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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ ประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน

แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร ศึกษา
เฉพาะกรณสี านักงานสรรพากรภาค 2 โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดเก็บภาษีอากร คือ ส านักงานสรรพากรภาค 2 ได้รับเป้าหมายจาก
กรมสรรพากรแล้วมอบหมายให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้ก ากับดูแลเป็นผู้ปฏิบัติ โดยเน้น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ และท าหน้าที่เชิง Back Office การจัดเก็บมี 2 ลักษณะ คือ ให้ผู้เสียภาษี
ประเมินตนเอง และกระบวนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที ่โดยการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องด าเนินการ คือ 1.ก าหนดแผนงานพร้อมตัวชี้วัดชัดเจน 2.Monitor และท างานเชิงรุก 3.อบรม
เจ้าหน้าทีอ่ยู่เสมอ 4.มีเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ปัญหาและอุปสรรคประกอบด้วย 1.คนขาด
องค์ความรู้และจิตส านึก 2.ปริมาณงานและธุรกิจหลากหลาย 3.เทคโนโลยีและอุปกรณ์ล้าสมัย 4.งบประมาณ
ไม่เพียงพอ ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร คือ 
1.จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม 2.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 3.เพ่ิมบทลงโทษทางกฎหมาย
และสร้างจิตส านึก 4.ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี และจากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1.ปลูกฝังจิตส านึกด้านภาษีอากร 2.ปรับปรุงบทลงโทษตามกฎหมาย 3.ควรสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลย ี

 
ค าส าคัญ : ภาษีอากร ส านักงานสรรพากรภาค 2 ผู้เสียภาษี   
 
บทน า 
 รัฐบาลมีภารกิจหลักในการบริหารประเทศและมีหน้าที่หลายประการในการท าให้ประชาชน
อยู่ดีมีสุข ประกอบด้วยการรักษาความสงบและความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันประเทศจากการ
รุกรานของข้าศึกศัตรู อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการให้บริการสวัสดิการทางสังคม การจัดการดูแลและส่งเสริม
การสาธารณสุข การศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มีความกินดีอยู่ดี การส่งเสริม
ด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การสื่อสาร การพลังงาน และการพาณิชย์อ่ืนๆ อีกด้วย ในการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมียุทธศาสตร์ 10 ด้าน (อ้างถึงในชลิดา ศรมณี, 2562) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 



2 

 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา และสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบอันเป็นประเด็นเร่งด่วน โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ (อ้างถึงในชลิดา ศรมณี, 2562) ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์
ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และรัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน (อ้างถึงในสิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2561) ได้แก่ 1.การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3.การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน    
6.การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 การด าเนินกิจการของรัฐบาลดังกล่าว เห็นได้ชัดเจนว่าต้องมีค่าใช้จ่าย รัฐบาลจึงจ าเป็นต้อง
หารายได้เพ่ือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ แหล่งรายได้ของรัฐบาลได้มาจากหลายทาง 
เช่น การเก็บภาษีอากร การขายสินค้า การให้บริการ การรับบริจาคหรือความช่วยเหลือ เป็นต้น     
ในบรรดารายได้เหล่านี้ ภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ส าคัญที่สุดของรัฐบาล โดยการจัดเก็บของกรมใน
สังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ซึ่งรายได้จากภาษีอากรจาก
กรมสรรพากรเป็นแหล่งรายได้หลักท่ีส าคัญที่สุดของประเทศ และกรมสรรพากรสามารถบริหารการ
จัดเก็บรายได้ภาษีอากรได้เป็นจ านวนเงินเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงการคลัง ซึ่งจากการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการจัดเก็บภาษีจากกรมสรรพากร จ านวนรวมทั้งสิ้น 
1,751,567.129 ล้านบาท กรมสรรพสามิต จ านวนรวมทั้งสิ้น 545,192.000 ล้านบาท กรมศุลกากร 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 95,608.000 ล้านบาท และหน่วยงานอ่ืน จ านวนรวมทั้งสิ้น 330,804.000 ล้านบาท 
(กระทรวงการคลัง, 2561) เมื่อเทียบอัตราส่วนการจัดเก็บ กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้เป็น
อัตราร้อยละ 64.32 ในขณะเดียวกันข้อมูลจากกรมสรรพากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการจัดเก็บ
ภาษีอากรรวมทั้งสิ้น 1,792,509.471 ล้านบาทและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการจัดเก็บภาษีอากร 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,915,456.319 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.86 
(กรมสรรพากร, 2562) 
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 กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นสว่นราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง 
มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ การใช้นโยบายทางภาษีอากร เพ่ือให้ได้ภาษีตามเป้าหมาย
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี 
การจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นรายได้ให้รัฐบาล และน ามาใช้พัฒนาประเทศ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพ่ิม อากรแสตมป์นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการพิจารณา
ปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขัน
ในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และ
เสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีและการท าความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือขจัดการเก็บภาษี
ซ้ าซ้อนระหว่างกันเพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 
1.จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 2.เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บ
ภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง 3.ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม 
หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
จัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรภาค 2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดถึงแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 
กรมสรรพากร ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวชิาการ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีอากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานสรรพากรภาค 2 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากร การตรวจสอบภาษีอากร และเจ้าหน้าที่
ในส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 
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2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จ านวน 10 คน 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 

