
                                         อ ำนำจหนำ้ท่ีกรมสรรพสำมิต 

การแบ่งส่วนราชการ 

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2545 อาศยัอ านาจตามความใน

มาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อ 1 ใหก้รมสรรพสามิตมีภารกิจเก่ียวกบัการบริหารจดัเก็บภาษี ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย

วา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยสุรา กฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ กฎหมายวา่ดว้ยไพ ่กฎหมายวา่ดว้ย

การจดัสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดแผน และ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ีกรมมีหนา้ท่ีจดัเก็บตลอดจน

ตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย สุรา กฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ และ

กฎหมายวา่ดว้ยไพ ่เพื่อใหก้ารจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดไว ้โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ย

สุรา กฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ กฎหมายวา่ดว้ยไพ ่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ย

การก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบั

ภาษีท่ีกรมจดัเก็บ  

(2) ตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปรามการหลีกเล่ียงภาษีท่ีกรมจดัเก็บ 

(3) เสนอแนะนโยบายการจดัเก็บภาษีท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของกรมต่อกระทรวง 

(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการประสานแผนงาน การก ากบั เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของ

หน่วยงานในสังกดั และงานสารสนเทศของกรม 

(5) บริหารกิจการขององคก์ารสุราและโรงงานไพ ่ 

(6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 



ข้อ 2 ใหแ้บ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต ดงัต่อไปน้ี  

(1) ส านกังานเลขานุการกรม 

(2) กองการเจา้หนา้ท่ี 

(3) กองคลงั 

(4) กองพฒันาทรัพยากรบุคคล 

(5) กองรายได ้ 

(6) ศูนยส์ารสนเทศ 

(7) ส านกักฎหมาย  

(8) ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

(9) ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(10) - (18) ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 1-9 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(19) ส านกัตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม  

(20) ส านกับริหารการจดัเก็บภาษี 1  

(21) ส านกับริหารการจดัเก็บภาษี 2  

(22) ส านกับริหารการจดัเก็บภาษี 3  

(23) ส านกัแผนภาษี 

 

ข้อ 3 ในกรมสรรพสามิตให้มีกลุ่มงานดา้นวชิาการ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของกรม โดยรับผดิชอบงานข้ึน

ตรงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ดงัต่อไปน้ี  

(1) กลุ่มงานพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค  

(2) กลุ่มงานวเิคราะห์สินคา้และของกลาง  

กลุ่มงานพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิคตาม (1) มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) พฒันาวธีิการจดัเก็บภาษีส าหรับสินคา้หรือสถานบริการ  

(ข) ด าเนินการเก่ียวกบัการออกแบบ การก าหนดรูปแบบ การจดัหา การติดตั้ง การควบคุม การตรวจวดั และการ

ตรวจสอบปริมาณความจุของภาชนะเก็บ หรือภาชนะบรรจุสินคา้ บรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ ของสินคา้ท่ีกรมจดัเก็บ 

ตลอดจนตรวจสอบการท างานของระบบ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือวดัปริมาณสินคา้เพื่อการค านวณภาษี  

(ค) พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุงโรงงานหรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์น รวมทั้งตรวจสอบภาชนะบรรจุ



สินคา้ท่ีอยูใ่นความควบคุมของกรม 

(ง) พิจารณา ตรวจสอบ และก ากบัดูแลการท างานของเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

(จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

กลุ่มงานวเิคราะห์สินค้าและของกลางตาม (2)มีอ านาจหนา้ท่ี 

(ก) พฒันาวธีิการวเิคราะห์สินคา้ 

(ข) ตรวจสอบวเิคราะห์คุณสมบติัสินคา้สรรพสามิต รวมทั้งพิจารณาอนุญาตการใชสิ้ทธิ ลดหยอ่น ยกเวน้ หรือ

คืนภาษีแก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(ค) ตรวจพิสูจน์ของกลางสินคา้สรรพสามิต  

(ง) พิจารณาตรวจสอบกรรมวธีิการผลิต และสูตรการผลิตสินคา้สรรพสามิต 

(จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย  

 

ข้อ 4 ส่วนราชการกรมสรรพสามิต มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของกรมและราชการท่ีมิไดแ้ยกใหเ้ป็นหนา้ท่ี

ของกอง หรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวใหร้วมถึง  

(ก) ปฏิบติังานสารบรรณของกรม 

(ข) ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการของกรม  

(ค) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ความกา้วหนา้ และผลงานของกรม  

(ง) ประสานงานและประมวลผลการปฏิบติัราชการของส านกังานสรรพสามิตภาค และส านกังานสรรพสามิต

พื้นท่ี  

(จ) ด าเนินการเก่ียวกบังานห้องสมุด  

(ฉ) ปฎิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) กองการเจ้าหน้าที ่ 

มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) จดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  

(ข) ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

(ค) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(3) กองคลงั 



มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) ด าเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การงบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานท่ี และ ยานพาหนะของกรม 

(ข) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ีนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(4) กองพฒันาทรัพยากรบุคคล  

มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) ด าเนินการเกียวกบัการฝึกอบรมและพฒันาขา้ราชการและลูกจา้งของกรมตลอดจนบุคคลภายนอก ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีท่ีกรมจดัเก็บ  

(ข) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(5) กองทรัพยากรการจัดเกบ็ภาษี 

มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) ด าเนินการเก่ียวกบัการรับเงินภาษีท่ีกรมจดัเก็บและเงินรายไดอ่ื้น รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกบัแสตมป์ และ

