
หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพากร   กระทรวงการคลัง   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  การเสนอแนะ  และการใช

นโยบายทางภาษีอากรเพื่อใหไดภาษีตามเปาหมายอยางทั่วถึง  และเปนธรรมเปนกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจ  และสังคม  และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวงการคลัง 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมสรรพากร  ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักบริหารกลาง 

(๒) สํานักกฎหมาย 



หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๔) สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๕) - (๑๖)  สํานักงานสรรพากรภาค  ๑ - ๑๒  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๑๗) สํานักงานตรวจสอบภาษีกลาง 

(๑๘) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑๙) สํานักบริหารการคลังและรายได 

(๒๐) สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส 

(๒๑) สํานกับริหารทรัพยากรบุคคล 

(๒๒) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 

(๒๓) สํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษี 

(๒๔) สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 

(๒๕) สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร 

(๒๖) สํานักวิชาการแผนภาษี 

(๒๗) สํานักสืบสวนและคดี 

(๒๘) สํานักอุทธรณภาษี 

ขอ ๔ ในกรมสรรพากร  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมให เกิดผลสัมฤทธิ์   มีประสิทธิภาพ   คุมคา   รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี

กรมสรรพากร  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕ ในกรมสรรพากร  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี

กรมสรรพากร  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๖ ในกรมสรรพากร   ใหมีกลุมบริหารการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว   

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมสรรพากร  โดยมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการและตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว 

(๒) วางแผนและกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว

อยางเปนระบบ  รวมทั้งพัฒนา  และปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวใหมีความโปรงใส  

และเทียบเทามาตรฐานสากล 

(๓) ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว 

(๔) กํากับและติดตามการดําเนินการของผูประกอบการในระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแก

นักทองเที่ยว 

(๕) บริหารจัดการฐานขอมูลเกี่ยวกับการคืนภาษี  และใหบริการรับชําระภาษีอากรคางของ 

คนตางดาวซ่ึงถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศ 

(๖) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๗ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่ 

มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 

(๓) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรูความกาวหนา  ขอมูลขาวสาร  และผลงาน

ของกรม 



หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(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) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาของกรมที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกอง 

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 



หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(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) ตรวจสอบธุรกิจหรือการประกอบการคาขนาดเล็กของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา 
(๓) สํารวจและติดตามแหลงภาษีอากรและผูมีหนาที่เสียภาษีอากร  เพื่อใหมีการเสียภาษีอากร

ที่ถูกตองตามกฎหมาย 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดภาษีอากรคาง 
(๕) ปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีสรรพากร 
(๖) ประชาสัมพันธและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๑ สํานักงานสรรพากรภาค  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหนาที่ในเขตทองที่ที่ รับผิดชอบ

ดังตอไปนี้ 
(๑) วางแผนและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามนโยบาย  

แผนงาน  และเปาหมายของกรม 
(๒) วางแผน  และควบคุมการดําเนินการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
(๓) กํากับ  ติดตาม  และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ   

ซ่ึงประกอบดวยสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย  
แผนงาน  และเปาหมายที่ไดกําหนดไว 



หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จาย  และหนังสือรับรองการมีถ่ินที่อยูใน

ประเทศไทยของผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและผูมีหนาที่นําสงภาษีอากรเปนภาษาอังกฤษ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีและพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 

(๖) ตอบขอหารือทางภาษีอากร 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาบุคคล  การเงิน  การบัญชี  

การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของสํานักงานสรรพากรภาค  สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่  และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

(๘) ปฏิบัติงานดานกรรมวิธีภาษีและดานสารสนเทศ  รวมทั้งเปนศูนยขอมูลการจัดเก็บภาษี

อากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

(๙) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนทางวิชาการแกสํานักงานสรรพากรพื้นที่  และ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักตรวจสอบภาษีกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบภาษีอากรทั่วราชอาณาจักร  กรณีที่มีการประกอบการครอบคลุมหลายพื้นที่  

กรณีที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีพิเศษ  และ

กรณีธุรกิจนอกระบบ  รวมทั้งการขยายผลจากการปราบปราม   และตรวจสอบของหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

(๒) ตรวจปฏิบัติการทั่วไป  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของใบกํากับภาษีทั่วราชอาณาจักร  

รวมทั้งประเมินเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูมีหนาที่ตองเสีย 

