


 
คํานํา 

 
  เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ไดประกาศใชมาตรฐานตําแหนงท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรา 48 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ประกอบดวยตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญ 4 ประเภท ไดแก ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร   
โดยใหสวนราชการแตงต้ังขาราชการดํารงตําแหนงท่ีกําหนดใหม 
 
  ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงไดจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในหนาท่ีราชการ  
(Career Path)  ซ่ึงประกอบดวยแผนเสนทางความกาวหนาในราชการของตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ประเภทวิชาการ และมาตรฐานตําแหนงตางๆ  เพ่ือแสดงใหขาราชการของกรมสรรพสามิตมองเห็น
เสนทางความกาวหนาในตําแหนงของตนเองและเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงตางๆ 
สามารถกําหนดความกาวหนาในหนาที่ราชการได  รวมถึงยังเกิดประโยชนตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลในการกําหนดแผนงานตางๆ เชน แผนพัฒนาขาราชการและแผนบรรจุแตงต้ังทดแทน เปนตน  
โดยในปงบประมาณ 2553  กรมสรรพสามิตไดจัดทํามาตรฐานตําแหนงในระยะแรกประกอบดวย
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ระดับชํานาญการบางตําแหนง  โดยยึดถือตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง กรอบโครงสรางอัตรากําลัง 
ภารกิจความรับผิดชอบของหนวยงานและขาราชการเปนหลัก ประกอบกับแบบธรรมเนียมปฏิบัติ 
ในการแตงต้ัง กรมสรรพสามิตหวังเปนอยางยิ่งวา แผนเสนทางความกาวหนาในราชการท่ีไดจัดทําข้ึน
จะเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรกรมสรรพสามิตและหนวยงานตางๆ  

 
 
 

กรมสรรพสามิต 
กันยายน  2553 



นายชางไฟฟา จ.พ.สื่อสาร
นายชางเครื่องกล จ.พ.เผยแพรฯ
นายชางศิลป จ.พ.โสตทัศนศึกษา
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ตัวอยางแผนเสนทางความกาวหนาในราชการ  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิต (วุฒิปริญญาตรี)
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คําอธิบายประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และแนวทางการเขาสูตําแหนง 
   

  ตําแหนงขาราชการภายในกรมสรรพสามิต แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
1.  ตําแหนงประเภทบริหาร (Executive Positions)  ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานในฐานะที่เปนหัวหนาสวนราชการ 

หรือรองหัวหนาสวนราชการ  มี 2 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน Primary Level (s1) ไดแก ตําแหนงรองอธิบดี 
ข.  ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง Higher Level (s2) ไดแก ตําแหนงอธิบดี 

2.  ตําแหนงประเภทอํานวยการ (Managerial Positions) ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการ 
ที่ต่ํากวาระดับกรม เชน ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ตําแหนงผูอํานวยการสํานกังานสรรพสามิตภาค ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่ ตําแหนง
เลขานุการกรม ตําแหนงผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2 ประเภท แตละประเภทมี 2 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภทอํานวยการ (Management) 
     - ประเภทอาํนวยการระดับตน Primary Level (M1) ไดแก ตําแหนงเลขานุการกรม ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่ 
     - ประเภทอํานวยการระดับสูง Higher Level (M2) ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานกัตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม   
        ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10  ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่ที่มีปริมาณงานสูง 
ข.  ตําแหนงประเภทอํานวยการเฉพาะดาน (Management in Specific Field)  
     - ประเภทอํานวยการเฉพาะดานระดับตน Primary Level (M1) ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     - ประเภทอาํนวยการเฉพาะดานระดับสูง Higher Level (M2) ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได  
        ตําแหนงผูอํานวยการสํานักแผนภาษี ตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ตําแหนงผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนา 
        การจัดเก็บภาษี 1-2 
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3.  ตําแหนงประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ใชความรูในทางวิชาการ ซึ่ง ก.พ. 

กําหนดวาตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ มี 5 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ Practitioner Level (K1) ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชความรู    
     ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
ข.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ Professional Level (K2) ไดแก 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ  
        ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก 
      - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ  
         ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก เชน ตําแหนงหัวหนางาน  
         ตําแหนงหัวหนาฝาย ตําแหนงหัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และตําแหนงผูควบคุมโรงงาน 
ค.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ Senior Professional Level (K3)   ไดแก 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก 
        ในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 
      - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ  
         ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 
     เชน ตําแหนงหัวหนาสวน และตําแหนงหัวหนาฝาย 
ง.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ Expert Level (K4) ไดแก ตําแหนงที่ตองดําเนินการศึกษา วิจัยสั่งสมความรูหรือ 
     ผลการศึกษาวิจัยในลกัษณะตางๆ เพื่อใหมีการคนควาอางอิงตอไปได และสอนฝกอบรม หรือเผยแพรความรูในระดับกรม ดังตอไปนี้ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ 
        ในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง 
        เชน ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป (วิศวกรเชี่ยวชาญ) กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  
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        ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคา (นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ) กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ    
        เฉพาะดานวิชาการภาษี (นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายสรรพสามิต (นิติกรเชี่ยวชาญ)   
        ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี (นิติกรเชี่ยวชาญ)  ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิต 
        เชี่ยวชาญ) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบภาษี (นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ) และตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
        การตรวจสอบสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิตเชี่ยวชาญ) 
จ.  ตําแหนงประเภทวิชาการการระดับทรงคุณวุฒิ Advisory Level (K5) ไดแก ตําแหนงที่ตองดําเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรูหรือ 
     ผลการศึกษาวิจัยในลกัษณะตางๆ เพื่อใหมีการคนควาอางอิงตอไปได และสอนฝกอบรม หรือเผยแพรความรูในระดับกระทรวง   
     และระดับชาติ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู ความสามารถ ประสบการณและผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ  
         เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ  และ 
         มีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบาย กระทรวงหรือระดับชาติ ไดแก ตําแหนงที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี   
         (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) และตําแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะหนโยบาย   
         และแผนทรงคุณวุฒิ) 

4.  ตําแหนงประเภททั่วไป (General Positions) ไดแก ตําแหนงซึ่งมิใชตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ และประเภทวิชาการ  
แตเปนตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งเนนการใชทักษะ ฝมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบ และ 
คุณภาพของงานเปนหลัก มี 4 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน Operational Level (O1) ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งปฏิบัติงานตาม  
     แนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
ข.  ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน Experienced Level (O2) ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 
        ที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก 
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          - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ    
        ประสบการณ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก เชน ตําแหนงหัวหนางาน  
        และตําแหนงผูควบคุมโรงงาน 
ค.  ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส Senior Level (O3) ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานคอนขางสูง  
        ในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรืองานที่ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยากมาก 
     - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ  
        ประสบการณ และความชํานาญงานคอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา 
        ที่คอนขางยากมาก เชน ตําแหนงหัวหนาสวน ตําแหนงหัวหนาฝาย และตําแหนงหัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
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แนวทางการเขาสูตําแหนง 
  แนวทางการเขาสูตําแหนงประเภทตางๆ เปนไปตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ที่กําหนดไว 
ดังนี้ 
  “มาตรา 63  การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตาง
กระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ...”  โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวปฏิบัติไว ดังนี้ 
  การยาย 
  - ตองยายไปดํารงตําแหนงในประเภทและระดับเดียวกัน 
  - การยายไปในระดับที่ต่ํากวาเดิมจะกระทํามิได เวนแตไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยายของกรมสรรพสามิต  ตองปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบันอยางนอย 1 ป  โดยยื่นคํารองขอยายตามแบบที่กําหนด
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
  เพื่อประโยชนในการยาย ยายสับเปลี่ยน หรือรับโอน หรือบรรจกุลับภายในกรมสรรพสามิต ก.พ. มีมติจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ดังนี้ 
 

ตําแหนงประเภททั่วไป 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 
เจาพนักงานสรรพสามิต 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานพัสดุ 
เจาพนักงานเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

นายชางศิลป
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 

เจาพนักงานสื่อสาร 
นายชางไฟฟา 
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

นายชางเทคนิค นายชางเครื่องกล นายชางโยธา 
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ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 

นักวิชาการภาษี
นักวิชาการสรรพสามิต 
นักตรวจสอบภาษี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการพัสดุ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักประชาสัมพันธ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นิติกร นักวิทยาศาสตร นักวิชาการคอมพิวเตอร 

กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8 กลุมที่ 9 กลุมที่ 10 
บรรณารักษ วิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล 

 
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยาย ยายสับเปลี่ยน หรือรับโอน หรือบรรจกุลับ มีดังนี้ 

-  ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  จะพิจารณาผูยื่นคํารองขอยายที่มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะขอยายหรือไม 

 -  ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป นอกจากจะพิจารณาวุฒิการศึกษาแลว  
จะพิจารณาวาเปนผูดํารงตําแหนงในกลุมตําแหนงที่ ก.พ. มีมติกําหนดหรือไม 

   กรณีดํารงตําแหนงภายในกลุมตําแหนงที่ ก.พ. มีมติกําหนด พิจารณายายไดทันที 
   กรณีดํารงตําแหนงตางกลุมตําแหนงที่ ก.พ. มีมติกําหนด พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ความรู ความสามารถ  

     ความเหมาะสมในการยาย โดยจะตองจัดทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ประกอบการพิจารณายาย 
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การยายไปดํารงตําแหนงตางประเภท 
- การยายจากตําแหนงประเภททั่วไป ไปดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตองเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
- กรณีจะใชผลการสอบแขงขันมาบรรจุภายในกรมสรรพสามิตตองอยูในเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
  กรณีเดิมระดับ 1-2 และระดับปฏิบัติงาน 

1. เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. มีการเรียกบรรจถุึงลําดับที่โดยมีหลักฐานมาแสดง 
3. เปนการเรียกบรรจุในบญัชีหลัก (ไมใชการขอใชบัญชี) 
4. มีชื่อตําแหนงตรงกับตําแหนงภายในกรมและกรมมีตําแหนงวางรองรับ 

  กรณีเดิมระดับ 3-5 หรือระดับชํานาญงาน 
1. เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีหลักฐานมาแสดง 
2. กรณีชื่อตําแหนงในบัญชีหลักตรงกับตําแหนงภายในกรมสรรพสามิต และมีตําแหนงวางบรรจุไดทันที 
3. กรณีชื่อตําแหนงในบัญชีหลักไมตรงกับตําแหนงภายในกรมสรรพสามิต ตองผานการคัดเลือกภาค ข. ใหม  
    และทดลองปฏิบัติงาน 1 เดือน  หลังการบรรจุตองปฏิบัติงานอยางนอย 1 ป จึงจะสามารถยายไปดํารงตําแหนงอื่นๆ ได 

- การยายจากตําแหนงประเภทวิชาการ ไปดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
            ประเภททั่วไประดับตางๆ และเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไปมากอน  
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  การเลื่อน 
  ประเภททั่วไป  

ระดับปฏิบัติงาน เปนระดับชํานาญงาน  
  1. ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดแก 
 - วุฒิการศึกษา 
 - เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 
      วุฒิ ปวช. ไมนอยกวา 6 ป 
      วุฒิ ปวท. ไมนอยกวา 5 ป 
      วุฒิ ปวส. ไมนอยกวา 4 ป 
 - ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะเลื่อนอยางนอย 1 ป 
 2. ตองมีคุณสมบัติอื่นที่ ก.พ. กําหนด 
  - ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง อยางนอย 1 ป 
  - มีระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูลตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
      วุฒิ ปวช. ไมนอยกวา 8 ป 
      วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป ไมนอยกวา 7 ป 
      วุฒิ ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป ไมนอยกวา 6 ป 
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  - กรมสรรพสามิตจะแจงใหขาราชการเกี่ยวของทราบลวงหนาเพื่อจัดทําแบบประเมินคางานเพื่อปรับระดับตําแหนงเปนระดับชํานาญงาน 
  - รวบรวมแบบประเมินคางานเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ 
  - เมื่อไดรับอนุมัติแลว จะแจงใหขาราชการทราบเพื่อสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อดํารงตําแหนงในระดับชํานาญงาน 
  - เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่คณะกรรมการประเมินมีมติและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติ 
                           ทุกประการครบถวน 
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ระดับชํานาญงาน เปนระดับอาวุโส  

  1. ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดแก 
 - วุฒิการศึกษา 
 - เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานมาแลวไมนอยกวา 6 ป 
 - ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะเลื่อนอยางนอย 1 ป 
 2. กรมสรรพสามิตจะดําเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด โดยวิธีการสอบ 
 3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  จะแตงตั้งไดตั้งแตวันที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
 

ระดับอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) เปนระดับอาวุโส (ระดับ 8 เดิม) ตําแหนงหัวหนาสวน 
  1. ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 6 ป  
 2. กรมสรรพสามิตจะดําเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่กําหนด  
 3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  จะแตงตั้งไดตั้งแตวันที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 
ประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ  

  1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 
  2.  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 
      วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
      วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป 
      วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
 3.  ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  
                        และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 4.  มีระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูลตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
                          วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
     วุฒิปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป 
     วุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 - กรมสรรพสามิตจะแจงใหขาราชการเกี่ยวของทราบลวงหนาเพื่อจัดทําแบบประเมินคางานเพื่อปรับระดับตําแหนงเปนระดับชํานาญการ 
 - รวบรวมแบบประเมินคางานเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ 
 - เมื่อไดรับอนุมัติแลว จะแจงใหขาราชการทราบเพื่อสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ 
 - เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่ไดรับผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนโดยไมตอง 
                      แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคญัของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
การแตงตั้งระดับชํานาญการพิเศษ 
1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 

