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ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร 
 
ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
 กรมสรรพากร มีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษี
อากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีต่อกระทรวงการคลัง 
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  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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   วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
       1.   แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
            แบบคําขอท่ีใช้ในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ.พ.01 ซึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครขอรับได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(เขต/อําเภอ) หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
สําหรับในจังหวัดอื่นขอรับได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อําเภอ) ทุกแห่ง 
      2.   เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
          (1)   คําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จํานวน 3 ฉบับ 
          (2)   สําเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริง พร้อมภาพถ่ายสําเนาดังกล่าว 
          (3)   บัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว 
          (4)   สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถาน
ประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เป็นเจ้าบ้าน, สัญญาซื้อขาย, คําขอหมายเลขบ้าน, ใบ
โอนกรรมสิทธิ์, สัญญาเช่าช่วง พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถ่าย
เอกสารดังกล่าว 
          (5)   หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคล) 
          (6)   หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์
สนธิและข้อบังคับ และใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
          (7)   บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และสําเนาทะเบียน
บ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว 
          (8)   แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถ่ายสถานประกอบการ
จํานวน 2 ชุด 
          (9)   กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นทําการแทน ต้องมีหนังสือมอบอํานาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจพร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว โดยผู้รับ
มอบอํานาจต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
 
กําหนดเวลาจดทะเบียน 
        1.   ผู้ประกอบการต้องย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือเร่ิมประกอบกิจการขายสินค้าหรือ
ให้บริการ เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบการมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการดําเนินการเพื่อเตรียมประกอบ
กิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การ 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ .......... 

การกําหนดค่าตอบแทน 
  การกําหนดค่าตอบแทน (Compensation) 
 ศ. เพ็ญศรี กล่าวว่า “ค่าตอบแทน หมายถึง รางวัลทางรูปธรรม ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง 
และผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ และรวมถึงรางวัลทางนามธรรม ได้แก่ การยอมรับนับถือ โอกาส
ก้าวหน้า เป็นต้น” 
 รศ. ธงชัย กล่าวว่า “การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หมายถึง การวางแผน การจัด
ระบบงาน และการควบคุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายผลตอบแทน ทั้งที่เป็นประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อม ให้กับพนักงาน ทั้งนี้เพ่ือแลกกับผลงานหรือบริการที่พนักงานได้กระทําให้ 
 การกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ นับว่าเป็นส่ิงสําคัญในอันที่จะส่งผลต่อ
การจูงใจและการบํารุงขวัญให้เกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหมายความ
รวมถึง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ในรูปสวัสดิการและผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนๆ 
  - ค่าตอบแทน (Compensation)/Remuneration 
  - เงินเดือน (Salary) 
  - ค่าจ้าง (Wage) เป็นส่วนหนึ่งของการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
 การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
  - การบริหารค่าตอบแทน 
  - ผลประโยชน์เกื้อกูล 
  - วินัย 
  - ความปลอดภัย 
  - แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ค่าตอบแทน แบ่งออกได้ดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทนหลัก (Basic Compensation) ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน 
  2. ค่าตอบแทนเสริม (Supplementary Compensation) ได้แก่ ผลประโยชน์
เกื้อกูลต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ 
  3. ค่าจ้างจูงใจ (Wage Incentive) เช่น การเล่ือนข้ันเงินเดือน โบนัส บําเหน็จ 
บํานาญ เป็นต้น 
 วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทนหลัก มีดังนี้ 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ .......... 

  1. ค่าตอบแทนหลักต้องการให้เป็นรายได้หลักของผู้ปฏิบัติงาน 
  2. การจ่ายค่าตอบแทนหลักเป็นไปตามการประเมินค่างานหรือจ่ายตามค่าของงาน 
 วัตถุประสงค์ของค่าตอบแทนเสริม มีดังนี้ 
  1. ชักจูงให้พนักงานทํางานดีข้ึน 
  2. ทําให้เรามีความผูกพันอยู่กับองค์การ 
  3. ให้ในฐานะสมาชิกขององค์การ 
 
 วัตถุประสงค์ของค่าตอบแทนจูงใจ มีดังนี้ 
  1. ให้ตามผลงาน (Pay for Performance) 
  2. ข้อผูกพันหรือวาระผูกพันของค่าตอบแทนแต่ละประเภทต่างกัน กล่าวคือ 
ค่าตอบแทนหลักของภาคเอกชน ซ่ึงได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่สําหรับ
ภาครัฐบาลน้ันค่าจ้างและเงินเดือนเป็นไปตามกฎหมาย 
   สําหรับค่าตอบแทนเสริมและค่าตอบแทนจูงใจ เป็นเพียงข้อตกลงหรือนโยบายของ
องค์การ ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ 
  3. ทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารค่าตอบแทน และแต่ละฝ่ายสามารถต่อรองได้
มากข้ึน 
    วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน 
  1. เพ่ือดึงดูดจูงใจและรักษาคนดีไว้ในองค์การ 
  2. เพ่ือกระตุ้นให้คนงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย 
  4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  5. เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
 
 ความสําคัญของค่าตอบแทน 
  1. เป็นแหล่งรายได้ของพนักงาน เป็นเครื่องมือในการสรา้งอนาคต และเป็นส่ิงจูงใจให้
ปฏิบัติงานดีข้ึน 
  2. ต่อองค์การ เป็นเครื่องช่วยในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุผล และยัง
เป็นปัจจัยในการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อราคา กําไร และความก้าวหน้าของกิจการ 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ .......... 

11. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องถือเอาผู้ใดเป็นศูนย์กลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกทั้งสองข้อ    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ตอบ ข. ประชาชน 
ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ต้องดําเนินการอยา่งไรก่อน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แก้ไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น 
หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 
13. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อผู้ใดเพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. สํานักงาน ก.พ. 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐสภา 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ .......... 

56. การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ต้องคํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. ลักษณะหน้าท่ี    ข. ความรับผิดชอบ 
 ค. ประโยชน์สูงสุด    ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 

ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อยห้าคน โดยให้แต่งต้ังจากข้าราชการ
จากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และในจํานวนน้ีต้องมีผู้ชํานาญการในเร่ือง
ที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างน้ันอย่างน้อยหนึ่งคน 
 
57.ส่วนราชการจะต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือ
หรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุก
รอบกี่ปี 

ก. 1 ปี      ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี       ง. 4 ปี 
ตอบ ค. 3 ปี 

 
58. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือการจ้าง และ
ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ต้องจัดทําเมื่อไหร่ 
 ก. เดือนแรกของปีงบประมาณ 
 ข. เดือนสองของปีงบประมาณ 
 ค. เดือนสามของปีงบประมาณ 
 ง. เดือนส่ีของปีงบประมาณ 

ตอบ ก. เดือนแรกของปีงบประมาณ 
 
59. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือการจ้าง และ
ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น เมื่อทบทวนแล้วให้ส่งให้ กวพ.ทราบโดยเร็วไม่นาน
เกินกว่ากี่วัน 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ .......... 

 
 
 