 2.1 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บภาษีอากร จ านวน 5 คน 
 2.2 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบภาษีอากร จ านวน 4 คน 

 2.3 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านอ่ืน จ านวน 1 คน ได้แก่ ผู้บริหารประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ต าแหน่ง สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 12 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75)และการสัมภาษณ์จะ
ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ 
โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและอาจมี
การบันทึกเสียงตามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลและอนุญาตให้บันทึกเท่านั้น โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมเอกสาร
และเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่าง
ละเอียด  
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและอาจมีการบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีข้ันตอน
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร : ศึกษาเฉพาะกรณสี านักงานสรรพากรภาค 2 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 ผลการวิจัยเอกสาร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรนั้น มี
ปัจจัยที่มีผลหลายประการ และปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ “คน” เป็นศูนย์กลางของการด าเนินงาน 
เนื่องจากคนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามากท่ีสุดและส าคัญที่สุดในการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักท่ี
ท าให้สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เช่น เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
จัดเก็บภาษี ผู้เสียภาษี เป็นต้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ เป็นเพียงเครื่องมือของ “คน” เท่านั้น แต่ก็มีปัจจัย
หลายประการที่มีส่วนในการก าหนดประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยแต่ละประการมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
การพิจารณาปัจจัยหนึ่งปัจจัยเดียวอาจท าให้ขาดความครอบคลุมในการพิจารณา ดังเช่น 
 1. ผู้เสียภาษี ปัญหาความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในเรื่องภาษี ทั้งด้านหน้าที่ และกฎระเบียบต่างๆ 
ด้านทัศนคติต่อการเสียภาษีอากร ด้านรายได้เฉลี่ยต่อปี 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้บังคับตาม
กฎหมาย กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ กลไกส าคัญคือ ผู้บังคับใช้กฎหมายนั่นเอง รวมถึงคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านมนุษยสัมพันธ์ ความรู้ความช านาญ และจิตส านึกในหน้าที่ 
 3. กฎหมายภาษีอากร ซึ่งจะก าหนดฐานภาษีและอัตราที่จัดเก็บ รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมาย
ส าหรับผู้กระท าผิด 
 4. โครงสร้างภาษี ซึ่งจะสามารถระบุผู้รับภาระภาษีที่ชัดเจน ลักษณะภาษีท่ีจัดเก็บ อัตราและ
ฐานภาษี มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 5. เทคโนโลยี หมายถึงทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคในการด าเนินการจัดเก็บภาษีอากร 
 6. งบประมาณ มีความเพียงพอต่อการบริหารจัดการและใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีอากร 
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 7. สถานที ่วัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมในการให้บริการ และสะดวกต่อการช าระภาษีอากรโดยมี
ปัจจัยแวดล้อมที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 1.ด้านสังคม 2.ด้านเทคโนโลยี 3.ด้านเศรษฐกิจ 4.ด้านการเมือง  
 ผลการจัดเก็บภาษีอากร ของส านักงานสรรพากรภาค 2 (ส านักงานสรรพากรภาค 2, 2562) โดย
ผลจัดเก็บภาษีอากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยอดเฉพาะ Non – Lto) ประมาณการจัดเก็บภาษีอากร 
จ านวน 153,211.691 ล้านบาท จัดเก็บได้ 159,777.168 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 6,565.477 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยอดเฉพาะ Non – Lto) ประมาณ
การจัดเก็บภาษีอากร จ านวน 166,752.407 ล้านบาท จัดเก็บได้ 170,205.245 ล้านบาท สูงกว่า
ประมาณการ 3,452.838 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.07 