  2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
  2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
  2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

  2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
  2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

 3.  ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ  
                        ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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  4.  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่จะแตงตั้งรวมกับสายงานที่เกี่ยวของ 
                        หรือเกือ้กูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
    4.1  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
  4.2  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
  4.3  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
  5.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิตจะแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับ          
                        คัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
 6.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่ไดรับผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนโดยไมตอง 
                        แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

การแตงตั้งระดับเชี่ยวชาญ 

 1.  มีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 
 2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ 
          3.  ปฏิบัติงานในสายงานที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ 
                        ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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  4.  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่จะแตงตั้งรวมกับสายงานที่เกี่ยวของ 
                       หรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  4.1  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   
  4.2  ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
  4.3  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
  5.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลังจะแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับ          
                        คัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
 6.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินและผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณ  
                        โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

การแตงตั้งระดับทรงคุณวุฒิ 

 1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 
  2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

2.1  ประเภทบริหาร ระดับสูง 
2.2  ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป   
2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป   
2.4  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
2.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญไมนอยกวา 2 ป 
2.6  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

 และ 
   3.  ปฏิบัติงานในสายงานที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ 
                        และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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  4.  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่จะแตงตั้งรวมกับสายงานที่เกี่ยวของ 
                        หรือเกือ้กูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  4.1  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 10 ป   
  4.2  ปริญญาโท ไมนอยกวา 8 ป   
  4.3  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 6 ป  
  5.  ผานการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลังจะแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับ          
                        คัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
 6.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินและผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณ  
                        โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

การแตงตั้งตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 
1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
     1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
     1.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
     1.3  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 3 ป    
     1.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
และ   
2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
    แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
3.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 
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การแตงตั้งตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง 
1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
   1.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 
 1.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป 
 1.4  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) รวมกันไมนอยกวา 4 ป   
 1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 
 1.7 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 4 ป 
 1.8  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 แลวแตกรณี  
           ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
และ   
2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
     แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
3.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งจาก 
     ปลัดกระทรวงการคลัง 
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การแตงตั้งประเภทอํานวยการ ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานระดับตน 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการคอมพิวเตอรตน (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ  
และ 

 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
2.1   ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
2.3  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2  แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานของตําแหนงที่แตงตั้ง ตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 

 4.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
                        แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

5.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 
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การแตงตั้งประเภทอํานวยการ ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานระดับสูง 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการเงินและบัญชีสูง (ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได) 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานนิติการสูง (ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย) 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการภาษีสูง (ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี) 
1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  หรือสายงาน 
     นิติการปฏิบัติการ  หรอืสายงานวิชาการภาษีปฏิบัติการแลวแตกรณี 
และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
   2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป 
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 
 2.6  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

  และ   
3.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
     แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
4.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งจาก 
     ปลัดกระทรวงการคลัง 
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 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงนักบริหารระดับตน  

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง มาแลว  ดังตอไปนี้ 
  1.1  ประเภทบริหาร ระดับตน   
  1.2  ประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา 2 ป 
  1.3  ประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา 2 ป หรือตําแหนงประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลว 
                               ไมนอยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   
  และ 
  2.  ผานการอบรมหลักสตูรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลกัสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติ 
                        เสมือนไดผานการอบรมหลักสตูรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. และผานการประเมินสมรรถนะตามที่ ก.พ. กําหนด 
  3.  ผานการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารระดับสูง 

 1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง มาแลว  ดังตอไปนี้ 
1.1  ประเภทบริหาร ระดับสูง 
1.2  ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป   
1.3  ประเภทบริหาร ระดับตน และประเภท อํานวยการ รวมกันไมนอยกวา 3 ป   
1.4  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  มาแลวไมนอยกวา 2  ป  หรือตําแหนงประเภทอื่น 

                               ที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารง 
                               ตําแหนงขางตน รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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1.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3  แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   

 และ 
2.  ผานการอบรมหลักสตูรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลกัสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติ 

                        เสมือนไดผานการฝกอบรมหลกัสูตรนักบรหิารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หากยังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน  
                        จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ในกรณีที่เปนผูดํารงตําแหนงตาม 1.4  
                        หรือ 1.5 ตองผานการประเมินสมรรถนะหลักการบริหารของสํานักงาน ก.พ.  
  3.  ผานการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 

 
ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตจึงไดจัดทํามาตรฐานตําแหนงขาราชการตั้งแตระดับหัวหนาฝายขึ้นไป  เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหขาราชการ

ไดรับทราบและเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงตางๆ ตามรายละเอียดในภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



สารบัญ 
 

หนวยงาน/ตําแหนง                 หนา 

กลุมตรวจสอบภายใน 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)      1 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ)    4 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  

หัวหนากลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค         7 

(ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป) 

หัวหนาสวนตรวจสอบทางเทคนิค (วิศวกรชํานาญการพิเศษ)     10 

หัวหนาสวนควบคุมโรงงาน (วิศวกรชํานาญการพิเศษ)      13 
หัวหนาสวนมาตรฐานการออกแบบ (วิศวกรชํานาญการพิเศษ)     16 

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 
หัวหนากลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง (ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคา)   19 

หัวหนาสวนวิเคราะห 1 (นกัวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ)      22 

หัวหนาสวนวิเคราะห 2 (นกัวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ)      25 

หัวหนาสวนวิเคราะห 3 (นกัวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ)      28 

สํานักงานเลขานุการกรม   

 เลขานุการกรม (ผูอํานวยการระดับตน)        31 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ        33 

(ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการคอมพิวเตอร) 

หัวหนาสวนสวนนโยบายและบริหารสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ) 36 

หัวหนาสวนสวนระบบสารสนเทศและบริการ (นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ)  39 

หัวหนาสวนสวนพัฒนาระบบงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ)   42 

หัวหนาสวนสวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย (เจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอรอาวุโส)  45 

สํานักบริหารการคลังและรายได  
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได  (ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการเงินและบัญชี) 48 

หัวหนาสวนบริหารบัญชีและงบประมาณ (นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ)  51 

หัวหนาสวนบริหารการเบิกจาย (นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ)   54 

หัวหนาสวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส       57 

(นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ) 



- 2 – 

 

หัวหนาสวนจัดหาและบริหารแสตมป (นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ)   60 

หัวหนาสวนบริหารการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ)     63 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล       66 

หัวหนาสวนอัตรากําลังและระบบงาน (นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)   68  

หัวหนาสวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง (นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)   71 

หัวหนาสวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)  74 

หัวหนาสวนบริหารงานฝกอบรม (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)    77 

- หัวหนาฝายฝกอบรม 1 (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)     80 

หัวหนาสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)  83 
หัวหนาสวนวินัยและจริยธรรม (นิติกรชํานาญการพิเศษ)      86 

สํานักแผนภาษี 
ผูอํานวยการสํานักแผนภาษ ี(ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการภาษี)    89 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิชาการภาษ ี(นักวิชาการภาษีเช่ียวชาญ)     92 

หัวหนาสวนพัฒนาโครงสรางภาษ ี(นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ)      96 

หัวหนาสวนแผนภาษี (นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ)       99 

หัวหนาสวนสรางและพัฒนาแบบจาํลอง (นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ)            102 

หัวหนาสวนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน (นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ)  105  
หัวหนาสวนตดิตามและประเมินผล (นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ)   108 

สํานักกฎหมาย 
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย (ผูอํานวยการเฉพาะดานนิตกิาร) 111 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานกฎหมายภาษีสรรพสามิต (นิตกิรเช่ียวชาญ) 114 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดีสรรพสามิต (นิติกรเช่ียวชาญ) 117 

หัวหนาสวนกฎหมายและระเบียบ  (นิติกรชํานาญการพิเศษ) 120 

หัวหนาสวนคดี (นติิกรชํานาญการพิเศษ) 122 

หัวหนาสวนอุทธรณ (นิติกรชํานาญการพิเศษ) 125 

หัวหนาสวนพิสูจนและจัดการของกลาง (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 128 

สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 131 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบภาษ ี(นักตรวจสอบภาษีเช่ียวชาญ) 133 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิตเช่ียวชาญ) 137 
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หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม 140 

(นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 

- หัวหนาฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 143 

  หัวหนาสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1 (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 146 

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถยนตและเรือ) 152 

   (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (จักรยานยนต แบตเตอร่ี น้าํหอม และโทรคมนาคม)  152 

   (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เคร่ืองปรับอากาศ หินออนและหินแกรนิต)  152 

   (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 

หัวหนาสวนตรวจสอบภาษแีละสืบสวน 2 (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 149 

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน  (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน)  152 

 (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (สนามมา สนามกอลฟ แกวเลดคริสตัล อาบอบนวดและดิสโกเธค)  152 

   (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน  (เคร่ืองดื่มและเคร่ืองขายเคร่ืองดื่ม)  152 

   (นักตรวจภาษีชํานาญการพิเศษ) 

หัวหนาสวนปองกันและปราบปราม 1 (นกัวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ) 155 

- ฝายปองกันและปราบปราม 1 161       

   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ) 

- ฝายปองกันและปราบปราม 2  161 

   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ) 

- ฝายปองกันและปราบปราม 3 161 

   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ)  
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- ฝายปองกันและปราบปราม 2  161 

   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ) 

- ฝายปองกันและปราบปราม 3 161 
   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ) 
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   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ) 
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   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 
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   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 

- หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจดัเก็บภาษ ี(บุหร่ีซิกาแรต)  192 

   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ)  

- หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจดัเก็บภาษ ี(ยาสูบ นอกจากบุหร่ีซิกาแรต ยาเสน ใบยาสูบ ไพ)  192 
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- หัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจดัเก็บภาษี (แกว พรม เคร่ืองสําอาง สนามมา ฯ)  182 

   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 
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   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 

- หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจดัเก็บภาษี (แกว พรม เคร่ืองสําอาง สนามมา ฯ)  192 

   (นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 
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(นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 
- หัวหนาฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 226 

(นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 
- หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจดัเก็บภาษ ี 231 

(นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ) 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                           หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีรับผิดชอบการบริหาร ควบคุม ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต และใหคําปรึกษา แนะนํา กฎระเบียบตางๆ แกหนวยรับตรวจ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย
สาขาวิชา ดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวชิาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
           ท่ี ก.พ. กําหนด 

 และ 
3.  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา   
     เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง

หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 
 
สมรรถนะตามสายงาน 

การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ       ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด หรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารและ
กระบวนการทํางานของกรมใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน มุงผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของกรมใหมีประสิทธิภาพ คุมคาในเชิงภารกิจ กอใหเกิดประโยชน
และตอบสนองความตองการของประชาชนผูมาใชบริการ พิจารณา เสนอแนะใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารราชการในกรมสรรพสามิต ติดตามและแกไขปญหาในการดําเนินการหลังการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนกรรมการ
หรือคณะทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบและอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
           ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด  
     เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง 

หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 
 
สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง              ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป    
     กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค                                      
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   วิศวกรเช่ียวชาญ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ         
         รับผิดชอบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารงานท่ัวไป  
สวนตรวจสอบทางเทคนิค สวนควบคุมโรงงาน และสวนมาตรฐานการออกแบบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรปฏิบติัการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
    1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา   

 วิศวกรรมศาสตร ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ 
 ตําแหนงนี้ได 

    1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
 ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
 ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

   1.3   ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
 ตําแหนงนี้ได      

    1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
 ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
 2.5  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 
            และเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด 
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     และ 
3.  ปฏิบัติงานวิศวกรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน
และผลงานซ่ึงมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ
ผลงาน และไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 4 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 
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สมรรถนะตามสายงาน 
การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การใสใจและพัฒนาผูอื่น      ระดับ 4 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง        หัวหนาสวนตรวจสอบทางเทคนิค 
    กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 
ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 
ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับการติดต้ังและตรวจสอบ
อุปกรณทางเทคโนโลยี เพ่ือควบคุมการจัดเก็บภาษี  ควบคุม ดูแล การทํางานของอุปกรณและ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบ การบํารุงรักษา การซอมแซมอุปกรณใหใชงาน
ไดดีอยูเสมอ  การจัดทําทะเบียนประวัติ เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี และภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการจัดเก็บภาษี เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหใชงาน ศึกษา
และพัฒนาวิธีการทํางาน และศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือนํามา 
ใชประโยชนในการจัดเก็บภาษี พิจารณารางระเบียบ แนะนํา และตอบขอหารือในสวนท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรปฏิบติัการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร 
ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร 
ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรอืคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   
ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ       
ตําแหนงนี้ได 

และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
           ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานวิศวกรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง 
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 
สมรรถนะตามสายงาน 
การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 3 
ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ      ระดับ 3 