(๓) ประมวลขอมูล  เพื่อการตรวจสอบภาษีอากรสงใหหนวยงานสรรพากรทั่วราชอาณาจักร

ใชในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร 

(๔) จัดเตรียมแผนเพื่อเขาทําการตรวจคน  ยึด  หรืออายัดบัญชีเอกสาร  เพื่อการตรวจสอบ 

ภาษีอากร 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๓ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  เพื่อประโยชนในการบริหาร

จัดการสารสนเทศ  และใหบริการแกประชาชน 
(๒) เปนศูนยขอมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรม  และประยุกตเทคโนโลยี

สมัยใหมสําหรับการจัดเก็บภาษีอากร 
(๓) ใหการสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกหนวยงานของ

กรมซ่ึงปฏิบัติงานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๔ สํานักบริหารการคลังและรายได  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะของกรมที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสาํนักงานสรรพากรภาค 
(๒) รับชําระคาธรรมเนียม  คาปรับ  และรายไดอื่น ๆ  ตลอดจนเก็บรักษาเงินสด  และเช็ค 

ที่ไดรับการชําระดังกลาว   
(๓) ควบคุมการรับชําระภาษีอากรของธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร  ตลอดจน

ตรวจสอบความถูกตองของเงินภาษีอากรที่ชําระผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ระบบไปรษณีย  หรือระบบธนาคาร 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  
และภาษีเงินไดปโตรเลียม 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  กรณี
ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต  เงินรายไดแผนดินเพื่อชดใช 
เงินทดรองจายที่กรมศุลกากรจายคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มแกผูนําเขา  ผูสงออก  และเงินรายไดแผนดิน
ประเภทภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อโอนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

(๖) จัดพิมพและควบคุมการเบิกจายอากรแสตมป  ตลอดจนควบคุมและจัดเก็บอากร 
ตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 



หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๕ สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารงานในกระบวนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร  และการชําระภาษีผานทาง

อิเล็กทรอนิกส  ตลอดจนประเมินผลการบริหารงาน 
(๒) ใหบริการขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับภาษีสรรพากร  การย่ืนแบบแสดงรายการ 

ภาษีอากร  และการชําระภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส 
(๓) ใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหแกผูเสียภาษีอากรเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(๔) พัฒนาการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีอากรและชําระภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๖ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน

สรรพากรภาค  การเสริมสรางวินัย  และการรักษาระบบคุณธรรม 
(๓) ดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานบุคลากร  และทะเบียนประวัติบุคลากร 

ของกรมสรรพากร 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  และพัฒนาระบบการบริหารองคความรู   

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรม 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมและบุคคลภายนอก 

ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๗ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารการจัดเก็บภาษีอากร  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การกํากับดูแลผูเสียภาษีอากร

การเรงรัดภาษีอากรคาง  การตรวจสอบภาษีอากร  และการตรวจปฏิบัติการทางภาษีอากร  ตลอดจน
ประเมินผลการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และเปาหมายของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานกรรมวิธภีาษี  และพิจารณาคืนเงินภาษีอากร 



หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ดําเนินการวิเคราะหและตรวจสอบภาษีอากรกรณีการกําหนดราคาโอนของนิติบุคคล 

ขามชาติ 

(๔) ใหบริการทางกฎหมายรวมทั้งตอบขอหารือทางภาษีอากรแกผู เสียภาษีอากร  และ

ดําเนินคดีแกผูเสียภาษีอากรที่ชําระภาษีอากรไมถูกตอง 

(๕) ออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จาย  และหนังสือรับรองการมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย

ของผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและผูมีหนาที่นําสงภาษีอากร 

(๖) รับเร่ืองและพิจารณาอุทธรณภาษีอากร  ตลอดจนพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  

และการทุเลาภาษีอากรสําหรับผูเสียภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๘ สํานักมาตรฐานการกาํกับและตรวจสอบภาษี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนามาตรฐาน   หลักเกณฑ   วิธีการ  และข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกระบบงาน  

ซ่ึงเกี่ยวกับระบบงานการกํากับดูแล  การตรวจปฏิบัติการ  และการตรวจสอบภาษีอากร 

(๒) กําหนดกลยุทธ  แผนงาน  เปาหมายบริหารงาน  ติดตามและประเมินผลในทุกระบบงาน

ตาม  (๑) 

(๓) กํากับ  ติดตามประเมินผล  และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานสรรพากรใหเปนไป

ตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรฐาน  หลักเกณฑ  วิธีการ  และข้ันตอนที่กําหนดของทุกระบบงานตาม  (๑) 

(๔) ดําเนินการเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชกับงานทุกระบบตาม  (๑) 

(๕) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุนทางวิชาการ  และวิธีการปฏิบัติงานแกหนวยงาน