 ผลการวิจัยสนาม ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์
แยกประเด็นต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ตั้งไว้สี่ประเด็น ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร มีดังนี้ 
 1) ส านักงานสรรพากรภาค 2 ได้รับเป้าหมายมาจากกรมสรรพากรในด้านแผนปฏิบัติราชการหรือ

แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีอากร รวมถึงประมาณการในการจัดเก็บภาษีอากร แล้วน าเป้าหมาย
ดังกล่าวมาแบ่งเป้าจัดเก็บภาษีอากร เพื่อมอบหมายให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้การก ากับดูแล
อีกทอดหนึ่งในลักษณะ Top – Down หรือ Bottom – Up ตามยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีอากรของ
ปีงบประมาณนั้นๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ได้วางแผนการจัดเก็บ
ภาษีอากร แต่จะเปิดโอกาสให้แต่ละพ้ืนที่ได้เสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของ
ตนเองเพ่ือให้ได้ผลจัดเก็บตามเป้าหมายต่อไป โดยการเข้าไปดูผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นหลัก เพราะ
เชื่อว่าเม็ดเงินภาษีส่วนใหญ่ได้มาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยการเปรียบเทียบผลจัดเก็บภาษีอากร
ในปีก่อนเป็นฐานเทียบกับค่า GDP ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงหักรายผิดปกติ เพ่ือประมวลผลศักยภาพการ
จัดเก็บภาษีอากรของแต่ละพ้ืนที่โดยจะค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย แล้วแบ่งเป้าหมาย
การจัดเก็บให้ตามความเหมาะสมพร้อมกับก าหนดแผนปฏิบัติให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้ก ากับ
ดูแล โดยมอบหมายเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้แก่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 

 2) ส านักงานสรรพากรภาค 2 ท าหน้าที่เชิง Back Office (ฝ่ายสนับสนุน) ให้แก่ส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่ภายใต้ก ากับดูแลในลักษณะของการ Monitor (การติดตาม) ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากร
ว่ามีความผิดปกติของข้อมูลแต่ละประเภทธุรกิจ เปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าและท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการที่อยู่ในการก ากับดูแลภายใต้กรอบอ านาจถึงสาเหตุและความ
ผิดปกติ เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการตรวจสอบภาษีอากรต่อไป โดยส านักงานสรรพากรภาค 2 จะ
คอยสนับสนุนข้อมูลในด้านต่างๆ ในระบบการจัดเก็บภาษีอากร ทั้งในส่วนของผลการจัดเก็บท่ีผ่านมา 
ความผิดปกติของการจัดเก็บภาษีอากรที่ผิดปกติในรายที่มีนัยส าคัญอันมีผลต่อการจัดเก็บภาษีอากร 
แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้การก ากับดูแลเพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนด
เครื่องมือส าหรับใช้สนับสนุนการจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิผลต่อไป 
  3) กระบวนการจัดเก็บภาษี มี 2 ลักษณะ คือ 1.การให้ผู้เสียภาษีประเมินตนเอง โดยให้
เป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีอากรตามประเภทภาษีเอง 2.กระบวนการ
ตรวจสอบภาษีอากร โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ ซึ่งหากพบว่าผู้เสียภาษีมี
การยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเองไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือมีโอกาสกระท าผิดโดยการหลบเลี่ยง
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ภาษีอากร อันมีความผิดปกติหรือมีเหตุอันสงสัย ก็จะมีมาตรการในการด าเนินการตรวจสอบภาษีอากร 
เมื่อพบว่าไม่ถูกต้องก็จะมีกระบวนการลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

 2. การจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพของส านักงานสรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร 
ต้องด าเนินการดังนี้ 

1) การก าหนดแผนงานจัดเก็บภาษีอากร พร้อมกับมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนงาน โดย
มีการวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งให้อิสระในการก าหนดแผนงานจัดเก็บภาษีอากรแก่
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้ก ากับดูแล เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่ มีกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน 

