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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ให กรมสรรพากรมีภ ารกิ จเกี่ ยวกับ การจั ดเก็บ ภาษี การเสนอแนะ และการใช
นโยบายทางภาษีอากรเพื่อใหไดภาษีตามเปาหมายอยางทั่วถึง และเปนธรรมเปนกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวงการคลัง
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมสรรพากร ดังตอไปนี้
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) สํานักกฎหมาย
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(๓) สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๕) - (๑๖) สํานักงานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๑๗) สํานักงานตรวจสอบภาษีกลาง
(๑๘) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๙) สํานักบริหารการคลังและรายได
(๒๐) สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส
(๒๑) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒๒) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
(๒๓) สํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษี
(๒๔) สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
(๒๕) สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
(๒๖) สํานักวิชาการแผนภาษี
(๒๗) สํานักสืบสวนและคดี
(๒๘) สํานักอุทธรณภาษี
ขอ ๔ ในกรมสรรพากร ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการ
บริ ห ารของกรมให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ ม ค า รั บ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต อ อธิ บ ดี
กรมสรรพากร โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานในสังกัดกรม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
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ขอ ๕ ในกรมสรรพากร ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ
การดําเนิน งานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
กรมสรรพากร โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๖ ในกรมสรรพากร ให มี ก ลุ ม บริ ห ารการคื น ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย ว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมสรรพากร โดยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการและตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว
(๒) วางแผนและกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบการคืน ภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว
อยางเปน ระบบ รวมทั้งพัฒนา และปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ดังกลาวใหมีความโปรงใส
และเทียบเทามาตรฐานสากล
(๓) ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว
(๔) กํากับและติดตามการดําเนินการของผูประกอบการในระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแก
นักทองเที่ยว
(๕) บริหารจัดการฐานขอมูลเกี่ยวกับการคืนภาษี และใหบริการรับชําระภาษีอากรคางของ
คนตางดาวซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศ
(๖) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๗ สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่
มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรูความกาวหนา ขอมูลขาวสาร และผลงาน
ของกรม
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(๔) ใหบริการคนหรือคัดแบบแสดงรายการเสียภาษีอากรแกผูเสียภาษีอากร รวมทั้งใหบริการคน
คัด หรือใหยืมแบบแสดงรายการภาษีอากรแกหนวยงานตรวจสอบภาษีอากร
(๕) เก็บรักษาแบบแสดงรายการภาษีอากรของผูเสียภาษีอากรเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนาในเขต
กรุงเทพมหานคร และสํานวนการตรวจสอบภาษีอากรที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ตลอดจนพัฒนา
รูปแบบในการจัดเก็บ
(๖) เปนศูนยการใหบริการขอมูลภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบของกรม แกผูมีหนาที่เสีย
ภาษีอากรและประชาชน
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๘ สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของในการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อให
เปนไปตามนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาของกรมที่มิไดแ ยกใหเปน หนาที่ของกอง
หรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ
(๓) กํากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานดานกฎหมายภาษีอากร
(๔) ดําเนินการวิเคราะหกฎหมายภาษีอากรและธุรกรรมตาง ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
(๕) พัฒนามาตรฐานระบบกฎหมายภาษีอากรและการปฏิบัติงานดานกฎหมายภาษีอากร
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๙ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
(๑) วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตาม
นโยบาย แผนงาน และเปาหมายของกรม และสํานักงานสรรพากรภาค
(๒) กํากับดูแลผูเสียภาษีเปนรายผูประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากร
สําหรับรายที่อยูในความรับผิดชอบ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดภาษีอากรคาง และดําเนินคดีแกผูเสียภาษีอากร รวมทั้งตอบ