 
13

มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง         หัวหนาสวนควบคุมโรงงาน  
      กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับการสํารวจและตรวจสอบการ 
ขออนุญาตดําเนินการเก่ียวกับโรงงานสุรา เอทานอล และสินคาอื่นๆ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พิจารณาดําเนินการติดต้ัง สํารวจ ตรวจสอบ เครื่องมือวัดและอุปกรณ ควบคุม กํากับ ดูแล การใชงาน
ของเครื่องมือวัดและอุปกรณ การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และใหความเห็นในการซอมแซม
เครื่องมือวัดและอุปกรณใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดี จัดทําทะเบียนประวัติเครื่องมือวัด และ
อุปกรณ ตรวจวัดและตรวจสอบปริมาตรภาชนะบรรจุสุรา เอทานอล และสินคาอื่นท่ีเสียภาษี
สรรพสามิต สํารวจและตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ําสุรา เอทานอล และสินคาอื่นท่ีเสียภาษี
สรรพสามิต พิจารณา ตรวจสอบคุณลักษณะรถยนต ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต การพิจารณา
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ และสินคาท่ีเสียภาษีสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรปฏิบติัการอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ 
ไดรับปริญญาตรีหรือคณุวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร 

ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ไดรับปริญญาโทหรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ในทาง
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ไดรับปริญญาเอกหรอืคณุวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร 
ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ       
ตําแหนงนี้ได 
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     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 
            และเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานวิศวกรรม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 
     กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป      
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
     วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง 
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 
สมรรถนะตามสายงาน 
การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 3 
ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ      ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง         หัวหนาสวนมาตรฐานการออกแบบ 
      กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับการพิจารณาวางโครงการและ
แผนงานการออกแบบและกอสราง สิ่งกอสรางของกรม  พิจารณาและตรวจสอบการออกแบบอาคาร 
สิ่งกอสรางของกรม และโรงงานท่ีอยูในความควบคุม การสํารวจบริเวณท่ีจะทําการกอสราง กําหนด
มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการกอสราง และการประมาณราคาสิ่งกอสราง ตรวจสอบ วิเคราะห 
เพ่ือเสนอความเห็น หรือเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม รวมดําเนินการรางสัญญา
งานกอสรางตางๆ ควบคุมการกอสรางในดานวิศวกรรม การตรวจรับงาน หรือการตรวจการจาง 
ในสวนท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรปฏิบติัการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

ไดรับปริญญาตรีหรือคณุวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร 
ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ไดรับปริญญาโทหรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ในทาง
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ไดรับปริญญาเอกหรอืคณุวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร 
ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ       
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
           ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานวิศวกรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 
     กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป      
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 
การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 3 
ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ      ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง              ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคา 
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 

 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิทยาศาสตรเช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิารและควบคุมการปฏิบัติงานของกลุมงานวิเคราะหสินคา
และของกลาง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
       กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

หรือสาขาวิชาใดสาขาหลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวา 
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได           

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
       กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

หรือสาขาวิชาใดสาขาหลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏบิัติ หรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวา 
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
       กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

หรือสาขาวิชาใดสาขาหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวา 
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได           

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

          และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป  
  2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
 2.5  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 
            และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 
     และ 
3.  ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน
และผลงานซ่ึงมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ
ผลงาน และไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  

 
มาตรฐานและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 4 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 4 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ       ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนวเิคราะห 1  
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนา ท่ีความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 
ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ตรวจสอบ
กรรมวิธีการผลิตสุรา การใชวัตถุดิบ  สุราทุกชนิด เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษี การตรวจวิเคราะห
เพ่ือควบคุมคุณภาพสุราทุกชนิด เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา การตรวจ
วิเคราะหเช้ือจุลินทรียและวิเคราะหคุณภาพสุราท่ีขอใชเครื่องหมายรับรองคุณภาพสุรา การออก
ใบรับรองสุราวาปลอดภัยสําหรับผูบริโภค การตรวจพิสูจนสุรา ของกลางท่ีกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ.2493 การตรวจวิเคราะหสารแปลงสภาพและแอลกอฮอลแปลงสภาพ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตใหใชแอลกอฮอลในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะหน้ําหอม เพ่ือประโยชน 
ในการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบความถูกตองของแอลกอฮอลมิเตอร การตรวจวิเคราะหสุรา 
ท่ีเสื่อมสภาพในกรณีท่ีขอคืนภาษี การตรวจวิเคราะหคุณภาพสุราโดยใชรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ี 
เพ่ือชวยแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพสุรา การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาการตรวจวิเคราะห
สินคาเพ่ือตอบสนองในการจัดเก็บภาษี การตรวจปราบปราม และการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
กรมสรรพสามิต รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ ประชาสัมพันธ จัดสัมมนาและการประชุม 
เชิงวิชาการ และเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสินคา วิธีการตรวจวิเคราะห และความรู
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนประโยชนแกหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต สวนราชการอื่น 
ท่ีเกี่ยวของ ผูประกอบอุตสาหกรรม ประชาชนท่ัวไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
           ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 
     กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิตจะ 
     แตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการ 
     ตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงานซ่ึง  
     มีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
     วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การดําเนินการเชิงรุก                          ระดับ 3 
ความยืดหยุนผอนปรน        ระดับ 3 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนวเิคราะห 2 

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานดานการตรวจวิเคราะหและพิจารณาคุณสมบัติ

ของสินคาประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ. 2527 เพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี การตรวจพิสูจนสินคาน้ํามันของกลางเพ่ือการตรวจ

ปราบปราม  การตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ  และกรรมวิธีการผลิตน้ํามัน

และผลิตภัณฑน้ํามัน เพ่ือการลดหยอนภาษี/ยกเวนภาษี การศึกษาและพิจารณาเพื่อกําหนดคุณสมบัติ

ของสาร  Marker  และตรวจวิเคราะหสาร  Marker  การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อกําหนดหลักเกณฑ

และมาตรฐานเกี่ยวกับสินคาน้ํามันและพลังงานทดแทน  และการดําเนินงานระบบประเมินคุณภาพ 

เพ่ือใหผลการทดสอบเปนที่นาเช่ือถือ  มีหนาที่ทางดานการวางแผนหรือรวมวางแผน กํากับ ดูแล  

การปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการดานสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามแผนงาน/โครงการที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีหนาที่ทางดานการประสานงาน  

โดยเปนผูแทนในการเขารวมประชุมหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมกันแกไข

ปรับปรุงการพัฒนางานทางดานสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน มีหนาที่ทางดานการบริการ 

โดยใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ  และประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ 

ของสินคาน้ํามันและพลังงานทดแทน เพ่ือเปนประโยชนแกหนวยงานตางๆ ในกรมสรรพสามิต  

สวนราชการอื่น ผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

     กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิตจะ 

     แตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการ 

     ตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงานซึ่ง  

     มีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

    มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 3 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนวเิคราะห 3 

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติสินคา
เครื่องด่ืม ยาสูบ แกวคริสตัล และสินคาอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต เพ่ือตรวจสอบใหมีการชําระภาษีตรงตามประเภทและอัตราภาษีท่ีกฎหมายกําหนด  
การตรวจวิเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาใหสิทธิยกเวนภาษีเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและ 
น้ําพืชผัก การตรวจพิสูจนของกลางยาสูบ เครื่องด่ืม และสินคาสรรพสามิตอื่นๆ เพ่ือสนับสนุน 
การตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิต การพิจารณาตรวจสอบสูตรและกรรมวิธีการผลิตสินคา 
เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษี และเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด  
วางแผนและกํากับดูแลการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหสินคาเพ่ือตอบสนอง 
การจัดเก็บภาษี การตรวจปราบปราม และการดําเนินการตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต รวมท้ัง 
ใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ ประชาสัมพันธ และเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ
สินคา วิธีการตรวจวิเคราะห และความรูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนประโยชนแกหนวยงานตางๆ ภายใน
กรมสรรพสามิต หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ผูประกอบอุตสาหกรรม ประชาชนท่ัวไป และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
           ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 
     กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การดําเนินการเชิงรุก                          ระดับ 3 
ความยืดหยุนผอนปรน        ระดับ 3 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง              เลขานุการกรม 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   ผูอํานวยการตน 
  
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบการบริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานของฝายสารบรรณ  
ฝายอํานวยการ ฝายประสานราชการ และฝายประชาสัมพันธ  เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ และชวยอํานวยการนักบริหาร ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ผลการปฏิบัติงานและความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับงานของกรมฯ ประสานงานราชการ ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลการปฏิบัติราชการ
สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด ปกครองบังคับบัญชาขาราชการ 
ในสํานักงานเลขานุการกรม  และรับผิดชอบงานอื่นท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักใดโดยเฉพาะ 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
     1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
     1.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
     1.3  ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 3 ป    
     1.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
            ท่ี ก.พ. กําหนด 
     และ   
2.  มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ.  
     ท่ีออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
3.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด และไดรับความเห็นชอบ 
     จากปลัดกระทรวงการคลัง 
 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 1 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การมองภาพองครวม       ระดับ 4 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 4 
 
สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 
วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 
ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 
การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 
การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการคอมพิวเตอรตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
         มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ และ  
แผนทรัพยากรบุคคลของศูนย โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการน ควบคุม กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารงานท่ัวไป สวนนโยบายและบริหารสารสนเทศ สวนระบบสารสนเทศ
และบริการ สวนพัฒนาระบบงาน สวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

       ทางคอมพิวเตอร  
 1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง    

       ทางคอมพิวเตอร  
     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวฒุอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง    

       ทางคอมพิวเตอร  
     1.4  ไดรับปริญญาอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
2.3  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 
       และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ 
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3.  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับงานของตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการคอมพิวเตอรตามท่ี 
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  

และ 
4.  มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ีกําหนด 

ในกฎ ก.พ. ท่ีออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2551 

5.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด และไดรับความเห็นชอบ 
จากปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 1 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 
 
สมรรถนะตามสายงาน 
ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 3 
การคิดวิเคราะห                                 ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 3 
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สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา         ระดับ 1 
วิสัยทัศน         ระดับ 1 
การวางกลยุทธภาครัฐ        ระดับ 1 
ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน      ระดับ 1 
การควบคุมตนเอง        ระดับ 1 
การสอนงานและการมอบหมายงาน      ระดับ 1 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนนโยบายและบริหารสารสนเทศ  
                 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

- การศึกษา วิเคราะห เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับกรมสรรพสามิต และนํามา
ประยุกตใชกับงานในความรับผิดชอบ 

- การศึกษา สํารวจ วิเคราะห สถานภาพปจจุบันและความตองการใชงานของ
หนวยงานในความรับผิดชอบ 

- การจัดทําแผนงาน/ โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- การวางแผน ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานโครงการตางๆ  

ใหเปนไปตามเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด 
- การดําเนินการตามข้ันตอนการจัดหาระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
- การบริหาร ตรวจสอบ และควบคุม การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามความตองการ

ของผูใชใหเปนไปตามกระบวนการพัฒนาระบบงาน (SDLC : System Development Life Cycle)  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การใชระบบสารสนเทศท่ีติดต้ังใชงานใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และผูใชมีความพึงพอใจ 
- การควบคมุ ดูแล และบํารุงรักษาระบบจัดการฐานขอมูล 
- การศึกษาและพัฒนาเว็บไซตของกรมสรรพสามิต  เพ่ือใหขอมูลและรูปแบบ 

มีความทันสมัย และถูกตอง สามารถอางอิงได 
- จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสวน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเทาทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
- การใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสวนและผูท่ีเกี่ยวของ  
- เปนผูแทนคณะกรรมการ คณะทํางาน ตามโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 
37

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
 1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.4  ไดรับปริญญาอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
           ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 
เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป      

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 3 
การคิดวิเคราะห                                 ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนระบบสารสนเทศและบริการ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบขอมูล และจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการจดัเก็บรายได รวมท้ังขอมูลอื่นๆ ในฐานะเปนศูนยรวมระบบขอมูล
สารสนเทศของกรมสรรพสามิต โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

- ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพ่ือวางระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
EIS MIS DSS ของกรมสรรพสามิตใหเกิดประสิทธิภาพ 

- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา การกําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และ
รูปแบบมาตรฐานขอมูลใหสามารถใชประโยชนรวมกัน 

- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดแนวทางการรวบรวมขอมูลไว 
ในศูนยรวมระบบขอมูล ตรวจสอบ ติดตาม จัดแยกประเภทขอมูลใหเปนหมวดหมู รวมท้ัง 
การวางระบบงานคอมพิวเตอร และวางระบบการใหบริการเผยแพรขอมูล 

- ศึกษา วิเคราะห วางแผนการแลกเปลี่ยนขอมูล และการเช่ือมโยงขอมูล  
(On – Line) ระหวางหนวยงาน 
            - ศึกษา วิเคราะห ระบบงาน ระบบขอมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิตเพ่ือกําหนด

แนวทางการวางแผนในการจัดทําแผนงาน/โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 
- จัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต

และสภาพการณปจจุบัน รวมท้ังควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
- บริหารจัดการ ประสานงาน ควบคุม และติดตามการพัฒนาระบบงานตาม

กระบวนการพัฒนาระบบงานรวมกับบริษัทเอกชนผูท่ีชนะการประกวดราคารับจางพัฒนาระบบงาน
แบบเบ็ดเสร็จและหนวยงานผูใช 

- ศึกษา วิเคราะห คนควา และพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีใหม เพ่ือนํามา
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิตใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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- ใหคําปรึกษา แนะนํา ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีภายในสวน ท้ังในดานการจัดทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนาระบบงานภายในสวน และ 
การบริหารจัดการงานดานการใหบริการระบบขอมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 

- เปนผูแทน คณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ ในการประชุมแผนงาน/โครงการ 
ท่ีเกี่ยวของ  

         - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
 1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.4  ไดรับปริญญาอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 
           และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 
เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป      

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 3 
การคิดวิเคราะห                                 ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนพัฒนาระบบงาน   
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

- การศกึษาและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีความทันสมัยมาใชในการทํางาน 
ของกรมสรรพสามิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษี   

- วางแผนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศ และกําหนด
แผนการดําเนินงานในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 

- ศึกษา และถายทอดความรู ดานกฎหมายภาษี และกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ 
ในงานคอมพิวเตอร ดานการเขียนโครงการดานคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร   
และการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  พรอมขอแนะนําใหบุคลากรมีความเขาใจ และ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

- ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในสวน 
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากงานในความรับผิดชอบ 
- ควบคุม กาํกับ ดูแล การบริหารโครงการการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร 

ในความรับผิดชอบ   
- วิเคราะห และปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร ใหรองรับกับงานอยูเสมอ  
- จัดทํารายงานสรุปการทํางาน  สถานะตาง ๆ และรายงานท่ีจําเปนเกี่ยวกับระบบงาน

ท่ีรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา  พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู  ความสามารถ  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบงาน และความรูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   

- รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดหรือปรับปรงุกฎระเบียบขอปฏิบัติเพ่ือให
สอดคลองกบัการทํางานรวมกับระบบงาน 

- ใหการสนับสนุนทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
กับหนวยงานตาง ๆ  ของกรมสรรพสามิต   

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
 1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.4  ไดรับปริญญาอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 
           และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 
เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป      

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 3 
การคิดวิเคราะห                                 ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภททั่วไป 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรอาวุโส 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

- ตรวจสอบ ควบคุม ระบบเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด ทั้งทางดานการกําหนดแนว

ทางการบริหารการใชเครื่องคอมพิวเตอร และควบคุมดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ภายในสวน 
- ศึกษา วิเคราะหเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware Software และ Network 

เพ่ือใชกําหนดแนวทางในการวางระบบและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม โครงการการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ และระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหสําเร็จตามเปาหมาย 

- ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบกํากับการปฏิบัติงานและกําหนดความเหมาะสม 

ในมาตรการดานตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมและการบริหารงานในระบบ Communication  

ทั้งในแงของ Operation Control และ Procedure Control 

- ตรวจสอบ ควบคุม การทํางานภายในระบบเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือหาขอผิดพลาด

ของระบบ และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานดาน Network 

Architecture Design รวมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่สวนตางๆ ในการปฏิบัติงานรวมกันภายในระบบ 

Computer Network 

- ศึกษา วิเคราะหการวางระบบงานเกี่ยวกับงานดานการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network) ของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมสรรพสามิต และหนวยงานภายนอก 

- กําหนดแนวทาง และนโยบายเกี่ยวกบัระบบรักษาความปลอดภัย (Security 

System) ของขอมูล และระบบคอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิต 
- การตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ  



 

46

- เปนคณะกรรมการ/คณะทํางานรวมพิจารณาโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการมี 

การใชเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยางตอเนื่อง 
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาใหกับผูใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร 

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย (Network) 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  

ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
2.  เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารงตําแหนงอยาง

อื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานเครื่อง

คอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

3.  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด  
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                         ระดับ 2 
การบริการที่ดี                             ระดับ 2 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 2 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 2 

การทํางานเปนทีม                        ระดับ 2 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความมั่นใจในตนเอง        ระดับ 2 
ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ       ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได 
 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการเงินและบัญชีสูง 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
          มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของ 

ฝายอํานวยการ สวนบริหารบัญชีและงบประมาณ สวนบริหารการเบิกจาย สวนบริหารรายไดและ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สวนจัดหาและบริหารแสตมป สวนบริหารการพัสดุ ตลอดจนปกครอง

บังคับบัญชาเจาหนาที่ในสํานักบริหารการคลังและรายได 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรอืสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ  
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป 

 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 
 2.6  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แลวแตกรณี  

       ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ   

3.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
4.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการ

คัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 
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สมรรถนะตามสายงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 4 
การสั่งการตามอํานาจหนาที่      ระดับ 4 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
 
สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 

วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                   หัวหนาสวนบริหารบัญชีและงบประมาณ 

                                    สํานักบริหารการคลังและรายได   

 
ประเภทตําแหนง               ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน        นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน  หรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดทําและ

วิ เคราะหแผนงานและโครงการขอตั้ ง งบประมาณและขออนุมั ติ ใช เ งินนอกงบประมาณ 

ของหนวยงานตางๆ ควบคุมและตรวจสอบการจัดบัญชีเบิกจายเงินในงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการขออนุมัติเงินประจํางวด การโอนเงินจัดสรรเงินประจํางวดและ

การโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมใหทั้งหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการโอนเงิน

งบประมาณเหลือจายกลับกรมสรรพสามิต รวมทั้งการกํากับดูแลการจัดทํารายงานที่เปนหนาที่ของสวน

บริหารบัญชีและงบประมาณ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการพิจารณาจัดสรรเงินฝากคาใชจาย 

เก็บภาษีทองถิ่นใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่มีความจําเปนและเรงดวน 

ควบคุมการจัดทําประมาณการรายรับและรายจายของเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นในแตละป 

กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS ใหถูกตอง ควบคุมการลงบัญชีใหเปนไป

ตามระเบียบแบบแผนที่กรมบัญชีกลางกําหนด ควบคุมการออกงบรายงานทางการเงินใหเปน 

ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย 

  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ 
  รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ    

            เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย 

สาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ   

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 

หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

            ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
                        

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                 ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                     ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                       ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                   หัวหนาสวนบริหารการเบิกจาย  
                                 สํานักบริหารการคลังและรายได 
 

ประเภทตําแหนง               ตําแหนงประเภทวิชาการ  

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน       นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
                  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน  หรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับการบริหารการเบิกจายเงิน 

ในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  เงินทดรองราชการ ควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ   

ควบคุมการเบิกจายเงินและเอกสารแทนตัวเงิน งานการฌาปนกิจสงเคราะห วางแผน ควบคุม

ตรวจสอบ การเขียนเช็คสั่งจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง  
และเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางปรับปรุงระบบ

สวัสดิการ คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูลตางๆ  วิเคราะหและติดตามขอมูลแผนการเบิกจาย 

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมสรรพสามิต  ศึกษาและวางแนวทางในการจัดทํา 

คูมือการปฏิบัติงานดานตางๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลกัษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 

 1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล                ระดับ 2     

 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                 ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                     ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                      ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง             หัวหนาสวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
                                  สํานักบริหารการคลังและรายได 
 

ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน          นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
           มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับการตรวจสอบงานบริหารรายได และ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนากระบวนการแนวทางการทํางาน 

ใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาและขับเคลื่อนงาน ตลอดจนกํากับ ดูแล ตรวจสอบ

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ

มอบหมายในฐานะผูชํานาญการในงานการเงินและบัญชีในงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความ

ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยคิดริเริ่มพัฒนากระบวนงานแนวทางใหเหมาะสม

เพ่ือหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให

สําเร็จตามวัตถุประสงค การบริหารการคลังภาครัฐและระบบบริหารการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) นําเทคโนโลยีช้ันสูงมาใชในการบริหารขอมูลรายไดรวมของกรมสรรพสามิตเพื่อเปนขอมูล

สนับสนุนองคกรภายในของหนวยงานกรมสรรพสามิตและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวฒุิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคดัเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล                 ระดับ 2   
                           
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                 ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                     ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                 ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 3    
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                       หัวหนาสวนจัดหาและบริหารแสตมป 

                                     สํานักบริหารการคลังและรายได 
 

ประเภทตําแหนง                  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน           นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
            มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง 

แกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการศึกษา วิเคราะห การจัดทําสถิติ

ขอมูลการประมาณการจัดหาแสตมปไวใหเพียงพอกับความตองการของผูประกอบการ ควบคุม

การเบิก-จายแสตมปใหกับสํานักงานสรรพสามิตพื ้นที ่  ควบคุมการตรวจสอบตรวจนับและ 

การเก็บ–รักษาแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป  ตรวจสอบการรายงานสรุปงบเดือนการรับจาย

แสตมปสรรพสามิตประจําเดือนเพื่อรายงานกรมฯ  พิจารณากําหนดลักษณะแสตมปและคุณสมบัติ

กระดาษใชในการพิมพแสตมป  เพ่ือขออนุมัติกรมฯ  กอนใหบริษัทผูรับจางจัดพิมพแสตมป  และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 

2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

    มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 



 

62

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล            ระดับ 2       
                           

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                 ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                     ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                 ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 3                          

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 3 
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                                          มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง             หัวหนาสวนบริหารการพัสดุ 
                                  สํานักบริหารการคลังและรายได 
 

ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน           นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
     มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในการ ดําเนินการวิเคราะห วางแผน ควบคุม 

ตรวจสอบ กํากับดูแล การดําเนินการบริหารงานพัสดุ การบริหารสัญญา การจัดหา-จัดสงแบบพิมพ 

ใหสวนราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต การจัดทําบัญชีพัสดุ-ทะเบียนครุภัณฑและสินทรัพยของ 

ทางราชการ การจัดทํารายการสินทรัพย ตัดจําหนาย โอน รับโอน แกไขรายการคิดคาเสื่อมราคา

สินทรัพยผานระบบการบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  การดําเนินการ 

ในระบบการบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ การใช-ซอม

บํารุงเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ  การลดการใชพลังงาน และปรับปรุงสถานที่ทํางาน 

ใหเหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและพอเพียง  การจําหนายพัสดุ ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพไมสามารถ 

ใชในราชการไดอีกตอไป การจัดการดานการสาธารณูปโภค  งานสุขอนามัย ภายในสวนกลาง  

งานที่ราชพัสดุ ที่อยูในความครอบครองของกรมสรรพสามิต  วิเคราะห วางแผน พัฒนาระบบ 

การทํางาน ความตองการใชสินทรัพย ใหงาย สะดวก รวดเร็วยิ่ง ข้ึน  และปฏิบัติงานอื่นๆ   

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
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     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
    2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
    2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 
    2.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ2.2 หรือ2.3แลวแตกรณีตามหลักเกณฑ 

      และเง่ือนไขที่ ก.พ.กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรม สรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                 ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                     ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการสูง 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแผนงาน/โครงการ และแผนทรัพยากรบุคคล 

โดยการวินิจฉัย สั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุง

แกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในฝายอํานวยการ สวนอัตรากําลัง

และระบบงาน สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง สวนวิชาการการบริหารทรัพยากรบุคคล สวนวินัยและ

จริยธรรม สวนบริหารงานฝกอบรม และสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานอื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   1.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 1.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป 

 1.4  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป   

 1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 

 1.7  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 4 ป 

 1.8  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7  

       แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ   

2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ที่

ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

3.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการ

คัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 4 
การสั่งการตามอํานาจหนาที่      ระดับ 4 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 4 

 

สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 

วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนอตัรากําลัง และระบบงาน 

       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการวิเคราะห วางแผนเพื่อจัดกรอบอัตรากําลัง

ใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบาย การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ ปรับปรุงระบบงาน 

การบริหารงานบุคคล การจัดกรอบการกําหนดตําแหนงขาราชการและลูกจาง การปรับระดับตําแหนง

ตางๆใหมีระดับสูงข้ึนตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตางๆและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

       ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

       ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

       ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

       ตําแหนงนี้ได 

และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ที่ ก.พ. กําหนด 
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3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการ

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิตจะแตงต้ัง

ใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการตามจํานวน

ที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

    มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง 

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 
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สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข  

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการวางแผนและกําหนด 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหา การบรรจุและแตงต้ัง ขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของกรมสรรพสามิตใหเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงคตามนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่กรมกําหนดเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงการมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ ตามที่ 

บทกฎหมายกําหนด พัฒนาระเบียบกฎเกณฑ กระบวนการสรรหา บรรจุและแตงต้ังใหทัน 

ตอสภาวการณที่ เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับบริบทใหมในการบริหารทรัพยากรบุคคล มุงเนน 

การสรรหาในระบบเปด นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการสรรหาคัดเลือก 

ในทุกกระบวนการ เพ่ือใหไดคนเกงคนดีเขาสูระบบราชการและรักษาราชการที่มีคุณภาพไวในระบบ

ราชการ การนําระบบสมรรถนะมาใชในการสรรหาคัดเลือกบุคคลสําหรับตําแหนงแรกบรรจุ  

และการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงสูงข้ึนเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล

กําหนดใหเปนธรรม ชัดเจน กําหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงบริหารระดับสูง 

ในอนาคตตอไป ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคดัเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนวชิาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข  

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดทําระบบขอมูลบุคคล 

การจัดทําแฟมประวัติขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา การพิจารณาความดีความชอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา การลาทุกประเภท 

การจัดทําบัตรประจําตัวประเภทตางๆ การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของกรมและรัฐบาลตามวาระแหงชาติ การดําเนินการเกี่ยวกับการนําระบบ

การประเมินสมรรถนะไปประกอบการบริหารคาตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะของบุคลากร  

การบริการขอมูลบุคคลเพื่อการบริหาร และเผยแพรประชาสัมพันธ ระบบการบริหารงานบุคคลและ

กิจกรรมที่เปนประโยชนและสวัสดิการของกรม และหนวยงานอื่นๆ ใหทราบทั้งทาง Internet และ 