2) การ Monitor หรือการติดตามการเสียภาษีอากรเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานผล
ให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้ก ากับดูแลทราบในที่ประชุมแต่ละเดือน เพ่ือจะได้วางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3) การตรวจสอบภาษีอากรเน้นการท างานเชิงรุก โดยการตรวจสอบการเสียภาษีอากร การ
ด าเนินธุรกิจและการยื่นเสียภาษีอากรเป็นไปตามข้อเท็จจริงของกิจการ สอดคล้องกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในขณะนั้น  

4) การตรวจแนะน าภาษีอากรแบบปูพรมเพ่ือเป็นการแสดงให้ผู้เสียภาษีทราบว่ามีหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งได้แก่ กรมสรรพากร ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการช าระ
ภาษีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือหลบเลี่ยงการเสียภาษีท่ีจะเกิดข้ึน 

5) การจัดอบรมเจ้าหน้าที่อยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเศรษฐกิจ ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

6) ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับโปรแกรมในการท างาน และมี
ข้อมูลที่เพียงพอ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบภาษีท่ีเหมาะสม 

7) เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบภาษีอากรที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร 
ประกอบด้วย 

1) ปัญหาเรื่องคน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยน โยกย้าย ลาออก ท าให้ขาดความต่อเนื่องของงาน การขาดประสบการณ์ในการท างาน 
ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจ  การขาดขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และการจัดคนไม่ตรงกับงาน 
(2) ผู้เสียภาษี เนื่องจากส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบในการเสียภาษีอากร อีกทั้งยังไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าหน้าที่ 

2) ปัญหาเรื่องปริมาณงาน เนื่องจากมีผู้ประกอบการจ านวนมากที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจและ
ระบบภาษีอากร ท าให้การตรวจสอบอาจไม่ทั่วถึงทุกราย 

3) ปัญหาด้านธุรกิจที่หลากหลาย เนื่องจากมีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่บางรายที่อาจยังไม่เข้าระบบภาษีอากร 

4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ล้าสมัย เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีเก่าและตกรุ่นไม่สามารถ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ รวมถึงยังไม่สามารถบูรณาการข้อมูลให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time 
(เป็นปัจจุบัน) ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
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5) ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากในการบริหารจัดการต้องใช้งบประมาณในหลายๆ ด้าน 

เพ่ือที่จะให้กระบวนการท างานสามารถต่อเนื่องไม่ติดขัดหรือไม่ติดปัญหาใดๆ ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ต้องใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินการ รวมถึงค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลา เนื่องจาก
ข้าราชการที่บรรจุใหม่หรือข้าราชการระดับล่างค่าตอบแทนมกัจะได้น้อย อีกทั้งกรมสรรพากรมีค่าตอบแทน
เฉพาะในส่วนของเงินเดือนไม่มีเงินได้พิเศษอ่ืน อาจส่งผลต่อการเป็นภาระในด้านค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ไม่มีความสุขในการท างานในที่สุดก็ต้องแสวงหาหน่วยงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
เกิดปัญหาสมองไหล 

6) ปัญหาด้านการจัดการ เนื่องจากผู้ที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ มิใช่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  
7) ปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบ

โดยตรงกับการประกอบการของผู้เสียภาษีในหลากหลายธุรกิจ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอากรมีอัตราการ
จัดเก็บที่ไมแ่น่นอนเช่นกัน 

8) ปัญหาด้านข้อมูลที่มีปริมาณมาก ไม่สามารถรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันได้ 

4. แนวทางแก้ไขและการพัฒนาประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 
กรมสรรพากร มีดังนี้ 

1) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ ์และจัดโครงสร้างการ
ท างาน เพื่อให้เหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน และความยากของงาน 

2) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน และความยากของงานค่อนข้างเยอะและหลากหลายเพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสมองไหลไปสู่หน่วยงานอื่นที่
มีค่าตอบแทนที่สูงกว่า 

3) การสร้างสามัญส านึกตั้งแต่กระบวนการศึกษาในระดับปฐมวัย 
4) การสร้างกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้มข้น และ

ชัดเจน 
5) การเพ่ิมบทลงโทษทางกฎหมายทั้งผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเมื่อพบว่ามีเจตนา

ทุจริต 
6) การปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอข้อมูล

จากส่วนกลางและน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บภาษีอากรให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
มีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน (Real time) 

7) จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ให้ทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
8) มีการพัฒนา อบรม เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรู้เท่าทันกับประเภท

