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ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร 
 
ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
 กรมสรรพากร มีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษี
อากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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 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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ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการ

เฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม. 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  

  การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  

  กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  

  ฐานภาษีและอัตราภาษี  

  หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  

  การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ  

  การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ  

  กําหนดเวลาในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ธ.40)  

  สถานที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการ

เฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าผู้
ประกอบกิจการดังกล่าวจะประกอบกิจการในรูปของ  
        -   บุคคลธรรมดา  
        -   คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
        -   กองมรดก  
        -   ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
        -   กองทุน  
        -   หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนข้ึนไปอันมิใช่นิติ  
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สรุปพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540” มีผล
ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมี
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผู้รับสนองพระบรม
ราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตรี 
 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล  หรือ
ส่ิงใดๆ  ไม่ว่าการส่ือความหมายน้ันจะทําได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ  และ
ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้ส่ิงที่บันทึก
ไว้ปรากฏได้ 
 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า  ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล 
เช่น  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  
บรรดาท่ีมีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้  เช่น  ลาย
พิมพ์นิ้วมือ  แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 “คนต่างด้าว” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินที่อยู่ 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการ .......... 

 (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีทุนเกินกึ่งหน่ึงเป็นของคนต่างด้าว  ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 
ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
 (4) นิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา 
 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหน้าท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง 
 (5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  
 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปน้ีไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําส่ังที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คู่มือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการ .......... 

11.ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา 
 ก. การส่งสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร 
 ข. การตอบรบัทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
 ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 ตอบ ง. หนังสือสําคัญเก่ียวกับการเงิน 

หนังสือประทับตราให้ใชไ้ด้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหวา่งส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่ 
  1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  2. การส่งสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  3. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องทราบ 
  4. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
           5. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเป็นคําส่ัง ให้ใช้
หนังสือประทับตรา 
  6. การตอบรบัทราบท่ีไม่เก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
 (ข้อ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
12.ข้อใดไม่ได้ใช้กระดาษตราครุฑ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 ตอบ ข. หนังสือภายใน 
  หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ 
  หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึก 
  หนังสือประทับตราใช้กระดาษบันทึก 
  หนังสือส่ังการ ใช้กระดาษตราครุฑ 
 
13."หนังสือส่ังการ" มีกี่ชนดิ มีอะไรบ้าง 
 ก. 2 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ข้อบังคับ 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการ .......... 

 ค. 3 ชนิด, คาํส่ัง ระเบียบและข้อบังคับ ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ และกฎ 
 ตอบ ค. 3 ชนดิ, คําสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ 
  หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด  ได้แก่ คําส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับ 

(ข้อ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

14.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือส่ังการ
ประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ข้อบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําสั่ง 

คําส่ัง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้
กระดาษตราครุฑ (ข้อ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
15.บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจได้วางไว้โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรอืไม่ก็ได้  เพ่ือถือเป็น
หลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา เรยีกวา่ 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ข้อบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ข. ระเบียบ 

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้  เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ  (ข้อ 17 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
 
16.บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าท่ีให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติให้กระทําได้ เรียกวา่  
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ข้อบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ค. ข้อบังคับ 

ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการ .......... 

17.หนังสือประชาสัมพันธ ์มีกี่ชนิดอะไรบ้าง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ ์   
 ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว  
 ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว 
 ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 

 
18.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่า
หนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ์ 
 ค. ข่าว      ง. ประชาสัมพันธ์ 
 ตอบ ก. ประกาศ 

ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
19.ในการประกาศน้ัน ถ้ากฎหมายกําหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปล่ียนคําวา่ "ประกาศ" เป็นคําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจ้งความ 
 ค. ประกาศแจ้งความ    ง. แถลงการณ์ 
 ตอบ ข. แจ้งความ 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นแจ้งความ ให้เปล่ียนคําว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ 
(ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
20.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทําความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดๆ  ให้ทราบโดยท่ัวกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจ้งความ 
 ค. ประกาศแจ้งความ    ง. แถลงการณ์ 
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กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการ .......... 

 
 
 