สรรพากร 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๙ สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนามาตรฐาน   หลักเกณฑ   วิธีการ  และข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกระบบงาน   

ซ่ึงเกี่ยวกับระบบงานกรรมวิธีภาษี  การเงินและการบัญชีสรรพากร  การหักภาษี  ณ  ที่จาย  และคืนภาษี  

การเรงรัดภาษีอากรคาง  รวมทั้งงานรายไดของสวนทองถิ่น 



หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) กําหนดกลยุทธ  แผนงาน  เปาหมายบริหารงาน  ติดตามและประเมินผลในทุกระบบงาน
ตาม  (๑) 

(๓) กํากับ  ติดตามประเมินผล  และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานสรรพากรใหเปนไป
ตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรฐาน  หลักเกณฑ  วิธีการ  และข้ันตอนที่กําหนดของทุกระบบงานตาม  (๑) 

(๔) ดําเนินการเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชกับทุกระบบงานตาม  (๑) 
(๕) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุนทางวิชาการ  และวิธีการปฏิบัติงานแกหนวยงาน

สรรพากร 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๒๐ สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดคุณสมบัติและดําเนินการเพื่อสรรหาผูสอบบัญชีภาษีอากร 
(๒) กําหนด  ปรับปรุง  และพัฒนา  หลักเกณฑ  มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของผูตรวจสอบและรับรองบัญชี 
(๓) จัดใหมีการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมสําหรับผูตรวจสอบและรับรองบัญชี  
(๔) ตรวจสอบ   กํากับ   และควบคุมการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบและรับรองบัญชี 

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
(๕) จัดทําเอกสารและเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูตรวจสอบและรับรองบัญชี  นิติบุคคล   

และผูสนใจทั่วไป 
(๖) กําหนดแผนงาน  เปาหมาย  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผูตรวจสอบและ

รับรองบัญชี 
(๗) ดําเนินการเพื่อเปนศูนยขอมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบและ 

รับรองบัญชีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร 
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๒๑ สํานักวิชาการแผนภาษี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายภาษีอากรดานภาษีสรรพากรใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงการคลัง 



หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา 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) พัฒนาและกําหนดงบประมาณรายจายของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผน 

ของกรม 

(๙) ประสานการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกอื่น ๆ  เพื่อการบูรณาการขอมูล

ผูประกอบการเขาดวยกัน 

(๑๐) วางแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติงาน  และประเมินผลเกี่ยวกับการสํารวจแหลงภาษีอากร 

(๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๒๒ สํานักสืบสวนและคดี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กํากับ  ติดตาม  และควบคุมการปฏิบัติงานคดี  การบังคับทางปกครอง  การสืบสวน  และ

การตรวจคน 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินคดี  การบังคับทางปกครอง  การสืบสวน  

และการตรวจคน 

(๓) ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  คําส่ัง  และคําพิพากษาศาล  เพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาการปฏิบัติงานคดี  การบังคับทางปกครอง  การสืบสวน  และการตรวจคน 



หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร  รวมทั้งตรวจคนและยึดเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว 

(๕) สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 

(๖) พิจารณาดําเนินคดี  แกตางคดีทั่วราชอาณาจักร  และดําเนินการเกี่ยวกับการระงับ 

ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

(๗) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุนทางวิชาการ  และวิธีการปฏิบัติงานแกหนวยงาน

สรรพากร 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๒๓ สํานักอุทธรณภาษี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร  และการพิจารณา 

งดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

(๒) กํากับ  ติดตาม  และควบคุมการปฏิบัติงานอุทธรณภาษีอากร  และการงดหรือลดเบี้ยปรับ

เงินเพิ่ม 

(๓) วิเคราะหผลการวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  คําพิพากษาศาลฎีกา  

และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาอุทธรณใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณภาษีอากร 

(๕) พิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

(๖) ใหคําปรึกษาแนะนํา  สนับสนุนทางวิชาการและวิธีการปฏิบัติงานแกหนวยงานสรรพากร 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๒๔ ใหสํานักงานสรรพากรภาค  ๑ - ๑๒  สํานักงานสรรพากรพื้นที่  และสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขา  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

เปนสํานักงานสรรพากรภาค  ๑ - ๑๒  สํานักงานสรรพากรพื้นที่  และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา   



หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ตามกฎกระทรวงนี้  จนกวาจะมีประกาศรัฐมนตรีตามขอ  ๓  (๓)  (๔)  และ  (๕)  -  (๑๖)  แหงกฎกระทรวงนี้  

แลวแตกรณี 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

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