ของธุรกิจที่มีความหลากหลาย และธุรกิจที่เกิดใหม่อยู่เสมอๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยการให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการเอง เพื่อความเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจแต่ละประเภทภายใต้ก ากับดูแล 
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9) น าผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกรมสรรพากร ให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
10) ให้อิสระในการจัดท าแผนจัดเก็บภาษีอากรที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของแต่ละพ้ืนที่เอง 

และก าหนดแผนปฏิบัติราชการจากส่วนกลางให้น้อยลง 
11) กรมสรรพากรควรก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีตายตัวในการปฏิบัติงาน เช่น การคืนเงินในรายที่ไม่

มีปัญหาหรือมีนัยส าคัญให้สามารถคืนได้ที่กรมสรรพากร โดยไม่ต้องส่งให้ส านักงานสรรพากรภาคหรือ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ และออกระเบียบมาเพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ท างานได้รวดเร็วขึ้น ยกเลิก
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 

12) จัดตั้งหน่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากลักษณะการอ่านจากคู่มือหรือพ่ีสอนน้อง ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและประสบการณ์ที่
แตกต่าง 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 กระบวนการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร เริ่มต้นจาก 
ส านักงานสรรพากรภาค 2 ได้รับป้าหมายมาจากกรมสรรพากร ในลักษณะของแผนปฏิบัติราชการ 
หรือแนวทางการปฏิบัติ หรือประมาณการในการจัดเก็บภาษีอากร สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ณัฐพงศ์ บุญเหลือ (2562) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารของรัฐบาลจ าต้องมีการประมาณการรายได้จาก
ภาษีอากรอย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้องโดยต้องใกล้เคียงกับรายได้จากการจัดเก็บจริงให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดย “ภาษี” คือเงินที่รัฐจัดเก็บโดยการบังคับให้ประชาชนต้องจ่ายส าหรับน าไปใช้
จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล แล้วน าเป้าหมายดังกล่าวมอบหมายให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
ภายใต้ก ากับดูแลเป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งสิ้น จ านวน 12 พ้ืนที่ ในลักษณะ Top – Down หรือ Bottom – Up 
ตามยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีอากรของปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีอากร โดยจะมุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ เพราะเชื่อว่าเม็ดเงินภาษีส่วนใหญ่ได้มาจากผู้ประกอบการ
รายใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวรส เกษมสวัสดิ์ (2559) ได้กล่าวสรุปว่า ในการจัดเก็บภาษีอากร
มีหลักเกณฑ์ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ Adam Smith วางรากฐานเอาไว้ และหนึ่งในนั้นคือหลักการท า
รายได้ โดยกล่าวว่า ภาษีที่ดีควรเป็นภาษีท่ีสามารถท ารายได้ให้แก่รัฐเป็นอย่างดี เช่น เป็นภาษีท่ีมีฐาน
ใหญ่และฐานของภาษีขยายตัวได้รวดเร็วตามความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งจะท าให้รัฐ
ได้รับรายได้จากภาษีอากรมากโดยที่ไม่ต้องเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษี โดยการประเมินศักยภาพจาก
ฐานการจัดเก็บภาษีอากรปีก่อน เทียบกับค่า GDP ภายในประเทศ หักรายผิดปกติอันมีนัยส าคัญต่อ
ผลการจัดเก็บภาษีอากร และค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้นด้วย เพื่อแบ่งเป้าประมาณการ
จัดเก็บภาษีอากรให้แก่หน่วยจัดเก็บต่อไป 
 ลักษณะการจัดเก็บภาษีอากร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.การให้ผู้เสียภาษีประเมินตนเอง 
โดยการให้รับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีด้วยการประเมินตนเอง และ  
2. กระบวนการตรวจสอบภาษีอากร โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
หากพบว่ามีการเสียภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือมีโอกาสกระท าผิดโดยการหลบเลี่ยงภาษีอากร 
อันมีความผิดปกติหรือมีเหตุอันสงสัย ก็จะมีมาตรการในการด าเนินการตรวจสอบภาษีอากรเพ่ือ 
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ด าเนินการตามบทลงโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป 
 ส านักงานสรรพากรภาค 2 จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน (Back Office) ข้อมูล (Data) โดย
ด าเนินการลักษณะของการควบคุมติดตาม (Monitor) ข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการของผู้เสียภาษี 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของความผิดปกติ และแจ้งให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้
ก ากับดูแลซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติได้ทราบ เพ่ือหาทางแก้ไขและป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งก าหนด
เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบภาษีอากรให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามสภาพธุรกิจ ณ ขณะนั้น และจะ
ด าเนินการควบคุมดูแลการด าเนินงานของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
ภายใต้สังกัดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ 

