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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต   กระทรวงการคลัง   
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมสรรพสามิตมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายวาดวย
ภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยยาสูบ  
กฎหมายวาดวยไพ  กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษี
สุรา  กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และกฎหมายอื่นที่กรมมีหนาที่บริหารการจัดเก็บ  ตลอดจนตรวจสอบ  ปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยยาสูบ  และ
กฎหมายวาดวยไพ  เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และเปนไป
ตามเปาหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดไว  โดยใหมีอาํนาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต   กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต  กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยยาสูบ  กฎหมายวาดวยไพ  กฎหมายวาดวยการจัดสรร
เงินภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา  กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและ



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรม
จัดเก็บ 

(๒) ตรวจสอบ  ปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ 
(๓) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมตอกระทรวง 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน  การกํากับ  เรงรัด  ติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานของหนวยงานในสงักัด  และงานสารสนเทศของกรม 
(๕) บริหารกิจการขององคการสุราและโรงงานไพ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) สํานักกฎหมาย 
(๔) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๕) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๖) - (๑๕)  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่  ๑ - ๑๐  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๑๖) สํานักตรวจสอบ  ปองกันและปราบปราม 
(๑๗) สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๑๘) สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๒ 
(๑๙) สํานักบริหารการคลังและรายได 
(๒๐) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๒๑) สํานักแผนภาษี 
ขอ ๔ ในกรมสรรพสามิต  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
กรมสรรพสามิต  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 



หนา   ๑๒๗ 
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(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๕ ในกรมสรรพสามิต  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรม

สรรพสามิต  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๖ ใหกรมสรรพสามิตมีกลุมงานดานวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  

รับผิดชอบงานที่ข้ึนตรงตออธิบดีกรมสรรพสามิต  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

(๒) กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคตาม  (๑)  มีอํานาจหนาที่ 

 (ก) พัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาหรือสถานบริการ 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ  การกําหนดรูปแบบ  การจัดหา  การติดต้ัง   

การควบคุม  การตรวจวัด  และการตรวจสอบปริมาณความจุของภาชนะเก็บหรือภาชนะบรรจุสินคา  

บรรจุภัณฑตาง ๆ  ของสินคาที่กรมจัดเก็บ  ตลอดจนตรวจสอบการทํางานของระบบ  อุปกรณ  และ

เคร่ืองมือวัดปริมาณสินคาเพื่อการคํานวณภาษี 

 (ค) พิจารณาการขออนุญาตกอสราง  ปรับปรุงโรงงานหรือคลังสินคาทัณฑบน  รวมทั้ง

ตรวจสอบภาชนะบรรจุสินคาที่อยูในความควบคุมของกรม 

 (ง) พิจารณา  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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กลุมวิเคราะหสินคาและของกลางตาม  (๒)  มีอํานาจหนาที่ 

 (ก) พัฒนาวิธีการวิเคราะหสินคา 

 (ข) ตรวจสอบ  วิเคราะหคุณสมบัติสินคาสรรพสามิต  รวมทั้งพิจารณาอนุญาตการใช

สิทธิลดหยอน  ยกเวน  หรือคืนภาษีแกผูประกอบอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกําหนด 

 (ค) ตรวจพิสูจนของกลางสินคาสรรพสามิต 

 (ง) พิจารณาตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต  และสูตรการผลิตสินคาสรรพสามติ 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการ

ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานกุารของกรม 

(๓) เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  และผลงานของกรม 

(๔) ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการสํานักงานสรรพสามิตภาค  สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่  และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม 

(๒) เปนศูนยรวมระบบขอมูลและใหบริการขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายใน

และภายนอก 

(๓) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายส่ือสารขอมูลระหวาง

หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก 

(๔) ใหการสนับสนุน  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ดานการพัฒนาแกหนวยงานในสังกัดกรม   



หนา   ๑๒๙ 
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต  กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยยาสูบ  กฎหมายวาดวยไพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ

ภาษีที่กรมจัดเก็บ   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม 

(๓) ศึกษา  ตรวจสอบ  และวิเคราะห  เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวย

สุรา  กฎหมายวาดวยยาสูบ  กฎหมายวาดวยไพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ   

(๔) ควบคุม  ดูแล  และดําเนินการเกี่ยวกับของกลางที่อยูในความครอบครองของกรม  เวนแต

การตรวจสอบและวิเคราะหคุณสมบัติของกลาง 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๐ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่ รับผิดชอบ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต  กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยยาสูบ  กฎหมายวาดวยไพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ

ภาษีที่กรมจัดเก็บ 

(๒) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ 

(๓) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่สาขาที่รับผิดชอบ  

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต  กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยยาสูบ  กฎหมายวาดวยไพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ
ภาษีที่กรมจัดเก็บ 

(๒) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ 
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๒ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่  ๑ - ๑๐  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

ดังตอไปนี้   
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บ  การตรวจสอบการปองกันและ

ปราบปราม   และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา 

(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา 

(๓) ใหการสนับสนุนชวยเหลือทางวิชาการ  ทางกฎหมาย  และทางเทคโนโลยีแกสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

(๔) ใหการสนับสนุนการดําเนนิงานดานการจัดเก็บภาษี  และดานการตรวจสอบ  ปองกันและ
ปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

(๕) เปนศูนยขอมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บของสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักตรวจสอบ  ปองกันและปราบปราม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตดวยระบบการวิเคราะหขอมูล   

การสืบสวน  การประมวลหลักฐาน  การตรวจสอบทางบัญชี  และการประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บ
เพิ่มเติม 

(๒) ดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีที่อยูในอํานาจหนาที่และการควบคุมของกรม 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ตรวจสอบและแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิตและโรงงานที่อยูในความควบคุม
ของกรมใหปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของกรม 

(๔) ศึกษา  ตรวจสอบ  และวิเคราะห  เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม 

(๕) เปนศูนยกลางวิทยุและส่ือสารของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๔ สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑ - ๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก   
(๒) พัฒนามาตรฐาน  หลักเกณฑ  วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ  เกี่ยวกับสินคา

และบริการสรรพสามิตที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก 
(๓) ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและประมวลผลการบริหารจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินคาและบริการ

สรรพสามิตที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก 
(๔) ดําเนินการกําหนดมูลคาของสินคาและบริการสรรพสามิตที่อยูในความรับผิดชอบ 

ของสํานักเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณภาษี 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๕ สํานักบริหารการคลังและรายได  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงินภาษีที่กรมจัดเก็บและเงินรายไดอื่น 
(๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับแสตมปและเครื่องหมายอื่นที่ใชแสดงการเสียภาษีที่กรมจัดเก็บ 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๖ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเสริมสรางวินัย  และการรักษาระบบ

คุณธรรม 



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมและบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรม 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ สํานักแผนภาษี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงสรางภาษีและระบบบริหารการจัดเก็บ

ภาษีของกรมสรรพสามิต 
(๒) ดําเนินการเชื่อมความสัมพันธทางดานระบบภาษีและประสานงานดานความชวยเหลือ

ดานการบริหารจัดเก็บภาษีจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ   
(๓) ดําเนินการวางแผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติงาน  ใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงและ

รัฐบาล   
(๔) จัดทําประมาณการหรือเปาหมายรายไดภาษีสรรพสามิต  รวมทั้งติดตามและประเมินผล

การจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานสรรพสามิตภาคที่  ๑ - ๙  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต   กระทรวงการคลัง   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังคงมีอยู  จนกวาจะมีประกาศรัฐมนตรีตามขอ  ๓  (๔)  (๕)  และ  (๖) - (๑๕)   
แหงกฎกระทรวงนี้  แลวแตกรณี 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