ขอหารือทางภาษีอากร
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(๔) กํากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
(๕) พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
(๖) ปฏิบัติงานดานกรรมวิธีภาษี
(๗) ประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสาร ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากร
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๐ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่สาขาที่รับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) รับชําระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานดานกรรมวิธีภาษีอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๒) ตรวจสอบธุรกิจหรือการประกอบการคาขนาดเล็กของผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน ไดบุคคล
ธรรมดา
(๓) สํารวจและติดตามแหลงภาษีอากรและผูมีหนาที่เสียภาษีอากร เพื่อใหมีการเสียภาษีอากร
ที่ถูกตองตามกฎหมาย
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดภาษีอากรคาง
(๕) ปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีสรรพากร
(๖) ประชาสัมพันธและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํ า นั ก งานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นเขตท อ งที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนและประเมิน ผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปน ไปตามนโยบาย
แผนงาน และเปาหมายของกรม
(๒) วางแผน และควบคุมการดําเนินการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
(๓) กํา กั บ ติ ด ตาม และควบคุ ม การปฏิบั ติ ง านของหน ว ยงานที่ อ ยูใ นความรั บผิ ด ชอบ
ซึ่งประกอบดวยสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
แผนงาน และเปาหมายที่ไดกําหนดไว
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(๔) ดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย และหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทยของผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและผูมีหนาที่นําสงภาษีอากรเปนภาษาอังกฤษ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีและพิจารณาอุทธรณภาษีอากร
(๖) ตอบขอหารือทางภาษีอากร
(๗) ดําเนิน การเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล การเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงานสรรพากรภาค สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
(๘) ปฏิบัติงานดานกรรมวิธีภาษีและดานสารสนเทศ รวมทั้งเปนศูนยขอมูลการจัดเก็บภาษี
อากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
(๙) ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนทางวิช าการแกสํานักงานสรรพากรพื้น ที่ และ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๒ สํานักตรวจสอบภาษีกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบภาษีอากรทั่วราชอาณาจักร กรณีที่มีการประกอบการครอบคลุมหลายพื้นที่
กรณีที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ไมสามารถดําเนินการได หรือที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีพิเศษ และ
กรณี ธุร กิจ นอกระบบ รวมทั้ง การขยายผลจากการปราบปราม และตรวจสอบของหน วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของ
(๒) ตรวจปฏิบัติการทั่วไป เพื่อตรวจสอบความถูกตองของใบกํากับภาษีทั่วราชอาณาจักร
รวมทั้งประเมินเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูมีหนาที่ตองเสีย
(๓) ประมวลขอมูล เพื่อการตรวจสอบภาษีอากรสงใหหนวยงานสรรพากรทั่วราชอาณาจักร
ใชในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร
(๔) จัดเตรียมแผนเพื่อเขาทําการตรวจคน ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสาร เพื่อการตรวจสอบ
ภาษีอากร
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๓ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม เพื่อประโยชนในการบริหาร
จัดการสารสนเทศ และใหบริการแกประชาชน
(๒) เปนศูนยขอมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรม และประยุกตเทคโนโลยี
สมัยใหมสําหรับการจัดเก็บภาษีอากร
(๓) ใหการสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกหนวยงานของ
กรมซึ่งปฏิบัติงานดวยเครื่องคอมพิวเตอร
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๔ สํานักบริหารการคลังและรายได มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของกรมที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานสรรพากรภาค
(๒) รับชําระคาธรรมเนียม คาปรับ และรายไดอื่น ๆ ตลอดจนเก็บรักษาเงินสด และเช็ค
ที่ไดรับการชําระดังกลาว
(๓) ควบคุมการรับชําระภาษีอากรของธนาคารพาณิช ยใ นเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
ตรวจสอบความถูกตองของเงินภาษีอากรที่ชําระผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส
ระบบไปรษณีย หรือระบบธนาคาร
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีเงินไดปโตรเลียม
(๕) ดําเนิน การเกี่ยวกับเงิน ภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด กรณี
ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต เงินรายไดแผน ดินเพื่อชดใช
เงิน ทดรองจายที่กรมศุลกากรจายคืนเงิน ภาษีมูลคาเพิ่มแกผูนําเขา ผูสงออก และเงินรายไดแผนดิน
ประเภทภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อโอนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(๖) จั ด พิ ม พ แ ละควบคุ ม การเบิ ก จ า ยอากรแสตมป ตลอดจนควบคุ ม และจั ด เก็ บ อากร
ตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๕ สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารงานในกระบวนการยื่น แบบแสดงรายการภาษีอากร และการชําระภาษีผานทาง
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนประเมินผลการบริหารงาน
(๒) ใหบริการขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีอากร และการชําระภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส
(๓) ใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหแกผูเสียภาษีอากรเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(๔) พัฒนาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและชําระภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๖ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม
(๒) ดํา เนิ น การเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุ คคลที่ มิไ ดกํ าหนดให เป น หนา ที่ข องสํา นัก งาน
สรรพากรภาค การเสริมสรางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม
(๓) ดําเนิน การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานบุคลากร และทะเบียนประวัติบุคลากร
ของกรมสรรพากร
(๔) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารองค ค วามรู
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรม
(๕) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมและบุ ค คลภายนอก
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๗ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารการจัดเก็บภาษีอากร การวางแผนการปฏิบัติงาน การกํากับดูแลผูเสียภาษีอากร
การเรงรัดภาษีอากรคาง การตรวจสอบภาษีอากร และการตรวจปฏิบัติการทางภาษีอากร ตลอดจน
ประเมินผลการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายของกรม
(๒) ปฏิบัติงานกรรมวิธภี าษี และพิจารณาคืนเงินภาษีอากร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๓) ดําเนินการวิเคราะหแ ละตรวจสอบภาษีอากรกรณีการกําหนดราคาโอนของนิติบุคคล
ขามชาติ
(๔) ให บ ริก ารทางกฎหมายรวมทั้ง ตอบข อหารือ ทางภาษี อ ากรแกผู เ สีย ภาษี อ ากร และ
ดําเนินคดีแกผูเสียภาษีอากรที่ชําระภาษีอากรไมถูกตอง
(๕) ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย และหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ของผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและผูมีหนาที่นําสงภาษีอากร
(๖) รับเรื่องและพิจารณาอุทธรณภาษีอากร ตลอดจนพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
และการทุเลาภาษีอากรสําหรับผูเสียภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบ
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๘ สํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พั ฒ นามาตรฐาน หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ระบบงาน
ซึ่งเกี่ยวกับระบบงานการกํากับดูแล การตรวจปฏิบัติการ และการตรวจสอบภาษีอากร
(๒) กําหนดกลยุทธ แผนงาน เปาหมายบริหารงาน ติดตามและประเมินผลในทุกระบบงาน
ตาม (๑)
(๓) กํากับ ติดตามประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานสรรพากรใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนที่กําหนดของทุกระบบงานตาม (๑)
(๔) ดําเนินการเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชกับงานทุกระบบตาม (๑)
(๕) ใหคํ าปรึ กษา แนะนํา สนับสนุน ทางวิช าการ และวิธี การปฏิ บัติง านแกห นวยงาน
สรรพากร
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๙ สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พั ฒ นามาตรฐาน หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ระบบงาน
ซึ่งเกี่ยวกับระบบงานกรรมวิธีภาษี การเงินและการบัญชีสรรพากร การหักภาษี ณ ที่จาย และคืนภาษี
การเรงรัดภาษีอากรคาง รวมทั้งงานรายไดของสวนทองถิ่น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๒) กําหนดกลยุทธ แผนงาน เปาหมายบริหารงาน ติดตามและประเมินผลในทุกระบบงาน
ตาม (๑)
(๓) กํากับ ติดตามประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานสรรพากรใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนที่กําหนดของทุกระบบงานตาม (๑)
(๔) ดําเนินการเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชกับทุกระบบงานตาม (๑)
(๕) ใหคํ าปรึ กษา แนะนํา สนับสนุน ทางวิช าการ และวิธี การปฏิ บัติง านแกห นวยงาน
สรรพากร
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๒๐ สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดคุณสมบัติและดําเนินการเพื่อสรรหาผูสอบบัญชีภาษีอากร
(๒) กําหนด ปรับปรุง และพัฒนา หลักเกณฑ มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของผูตรวจสอบและรับรองบัญชี
(๓) จัดใหมีการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมสําหรับผูตรวจสอบและรับรองบัญชี