 วิธีด าเนินการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพของส านักงานสรรพากรภาค 2 
กรมสรรพากร ที่จะต้องด าเนินการ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) การก าหนดแผนงานจัดเก็บภาษีอากร พร้อมกับมีตัวชี้วัดความส าเรจ็ตามแผนงาน โดย
มีการวางแผน ติดตาม และประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน 
เฉลิมเกียรติ แก้วหอม, 2555) ได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโดย
ศึกษาการปรับปรุงระบบราชการของต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความส าเร็จ ระบบการ
บริหารงานที่จะยึดผลส าเร็จของงาน และผลลัพธ์ขององค์การเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการรวมทั้ง
ใช้มาตรการจูงใจและให้รางวัลตอบแทนแก่องค์กรที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งให้อิสระในการก าหนด
แผนงานจัดเก็บภาษีอากรแก่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้ก ากับดูแล เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่ มีกลุ่มธุรกิจ
ที่ต่างกัน 

2) การ Monitor หรือการติดตามการเสียภาษีอากรเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานผล
ให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภายใต้ก ากับดูแลทราบในที่ประชุมแต่ละเดือน เพ่ือจะได้วางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3) มีการตรวจสอบภาษีอากรเน้นการท างานเชิงรุก โดยการตรวจสอบการเสียภาษีอากร 
การด าเนินธุรกิจและการยื่นเสียภาษีอากรเป็นไปตามข้อเท็จจริงของกิจการ สอดคล้องกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในขณะนั้น  

4) การตรวจแนะน าภาษีอากรแบบปูพรม เพ่ือเป็นการแสดงให้ผู้เสียภาษีทราบว่ามี
หน่วยงานของรัฐซึ่งได้แก่ กรมสรรพากร ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การช าระภาษีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือหลบเลี่ยงการเสียภาษีท่ีจะเกิดขึ้น 

5) มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ เพ่ือให้รู้เท่าทันเศรษฐกิจ ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยเพชร ลิสนิ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรภาค 6 ผลการวิจัยสรุปว่า 
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ประกอบด้วยด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้
ความช านาญในการปฏิบัติงาน ด้านจิตส านึกในหน้าที่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแต่ละด้านพบว่า เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 6 แสดงว่า 
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
และมีจิตส านึกในหน้าที่การปฏิบัติงานที่ดีจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรสูงขึ้น 
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6) ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับโปรแกรมในการท างาน และ

มีข้อมูลที่เพียงพอ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบภาษีที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริพร สีสว่าง และสิทธิเดช สิริสุขะ (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ล าดับแรกคือ ด้านสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร 
ด้านโครงสร้างภาษีและการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ ตามล าดับ  

7) เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบภาษีอากรที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 

  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 
กรมสรรพากร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 ในการจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพนั้นพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีอากร 
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) ปัญหาเรื่องคน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยน โยกย้าย ลาออก ท าให้ขาดความต่อเนื่องของงาน การขาดประสบการณ์ในการท างาน 
ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจ การขาดขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และการจัดคนไม่ตรงกับงาน (2) ผู้
เสียภาษี เนื่องจากส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบในการเสียภาษีอากร อีกท้ังยังไม่ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2549) ได้
ท าการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่
ส าคัญอย่างยิ่งยวดคือเรื่อง “คน” เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เป็นเพียงเครื่องมือของคนเท่านั้น การแก้ปัญหา
ให้ตรงจุดจึงต้องแก้ที่คน อันได้แก่ ด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีจัดเก็บภาษีและด้านผู้เสียภาษี ส่วน
ด้านอื่นๆนั้น เช่น ด้านกฎหมายภาษีก็มีความส าคัญเช่นกัน แต่ให้ความส าคัญน้อยกว่า 2 ด้านแรก 

