
บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

รัฐบาลนอกจากจะมีหนาที่ในการรักษาความสงบภายในประเทศ   และปองกันประเทศจาก
การรุกรานของขาศึกศัตรูแลว ยังมีหนาที่ในดานการจัดการดูแลและสงเสริมการ         สาธารณสุข  
การศึกษา  การเกษตร  การอุตสาหกรรม  การสื่อสาร  การพลังงาน  และการพาณิชย อ่ืน  ๆ  ฯลฯ  
การดําเนินการของรัฐบาลดังกลาว  เห็นไดชัดเจนวาตองมีคาใชจาย  ดังนั้น  รัฐบาลจึงจําเปนตองหา
รายไดเพื่อใหเพียงพอกับคาใชจายตาง ๆ  ซ่ึงรายไดของรัฐบาลไดมาจากหลายทาง  เชน  จากการ
เก็บภาษีอากร  การขายสินคา  การใหบริการ  การรับบริจาคหรือจากการรับความ     ชวยเหลือ  ฯลฯ  
แตรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรเปนแหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของรัฐบาล   

การเก็บภาษีอากรนอกจากมีวัตถุประสงคในการหารายได  เพื่อใหเพียงพอกับคาใชจายของ    
รัฐบาลแลว ภาษีอากรยังเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได สงเสริมความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจการคา  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ชวยควบคุมการบริโภคของประชาชน
หรือสนองนโยบายบางประการของรัฐบาล เชนการศึกษา การสวัสดิการทางสังคม  ฯลฯ 

การเก็บภาษีเงินไดจะกําหนดใหผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได   ยื่นแบบทุก
คร่ึงปและสิ้นปในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะกําหนดใหยื่นแบบ
ทุกครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  การยื่นแบบดังกลาวผูมีหนาที่เสียภาษีตอง
รับผิดชอบชําระภาษีแตละครั้งเปนจํานวนมาก  จึงทําใหผูมีหนาที่เสียภาษีตองการหลีกเลี่ยงการ
ชําระภาษีหรือชําระภาษีนอยกวาที่ควรจะเปน  ทําใหรายไดรัฐบาลที่จะนําไปพัฒนาประเทศนั้น   
เก็บไดไมสม่ําเสมอและไมเต็มเม็ดเต็มหนวย  เปนผลใหรัฐบาลขาดสภาพคลองในการดําเนินงาน
ในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นกรมสรรพากรจึงกําหนดใหมีการหักภาษี  ณ  ที่จาย  เพื่อใหการเก็บ
ภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงการหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  เปนเครื่องมือสําคัญที่
ชวยใหการจัดเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหนวยยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันก็เปนประโยชนในดานชวยแบงเบา
การกระจายการชําระเงินภาษีที่ตองเสียใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีแทนการชําระเปนกอนเพียงครั้งเดียว 

การจัดเก็บภาษีของรัฐโดยวธีิกําหนดใหมกีารหักภาษีไวเมื่อมีการจายเงินได       เปนวิธีการ
จัดเก็บภาษีที่มปีระสิทธิภาพวิธีหนึ่ง  ซ่ึงนอกจากรัฐจะไดเงินภาษีเขาคลังมาใชกอนกาํหนดเวลาการ
เสีย
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ภาษแีลว  ยังเปนหลักฐานเบื้องตนแสดงแหลงที่มาของรายไดของผูมีเงินไดดวย  จึงสะดวกในการ
ติดตามหากผูมีเงินไดไมนําเงินไดยื่นรายการเสียภาษภีายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย 

ภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย   เปนการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล  จะตองเสียภาษีกอนที่จะถึงกําหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได  โดยกําหนดใหผูจายเงินไดมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  ตาม
ประเภทเงินไดและอัตราภาษีที่กําหนด  ซ่ึงภาษีเงินไดที่ผูมีเงินไดถูกหักไว ณ  ที่จายนั้น  กฎหมาย
ใหถือเปนเครดิตภาษีของผูมีเงินได  เมื่อถึงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดก็มีสิทธิ์ที่
จะนําเอาภาษีที่ถูกหักไว  ณ  ที่จายนั้นไปหักออกจากภาษีที่จะตองเสีย  และเสียภาษีเพิ่มเฉพาะ
สวนที่เหลือหลังจากหักภาษี  ณ  ที่จายแลวเทานั้น  ทั้งนี้  หากปรากฏวาเมื่อคํานวณภาษีเงินได
ประจําป    มีภาษีที่ถูกหัก  ณ  ที่จายไวแลวมากกวาภาษีที่จะตองเสีย  ผูมีเงินไดก็มีสิทธิ์ยื่นคํารอง
ขอคืนภาษีในสวนของภาษีหัก  ณ  ที่จาย  ที่ถูกหักไวเกินได 

การหักและนําสงภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 
ภาษีหัก  ณ  ที่จาย   แยกเปนภาษีเงินไดบุคลธรรมดาหัก  ณ ที่จาย   และภาษีเงินไดนิติ

บุคคลหัก  ณ  ที่จาย 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก  ณ  ที่จาย   คือผูถูกหักภาษี  ณ  ที่จาย    เปนผูรับเงินที่มีหนาที่เสีย

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ผูที่จายเงินไดตองหักภาษีพรอมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่
จาย  เมื่อมีการจายเงินใหแกผูรับเงิน  และตองนําสงภาษีที่ทําการหักไวใหแกสรรพากร โดยการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี  ภ.ง.ด.1  หรือ  ภ.ง.ด.2  หรือ  ภ.ง.ด.3  ภายในวันที่  7  นับแต   วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่จายเงิน  โดยจะยื่นดวยแบบแสดงรายการใดขึ้นอยูกับประเภทเงินไดที่จาย  

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคลหัก ณ ที่จาย  คือผูถูกหักภาษี  ณ ที่จาย    เปนผูรับเงินที่มีหนาที่เสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล ผูที่จายเงินไดตองหักภาษพีรอมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย เมื่อมี
การจายเงนิใหแกผูรับเงิน  และตองนําสงภาษีที่ทําการหกัไวใหแกสรรพากร  กรณีผูรับเงินเปนนิติ
บุคคลประกอบกิจการในประเทศไทย  ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษี  ภ.ง.ด.53  ภายในวนัที่  7 นบั
แตวนัสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงิน  กรณีผูรับเงินเปนนิติบุคคลตางประเทศประกอบกจิการใน 
ตางประเทศ  ใหยืน่แบบแสดงรายการภาษี  ภ.ง.ด.54  ภายในวันที่  7  นับแตวันสิน้เดือนของเดอืน  
ที่จายเงิน 

ในปจจุบันกรมสรรพากรไดปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  และถือเปนการเปลี่ยนโครงสรางและนโยบาย
การจัดเก็บภาษีคร้ังสําคัญขององคกร  คือ  การนําระบบกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดเปนราย
ผูประกอบการและใหเปนปจจุบันมาใช  โดยเริ่มใชเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544  ดังนั้นในการ
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ปฏิบัติงานตามนโยบายดังกลาวจึงไดมีการจัดตั้งทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีขึ้นมา  เพื่อกํากับดูแลผูมี 
เงินไดและผูประกอบกิจการใหเสียภาษีถูกตองและเปนปจจุบัน  โดยทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีมี
หนาที่ในการออกตรวจสภาพกิจการ  ณ  สถานประกอบการ  เพื่อจัดเก็บภาษีตามขอเท็จจริงของการ
ประกอบกิจการพรอมทั้งแนะนําผูเสียภาษีอยางใกลชิด  และกํากับดูแลการยื่นแบบเสียภาษีบน
ระบบเครือขายรัษฎากร  ซ่ึงมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนเครื่องมือในการติดตามการเสียภาษี  
คือ การใชระบบออนไลนบน  Intranet  เพื่อใหทราบถึงขอมูลการเสียภาษีทุกประเภทของผูเสียภาษี
ไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ  รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  
กรมศุลกากร  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   

การกํากับดูแลการเสียภาษีของผูประกอบการบนระบบเครือขายรัษฎากร   สามารถดูขอมูลการ
เสียภาษีทุกประเภทได  คือ ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีมูลคาเพิ่ม อากร
แสตมป  ภาษีหัก  ณ  ที่จาย  ซ่ึงขอมูลภาษีหัก  ณ  ที่จายเปนขอมูลสําคัญที่นํามาใชในการกํากับดูแล
ผูเสียภาษีใหเสียภาษีถูกตองครบถวน  เพราะภาษีหัก  ณ  ที่จายเปนภาษีที่แสดงถึงแหลงที่มาของ
รายไดวาผูมีเงินไดมีรายไดมาจากแหลงใดบาง 
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ตารางที่ 1.1 แสดงผลการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง ปงบประมาณ  
       2545 - 2549 

        หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ ประเภทภาษ ี

2545 2546 2547 2548 2549 
ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 64.42 

(7.554) 
68.19 

(6.804) 
70.58 

(6.931) 
70.17 

(6.011) 
89.96 

(6.689) 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 78.72 

(9.231) 
90.08 

(8.988) 
113.74 

(11.170) 
113.24 
(9.700) 

107.95 
(8.027) 

ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 364.95 
(42.797) 

404.05 
(40.318) 

445.75 
(43.774) 

555.02 
(47.543) 

639.95 
(47.585) 

ภาษีการคา 0.02 
(0.002) 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 318.73 
(37.377) 

392.92 
(39.207) 

360.12 
(35.365) 

398.09 
(34.100) 

471.18 
(35.036) 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 12.66 
(1.485) 

13.55 
(1.352) 

12.90 
(1.267) 

14.61 
(1.251) 

17.87 
(1.329) 

อากรแสตมป 11.87 
(1.392) 

31.87 
(3.180) 

13.84 
(1.359) 

14.68 
(1.258) 

16.51 
(1.227) 

รายรับอื่น 1.38 
(0.162) 

1.51 
(0.151) 

1.36 
(0.134) 

1.60 
(0.137) 

1.44 
(0.107) 

รวมทุกประเภทภาษ ี 852.75 1,002.17 1,018.29 1,167.41 1,344.86 

ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  (2549) 
ตัวเลขในวงเลบ็ : เปนตัวเลขแสดงอัตราสวนรอยละของภาษีประเภทตาง ๆ ตอภาษีที่จดัเก็บทั้งหมด 
 

จากสถิติการจดัเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง ตั้งแตปงบประมาณ 2545-
2549 ภาษีที่มกีารจัดเก็บไดมากสูงสุด คือ วาภาษีเงนิไดหัก ณ ทีจ่ายเปนภาษีที่มกีารจัดเก็บไดมาก
เปนอันดับหนึง่ รองลงมา คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ตามลําดับ ดังตารางที่ 1.1 ดังนั้น
จึงเปนภาษีที่มคีวามสําคัญตอการจัดเก็บของสํานักงานสรรพากรพื้นทีลํ่าปาง ซ่ึงในการกํากับดแูลผู
เสียภาษีโดยใกลชิดเปนรายผูประกอบการและใหเปนปจจุบัน เจาหนาที่ตองออกตรวจสภาพกิจการ  
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ณ  สถานประกอบการ       โดยกอนทีจ่ะออกตรวจสภาพกิจการตองมกีารคัดเลือกรายเพื่อออกตรวจ   
ซ่ึงในการคัดเลือกรายจะทําโดยการนําขอมูลการเสียภาษีประเภทตาง  ๆ  บนระบบกํากับดแูลมา
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยนํารายรับที่ยื่นเสียภาษเีงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  มาเปรยีบเทยีบกับรายรับตามขอมูลภาษีเงินไดหกั  ณ  ที่จาย  วาไดนํารายรับมายืน่
ชําระภาษไีวครบถวนหรือไม  จากการวิเคราะหขอมูลโดยสวนใหญแลวจะพบวาผูเสียภาษนีํา
รายรับมายื่นชาํระภาษไีวไมครบถวน  จึงเปนมูลเหตุทาํใหออกตรวจสภาพกิจการ โดยปญหาและ
อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานกํากับดูแลเกี่ยวกับภาษีหกั ณ ทีจ่าย   ในดานตัวของเจาหนาทีเ่อง
พบวายังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษหีกั ณ ทีจ่ายตามประมวลรัษฎากรไมเพียงพอตอการ
ตรวจสอบและใหคําแนะนําที่ถูกตองแกผูประกอบการได หรือในบางครั้งเจาหนาทีใ่หคําแนะนําแก
ผูประกอบการไมตรงกันจึงทาํใหผูประกอบการเกิดความสับสน  และในดานของผูประกอบการ
ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การที่ผูประกอบการซึ่งเปนผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย หรือ
ผูประกอบการซึ่งเปนผูถูกหกัภาษี ณ ที่จาย  หรือผูประกอบการที่เปนทั้งผูมีหนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย
และผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย ยงัมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัภาษหีัก ณ ที่จายนอยหรือไมเพียงพอ  เชน  
การที่ผูประกอบการซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ไมหักภาษี ณ ที่จาย เนื่องจากไมทราบวารายรบั
ดังกลาวตองหกัภาษ ี และการที่ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย ไมนํารายรับที่ถูกหักภาษไีวมายื่นเสียภาษเีงิน
ไดเนื่องจากเขาใจวาไดเสียภาษีไวแลว ทําใหยืน่รายรับเพื่อเสียภาษีเงนิไดไวไมถูกตอง  จากกรณี
ตาง ๆ ดังที่กลาวมาเมื่อถูกเจาหนาที่ตรวจสอบทําใหผูประกอบการตองชําระภาษเีพิม่เติมพรอมเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่ม  ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระในการเสียภาษใีหแกผูประกอบการ    ในดานของสวน
ราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ มีการคํานวณภาษีหกั 
ณ ที่จายไวไมถูกตอง  เชน  นํารายรับที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวมาเปนฐานเงินไดในการคํานวณภาษี
หัก ณ ทีจ่าย 

