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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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ความรู้เก่ียวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
GFMIS 

ระบบ“GFMIS” คือโครงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยนําเอาเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับ
กระบวนการดําเนินการและการจัดการ ภาครัฐด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการ ที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดําเนินงานของภาครัฐ 

 
การดําเนินโครงการ GFMIS ประกอบด้วย 
      1. ระบบวางแผนและจัดทํางบประมาณ เพ่ือรองรับการวางแผนและจัดทํางบประมาณ
แบบมุ้งเน้นผลงาน (Performance  Based  Budgetary)  ที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ (Output-
Outcome) รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยในการจัดทํางบประมาณในแต่ละข้ันตอน  โดยระบบ 
GFMIS  จะต่อเชื่อมและทํางานร่วมกับระบบ  BIS  ของสํานักงบประมาณ 
      2. ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  (Budget  Monitoring) ซ่ึงจะติดตาม
เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมาย ผลผลิตเป็นรายเดือน  รายไตรมาส  เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
     3.ระบบ บัญชีการเงิน การคลังภาครัฐแบบเกณฑ์คงค้าง (National Accounting 
System) ซ่ึงจะรวบรวมข้อมูลและจัดทํางบการเงินของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ในภาพรวม
ทั้งหมด 
     4.ระบบการบริหารการเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Budget Execution and 
Electronic  Payment  System) เพ่ือให้การบริหารเงินสดมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องท่ีดี
ข้ึนโดยส่วนราชการไม่ต้องเบิกเงินสํารองเก็บไว้ในบัญชี ของแต่ละส่วนราชการ นอกจากน้ียังเป็น
ระบบที่สา-มารถควบคุมติดตามอนุมัติการเบิกจ่ายได้อย่างเป็น ข้ันตอน และเพ่ิมประ-สิทธิภาพ 
และความรวดเร็วในการเบิกจ่าย โอนเงินแก่คู่สัญญาได้เร็วข้ึนทําให้คู่สัญญาลดภาระด้านดอกเบ้ีย
อันจะนํามาสู่ ราคาซ่ึงลดลงในท่ีสุดระบบนี้ยังเป็นระบบข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้บริหารในการ 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณซ่ึงจะสามารถให้ข้อมูลแบบ Online Real-Time ทันทีที่บันทึก
รายการ และเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการส่ังจ่ายเงิน (Payment  System)  ของ
ธนาคารกรุงไทย 
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     5. ระบบ การจัดซ้ือเพ่ือการลงทุนสินทรัพย์ถาวร เป็นระบบการจัดซ้ือ เพ่ือการลงทุน
สินทรัพย์ถาวรท่ีเชื่อมโยงกับระบบงานงบประมาณและบัญชีการเงิน 

6. ระบบ ข้อมูลเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ (Auditing  Information  System) ซ่ึงจะใช้ใน
การกํากับ  ติดตาม การใช้งบประมาณของส่วนราชการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถเรียก ดู
ข้อมูล ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปยังส่วนราชการอันก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน การทํางาน
มากข้ึน 
      7. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะระบบโครงสร้างองค์กร (Organization  
Management) ทั้งระบบข้อมูลบุคลากร (Personal  Adminis-Tration) ระบบเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ (Personal  and  Benefit) เฉพาะข้าราชการท่ีสํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบเป็นระบบ
ฐานข้อมูลข้าราชการต้นแบบท่ีมีข้อมูลรายละเอียด  บุคลากร  และเงินเดือนอยู่ในฐานข้อมูล
เดียวกันที่สามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ือการบริหาร ได้ทันทีแบบ Online Real-Time 
     8. ระบบ ข้อมูลผู้บริหารแบบ Online Real – Time เป็นระบบฐานข้อมูลการบริหารด้าน
การเงิน การคลัง อันจะเป็นฐานข้อมูลหลักของประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริหารภายใน
และ คณะรัฐมนตรีใช้ในการบริหารติดตามเป้าหมายการดําเนินงานของส่วนราชการ 
  
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ GFMIS 
         จะเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผู้บริหารของแต่ละกรม  ช่วยอํานวยความสะดวกและลด
เวลาในการจัดทํารายงานการเงิน  การคลัง  การปิดบัญชีประ-จําวัน  เดือน  และปี เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนบริหารติดตามการรับจ่ายทั้งเงินในงบประมาณและ เงินนอก
งบประมาณรองรับการปฎิบัติงานในระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้างท่ีสอดคล้อง กับมาตรฐานบัญชี
สากล IPSAS(International Public Sector Accounting Standard)  โดยเฉพาะการบริ-หา
และจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ถาวรรายตัว (Fixed Asset)ที่ถูกจัดเก็บและคํานวณค่าเส่ือมราคาใน
ระบบตลอดอายุสินทรัพย์ ปรับปรุงข้ันตอน  วีธิการ  เพ่ิมความรวดเร็ว ลดเอกสาร ลดระยะเวลา
ในการรับจ่าย เงิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการใช้เงินสดและเช็คเป็นหลักในปัจจุบัน 
เป็นการรับจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt/Payment)ที่ใช้การโอนเงินเข้าสู่บัญชี
คู่สัญญา ข้าราชการ  ลูกจ้าง  บัญชีส่วนราชการและบัญชีเงินคงคลัง เพ่ือเข้าสู่มิติใหม่ ในการเพ่ิม 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานพัสดุ .......... 