แผนพับ การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางทุกประเภท  

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
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และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตาม 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

    มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนบริหารงานฝกอบรม 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของกรมสรรพสามิตดวยการฝกอบรม/สัมมนา รวมถึงการพัฒนา 

ในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจ 

ที่รับผิดชอบ ดูแลการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตางๆ ภายในกรม ประสานงาน

และสรางเครือขายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งกับหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

    มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 
สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                    หัวหนาฝายฝกอบรม 1  
                                     สวนบริหารงานฝกอบรม 
                                      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน          นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
                       มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบั ติงาน 

ของผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการ หลักสูตร หรือ 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับภารกิจและหนาที่หลักของกรมสรรพสามิต ไดแก การจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ

ภาษี และการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอดจนการใหความรู 

เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตแกบุคคลภายนอกและผูประกอบการที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพสามิต  

โดยใชกระบวนการฝกอบรม/สัมมนา หรือรูปแบบการพัฒนาอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อใหพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสานงานและใหความชวยเหลือสนับสนุนสํานักงาน

สรรพสามิตภาคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

                           
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

สมรรถนะหลัก 
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การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3                           
 
สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดการความรู การนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนา

ความรูดานการศึกษา รวมทั้งสรางทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพและมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจ 

ที่รับผิดชอบ และการดูแลบูรณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสรางเครือขายดวยรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลใหมๆ ทั้งจากภายในและนอกหนวยงาน เพ่ือใหกรมสรรพสามิตกาวไปสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
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 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                    หัวหนาสวนวนิัยและจริยธรรม 
                                    สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
      

ประเภทตําแหนง             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน     นิติกรชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
                  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง 

แกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย  

การอุทธรณ การรองทุกข และกระบวนการความรับผิดทางละเมิด ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวของ เสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด และกําหนด

มาตรการเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษา

จรรยา ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กรมสรรพสามิตกําหนด พิจารณาและใหความเห็น 

ในขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องวินัยและความรับผิดทางละเมิด ตลอดจน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอ

หารือแกเจาหนาที่รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

       ตําแหนงนี้ได 

และ 

2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
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3.  ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

     กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
                           

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
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สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง              ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการภาษีสูง 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ  แผนงบประมาณ และแผน

ทรัพยากรบุคคลของสํานัก โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการ ควบคุม  กํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ  สวนพัฒนาโครงสรางภาษี  สวนแผนภาษี  สวนสรางและพัฒนา

แบบจําลอง สวนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน  สวนติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการ

ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของผูใตบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
     และ  
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป 

 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 

 2.6  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5  แลวแตกรณี  

       ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ   

3.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานของตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการภาษีตามที่สวนราชการ 

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
5.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการ

คัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 
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สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 4 
 

สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 

วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง              ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิชาการภาษี  

     สํานักแผนภาษี                                                                     

 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการภาษีเช่ียวชาญ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัยสงเสริม พัฒนาวางแผนงานติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงาน

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบ

ตางๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎระเบียบของหนวยงานอื่นที่กําหนดใหกรมสรรพสามิต 

ตองดําเนินการและนโยบายของรัฐบาล การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงใหขอเสนอแนะ

คําปรึกษา และแกไขปญหาตางๆท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายภาษีและแนวทางการจัดเก็บภาษี

ของกรมสรรพสามิต การใหความรูและการอบรม บรรยาย การสรางองคความรู การพัฒนาบุคลากร 

ในงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงเกินกวามาตรฐาน รวมถึงบทบาท

และหนาที่ที่สําคัญ  ดังนี้ 

- ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ (Sin Tax) ในรูปแบบตางๆ สินคาและบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(Environment Tax)  สินคาและบริการท่ีสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Tax) 

                    - ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และใหเกิดความเปนธรรม ในการจัดเก็บภาษีมากยิ่งข้ึน 

                    - ศึกษา วิเคราะหอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บพรอมทั้งเสนอแนะแนวทาง 

การปรับปรุงอัตราภาษีใหสอดคลองกบัสภาพการณในปจจุบันและตามมาตรฐานสากล 

-  ศึกษา พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีจากตางประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุง 

แนวทางการจัดเก็บภาษีใหเปนมาตรฐาน (Bench Marking) ตามหลักสากล 

  - ศึกษา วเิคราะหผลกระทบจากขอตกลงทางการคาขององคกรการคาระหวางประเทศ  

และเสนอแนะแนวทางการใชมาตรการทางภาษี เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของสินคา 

และบริการบางประเภท เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางตามนโยบายรัฐบาล ระบบการจัดเก็บภาษี 

ใหเปนมาตรฐานตามหลักสากล และเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศ 

  - ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการกับหนวยงาน

ตางๆ เพ่ือสนับสนุนแนวนโยบายภาครัฐบาล และรองรับกับการเปดเสรีทางการคาและเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแขงขัน 
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- วิเคราะห เสนอแนะกําหนดแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตเพื่อใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตร ของกระทรวงการคลังและรัฐบาล  และการประมาณการจัดเก็บภาษีในแตละป 

ตามที่ไดรับเปาหมายการจัดเก็บภาษีจากกระทรวงการคลัง 

  - ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะตนทุนการผลิตของสินคาที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ

ภาษีอยูในตางประเทศ เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการกําหนดตนทุนสินคาที่จะนํามาผลิตภายในประเทศ 

เพ่ือเปนฐานในการจัดเก็บภาษี  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  พัฒนาเครื่องมือที่ใช

ในการจัดเก็บภาษีในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม โปรงใสและเปนที่ยอมรับสําหรับ

ผูประกอบการภายในประเทศและผูนําเขา 

  - ศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลผูเสียภาษีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใชเปน

ฐานขอมูลในการคํานวณภาษี  ระบบสารสนเทศของสํานักแผนภาษี เพ่ือใชเปนชองทางในการ

แลกเปลี่ยนความรู  ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัยปญหา ขอหารือตางๆ เกี่ยวกับแนวนโยบาย 

การจัดเก็บภาษี กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาการภาษีในสํานักแผนภาษี  ประสานงาน/

ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก  

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

  หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่   

       ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน 

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

       หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ 

  รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

  เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน  

   สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใด 

       สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

       กับหนาที่ความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปน 

   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

       ตําแหนงนี้ได 

     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 

 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
     และ 
3.  ปฏิบัติงานวิชาการภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน

และผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญ 

ของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                     หัวหนาสวนพัฒนาโครงสรางภาษี 
                                        สํานักแผนภาษี 

 

ประเภทตําแหนง                  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน          นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
                  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

                   -  ศึกษา ภาวะเศรษฐกิจการเงิน การคลัง สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี   
เพ่ือประกอบการเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาโครงสรางภาษี และระบบการบริหารจัดเก็บภาษี 
ของกรมสรรพสามิต ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาล 
                        -  ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเศรษฐกจิรายสนิคาที่เกีย่วของ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง
โครงสรางและระบบภาษี และขยายฐานการจัดเก็บภาษี 
                   - ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา และเสนอความเหน็ที่ตองใชความเชี่ยวชาญ 

ดานการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงสรางภาษีหรือขยายฐานภาษี 
ใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
                   - ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา การปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิตใหเหมาะสม 

ที่จะนาํมาใชปฏิบัติ ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องระบบภาษีสรรพสามิต การบริหารจัดเก็บภาษี 
แกขาราชการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
                   - ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาในการวิเคราะหถึงผลกระทบของการปรับปรุงอัตราภาษี
สรรพสามิตตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
                   - ศึกษา วเิคราะหและเสนอแนะแนวทางในการจัดเก็บภาษีและมาตรการตางๆ เพ่ือให
การจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายและตามแผนที่กําหนดไว  
                   - ใหคําปรึกษาในการประสานงานกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

เพ่ือบูรณาการดานนโยบายภาษี และการพฒันาการจัดเก็บภาษี 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
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5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
                           

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3                           

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                      หัวหนาสวนแผนภาษี 
                                        สํานักแผนภาษี 

 

ประเภทตําแหนง                  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน          นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ วางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  ดังนี้ 
         - ศึกษาวิเคราะหแนวทางในการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม 
         - กํากับดแูลการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
         - กํากับดูแลการจัดทําแผนเปาหมายการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั่วราชอาณาจักร 

                - วิเคราะหและประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในสวนกลางและ 

สวนภูมิภาค เพ่ือเปนพื้นฐานขอมูลในการจัดทําเปาหมาย รายไดภาษีสรรพสามิตในปตอไป 
         - วิเคราะหและรายงานผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 

เปนรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน และรายป เพ่ือเสนอกระทรวงการคลังและหนวยงานตางๆ 

ที่เกี่ยวของ 
         - ศึกษา วิเคราะหและคาดการณผลของการจัดเก็บรายไดลวงหนาในแตละเดือน 

             - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานกับหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
             - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี         

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน         

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี           
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ          

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน          

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่           

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน           

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ           

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป     
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 
มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3                           

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                    หัวหนาสวนสรางและพัฒนาแบบจําลอง 
                                      สํานักแผนภาษี 

 

ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน        นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

                 - การศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเพื่อการสรางและพัฒนาแบบจําลองสําหรับการ
ประมาณการภาษีระยะยาว ศึกษาขอมูลทางเศรษฐกิจและผลการจัดเก็บภาษี เพ่ือจัดทําแบบจําลอง 

                 - ใหคําปรึกษาการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตในระยะยาว (3-5 ป)  

โดยใชเครื่องมือทางสถิติตางๆ 
- ศึกษาและวางแผนดานนวัตกรรมซึ่งสามารถนํามาใชในการบริหารการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิต 

- พัฒนาแบบจําลองใหสอดคลองกับขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป 

- ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อันเนื่องมาจากนโยบาย 

ของรัฐ ทั้งนโยบายดานภาษีและนโยบายที่ไมใชภาษี 

                 - กําหนดรูปแบบและมาตรฐานในการศึกษาความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการ

ใหบริการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีออกแบบจําลอง 
                 - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 
มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3                           

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                    หัวหนาสวนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน 
                                      สํานักแผนภาษี 

 

ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน         นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                    มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
    - กํากับดูแล วิเคราะห และใหคําปรึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ 

กรมสรรพสามิต 
    - กํากับดูแล วิเคราะห ใหคําปรึกษา และการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต/

กระทรวงการคลัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติประจําป และแผนคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําป 
- ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําปรึกษากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนว

ทางการแกไข 
- ประสาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปและแผนรายปใหสอดคลองกับแผน

งบประมาณ 
- กํากับดูแล การศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษาการกําหนดและทบทวนเกณฑ 

การประเมินผลงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา รวมทั้งการกําหนดมาตรการแรงจูงใจ 
- กํากับดูแล ใหคําปรึกษา การจัดทําและเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 

การจัดทําแผนงาน/โครงการ การบรรยาย/สัมมนา ฯลฯ  
    - ประสานงาน/ปฏิบติังานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

       - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.2   ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

                           
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3                           

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                     หัวหนาสวนตดิตามและประเมินผล 
                                        สํานักแผนภาษี 

 

ประเภทตําแหนง                  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน         นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  ดังนี้  

                - กํากับ ดูแล การติดตามและประเมินผลตามแผนคํารับรองปฏิบัติราชการ  

 ของกรมสรรพสามิต 

-กํากับ ดูแล การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน

ภายในกรมสรรพสามิต  
-ศึกษาการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เหมาะสมกับสภาวการณ 

  - กํากับ ดูแลการประเมินผลระดับสํานัก/กอง เพ่ือเช่ือมโยงกับระบบแรงจูงใจ 
  - ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําปรึกษากระบวนการติดตามและประเมินผล

แผนงาน/ โครงการ 
  - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตาม

และประเมินผลแผนตางๆ 

  - กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาการจัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กับการจัดทํารายงานและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ  

         - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบริหารที่ทันสมัย เชน คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

1.2   ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 

หลายสาขาวิชา ดังกลาวในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

                           
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3                           

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

ความยืดหยุนผอนปรน       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                                     ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 

 

ประเภทตําแหนง     ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน             ผูอํานวยการเฉพาะดานนิติการสูง 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ   
          มีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ  

สวนกฎหมายและระเบียบ สวนคดี สวนอุทธรณ สวนพิสูจนและจัดการของกลาง เพ่ือมอบหมายงาน 

อํานวยการ สั่งการควบคุม กํากับการดําเนินงานของสํานักในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการจัดเก็บภาษีของรัฐ 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง ควบคุม ดูแล และ

ดําเนินการเกี่ยวกับของกลาง เวนแตการตรวจสอบและวิเคราะหคุณสมบัติของกลาง ใหคําปรึกษา 

แนะนําการตอบขอหารือทางภาษีสรรพสามิต การดําเนินคดี การวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษี  

และการอุทธรณปกครองบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในสํานัก ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา 

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา              

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

       ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
   2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

       รวมกันไมนอยกวา 4 ป 
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป      
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 2.6  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5  แลวแตกรณี  

       ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

 และ   
3.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานของตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานนิติการตามที่สวนราชการ 

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กาํหนด 

ใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 
5.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับ 

การคัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 4 
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สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 

วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง             ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานกฎหมายภาษีสรรพสามิต                                      

