในปีพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ได้ทรงปรับปรุงใหม่ โดยแต่งตั้ง
ข้าหลวงคลังไปประจําทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทําหน้าที่เก็บภาษี อากรจากราษฎรโดยตรงแล้ว
รวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งมารวมไว้ ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ราษฎรไม่ต้องเสียภาษีอากรมาก
น้อยลักลั่นกันเหมือนแต่ก่อน ทั้งนี้ย่อมเป็นการปรับปรุงระบบการคลังอย่างย่ิงใหญ่ ทําให้ผลประโยชน์
รายได้ของแผ่นดิน เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ในด้านรายจ่ายก็ทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ตามตําแหน่งเป็นที่ แน่นอนแทนเงินเบ้ียหวัดที่จ่ายแต่เดิม และยังพระราชทานเบี้ยบํานาญแก่ข้าราชการ
เพื่อเป็นเคร่ืองเลี้ยงชีพเม่ือรับ ราชการไม่ได้แล้ว อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2439 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้มีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นคร้ัง แรก อันเป็นแบบฉบับที่จะต้องทํางบประมาณ
แผ่นดินสืบมาทุกปี 
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ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประมวลรัษฎากร 
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฏากร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
    1) บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลทั่วๆไป ที่มีสภาพบุคคลน่ันเอง ทั้งนี้โดยไม่คํานึงว่า 
บุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ หรือนับถือศาสนาใด หรือมีอายุเท่าใด ถ้าหากว่าบุคคลนั้นมีเงินได้พึง
ประเมินประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกําหนดก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
     และในกรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถและมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น กฎหมายได้กําหนดให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีแทนผู้ไร้
ความสามารถดังกล่าว 
     และถ้าผู้มีเงินได้นั้นเป็นบุคคลผู้อยู่ต่างประเทศ ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกิจการ
อันก่อให้เกิดเงินได้นั้นเป็นตัวแทนในการชําระภาษี 
    2) ผู้ที่ถึงแก่ความตายก่อนถึงกําหนดย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ได้แก่ ผู้มี
เงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถึงแก่ความตายก่อนย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี กฎหมายก็ยังถือว่า
ผู้ตายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ โดยให้รวมเงินได้ของผู้ตายก่อนถึงแก่ความตายและของกองมรดก 
(ที่ยังไม่ได้แบ่งให้แก่ทายาท) ที่ได้รับตลอดปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่ความตายมาเป็นยอดเงินได้พึงประเมินที่
จะต้องย่ืนรายการเพื่อเสียภาษี 
     และกรณีดังกล่าวกฎหมายได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้
ครอบครองทรัพย์นั้นเป็นตัวแทนในการชําระภาษีในนามของผู้ตาย 
    3) กองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง หมายถึง เงินได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่เป็นมรดกของผู้ตาย
ซึ่งยังมิได้แบ่งปันให้แก่ผู้เป็นทายาท และเป็นเงินที่ได้รับในปีถัดจากปีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ซึ่ง
จะต้องเสียภาษีเงินได้ต่างหากจากผู้ตาย โดยกฎหมายได้กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก 
ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเป็นตัวแทนในการชําระภาษีในนามของมรดก 
    4) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล หมายถึง ห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลน่ันเอง โดยกฎหมายได้กําหนดให้เป็น
หน้าที่ของผู้จัดการหรือผู้อํานวยการเป็นตัวแทนในการชําระภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคล
นั้น 
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25. ในการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ผู้ใดกําหนด 
 ก. สํานักงบประมาณ    ข. ก.พ. 
 ค. ก.พ.ร.     ง. กรมบัญชกีลาง 
 ตอบ ง. กรมบัญชีกลาง 

ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 
26. เมื่อส่วนราชการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยงานของงานบริการสาธารณะแล้วนั้น ให้รายงานต่อ
ผู้ใดทราบ 
 ก. สํานักงบประมาณ    ข. กรมบัญชกีลาง 
 ค. ก.พ.ร.     ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ให้ส่วนราชการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยงานของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและ ก.พ.ร. ทราบ 
 
27.หากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดสูงกว่าหน่วยของงานบริการธารณะประเภท
และคุณภาพเดียวกันนั้นให้จัดทําแผนการลดรายจ่ายเสนอต่อผู้ใด 
 ก. สํานักงบประมาณ    ข. กรมบัญชกีลาง 
 ค. ก.พ.ร.     ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่าย
ต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรอืคล้ายคลึงกันของส่วนราชการ
นั้นจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยงานของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทักท้วงประการใดภายในสิบห้าวัน
ก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายน้ันต่อไปได้ 
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28. จากข้อข้างต้น หากมิได้มีการทักท้วงประการใดเก่ียวกับแผนการลดรายจ่ายน้ัน ให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ซ่ึงการทักท้วงการปฏิบัติจะมีข้ึนภายในระยะเวลากี่วัน 
 ก. ภายในเจ็ดวัน    ข. ภายในสิบห้าวัน 
 ค. ภายในสามสิบวัน    ง. ภายในหกสิบวัน 
 ตอบ ข. ภายในสิบห้าวนั 
 
29.หนว่ยงานใดทําการประเมินความคุ้มคา่ในการปฏิบัติภารกจิของรัฐที่ส่วนราชการดําเนินการอยู ่
 ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ข. สํานักงบประมาณแผ่นดิน 
 ค. สํานักงาน ก.พ. 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ
ร่วมกันจัดทําให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดําเนินการอยู่
เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดําเนินการ
ต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตาม
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
30.ในการประเมินความคุ้มคา่นั้น  ให้คํานึงถึงส่ิงใดเป็นหลัก 
 ก. ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ  ข. ความเป็นไปได้ของภารกิจ 
 ค. ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ในการประเมินความคุ้มค่า ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้
ของภารกิจหรือโครงการท่ีดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสีย
ไปก่อนและหลังจากท่ีส่วนราชการดําเนินการด้วย 

ความคุ้มค่า ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรอืผลเสียอ่ืน 
ซ่ึงไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 
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สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553  

 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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การบริหารราชการในต่างประเทศ 
 “คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหาร

ประจําการในต่างประเทศซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 
สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน
และปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําองค์การระหว่างประเทศ 

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัด
ส่วนราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่าง
ประเทศ 

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึง
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของ
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วน
ราชการ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในลักษณะเดียวกัน 

 ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทน
เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 

หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจและหน้าท่ีดังนี้ 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีมิใช่บุคคลใน

คณะผู้แทนซ่ึงประจําอยู่ในประเทศที่ตนมีอํานาจหน้าที่  
(4) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งต้ังและการ
เล่ือนข้ันเงินเดือน 
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