2) ปัญหาเรื่องปริมาณงาน เนื่องจากมีผู้ประกอบการจ านวนมากที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ
และระบบภาษีอากร ท าให้การตรวจสอบอาจไม่ทั่วถึงทุกราย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์  
โภคพลากรณ์ (2549) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง ผลการวิจัย
สรุปว่า มิติในเชิงปริมาณนั้นก็คือการพิจารณาจ านวนบุคลากรที่มีอยู่โดยเปรียบเทียบกับภาระงาน ใน
มิตินี้ถ้าจ านวนบุคลากรกับภาระงานมีความสมดุลกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าจ านวน
บุคลากรกับภาระงานขาดความสมดุลกันแล้ว ก็จะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ งานล้นคน หรือ 
คนล้นงาน เมื่อถามข้าราชการในหน่วยการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงมักจะตอบว่า มี
บุคลากรไม่เพียงพอหรืองานล้นคน ซึ่งก็เป็นประเด็นที่มักจะน ามาซึ่งการถกเถียงกันต่อไปว่าที่แท้จริง
แล้วงานล้นคนหรือคนล้านงาน หรือต้องการขยายอาณาจักรในหน่วยงานของตนเองให้ใหญ่โตมากขึ้น
เพ่ือผลด้านอ านาจและงบประมาณ 

3) ปัญหาด้านธุรกิจที่หลากหลาย เนื่องจากมีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่ ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่บางรายที่อาจยังไม่เข้าระบบภาษีอากร 

4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ล้าสมัย เนื่องจากอุปกรณ์ที่เก่าและตกรุ่น ไม่
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สร้อยเพชร ลิสนิ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : กรณีศึกษา
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ส านักงานสรรพากรภาค 6 ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอ่ืน ประกอบด้วยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพากรภาค 6 และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร 

5) ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากในการบริหารจัดการต้องใช้งบประมาณในหลายๆ ด้าน 
เพ่ือที่จะให้กระบวนการท างานสามารถต่อเนื่องไม่ติดขัดหรือไม่ติดปัญหาใดๆ ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ต้องใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินการ รวมถึงค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลา เนื่องจาก
ข้าราชการที่บรรจุใหม่หรือข้าราชการระดับล่างค่าตอบแทนมกัจะได้น้อย อีกทั้งกรมสรรพากรมีค่าตอบแทน
เฉพาะในส่วนของเงินเดือนไม่มีเงินได้พิเศษอ่ืน อาจส่งผลต่อการเป็นภาระในด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติงาน 
ท าให้ไม่มีความสุขในการท างานในที่สุดก็ต้องแสวงหาหน่วยงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เกิดปัญหา
สมองไหล 

6) ปัญหาด้านการจัดการ เนื่องจากผู้ที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ มิใช่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  
7) ปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ มี

ผลกระทบโดยตรงกับการประกอบการของผู้เสียภาษีในหลากหลายธุรกิจ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอากรมี
อัตราการจัดเก็บท่ีไม่แน่นอนเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2549) ได้
ท าการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีนั้นมีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนในการก าหนดประสิทธิภาพ ภาวะ
เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับยอดเม็ดเงินของการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง 
ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพียงพอ ธุรกิจก็สามารถผลิตสินค้าออกมาตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันส่งผลท าให้เกิดการผลิตและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อสภาพเศรษฐกิจรุ่งเรือง 
โอกาสที่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ยอดสูงขึ้นก็มีความเป็นไปได้มาก ในขณะที่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า การว่างงานเริ่มสูงขึ้น ก าลังซื้อของประชาชนลดลง นั่นคือ อุปสงค์รวมลดน้อยลง การผลิตและ
การลงทุนของภาคธุรกิจก็ย่อมลดน้อยลงเช่นเดียวกัน จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บได้ก็มีแนวโน้มลดน้อยลง
เช่นเดียวกัน 

  8) ปัญหาด้านข้อมูลที่มีปริมาณมาก ไม่สามารถรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันได้ 

 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรภาค 2 
กรมสรรพากร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์ และจัดโครงสร้างการ
ท างาน เพื่อให้เหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน และความยากของงาน 

2) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน และความยากของงานค่อนข้างเยอะและหลากหลายเพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสมองไหลไปสู่หน่วยงานอื่นที่
มีค่าตอบแทนที่สูงกว่า 
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3) การสร้างสามัญส านึกตั้งแต่กระบวนการศึกษาในระดับปฐมวัย สอดคล้องกับแนวคิด

ของ เสาวรส เกษมสวัสดิ์ (2559) ได้กล่าวสรุปว่า ในการจัดเก็บภาษีอากรที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัย 
Adam Smith ในหลักการยอมรับว่าหากรัฐสามารถแสดงให้ประชาชนเห็นได้ว่าเงินที่เก็บภาษีไปจะ
กลับคืนเป็นผลประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีในอนาคต ย่อมมีส่วนช่วยให้ประชาชนยอมรับการเสียภาษีมาก
ขึ้น และท าให้ความส านึกในการเสียภาษีของประชาชนมีมากยิ่งข้ึนด้วย   