    สํานักกฎหมาย 
 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกรเชี่ยวชาญ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

       - ศึกษา วิเคราะห ขอกฎหมายเกีย่วกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย โดยเปรียบเทียบกับ

กฎหมายภาษีสรรพสามิตของตางประเทศ เพ่ือแกไขปรับปรุง พัฒนา สรางองคความรูใหมในระบบ

กฎหมายภาษีสรรพสามิตใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนิน

ธุรกิจสมัยใหม ตามนโยบายของกรม กระทรวงการคลัง และรัฐบาล เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

โครงการเผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 
       - ศึกษา วิเคราะห เสนอความเหน็เกี่ยวกบัการสรางหลักการและวิธีการจัดเก็บภาษีและ

ดําเนินการรางกฎหมายภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่อยูในอาํนาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตใหมี

ความรัดกุมและใหความเปนธรรมแกผูมีหนาที่เสียภาษี 
       - ศึกษา วิเคราะห การใชมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไมใชมาตรการทางภาษี เพ่ือคุมครอง

และสงเสริมการลงทุนในประเทศ ใหเกิดความเปนธรรมและดูแลสังคม 
       - ศึกษา วิเคราะห การใชกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพ่ือคุมครองดูแลสิ่งแวดลอม ตามหลกัการ

ผูใดกอใหเกิดมลพิษเปนผูรับผิดชอบ 
       - ศึกษา วิเคราะห สรางมาตรฐาน กําหนดระเบียบ คําสั่ง คูมือ แนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือนํามา

เปนแนวทางปฏิบัติแกเจาหนาที่และผูมีหนาที่เสียภาษี ใหเกิดความสะดวกละเปนธรรมตอการ

ปฏิบัติงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

       - วินิจฉัย ตีความ ตอบขอหารือ ใหคําที่ปรึกษา ตามกฎหมายสรรพสามิต ที่มีความยุงยาก 

สลับซับซอน หรืองานที่ตองใชความเชี่ยวชาญดานกฎหมายเปนพิเศษ 
       - ศึกษา วิเคราะห ขอวินิจฉัย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง การตอบขอหารือทางกฎหมายที่เปนขอ

ยุติแลว นํามาพิจารณาวินิจฉัยปญหาภาษีสรรพสามิต เพ่ือสรุปหลักเกณฑการวินิจฉัย การตีความ และ

เสนอแนะการแกไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิต กฎหมายลําดับรอง และแนวทางปฏิบัติใหมี

ความชัดเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกบันโยบายการจัดเก็บภาษี และอุดชองวางของ

กฎหมาย 

       - พิจารณาใหความเห็น คําปรึกษา งานนิติกรรมและสัญญา ที่กรมสรรพสามิตและหนวยงานใน

สังกัดเปนคูสัญญา 

       - ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย 
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       - เปนผูแทนกรมสรรพสามิตเขารวมการศึกษาพิจารณาระดับนโยบายในการประชุมการชี้แจง

หรือแลกเปลีย่นความคิดเห็นทางดานกฎหมายในที่ประชุมผูแทนหนวยงานระดับกรม กระทรวง 

รัฐสภา และระดับประเทศ และทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาทําความเขาใจและเขารวมประชุมในการราง

หรือการพิจารณาความตกลงระหวางประเทศที่ตองอาศัยหรืออางอิงกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานติิศาสตร 

1.4 ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

      ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 

 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ   

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ 
3.  ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน

และผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ

ผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง              ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดีสรรพสามิต 

     สํานักกฎหมาย                                         

 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นิติกรเชี่ยวชาญ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

        - ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับงานดานคดี ทั้งทางแพง ทางอาญา 

ทางปกครอง และในชั้นอนุญาโตตุลาการ  

       - ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเรงรัดบังคับการชําระภาษีคาง

ตามกฎหมายสรรพสามิต การบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

       - พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี การจายเงินสินบนและ

เงินรางวัล 

       - ศึกษา วิเคราะห การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแนวทางการดําเนินคดี 

       - ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานการประเมิน 

คําอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน ประเด็นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภาษี การประเมินภาษี รวมถึงการ

วิเคราะหประเด็นการคัดคานฯการอุทธรณ 

       - พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษี คํา

รองของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

      - พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

       - ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพิสูจนของกลางที่ไมตองใชวิธี

วิเคราะหทางวิทยาศาสตรในคดีการกระทําผิดกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต 

       - พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการประเมินราคาของกลางในคดีกระทําผิด

กฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิตและการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมาย

ในหนาที่ของสรรพสามิต ต้ังแตการตรวจรับ การเกบ็รักษา การคืน การทําลายและการขายทอดตลาด        

        - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

     1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

            ตําแหนงนี้ได 
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     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 

 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ   

            เง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ 

3.  ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน

และผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ

ผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาสวนกฎหมายและระเบียบ 
                                        สํานักกฎหมาย 
 

ประเภทตําแหนง                  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นิติกรชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
         มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน  หรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง 

แกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหนาที่สรรพสามิต การวินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่น  

งานนิติกรรมและสัญญาที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต  ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ

ตางๆ ที่ตองออกตามกฎหมายอื่น การพิจารณาตอบขอหารือ การใหคําแนะนําปรึกษาในขอกฎหมาย 

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

     กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
                           

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                          
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                 ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                     ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                         ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม                              ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง               หัวหนาสวนคดี 
                                         สํานักกฎหมาย 

 

ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน           นิติกรชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                        มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน  หรือกําหนดแนวทางการปฏิบั ติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง 

แกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับงานดานคดีอาญา คดีแพง 

รวมทั้งคดีลมละลาย  และคดีปกครองที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต รวมถึงการพิจารณา 

ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ประสานงานการพัฒนาระบบขอมูลสถิติคดี  เอกสารหลักฐาน  หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวของกับคดีกับหนวยงานภายในสังกัดและหนวยงานภายนอก เชน พนักงานสอบสวน พนักงาน

อัยการ และศาล เปนตน  เพ่ือใหเปนศูนยกลางของการดําเนินคดีของกรมสรรพสามิต พัฒนาความรู

ความสามารถ  เสนอแนะแนวทางการรางคําใหการตอสูคดีตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต  

กฎหมายปกครองที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540  เปนตน ปรับปรุง พัฒนาระบบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคําสั่ง 

ที่เกี่ยวของกับงานดานคดี ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง 

กับสภาวการณในปจจุบัน เชน  ระเบียบวาดวยการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาด ระเบียบ 

วาดวยการเรงรัดบังคับชําระภาษีคาง   เปนตน  ดําเนินการเกี่ยวกับการแจงเตือนใหชําระภาษีที่คาง  

สืบหาทรัพยสินของผูคางชําระภาษี  และเรงรัดบังคับชําระภาษีคางตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

เปรียบเทียบปรับ  หรือสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่ 

ของกรมสรรพสามิต พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ และสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมาย 

ในหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่อยูในอํานาจหนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนําและประสานงานในการ 

ใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการฟองคดี หรือตอสูคดีในกรณี 

ที่เปนโจทกหรือจําเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับสัญญา ขอหารือ  

ในสวนที่ เกี่ยวของกับการกระทําผิดทางสัญญาและการกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่ของ 

กรมสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตรวจงานเปรียบเทียบคดีและแนะนําปญหาขอกฎหมาย

ใหแกขาราชการในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขา กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการดําเนินคดี รวมทั้ง

การจัดทํางบประมาณประจําปเกี่ยวกับการดําเนินคดี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 

2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

     กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
                           

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                          
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                 ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                     ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                         ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม                              ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง               หัวหนาสวนอทุธรณ 
                                         สํานักกฎหมาย 
 

ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นิติกรชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
                        มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง 

แกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานดานการพิจารณาคําคัดคาน 

การประเมินภาษี พิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มในกรณีที่มีจํานวนวงเงินภาษีสูง 

(นอกเหนืออํานาจการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงานสรรพสามิตภาค) การพิจารณาอุทธรณคําวินิจฉัย

คําคัดคานการประเมินภาษี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ การพิจารณาคําขอทุเลา 

การชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการประเมิน อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน และอุทธรณ 

ตอศาล การพิจารณาดําเนินการดานนิติกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพยที่นํามาใชเปนหลักประกัน  

การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพ่ือเสนออธิบดี 

และปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมาย การศึกษา

วิเคราะหเพ่ือปรับปรุง แกไข และพัฒนา กําหนดระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณา 

คําคัดคาน อุทธรณ คําขอทุเลาการชําระภาษี และการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  

และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งการจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจน

ซักซอมความเขาใจ และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา และตอบ 

ขอหารือเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการคัดคานการประเมินภาษี การอุทธรณ 

คําวินิจฉัยคําคัดคาน  การงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การขอทุเลาการชําระภาษี การทํา 

คําสั่งทางปกครอง และอุทธรณคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งใหความรู และฝกอบรมทางวิชาการ 

ในดานกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ แกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตและติดตามตรวจสอบ  

ศึกษา วิเคราะหและประมวลผลการพิจารณาคําคัดคานและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต และจัดหมวดหมูเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการคนควา

เผยแพรในการทํางานแกสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานที่ เกี่ยวของการจัดทําและ 

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

       ตําแหนงนี้ได 
และ 

2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

     กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
                           

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                          
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                                          ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม                               ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนพิสูจนและจัดการของกลาง  
       สํานักกฎหมาย 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน  

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนของกลางทุกชนิดที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
ดําเนินการควบคุมเจาหนาที่ในสวนฯ ใหดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมาย

สรรพสามิต เชน การเก็บรักษา การทําลายและการขายทอดตลาด การเปนพยานตอศาลในฐานะ
ผูชํานาญการในการพิสูจนของกลาง  พิจารณาคําขอคืนของกลาง ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น
ในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง ซ่ึงเกี่ยวพันกับงานดานสรรพสามิต ใหคําปรึกษา 

แนะนํา ช้ีแจง ในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง แกเจาหนาที่และประชาชน เกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ควบคุม ดูแล และดําเนินการขออนุมัติผูมี

อํานาจใหเจาหนาที่ในสวนฯ ออกไปดําเนินการตรวจพิสูจนของกลางนอกสถานที่ ตลอดจนการไป

เปนพยานในชั้นศาล ดําเนินการขออนุมัติทําลาย หรือขายทอดตลาดของกลางที่ตกเปนของกรม

สรรพสามิตแลว ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขานุการ คณะกรรมการวินิจฉัยของกลาง เพ่ือพิจารณา

วินิจฉัยของกลาง กรณีของกลางที่ไมสามารถชี้ชัดความผิดพรอมทั้งแจงผลการวินิจฉัยใหกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ 

สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
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     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 2 
การบริการที่ดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 2 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการสูง  
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
          มีอํานาจหนาที่ในการมอบหมายงาน อํานวยการ สั่งการควบคุม กํากับดําเนินงานของ

สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม ซ่ึงไดแก ฝายอํานวยการ สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบภาษีและการปราบปราม สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1 และ 2  สวนปองกันและ

ปราบปราม 1 และ 2  และปกครองบังคับบัญชาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการในสํานักฯ 

ตลอดจนตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   1.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 1.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป 

 1.4  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป   

 1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 

 1.7  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 4 ป 

 1.8  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7  

       แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ   

2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

3.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับ 

การคัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การใสใจและพัฒนาผูอื่น      ระดับ 4 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 4 

 

สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 

วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบภาษี  
     สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม                                        

 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักตรวจสอบภาษีเช่ียวชาญ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ         

      - ศึกษา วิเคราะหและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร 

การบริหารตรวจสอบภาษ ีการควบคุม และกํากับดูแลภาษีเชิงรุก ควบคุมการนําแผนไปปฏิบัติ 

ใหรองรับกับทิศทางในการบริหารหรือวัตถุประสงคหลักของกรมสรรพสามิตอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

      - ศึกษา วิเคราะห วิจัยทิศทางการประกอบการที่เปลี่ยนแปลง วิถีการดําเนินกิจกรรม

การสรางเครือขาย เพ่ือเสนอแนะการวางแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธการตรวจสอบภาษีที่ถูกตอง

และทันเหตุการณ 

      - ศึกษา วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

เพ่ือเสนอแนะขอกฎหมายที่ใชในกระบวนการตรวจสอบภาษีใหเปนไปอยางถูกตอง เที่ยงธรรมและ

เสมอภาค 

      - ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานที่ใชในการตรวจสอบภาษีทั้งของหนวยงานภาษีอื่น 

ในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ 

วิธีการ และข้ันตอนแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมของสินคาและบริการ รวมถึง 

ใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 

     - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะทางวิชาการในการตั้งประเด็นในการตรวจสอบและติดตาม

ผูเสียภาษีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะการพัฒนาระบบการสืบสวนประมวลหลักฐาน  

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบภาษีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพัฒนาและบูรณาการความรู

และทักษะทุกประเภทในองครวม เชน สรางระบบขาว การเชือ่มโยงขอมูลเครือขาย การวิจยัปจจัยเสี่ยง 

ที่มีผลตอพฤติกรรมการชําระภาษีของผูประกอบการ ผูนําเขา และที่อาจกอใหเกิดอาชญากรรม 

ทางธุรกิจ มาตรการและแนวทางบริหารเพื่อสรางความสมัครใจในการชําระภาษีเพ่ือดึงผูหลบเลี่ยง 

