
อ ำนำจหน้ำที่ของกองก ำกับและตรวจสอบภำษีสรรพสำมิต  
 

  ข้อ 1 ให้กองก ำกับและตรวจสอบภำษีสรรพสำมิต 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  
  - ตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และระเบียบกรม
สรรพสามิตว่าด้วยทะเบียนการควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ.2560 
  - ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา สร้างมาตรฐาน ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการบริการข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับการตรวจสอบภาษี 
  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ข้อ 2 ให้กองก ำกับและตรวจสอบภำษีสรรพสำมิต แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน เป็น 1 ฝ่ำย  
3 ส่วน ดังนี้  
   2.1 ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
    (1) ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 
ตามระเบียบงานสารบรรณ (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ได้แก่ งานธุรการ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การ
จัดเก็บ การค้นหา เป็นต้น  
    (2) งานบริหารงานบุคคล เช่น การจัดท างบเดือนวันลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทะเบียนข้อมูลบุคลากรในกองฯ การจัดท าเสนอข้ันเงินเดือน 
    (3) การจัดเตรียมการประชุม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    (4) ประสานงานเพ่ือรวบรวมแผนงาน/โครงการประจ าปี แผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
กองฯ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ 
    (5) จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของกองฯ 
    (6) เป็นศูนย์รวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่าง และสถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับงานในกองฯ 
    (7) จัดท าค าสั่งต่าง ๆ ของกองฯ ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา เช่น ค าสั่งให้บุคลากรในกองฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ หน่วยใด 
    (8) ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องทั้งภายในและภายนอก 
    (9) ปฏิบัติงานอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.2 ส่วนก ำกับและตรวจสอบภำษี 1 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
    (1) ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการบริหารงานตรวจสอบภาษี 
    (2) ควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต  
    (3) พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับระบบงาน
ตรวจสอบภาษีให้เป็นสากล การสืบสวนประมวลหลักฐาน การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการด าเนินธุรกิจ 
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกรายผู้ประกอบการ 
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    (4) ก าหนดมาตรการและวางแนวทางการบริหารเพ่ือสร้างความสมัครใจในการช าระ
ภาษี (Compliance Management)  
    (5) ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภาษีให้เป็นไปตาม
นโยบายและมาตรฐานที่ก าหนด 
    (6) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบภาษี  
    (7) พัฒนาการบริหารข้อมูล (Information and Intelligence Management) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่และมีระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม/บริการ/น าเข้า ศูนย์ข้อมูล
และประมวลผลผู้ประกอบการ ข้อมูลเชิงธุรกิจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการช าระภาษี การตรวจสอบ
ภาษีระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ และการปรับปรุงระบบข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
    (8) พัฒนาระบบงานบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ (Learning Organization) เพ่ือ
สร้างกลไกให้ทุกคนมีความรู้เหมือน ๆ กัน ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่หน่วยงานตรวจสอบภาษีทั่ว
ประเทศให้มีเสถียรภาพ 
    (9) พัฒนาทีมงานตรวจสอบภาษีให้ก้าวสู่ระดับสากล สามารถจัดระบบการบริหารเพ่ือ
ติดตามดูแลให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 
    (10) พัฒนาร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานตรวจสอบภาษีและองค์กรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสมรรถนะระบบการตรวจสอบภาษีให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
    (11) ศึกษา วิเคราะห์การกระท าที่เป็นอาชญากรรมทางธุรกิจ (White-collar crime) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามพฤติการณ์การช าระภาษี ที่ไม่ถูกต้อง 
    (12) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
    (13) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภาษี 
    (14) รวบรวมข้อมูลและประมวลหลักฐานของผู้ประกอบการตามกฎหมายภาษี
สรรพสามิตทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
    (15) การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายสรรพสามิต 
    (16) สอบทานส านวนการตรวจสอบภาษีท้ังในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
    (17) รับผิดชอบด าเนินการกับผู้น าเข้า ส าหรับสินค้าตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
รวมทั้งสินค้า บริการ และผู้น าเข้าอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   2.3 ส่วนก ำกับและตรวจสอบภำษี 2 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภาษี 
    (2) รวบรวมข้อมูลและประมวลหลักฐานของผู้ประกอบการตามกฎหมายภาษี
สรรพสามิตทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
    (3) การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภาษีตามกฎหมายสรรพสามิต 
    (4) การตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ หลีกเลี่ยงและหลบหนีการช าระภาษีสรรพสามิต 
    (5) สอบทานส านวนการตรวจสอบภาษีท้ังในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
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    (6) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางธุรกิจในรายที่ด าเนินการตรวจสอบ
รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    (7) รับผิดชอบด าเนินการกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ส าหรับสินค้าและบริการ ประเภท รถยนต์ เรือ รถจักรยานยนต์  แบตเตอรี่ น้ าหอม 
โทรคมนาคม เครื่องไฟฟ้า หินอ่อน หินแกรนิต สุรา ยาสูบ และไพ่ รวมทั้งสินค้า บริการ และผู้น าเข้าอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีของสินค้าบริการและการน าเข้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
    (9) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ออกแบบและพัฒนา
แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบภาษี 
    (10) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้การเสียภาษี
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
    (11) พัฒนาเทคนิคการไต่สวนผู้ประกอบการ 
    (12) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตร และเป็นวิทยากรการฝึกอบรมสัมมนา 
    (13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   2.4 ส่วนก ำกับและตรวจสอบภำษี 3 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภาษี 
    (2) รวบรวมข้อมูลและประมวลหลักฐานของผู้ประกอบการตามกฎหมายภาษี
สรรพสามิตทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
    (3) การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภาษีตามกฎหมายสรรพสามิต 
    (4) การตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ หลีกเลี่ยงและหลบหนีการช าระภาษีสรรพสามิต 
    (5) สอบทานส านวนการตรวจสอบภาษีท้ังในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
    (6) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางธุรกิจในรายที่ด าเนินการตรวจสอบ
รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    (7) รับผิดชอบด าเนินการกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ส าหรับสินค้าและบริการ ประเภท น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน สนามม้า สนามกอล์ฟ 
แก้วเลดคริสตัล อาบอบนวด ไนต์คลับ และดิสโก้เธค เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พรม และสารท าลายชั้น
บรรยากาศ รวมทั้งสินค้า บริการ และผู้น าเข้าอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีของสินค้าบริการและการน าเข้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
    (9) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ออกแบบและพัฒนา
แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบภาษี 
    (10) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้การเสียภาษี
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
    (11) พัฒนาเทคนิคการไต่สวนผู้ประกอบการ 
    (12) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตร และเป็นวิทยากรการฝึกอบรมสัมมนา 
    (13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