จากปญหาตาง ๆ ดังที่กลาวมาและแนวนโยบายของกรมสรรพากรที่กําหนดใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีตองแนะนําเรื่องภาษีหัก  ณ  ที่จาย  ใหแกผูประกอบการ
ทราบทุกครั้งที่มีการออกตรวจสภาพกิจการ และจากขอมูลการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากร
พื้นที่ลําปางพบวาภาษีหัก ณ ที่จายเปนภาษีที่มีความสําคัญตอผลการจัดเก็บ ดังนั้นเพื่อใหการจัดเก็บ
ภาษีหัก ณ ที่จายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการในการจัดเก็บภาษีหัก  ณ  ที่จาย  โดยจะศึกษาถึงความรูและความเขาใจ  ปญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับภาษีหัก  ณ  ที่จาย  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการ
จัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย ของกลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ลําปาง  กลุมผูประกอบการในระบบกํากับดูแลผูเสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดาและ
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นิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในเขตทองที่จังหวัดลําปาง  และสวนราชการหนวยงานองค
ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง เนื่องจากในเขตพื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่มีการ
จางเหมาหรือจัดซื้อจัดจางเปนจํานวนมาก   และเนื่องจากผูศึกษาไดปฏิบัติงานในจังหวัดลําปางและ
ไดพบถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว   ดังนั้นจึงสนใจศึกษาเฉพาะจังหวัดลําปาง 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 

  1)  เพื่อวเิคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษหีกั  ณ  ที่จาย 
  2)  เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการในการจัดเก็บภาษหีัก  ณ  ที่จาย  

 
1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

ผลการศึกษาที่ไดจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรค   ตลอดจนแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก  ณ  ที่จายของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ลําปาง  และเพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายของ
กรมสรรพากร 
  
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้    ไดศึกษาเฉพาะหนวยจัดเก็บที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ลําปางโดยจะศึกษาเฉพาะประเภทภาษีหัก  ณ  ที่จาย   และศึกษาเฉพาะกลุม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี  กลุมผูเสียภาษีที่อยูบนระบบกํากับดูแลผูเสียภาษี
เฉพาะรายผูประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  ในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  และกลุมเจาหนาที่ของสวนราชการที่ เปน
หนวยงานองคกร     ปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตทองที่อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
1.5  นิยามศัพท 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  หมายถึงภาษีที่ผูจายเงินไดตองทําการหักจากผูมีเงินไดและนําสง
กรมสรรพากร 

ผูมีหนาท่ีหักภาษี  ณ  ท่ีจาย  หมายถึงผูจายเงินได 
ผูถูกหักภาษี  ณ  ท่ีจาย  หมายถึงผูมีเงินไดหรือผูรับเงินได 
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เงินได  หมายถึงเงิน ทรัพยสิน  ซ่ึงอาจคํานวณไดเปนเงินที่ไดรับจริง ผลประโยชน ที่อาจ
คิดคํานวณเปนตัวเงนิไดในปภาษี  โดยใชเกณฑเงินสด  รวมถึงเงินภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือ    ผูอ่ืน
ออกแทนให และยังรวมถึงเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด 

