ฝ่ ายบริหารการจัดเก็บภาษี มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
- ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยภาษี สรรพสามิต กฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตราภาษี สรรพสามิต กฎหมายว่าด้ วยการจัดสรร
เงินภาษี สรรพสามิต กฎหมายว่าด้ วยสุรา กฎหมายว่าด้ วยการจัดสรรเงินภาษี สรุ า กฎหมายว่าด้ วยยาสูบ กฎหมายว่าด้ วย
ไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังระเบี
้ ยบข้ อบังคับต่าง ๆ ดังนี ้
- การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี สรุปสาเหตุที่จดั เก็บได้ สงู – ต่ากว่าเป้าหมาย พร้ อมทังชี
้ ้แจง ปัญหาอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขเสนอต่อสานักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต
- การวิเคราะห์แบบรายการภาษีเบื ้องต้ น (กรณีผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา
ณ โรงอุตสาหกรรม งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจาหน่าย และยอดคงเหลือสินค้ า สาหรับกรณี
สินค้ า เพื่อให้ จดั เก็บภาษี ได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
- การวิเคราะห์แบบรายการภาษีเบื ้องต้ น (กรณีผ้ ปู ระกอบสถานบริ การ) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้ งราคาขาย ปลีกแนะนา
และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริ การ สาหรับกรณีสถานบริ การ เพื่อให้ จดั เก็บภาษี ได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
- การตรวจวิเคราะห์แบบภาษี สนิ ค้ านาเข้ า กรณีมีดา่ นศุลกากรตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ เพื่อให้ การจัดเก็บภาษี ได้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน
- การพิจารณาเสนอการขออนุมตั ิคืนภาษี ยกเว้ นภาษี และการลดหย่อนภาษี ตามที่ได้ รับมอบหมาย เสนอต่อสรรพสามิต
พื ้นที่
- การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมตั ใิ นกรณีตา่ ง ๆ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้ มอบ
อานาจให้ ปฏิบตั ิ
- การพิจารณาการออกใบอนุญาตทาสุรา ทาเชื ้อสุรา ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้ อมทังการจั
้
ดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และที่
ได้ รับมอบหมายให้ จดั เก็บ
- ประมาณการเบิก-จ่าย ควบคุม ตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย แสตมป์ สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี สรรพสามิตทุกประเภท
- การจดทะเบียนสรรพสามิต การแจ้ ง เลิก โอน ย้ ายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรื อสถานบริ การ
- ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบตั กิ ารโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริ การที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ รวมทังการให้
้
คาปรึกษา แนะนาเพื่อให้ การปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
- ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

- ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินภาษี เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม และการขออนุมตั ิงด ลด เบี ้ยปรับและเงินเพิ่ม
- ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี คืนภาษี และการลดหย่อนภาษี
- การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทารายงาน งบเดือน สถิติ ฐานข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ เช่น ฐานข้ อมูลราคา ฐานข้ อมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเว้ นภาษี และปริ มาณสินค้ าทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ฐานข้ อมูลต่าง ๆ เป็ นต้ น
- ดาเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง และกองทุนอนุรักษ์ พลังงาน เงินบารุงกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ เงินบารุงกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม เงินบารุงกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
- ตรวจสอบสินค้ านาเข้ า - ส่งออกราชอาณาจักร และสินค้ าขออนุญาตผ่านแดนเพื่อนาส่งออกไปยังประเทศที่สาม
- กากับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จาหน่าย และการส่งเสริ มการจาหน่ายสินค้ าในความควบคุมของกรมสรรพสามิตตามที่
กาหนดในกฎหมาย และระเบียบให้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
- การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขา่ วสารและความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของกรมสรรพสามิต /ภาษี ทกี่ รม
สรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทาผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทังให้
้ การสนับสนุน คาปรึกษา แนะนา แก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
- ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมาย
- ให้ คาปรึกษาแนะนา และให้ ความสนับสนุนงานด้ านการจัดเก็บภาษี แก่สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
- ประสานงาน/ปฏิบตั งิ านร่วม หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
- ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

