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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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 การคํานวณภาษีจากเงินได้สุทธิ 
   การหักค่าใช้จ่าย 
   กฎหมายได้ผ่อนผันภาระให้แก่ผู้มีเงินได้ โดยยอมให้หักค่าใช้จ่ายจากเงินได้พึงประเมิน ซึ่ง
กําหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ 
    1. ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาโดยกําหนดอัตราไว้ตายตัว 
    2. ให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจําเป็นและสมควร 
   เกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายตามประเภทของเงินได้พึงประเมิน  
   เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1) และ (2) ไดแ้ก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานและเงินได้
เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งที่ทํา หรือจากการรับทํางานให้ เงินได้ทั้ง 2 ประเภทน้ีรวมกันแล้วให้หัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 
   ในกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) และ (2) และความเป็นสามี
ภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้ โดยแต่ละ
ฝ่ายหักได้ไม่เกินฝ่ายละ 60,000 บาท 
   และในกรณีที่ความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี เงินได้ของภริยาตามมาตรา 40(2) ถึง 
(8) ให้ถือเป็นเงินได้ของสามี โดยภริยามีสิทธิแยกยื่นรายการ และเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(1) เท่านั้น 
   ดังนั้นถ้าภริยาแยกยื่นรายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) การหักค่าใช้จ่ายสําหรับ
กรณีนี้คือ 
       1. ให้นําเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ของภริยารวมกัน หักค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 
    2. เม่ือได้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องหักแล้ว ให้เฉลี่ยค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินแต่ละ
วงเล็บ โดยภริยาสามารถนําค่าใช้จ่ายที่เฉลี่ยได้ตามมาตรา 40(1) มาหักได้ ส่วนสามีให้นําค่าใช้จ่ายที่
เฉลี่ยได้ตามมาตรา 40(2) มาหักได้ 
   เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการลงทุน กฎหมาย
ไม่ให้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเฉพาะค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 
   ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี เฉพาะค่าแห่ง
ลิขสิทธิ์ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 โดยแต่ละฝ่ายหักได้ไม่เกินฝ่ายละ 60,000 บาท 
   เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์ ยอมให้หัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจําเป็นและสมควร ดังนี้ 
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บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยให้มีผลบังคับใช้สาหรับเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 
100,000 บาท  

2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวล
รัษฎากร จากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธ์ิ โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 
ของค่าแห่งลิขสิทธ์ิ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิอย่างอ่ืน สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 
100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควรได้  

3. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้ 
 (1) ค่าลดหย่อนสาหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(2) ค่าลดหย่อนสาหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(3) ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจากัดจานวนไม่เกิน 3 คน เป็น

คนละ 30,000 บาท โดยไม่จากัดจานวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิม
ท่ีให้ หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)  

(4) ในกรณีท่ีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 
บาท  

(5) กองมรดก เดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(6) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วน 

คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกัน
ต้องไม่เกิน 120,000 บาท  

4. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้ 
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*ท้ังนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ยังคง

สามารถ ใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี 470) พ.ศ. 2551  

5.ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่า ท่ีผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
ดังนี้  

(1) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว  
-หากผู้มีเงินได้เป็นโสดจากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้เกิน 50,000 บาท เป็นต้องมี

เงินได้เกิน 100,000 บาท  
-หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท 

เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท  
(2) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอ่ืนด้วย 

หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน  
-หากผู้มีเงินได้เป็นโสดจากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมี

เงินได้เกิน 60,000 บาท  
-หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาท

เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท  
(3) กรณีกองมรดกของผู้ตายท่ียังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้เกิน 

30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท  
(4) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคลจากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือ

มีเงินได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท  
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.......  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี .......... 

 แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัตกิาร 
 
1. เงินได้ใดเกิดจากการดําเนินงานของกิจการตามปกติ 

(1) เงินได้พึงประเมิน    (2) เงินได้จากกิจการ  
(3) เงินได้เนื่องจากกิจการ   (4) รายได้ก่อนหักภาษี 
ตอบ  2 “เงินได้จากกิจการ” หมายถึง เงินได้อันเกิดจากการดําเนินกิจการตามปกติของบริษัท

หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น  
 

2. รอบระยะเวลาบัญชีที่เกินกว่า 12 เดือน 
(1) บริษัทตั้งระหว่างปี    (2) บริษัทตั้งขึ้นต้นปี  
(3) บริษัทตั้งขึ้นปลายปี    (4) บริษัทชําระบัญชี 
ตอบ  4 “รอบระยะเวลาบัญชี” โดยปกติทั่วไปจะมีระยะเวลา 12 เดือน แต่ในบางกรณีอาจจะมี

ระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนก็ได้ เช่น ถ้าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างปี หรืออาจจะมีระยะเวลา
เกินกว่า 12 เดือนก็ได้ ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นเลิกกิจการ แต่ผู้ชําระบัญชีไม่อาจย่ืนรายการเสียภาษีได้ทัน
ภายใน 150 วัน และอธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ 

 
3. การคํานวณรายได้และรายจ่ายตามปกติให้ใช้เกณฑ์ใด 

(1) เกณฑ์เงินสด    (2) เกณฑ์สิทธิ   
(3) เกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์สิทธิก็ได้  (4) ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ  2  โดยปกติการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องใช้เกณฑ์สิทธิ เว้น

แต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้สามารถคํานวณตามเกณฑ์อื่นได้ 
 
4. ข้อใดไม่ใช่ฐานภาษีสําหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(1) กําไรสุทธิ     (2) รายรับก่อนหักรายจ่าย 
(3) เงินได้จ่ายจากประเทศไทย    
(4) การจําหน่ายกําไรที่ได้รับจากต่างประเทศ 
ตอบ  4  ฐานภาษีสําหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่  1. กําไรสุทธิ 2. รายรับก่อนหักรายจ่าย  

3. เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย  4. การจําหน่ายกําไรออกไปนอกประเทศ 
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5. อาคารชั่วคราวหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด 
(1) ห้า      (2) สิบ    
(3) สิบห้า     (4) หนึ่งร้อย 
ตอบ  4 ถ้าเป็นอาคารถาวรจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้ไม่เกินร้อยละ 5 
 

6. ข้อใดเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวของบริษัท     
(1) เลี้ยงรับรองลูกค้าของบริษัท   (2) จัดงานวันปีใหม่ให้พนักงาน   
(3) ซื้อของขวัญเย่ียมพนักงานที่ป่วย  (4) ของแถมให้ลูกค้า 
ตอบ  2 รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว หมายถึง รายจ่ายซึ่งควรจะจ่ายเป็นเร่ืองส่วนตัว

ของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ  ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารงานหรือพนักงานของกิจการ มากกว่าที่จะจ่ายในการ
ดําเนินกิจการตามปกติและสมควร 

 
7. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนั้นหมายถึง      

(1) เป็นหนี้สินของบริษัทเสมอ   (2) หักเป็นรายจ่ายได้    
(3) เกิดเป็นทุนรอน    (4) ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ  3 รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งกฎหมายไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายนั้น มิได้หมายถึง 

รายจ่ายที่บริษัทได้รับประโยชน์จากรายจ่ายเท่านั้น แต่ต้องเป็นรายจ่ายที่บังเกิดทุนรอนของบริษัทขึ้นมา 
 

8. ค่าปรับทางอาญาที่หักเป็นรายจ่ายไม่ได้ ได้แก่ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายใด    
(1) ประมวลรัษฎากร    (2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

 (3) กฎหมายอาญา    (4) ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ  1 “ค่าปรับทางอาญา” ที่กฎหมายห้ามนํามาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ ต้อง

เป็นค่าปรับทางอาญาตามความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ หมายถึงค่าปรับทางอาญาตามประมวล
รัษฎากรเท่านั้น 

 
9. เม่ือภาษีมูลค่าเพิ่มประกาศใช้ให้ยกเลิกภาษีใด 

(1) ภาษีธุรกิจเฉพาะ    (2) ภาษีการค้า   
(3) ภาษีป้าย     (4) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ตอบ  2 “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ง ซึ่งนํามาใช้แทนภาษีการค้า และเร่ิม

ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535  
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