4) การสร้างกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้มข้น และ
ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2549) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีนั้นมีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนในการก าหนดประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 
หรือ Tax officer ในด้านเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการจัดเก็บภาษีก็เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง 
เนื่องจากเป็นผู้ที่บังคับตามกฎหมาย กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ กลไกที่ส าคัญคือผู้บังคับใช้กฎหมาย
นั่นเอง 

5) การเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายทั้งผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเมื่อพบว่ามีเจตนา
ทุจริต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2549) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง ผลการวิจัยสรุปว่า ในกฎหมายด้านภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก็จะมีบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิด ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้มักจะออกมาในลักษณะบทลงโทษผู้กระท าผิดมี
โทษเบาจนเกินไป เชน่ กรณีผู้ครอบครองสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษมีีโทษปรับ 2-10 เท่า ของที่ต้องเสียแต่ต้อง
ไมต่่ ากว่า 100 บาท ไม่มีบทลงโทษให้จ าคุก ตามมาตรา 161 (1) และ (2) ส่วนกรณีผู้ขาย/มีไว้ขาย มี
บทลงโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5-15 เท่าของภาษีที่ต้องเสียแต่ต้องไม่ต่ ากว่า 200 บาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 162 (1) และ (2) 

6) การปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยใีห้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอข้อมูล
จากส่วนกลางและน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บภาษีอากรให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
มีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน (Real time) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2549) ได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีนั้นมีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนในการก าหนดประสิทธิภาพ และปัจจัยแวดล้อมท่ี
จะต้องพิจารณาที่ส าคัญ ด้านเทคโนโลยี ในเรื่องนี้เป็นมุมมองเทคโนโลยีจากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
หน่วยจัดเก็บภาษี ส าหรับในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ท าให้หน่วยการจัดเก็บภาษีต้องมีการน ามาใช้อย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ จนบางหน่วยจัดเก็บภาษีเรียกตนเองว่าหน่วยงานอิเล็คทรอนิคส์ เช่น กรมสรรพากร
เรียกว่า e-revenue กรมสรรพสามิตเรียกตนเองว่า e-excise เป็นต้น 

7) จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ให้ทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
8) มีการพัฒนา อบรม เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรู้เท่าทันกับประเภท

ของธุรกิจที่มีความหลากหลาย และธุรกิจที่เกิดใหม่อยู่เสมอๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยการให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการเอง เพื่อความเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจแต่ละประเภทภายใต้ก ากับดูแล 

9) น าผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกรมสรรพากร ให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
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10) ให้อิสระในการจัดท าแผนจัดเก็บภาษีอากรที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของแต่ละ

พ้ืนที่เอง และก าหนดแผนปฏิบัติราชการจากส่วนกลางให้น้อยลง 
11) กรมสรรพากรควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่ตายตัวในการปฏิบัติงาน เช่น การคืนเงินใน

รายที่ไม่มีปัญหาหรือมีนัยส าคัญให้สามารถคืนได้ที่กรมสรรพากร โดยไม่ต้องส่งให้ส านักงานสรรพากร
ภาคหรือส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ และออกระเบียบมาเพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ท างานได้รวดเร็วขึ้น 
ยกเลิกการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 

12) จัดตั้งหน่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากลักษณะการอ่านจากคู่มือหรือพ่ีสอนน้อง ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและประสบการณ์ที่
แตกต่าง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรปลูกฝังจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการรู้หน้าที่ของการเป็นผู้มีหน้าทีเ่สีย
ภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่เยาว์วัย 

2. ควรมีการปรับปรุงบทลงโทษตามกฎหมายให้เด็ดขาดแก่ผู้ที่พยายามหรือเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
หรือหลบเลี่ยงการเสียภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบและไม่กล้ากระท าผิด 

3. ควรปรับปรุงค่าตอบแทนในการด าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีอากร
ให้มีความเสมอภาคและทัดเทียมเท่ากับหน่วยจัดเก็บอ่ืนๆ 

4. ควรมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษีอากรให้
ทันสมัยกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือสามารถก้าวทันผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจจ านวน
มากและหลากหลาย 
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