เคร่ืองหมายอ่ืนท่ีใชแ้สดงการเสียภาษีท่ีกรมจดัเก็บ 

(ข) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(6) ศูนย์สารสนเทศ 

มีอ านาจหนา้ท่ี 

(ก) วางและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม 

(ข) เป็นศูนยร์วมระบบขอ้มูล และใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

(ค) บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูลระหวา่งส่วนราชการในสังกดั 

และหน่วยงานภายนอก 

(ง) ใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม  

(จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(7) ส านักกฎหมาย  

มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) ด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่

ดว้ยสุรา กฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ กฎหมายวา่ดว้ยไพ ่และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัภาษีท่ีกรมจดัเก็บ  

(ข) ด าเนินการเก่ียวกบังานนิติกรรมและสัญญางานเก่ียวกบัความรับผดิทางแพง่ อาญา งานคดีปกครอง และงาน

คดีอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของกรม  



(ค) ควบคุม ดูแล และด าเนินการเก่ียวกบัของกลาง เวน้แต่การตรวจสอบและวเิคราะห์คุณสมบติัของกลาง  

(ง) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(8) ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่  

มีอ านาจหนา้ท่ีภายในเขตทอ้งท่ีท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี  

(ก) ด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่

ดว้ยสุรา กฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ กฎหมายวา่ดว้ยไพ ่และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัภาษีท่ีกรมจดัเก็บ 

(ข) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีท่ีกรมจดัเก็บ  

(ค) ก ากบั ดูแล และสนบัสนุนการปฏิบติังานของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา  

(ง) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(9) ส านักงานสรรพสามิตพืน้ทีส่าขา  

มีอ านาจหนา้ท่ีภายในเขตทอ้งท่ีสาขาท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี  

(ก) ด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่

ดว้ยสุรา กฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ กฎหมายวา่ดว้ยไพ ่และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัภาษีท่ีกรมจดัเก็บ  

(ข) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีท่ีกรมจดัเก็บ 

(ค) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(10) - (18) ส านักงานสรรพสามิตภาคที ่1 - 9  

มีอ านาจหนา้ท่ีภายในเขตพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี  

(ก) จดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการจดัเก็บภาษีท่ีกรมจดัเก็บ การตรวจสอบการป้องกนัและปราบปราม และการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา  

(ข) ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา 

(ค) ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือทางวชิาการ ทางกฎหมาย และทางเทคโนโลยแีก่ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี 

และส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา 

(ง) ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปรามแก่ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี

และส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา 

(จ) เป็นศูนยข์อ้มูลและประมวลผลการจดัเก็บภาษีท่ีกรมจดัเก็บของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี  

และส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา 

(ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 



(19) ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 

มีอ านาจหนา้ท่ี 

(ก) ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิตดว้ยระบบการวเิคราะห์ขอ้มูล การสืบสวน การประมวล

หลกัฐาน การตรวจสอบทางบญัชี และการประเมินเรียกเก็บภาษีท่ีกรมจดัเก็บเพิ่มเติม  

(ข) ด าเนินการดา้นการป้องกนั และปราบปรามการกระท าอนัเป็นความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีท่ีอยูใ่น

อ านาจหนา้ท่ีและการควบคุมของกรม 

(ค) ตรวจสอบและแนะน าร้านจ าหน่ายสินคา้สรรพสามิต และโรงงานท่ีอยูใ่นความควบคุมของกรมใหป้ฏิบติั

ตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของกรม  

(ง) เป็นศูนยก์ลางวทิยแุละส่ือสารของกรม  

(จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(20) ส านักบริหารการจัดเกบ็ภาษี 

มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) บริหารจดัเก็บภาษีและกิจการต่าง ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา กฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ กฎหมายวา่ดว้ยไพ ่และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ข) พฒันามาตรฐาน หลกัเกณฑ ์วธีิการ และขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีสินคา้ท่ีอยูใ่นความ

รับผดิชอบของส านกั 

(ค) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(21) ส านักมาตรฐานภาษี 

มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) บริหารงานจดัเก็บภาษีและกิจการต่าง ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ข) พฒันามาตรฐาน หลกัเกณฑ ์วธีิการ และขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีสินคา้ท่ีอยูใ่นความ

รับผดิชอบของส านกั  

(ค) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(22) ส านักแผนภาษี  

มีอ านาจหนา้ท่ี  

(ก) เสนอแนะเพื่อพฒันาโครงสร้างภาษีและระบบการบริหารจดัเก็บภาษีของกรม  

(ข) ด าเนินการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางดา้นระบบภาษี และประสานงานดา้นความช่วยเหลือและขอความร่วมมือ 



ดา้นการบริหารจดัเก็บภาษีจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(ค) จดัท าประมาณการหรือเป้าหมายรายไดภ้าษีสรรพสามิต รวมทั้งติดตามและประเมินผลการจดัเก็บรายไดข้อง

หน่วยงานในสังกดักรม 

(ง) ด าเนินการวางแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการ และการติดตามและประเมินผลตามแผนงานหรือโครงการเพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงและรัฐบาล 

(จ) ประกาศราคาและก าหนดมูลค่าของสินคา้เพื่อเป็นเกณฑใ์นการค านวณภาษีสรรพสามิต  

(ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ข้อ 5 ใหส้ านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 1- 9 ส านกังานสรรพสามิตจงัหวดั และส านกังานสรรพสามิตอ าเภอประจ า

อ าเภอ และก่ิงอ าเภอยงัคงมีอยู ่จนกวา่จะมีประกาศรัฐมนตรีตามขอ้ 2 (8) (9) และ (10) - (18) แลว้แต่กรณี แห่ง

กฎกระทรวงน้ี 