(๔) ตรวจสอบ กํ า กั บ และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของผู ต รวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๕) จัดทําเอกสารและเผยแพรขอมู ลขาวสารแกผูตรวจสอบและรั บรองบัญชี นิติบุคคล
และผูสนใจทั่วไป
(๖) กําหนดแผนงาน เปาหมาย ติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติง านผูตรวจสอบและ
รับรองบัญชี
(๗) ดํา เนิน การเพื่ อ เป น ศูน ย ข อมู ล และประมวลผลการปฏิบั ติ ง านของผู ต รวจสอบและ
รับรองบัญชีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๒๑ สํานักวิชาการแผนภาษี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายภาษีอากรดานภาษีสรรพากรใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง
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๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๒) จัดทําอนุสัญญาเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
(๓) กําหนดกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อบริหารจัดเก็บภาษีอากรใหสอดคลอง
กับแผนบริหารราชการแผนดิน
(๔) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําประมาณการจัดเก็บภาษี พรอมทั้งติดตามประเมินผลการ
จัดเก็บภาษีอากรใหสอดคลองกับประมาณการที่ไดกําหนดไว
(๕) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางในการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับ
ธุรกิจหรือการประกอบการคาขนาดกลางและขนาดเล็กของผูมีหนาที่เสียภาษีอากร เพื่อหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
(๖) พัฒนาระบบการบริหารตาง ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดเพื่อนํามา
ประยุกตในการบริหารจัดการของกรม
(๗) เสนอแนะแนวทางและจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร พรอมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
(๘) พัฒ นาและกํา หนดงบประมาณรายจ า ยของกรมให ส อดคล องกั บ นโยบายและแผน
ของกรม
(๙) ประสานการเชื่ อมโยงข อมู ลกับ หน วยงานภายนอกอื่ น ๆ เพื่ อการบูร ณาการข อมู ล
ผูประกอบการเขาดวยกัน
(๑๐) วางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และประเมินผลเกี่ยวกับการสํารวจแหลงภาษีอากร
(๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๒๒ สํานักสืบสวนและคดี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กํากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานคดี การบังคับทางปกครอง การสืบสวน และ
การตรวจคน
(๒) กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินคดี การบังคับทางปกครอง การสืบสวน
และการตรวจคน
(๓) ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และคําพิพากษาศาล เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานคดี การบังคับทางปกครอง การสืบสวน และการตรวจคน
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(๔) ตรวจสอบการหลี กเลี่ยงการเสียภาษีอากร รวมทั้ งตรวจค น และยึด เอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว
(๕) สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
(๖) พิจ ารณาดํ า เนิน คดี แก ต า งคดี ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร และดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บ การระงั บ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
(๗) ให คํา ปรึ ก ษา แนะนํา สนับ สนุ น ทางวิ ช าการ และวิธี ก ารปฏิ บัติ ง านแก ห นว ยงาน
สรรพากร
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๒๓ สํานักอุทธรณภาษี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑแ ละแนวทางในการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร และการพิจารณา
งดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(๒) กํากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานอุทธรณภาษีอากร และการงดหรือลดเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม
(๓) วิเคราะหผลการวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ คําพิพากษาศาลฎีกา
และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาอุทธรณใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณภาษีอากร
(๕) พิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(๖) ใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนทางวิชาการและวิธีการปฏิบัติงานแกหนวยงานสรรพากร
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๒๔ ใหสํานักงานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนสํานักงานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒ สํานักงานสรรพากรพื้น ที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
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ตามกฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศรัฐมนตรีตามขอ ๓ (๓) (๔) และ (๕) - (๑๖) แหงกฎกระทรวงนี้
แลวแตกรณี
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ข องกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ ที่เพิ่มขึ้น และ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