ปงบประมาณ  หมายถึงรอบระยะเวลา  1  ป  เร่ิมนับตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม ส้ินสุดปวันที่  
30  กันยายน  ของปถัดไป 

ระบบงานกํากบัดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชดิเปนรายผูประกอบการและใหเปนปจจุบัน     
หมายถึง    ระบบงานตามนโยบายการบริหารงานจัดเกบ็ภาษแีนวใหมของกรมสรรพากร  โดยเริ่ม
ปฏิบัติตั้งแต  1  ตุลาคม  2544 

การกํากับดูแล     หมายถึงการติดตามการชาํระภาษีทกุประเภทภาษแีละการบริหารงาน
จัดเก็บภาษีของผูประกอบการใหชําระภาษถูีกตองและเปนปจจุบัน  รวมท้ังการพิจารณาคืนภาษี   
การตรวจสอบภาษี  และใหบริการใหคําปรกึษาดานภาษีอากร 

ผูประกอบการ  หมายถึงผูเสียภาษีที่อยูในการกํากับดแูล 
เจาหนาท่ีผูกํากับดูแล  หมายถึงเจาหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายจากสรรพากรพื้นที่ใหมหีนาที่

ในการกํากับดแูล 
เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษี  หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ไตสวน 

และประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมแกผูเสียภาษีที่ไมยื่นชําระภาษีหรือชําระภาษีไมถูกตองที่มี
ภูมิลําเนาในทองที่ที่รับผิดชอบ และตรวจสอบกอนคืนภาษีเงินได และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย   

นักวิชาการสรรพากร  หมายถึง  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกีย่วกับการพิจารณาคืนภาษีทุก
ประเภทแกผูเสียภาษีที่มภีูมลํิาเนาในทองที่ ตรวจสอบกอนคืนภาษเีงินไดแกผูขอคืนภาษีทีเ่ปนนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่หักคาใชจายตามความเปนจริง  ตรวจความถูกตองสมบูรณของเอกสาร
ประกอบการคาํนวณภาษีที่ผูเสียภาษนีําสง  ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณภาษี ประเมิน
เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมหากพบวามีการคํานวณภาษีผิดพลาด การดําเนินการยกเลิกการประเมินภาษี    
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหรหัส  การแกไขความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล การจัดหมวดหมู
ของการประมวลผลดวยเครือ่งคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย   

เจาหนาท่ีสรรพากร   หมายถึง  เจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิานดานการจดัทํารายงาน การเก็บ
รวบรวมและประมวลขอมลู และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากฝายงานของตนเอง 

กิจการซื้อมาขายไป  หมายถงึ    การประกอบกิจการขายสินคาทั้งการขายสงและขายปลีก
โดยมีรานคาและสินคาวางจาํหนายหนารานอยางชัดเจน     และรวมถึงการขายที่ผูขายส่ังซื้อสินคา
และสงมอบสินคาใหแกลูกคาทันทีโดยไมมีการวางสินคาจําหนายหนาราน   
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กิจการผูผลิต  หมายถึง  การประกอบกิจการแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนผลิตภัณฑ โดยการ
ใชแรงงานและเครื่องมือเครื่องจักรเมื่อทําการผลิตครบตามขั้นตอนหรอืกระบวนการแลวจะได
ผลิตภัณฑพรอมที่จะนําออกจําหนาย 

กิจการใหบริการ  หมายถึง  การกระทําใด ๆ อันอาจหาผลประโยชนมีมูลคา มิใชเปนการ
ขายสินคา   

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  
องคการบริหารสวนจังหวัด       

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีลําปาง  คือหนวยจัดเก็บระดับจังหวดัมีสํานกังานสรรพากรพื้นที่
สาขาในความดูแลรับผิดชอบ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ประกอบดวย 

1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลําปาง 
2. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแมเมาะ 
3. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแมทะ 
4. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแมพริก 
5. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา 
6. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว 
7. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ 
8. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน 
9. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ 
10. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางฉัตร 
11. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจหม 