11.TOR หมายถึงอะไร 
 ก. คณะกรรมการวาดวยพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการการประกวดราคา 
 ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 
 ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
 ตอบ ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 

หัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
12.Website ของกรมบญัชีกลางคือ Website ใด 
 ก. www.gprocurement.go.th 
 ข. www.procurement.go.th 
 ค. www.gprocurement.ac.th 
 ง. www.procurement.go.th 
 ตอบ ก. www.gprocurement.go.th 

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง คือ www.gprocurement.go.th (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
 
13.เมื่อการรางเอกสารการประกวดราคากอนการเริ่มจัดหาพสัดุ  ไดรับการอนุมตัิแลว ใหนํา
สาระสําคัญเผยแพรทาง website ของหนวยงานใด 
 ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ง. กรมบญัชกีลาง 
 ตอบ ง. กรมบัญชีกลาง 

เมื่อรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบนี้ เมื่อขอบเขต
ของงานไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของ
หนวยงานและสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพร  (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
 
14.จากขอขางตน การเผยแพรนั้นตองเผยแพรไมนอยกวากีว่ัน 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานพัสดุ .......... 

 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วนั     ง. 15 วนั 
 ตอบ ก. 3 วัน 

ในการเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลางนั้น  ตองทําการเผยแพรเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสามวัน เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณหรือมีความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษรหรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว  เมื่อคณะกรรมการตามขอนี้
พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดําเนินการเสร็จแลวใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและ
กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน ทั้งนี้จะประกาศทางส่ือมวลชนอื่น
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 
8 (1)) 
 
15.กรรมการในคณะกรรมการการประกวดราคานั้นประกอบดวยจํานวนเทาใด 
 ก. กรรมการไมนอยกวา 1 คน และไมมากกวา 3 คน 
 ข. กรรมการไมนอยกวา 3 คน และไมมากกวา 5 คน 
 ค. กรรมการไมนอยกวา 5 คน และไมมากกวา 7 คน 
 ง. กรรมการไมนอยกวา 7 คน และไมมากกวา 9 คน 
 ตอบ ข. กรรมการไมนอยกวา 3 คน และไมมากกวา 5 คน 
 ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้ งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหนวยงานที่จัดหาพัสดุและกรรมการ
อื่นอีกไมนอยกวาสามคนและไมมากกวาหาคน  ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลที่มิได
เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําอยางนอยหนึ่งคน  ทั้งนี้จะแตงตั้งตาม
ขอเสนอของหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุทั้งหมด  หรือบางสวนก็ได  โดยใหหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานในหนวยงานน้ันเปนกรรมการและเลขานุการ  และ
เจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขอ 3(3)) 
 
16.Prequalification เปนการพิจารณาทางดานใด 
 ก. คุณสมบตัิของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ข. ขอเสนอดานเทคนิค 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานพัสดุ .......... 

 ค. การย่ืนเอกสารครบถวนหรือไม 
 ง. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม 
 ตอบ ข. ขอเสนอดานเทคนคิ 

การย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิคเมือ่ส้ินกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการการประกวด
ราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยพิจารณาดังนี้ (ระเบียบฯ วา
ดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 9(2)) 

1. คุณสมบตัิของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และย่ืนเอกสารครบถวน
หรือไม 
 2. ขอเสนอดานเทคนคิ (prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม 
 3. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันเสร็จแลวตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุหรือไม 
 
17. ผูมีสิทธเิสนอราคาแตละรายจะสามารถสงผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคาไดกี่คน 
 ก. ไมเกิน 2 คน    ข. ไมเกิน 3 คน 
 ค. ไมเกิน 4 คน    ง. ไมเกิน 5 คน 
 ตอบ ข. ไมเกิน 3 คน 
 การเสนอราคานั้นผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสู
กระบวนการเสนอราคากอนเวลาเริ่มการเสนอราคา   โดยใหแจงชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. 
กําหนดในวันเสนอราคา  และใหเขาประจําในสถานท่ีที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว 
โดยแยกจากผูที่มีสิทธิเสนอราคารายอื่นและมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเขาประจํา  หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวา
ดวยวิธีใด  เมื่อถึงเวลาแลวหามมิใหผูเสนอราคาเปล่ียนหรือเพิ่มผูแทนมิได แตอาจขอถอน
ผูแทนบางคนออกได  หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคาแลวแจง
ผูแทนผูหมดสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา (ระเบียบฯ วา
ดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 10(1)) 
 
18.เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง ตองรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ทราบเมื่อใด 
 ก. ภายในวันดังกลาว    ข. วันทําการถัดไป 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานพัสดุ .......... 

 
 
 