ใหกลับเขาสูระบบภาษี 

      - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะการพัฒนาเทคนิคการไตสวน การเจรจาตอรอง เพ่ือใหได

ขอมูลเอกสารหลักฐานที่สมบูรณครบถวน 
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      - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะการสรางกลไกในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ดานการตรวจสอบภาษีที่ทันสมัย การพัฒนาระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส การสรางฐานขอมูล  

การพัฒนาการบริหารขอมูล เพ่ือใชวิเคราะหและประเมินคาความนาเช่ือถือและความถูกตอง 

ของขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง การจัดทําโปรแกรมการบันทึกขอเท็จจริงและขอมูลและพัฒนา

ระบบงานตางๆเพ่ือใหสามารถคํานวณหาผลสรุปในแตละรายอุตสาหกรรมและบริการ และ 

การคํานวณขอมูลดานสถิติ รวมทั้งการจัดทําผลลัพธในรูปแบบของรายงานตางๆ ตลอดจนการจัดทํา 

Home Page เพ่ือเผยแพรขอมูลผานทาง Intranet อุปกรณ เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานสืบสวนประมวลผลกรตรวจสอบภาษี เชนโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับ

ธุรกรรมทั้งหมดของบุคลากรในหนวยงาน ผูประกอบการ และขอมูลทางวิชาการ ใหสามารถจัดเก็บ

และเรียกใชขอมูลที่เปนปจจุบันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

      - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา การพัฒนาความรวมมอืทางวิชาการกับหนวยงาน

ตรวจสอบภาษีทั้งในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสมรรถนะระบบการตรวจสอบภาษีใหทันสมัย 

เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกที่ไรพรมแดน 

       - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา การสรางวัฒนธรรมและภาพลักษณใหมของหนวยงาน

ตรวจสอบภาษีโดยการยึดถือผูเสยีภาษีเปนศูนยกลาง หมายถึง การสรางกลไกหรือระบบการ

ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเปนหุนสวนกับผูเสียภาษี เพ่ือการพัฒนาหนวยงานตรวจสอบภาษีใหมี

เสถียรภาพและยั่งยืน 

       - การศึกษา เสนอแนะ ใหคําปรึกษา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือพัฒนาหนวยงาน

ตรวจสอบภาษีใหเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาความรูทางวิชาการแกหนวยงานตรวจสอบภาษี 

ทั่วประเทศใหมีเสถียรภาพ ทําหนาที่ติดตาม ใหคําแนะนํา แกไขปญหา มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

ทีมงานระหวางทําการตรวจสอบ และทําหนาที่ประสานงานกับองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน 

ในทุกระดับ และเปนตัวแทนกรมสรรพสามิตในการนําทีมงานตรวจสอบภาษกีาวสูระดับสากล 

       - สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหตระหนักในการเรียนรูและการตอบสนองตอ 

ความเคลื่อนไหวใหมๆอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถพิจารณานําแนวทางที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร 

       - ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนเปนวทิยากรเผยแพรความรู 

       - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย         

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
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     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว 

ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

            ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 

 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ 

3.  ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรบัคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน

และผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ

ผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 
สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบสรรพสามิต    

    สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม                                      

 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสรรพสามิตเชี่ยวชาญ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

        - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการปองกันและปราบปราม

การกระทําผิด รวมถึงระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันสมัย สอดคลองกับกฎหมายหรอืแนว

ทางการปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  

       - ศึกษา พัฒนา เสนอแนะและใหคําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําป รวมทั้งแผนเฉพาะกิจที่สําคัญตามนโยบายของกรมสรรพสามิต ในเชิงกลยุทธที่เกี่ยวกบัการ

ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอดจนการเสนอปรบัปรุง แกไข กฎหมาย 

กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน

และเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตและตอการจัดเก็บ

ภาษีในภาพรวม 

       -ศึกษา วิเคราะหสถานการณที่จะสงผลกระทบตอการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด  

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใชความรูและประสบการณ เพ่ือหาขอสรุปเสนอความเห็น

ในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดแนวทางการแกไขปญหา แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมี

ความกาวหนาในระดับสากล 

       - กํากับ ดูแล แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปราม ตลอดจน 

ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกเจาหนาที่ภายในหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งระบบงานที่เกี่ยวกับ

แผนงานและเทคนิคในการปราบปรามตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

       - วางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติงานหรือมาตรการตางๆ ในการปฏิบัติงานดาน

ปองกันและปราบปราม หรอืงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ  

มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน วิเคราะหปญหาและผลกระทบตางๆ 

เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขตอผูบริหารสูง 

       - วางแผน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและมีความชํานาญงานมากขึ้น 

อันจะเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปราม 
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       - เปนผูแทนกรมสรรพสามิตในการเขารวมประชุม สัมมนา เจรจา ช้ีแจง ตอบปญหาทางดาน 

การปองกันและปราบปราม และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆอันจะเปนประโยชน 

ตอการปองกันและปราบปราม และนําความรูที่ไดมาพัฒนาเทคนิคการปราบปรามเพื่อใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติตอไป 

       - ประสานการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน 

ที่กําหนด เพ่ือสงเสริมการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ 

       - ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะความคิดเห็นในการแกไขปญหาและวินิจฉัยปญหาที่สําคัญ 

ตลอดจนการเผยแพรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ  

เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 

       - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรอืทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 

 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ    

            และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
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5.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน

และผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญ 

ของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 
สมรรถนะตามสายงาน 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 4 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 4 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง    หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและปราบปราม 
                สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและปราบปราม 
                    สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
 

ประเภทตําแหนง               ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
                   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในการพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ มาตรฐาน 

หลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนแนวปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานตลอดจน ศึกษาคนควาทางวิชาการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามใหกาวสูระดับสากล  การวางแผน

ปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ เปาหมายการบริหารงานการตรวจสอบภาษีและการปองกันและปราบปราม 

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และติดตามประเมินผลงาน

ดานตรวจสอบภาษี ปองกันและปราบปรามของกรม การควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษี

สรรพสามิต ใหคําปรึกษา แนะนํา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมืออุปกรณ 

เพ่ือติดตามดูแลใหการเสียภาษี การบริหารและสรางเครือขายดานขอมูล การบริหารจัดการขอมูล 

องคความรู พัฒนาทีมงานตรวจสอบภาษี การปองกันและการปราบปรามใหกาวสูระดับสากล  

พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตรวจสอบภาษีและสืบสวน ปองกันและปราบปราม 

และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กาํหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
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     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว 

ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลอืกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล                   ระดับ 2   

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                               ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                    ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                      ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม           ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง          หัวหนาฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 

                          สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 
                          สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
 

ประเภทตําแหนง     ตําแหนงประเภทวิชาการ  

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน     นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
         

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ขอมูลสถิติ ความเสี่ยงในการคัดเลือกรายผูประกอบการ 

เพ่ือพิจารณากําหนดการวางแผนการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ และกํากับดูแลการติดตามประเมินผล

งานของสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวน

ประมวลหลักฐาน การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการดําเนินธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน  

การกํากับดูแล การตรวจแนะนํา การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ   

การตรวจคน การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) มาตรการและแนว

ทางการบริหารเพื่อสรางความสมัครใจในการชําระภาษี (Compliance Management) พัฒนา ปรับปรุง

ระเบียบ คําสั่ง การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต คูมือการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อใชในการตรวจสอบภาษี 

และสืบสวน การควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ประสานความรวมมือทางวิชาการ 

กับภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ  ใหความสนับสนุนทางวิชาการและดานขอมูลใหแก 

สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน และสวนปองกันและปราบปราม และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
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     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว 

ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวฒุิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป                    
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3   

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1    

                                     สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
 

ประเภทตําแหนง               ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                           มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานการสืบสวนและประมวลหลักฐาน การวิเคราะห

ขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจ

ปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การวางแผนและดําเนินการตรวจสอบ

ทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม   และการสอบทานสํานวนการ

ตรวจสอบภาษี ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การสอบทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิต สําหรับ
สินคาและบริการประเภท รถยนต เรือ รถจักรยานยนต แบตเตอรี่ น้ําหอม เครื่องปรับอากาศ หินออน 

หินแกรนิต และโทรคมนาคม รวมทั้งสินคาและบริการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กาํหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
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    1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว 

ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

1.4   ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทาง 
     วิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง 

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล                    ระดับ 2   

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                        ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม             ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                 ระดับ 3 
การมองภาพองครวม        ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล        ระดับ 3 

 



 

149

มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2    

                                     สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
 

ประเภทตําแหนง               ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                           มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานการสืบสวนและประมวลหลักฐาน การวิเคราะห

ขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต  

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ  

ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การวางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี  

การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม   และการสอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษี 

ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การสอบทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิต สําหรับสินคาและบริการ
ประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน สนามมา สนามกอลฟ แกวเลดคริสตัล อาบอบนวด และดิสโกเธค 

เครื่องด่ืมและเครื่องขายเครื่องด่ืม พรม และสารทําลายชั้นบรรยากาศ รวมทั้งสินคาและบริการอื่นๆ  

ที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กาํหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
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     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว 

ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

1.4   ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4. ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคดัเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง 

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล                    ระดับ 2   

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 

การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                        ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม             ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                 ระดับ 3 
การมองภาพองครวม        ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง        หัวหนาฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน 
                     สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1-2  
       สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
                       (ตามรายละเอียดแนบทาย) 

 

ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน         นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ         
 

     มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก  การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห การปฏิบัติงาน

เกี ่ยวก ับการตรวจสอบภาษ ีตามกฎหมายภาษ ีสรรพสาม ิต  การตรวจสอบแบบเบ ็ดเสร ็จ  

ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ 

การตรวจคน วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้ง 

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา รวมทั้งการให 

การสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคการตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหับตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
     1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

     1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ก.พ.กาํหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
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     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว 

ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภาษี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

    มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป   
                         
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
 
 

ลําดบัที ่ หนวยงาน

1 สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถยนตและเรือ) 
- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (จักรยานยนตฯ) 
- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องปรับอากาศฯ) 

2 สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2

- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (น้าํมันฯ) 
- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (สนามมาฯ) 
- ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องดื่มฯ) 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนปองกันและปราบปราม 1 

        สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานดานปองกันและปราบปราม กําหนด

แผนงาน/โครงการการสืบสวน การตรวจ และการปราบปราม รวมทั้งแผนเฉพาะกิจตางๆ เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายของกรม ควบคุมแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรม

ใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสายตรวจ ตลอดจนการ

ใหความสนับสนุนทางดานวิชาการ เทคนิค และการปฏิบัติงานตอหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 

1, 2, 7, 8, 9  และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-2 และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย   

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนปองกันและปราบปราม 2 

สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานดานปองกันและปราบปราม กําหนด

แผนงาน/โครงการการสืบสวน การตรวจ และการปราบปราม รวมทั้งแผนเฉพาะกิจตางๆ เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายของกรม ควบคุมแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรม

ใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสายตรวจ ตลอดจนการ

ใหความสนับสนุนทางดานวิชาการ เทคนิค และการปฏิบัติงานตอหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 

3, 4, 5, 6 และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3-5 และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวน

ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
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  2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติหนาที่ในสายงานนักวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการ 

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

วันที่มคีุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

 

 

 



 

160

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายปองกันและปราบปราม  
                       สวนปองกันและปราบปราม   

สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
                                (ตามรายละเอียดแนบทาย) 
 

ประเภทตําแหนง           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  
 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
   

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป 

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามตามเครือขาย 

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต 

วางแผนประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชนทราบเกีย่วกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบ

ของกรมสรรพสามิต เพ่ือเปนการปองปรามการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูล

และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ โดยมีหนาที่รับผิดชอบ

สวนกลางและสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่ที่กําหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 

     2.4  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

            และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท  ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                                                                  ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                                                                 ระดับ 4 
การบริการที่ดี                                                                      ระดับ 4 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ               ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3  

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
ความมั่นใจในตนเอง       ระดับ 3 
 

ลําดบั หนวยงาน พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
1 สวนปองกันและปราบปราม 1  

 - ฝายปองกันและปราบปราม 1

 

พ้ืนที่สรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 1 ประกอบดวย 

เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค  

เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน และเขตจอมทอง, 
พ้ืนที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่1 และ 2 

 - ฝายปองกันและปราบปราม 2

 

พ้ืนที่สรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 1 ประกอบดวย

เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงคร ุเขตบางพลัด  

เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน  

และเขตธนบุรี,พ้ืนที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่7 

 - ฝายปองกันและปราบปราม 3

 

พ้ืนที่สรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 2, พ้ืนที่สํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 8 และ 9 

2 สวนปองกันและปราบปราม 2  

 - ฝายปองกันและปราบปราม 1 พ้ืนที่สรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 3, พ้ืนที่สํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 3 

 - ฝายปองกันและปราบปราม 2

 

พ้ืนที่สรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 4, พ้ืนที่สํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 4 

 - ฝายปองกันและปราบปราม 3 พ้ืนที่สรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 5, พ้ืนที่สํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 5 และ 6 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง             ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการสูง 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ และแผน

ทรัพยากรบุคคลของสํานัก โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของฝาย และสวนตางๆ ในสํานัก ดานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน 

หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆเกี่ยวกับสินคาและบริการ และกิจกรรมตางๆ  

ตามกฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา แกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้ง

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   1.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 1.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป 

 1.4  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป   

 1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 

 1.7  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 4 ป 

 1.8  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7  

       แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ   

2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
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3.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับ 

การคัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง      

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การสั่งการตามอํานาจหนาที่      ระดับ 4 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
 

สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 

วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิชาการสรรพสามิต        

     สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 , 2                            

 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตเชี่ยวชาญ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห สงเสริม พัฒนาวางแผนงานติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบ

ตางๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎระเบียบของหนวยงานอื่นที่กําหนดใหกรมสรรพสามิตตอง

ดําเนินการและนโยบายของรัฐบาล การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา 

และแกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต การใหความรู 

และการอบรม บรรยาย การสรางองคความรู การพัฒนาบุคลากรในงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

-  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน กลยุทธ

และติดตามผลการดําเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การพัฒนาเพื่อเสนอแนะแนวทาง 

ในการแกไขปญหาเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนตางๆภายในสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 1 หรือสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีมาตรฐาน

สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาของรัฐบาล 

ในเชิงการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 

-  ศึกษา คนควา ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานตางๆในเรื่องของการกําหนด

มาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษีของสวนตางๆในสํานักแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานและ 

ผูที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บภาษีสามารถทําไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตลอดจน 

การบูรณาการทํางานรวมกับสํานัก/กอง หรือหนวยงานตางๆเพ่ือใหผลงานที่ออกมาของสํานัก 

มีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สอดรบักับนโยบาย ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

-  ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือเสนอความคิดเห็นในดานนโยบาย 

และในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีในเชิงลึก โดยตองอาศัยการประยุกต  

องคความรูในเชิงวิชาการรวมทั้งเครื่องมือเทคนิคตางๆในการวิเคราะห ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

และวางแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บภาษีรายสินคาเพ่ือนํามาปรับ

ประยุกตใช 

-  สรางสรรคผลงานในลักษณะ Talent และ Creative ในการกําหนดมาตรฐาน 

และพัฒนาการจัดเก็บภาษีรวมถึงการใชองคความรูประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา



 

167

พอสมควรในการตัดสินใจแกไขปญหาการเสนอแนะในงานที่ไมเคยมีมากอน เพ่ือใหการกําหนด

มาตรฐานการพัฒนา และการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับโลกยุค Globalization 

-  บริหารจัดการความรูในสํานัก (Bureau Knowledge Management) โดยศึกษา

คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือวางมาตรฐานในการจัดทําคูมือ และเอกสารทางวิชาการ 

เพ่ือสรางมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี โดยเผยแพรผานทาง Web site ของสํานักรวมถึงการวางแผน 

และพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) ของสํานัก เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในสํานักมีการพัฒนาทักษะ 

และความชํานาญกอใหเกิดการสรางมาตรฐานและพัฒนางานของสํานัก 

-  เปนผูแทนของสํานักในการเขารวมสัมมนา ประชุม บรรยาย เจรจา ช้ีแจง เผยแพร 

ผลงานทางวิชาการของสํานัก และประสานการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก หนวยงานตางประเทศ 

รวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนตอกรมสรรพสามิตในดาน

การกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 

-  ศึกษา วิเคราะห ตนทุนการผลิตสินคาสวนเหลือ่มทางการตลาด (Marketing 

Margin) เพ่ือใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานราคา ณ โรงอุตสาหกรรมที่ใชเปนเกณฑ 

ในการจัดเก็บภาษี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

-  ศึกษา วเิคราะห ขอตกลงทางการคาขององคกรระหวางประเทศตางๆ เชน GATT, 
AFTA และ WTO เปนตน หรือมาตรการกีดกันทางการคาแบบตางๆทั้ง มาตรการกีดกันทางการคา 

ในดานภาษี และมิใชทางภาษีที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีใหสอดคลองกับขอตกลงดังกลาวและ 

เปนการสนับสนุนยุทธศาสตรนโยบายของรัฐบาล 

-  ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาหนาที่ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติของสินคาและบริการที่อยูในความรับผิดชอบ 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

   1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวน

ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   1.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวน

ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   1.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอืน่ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวน

ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   1.4 ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

      และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 

 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ   

            เง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน

และผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ

ผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน  ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 4 
การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

       สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาให

สอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด

มูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  - ศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและ

กําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐานและ

มูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมูลคาสินคา  

  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน   
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  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตขุองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพ่ือ

กําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี 

  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูใน

อํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวน

ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การมองภาพองครวม       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

       สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติ งานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

 

         -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตาม

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา

ในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด

มูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  
   -  ศึกษาวเิคราะหตนทุนการผลิตใบยา เพ่ือใชในการกําหนดราคารับซื้อใบยาขั้นต่ํา 

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและ

กําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐาน 

และมูลคาสนิคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา 

   -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน   
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  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  -  ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการ

จัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

  -  ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูใน

อํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน  

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การมองภาพองครวม       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

      สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการ

จัดเก็บภาษ ีมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาและ

บริการ การกําหนดมูลคาของสินคาและบริการ ของสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

และสนับสนนุยุทธศาสตร นโยบายหรอืมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  

   -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนด

มาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือ

ประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  

 -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหา 

ตางๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ หรือวางแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ 

ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคาหรือ

ราคาของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย 

การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและ

ปองกันการหลีกเลีย่งภาษี  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ

โปรงใสและเปนธรรม  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี  

โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวม/ วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน 

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพือ่พัฒนาการนําระบบเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 

  -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบรหิารการจัดเก็บภาษี  
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง 

การประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและ

ตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บ

ภาษี  

  - รวบรวม ศกึษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี 

ของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

   -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับ

งานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

         -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจ

ปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การเรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกัน

การหลีกเลีย่งภาษี 

   -  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  

การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนดลักษณะแสตมปสรรพสามิต  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา 

เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับ

กรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรบัมอบหมายจากกรม  

   - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏบิัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การมองภาพองครวม       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี    

สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1-3 
      สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล)  
     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
                 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐาน 

และมูลคาการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาให

สอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกาํหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด

มูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  - ศกึษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐาน 

และกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลกัเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐาน 

และมูลคาสนิคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูใน

อํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิต 

พ้ืนที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 
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  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต) 

     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2    

      ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและ

มูลคาการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกาํหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด

มูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  - ศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและ

กําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐานและ

มูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมูลคาสินคา  

  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจดัเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยทุธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -   ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน   

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

(Tax Administration Data Center) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
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  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตขุองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี 

ของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมยั  
  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูใน

อํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิต 

พ้ืนที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏบิัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3.  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ)    
    สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
     ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและ

มูลคาการจัดเก็บภาษี  (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

ในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาให

สอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด

มูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  
   - ศึกษาวเิคราะหตนทุนการผลิตใบยา เพ่ือใชในการกําหนดราคารับซื้อใบยาขั้นต่ํา 

  - ศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
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  - พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและ

กําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐานและ

มูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมูลคาสินคา  

  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษสีินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
  - ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน   
  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตขุองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี 

ของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไป 

ตามกฎหมาย 

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจดัเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูใน

อํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิต 

พ้ืนที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (แกว พรม เครื่องสําอาง สนามแขงมา  

     สถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด ไนทคลับ ดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม และสินคา  

     บริการใหมที่เพิ่มขึ้น)    
     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

      ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐาน 

และมูลคาการจัดเก็บภาษี (แกว พรมฯ)  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบ

การปฏบิัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี ้

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาให

สอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกาํหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคา

สินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาวเิคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาสินคา  

  - ศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและ

กําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐานและ

มูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมูลคาสินคา  
  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยู 

ในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิต 

พ้ืนที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏบิัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 



 

187

5.  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (สุรา)    สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

       ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษปฏิบัติงานในฐานะ

หัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (สุรา) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล 

แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาให

สอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ในการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด

มูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐาน 

และกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐาน 

และมูลคาสนิคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยู 

ในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

6.  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม)  

     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

      ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษปฏิบัติงานในฐานะ

หัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เครื่องด่ืม) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล 

แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 
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  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกาํหนดมาตรฐานและมูลคาสินคา 

ในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคา

สินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาสินคา  

  - ศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและ

กําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกีย่วกบัมาตรฐานและ

มูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยู 

ในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏบิติังานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 

     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  
- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ   
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 
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3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง        ชํานาญการ    ชํานาญการพิเศษ 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน   ระดับ 2  ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2  ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  ระดับ 3 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2  ระดับ 3 

การคํานวณ       ระดับ 2  ระดับ 3 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2  ระดับ 3 
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                       ระดับ 2  ระดับ 3 

การบริการที่ดี                           ระดับ 2  ระดับ 3 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 2  ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2  ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2  ระดับ 3 
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สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                               ระดับ 2  ระดับ 3 

การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2  ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                        ระดับ 2  ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี   

สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1-3 
      สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (สุรา) สวนมาตรฐานและพัฒนาการจดัเก็บภาษี 1  
  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและ

กํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (สุรา) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี ้

 -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
 -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี   

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
 -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

 -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของ

กับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

 -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

 -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษใีหทันสมัย  

 -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยู 

ในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   
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 -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
 -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
 -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) 
    สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนา

และกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (ยาสูบนอกจากบุหรีซิ่กาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) มีหนาที่ 

ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน 

ดังนี้  

-  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
-  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   

-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมลูในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

-  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

-  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  
เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

-  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

-  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดาํเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของ

กับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

-  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

-  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

-  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการ 

จัดเก็บภาษี  
-  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม)   
     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและ

กํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เครื่องด่ืม) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
-  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   

-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบรหิารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
- ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตขุองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี 

-  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับ

งานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
- ศึกษา และวิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

- ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

-  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยู 

ในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 
-  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจด

ทะเบียนเครือ่งหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนดลกัษณะแสตมปสรรพสามิต  

- ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการ 

จัดเก็บภาษี 
- จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (แกว พรม เครื่องสําอาง สนามแขงมา สถานอาบน้าํ   

     หรืออบตัว และนวด ไนทคลับ และดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม และสินคาบริการใหมที่เพิ่มขึ้น) 
     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและ

กํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (แกว พรมฯ) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
-  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

- ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตขุองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  
เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี 

ของหนวยงานจัดเก็บภาษี 

-  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับ

งานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

- ศึกษา และวิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

- ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

-  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยู 

ในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

- ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษ ี
- จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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5.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล)  
    สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะ

หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล) มีหนาที่ความรับผิดชอบใน

การกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
-  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

-  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
-  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

-  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

-  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับ

งานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

-  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
-  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

-  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยู 

ในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   

-  ศึกษาปญหาและอปุสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจดัเก็บภาษี 
-  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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6.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต) 
     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะ

หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต)  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ
กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยทุธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

-  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกบัในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   

-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  

(Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
- ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตขุองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
-  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับ

งานที่รบัผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

- ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
- ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการ 

จัดเก็บภาษี  

- จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏบิัติงานกับหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  
- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ   
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา   

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรบัคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง        ชํานาญการ    ชํานาญการพิเศษ 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน   ระดับ 2  ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2  ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  ระดับ 3 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2  ระดับ 3 

การคํานวณ       ระดับ 2  ระดับ 3 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2  ระดับ 3 
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สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                       ระดับ 2  ระดับ 3 

การบริการที่ดี                           ระดับ 2  ระดับ 3 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 2  ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2  ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2  ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                               ระดับ 2  ระดับ 3 

การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2  ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                        ระดับ 2  ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการสูง 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ และแผน

ทรัพยากรบุคคลของสํานัก โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของฝาย และสวนตางๆ ในสํานัก ดานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน 

หลักเกณฑ วธีิการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆเกี่ยวกับสินคาและบริการ และกิจกรรมตางๆ ตาม

กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก 

ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   1.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 1.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป 

 1.4  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) รวมกัน 

       ไมนอยกวา 4 ป   

 1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 

 1.7  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 4 ป 

 1.8  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7  

       แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

     และ   

2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

3.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับ 

การคัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 4 

การบริการที่ดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การมองภาพองครวม       ระดับ 4 

การสั่งการตามอํานาจหนาที่      ระดับ 4 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 4 
 

สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา        ระดับ 2 

วิสัยทัศน        ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ       ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน     ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง       ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน     ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

       สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
   -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

   -  ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

(Good Governance) ใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

   -  ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนว

ปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีการกําหนดมูลคา การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการ

ขนยาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี และมาตรการตางๆ ในการควบคุม

และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งระบบ 

   -  ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและอัตรากําลัง  

   -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี แนวทางการ

ตรวจปฏิบัติการและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)  รวมถึงการวางแผนการบริหาร

กํากับดูแลการจัดเก็บภาษีและการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหาร

การจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

   -  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหการบริหาร

การจัดเก็บภาษีและการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  

   -  พิจารณาวินิจฉัยปญหาและกําหนดแนวทางปฏิบัติในงานที่เกี่ยวของ 

   -  ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการ 

     เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

     ไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

       สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการทํางานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห แนวทาง กลยุทธ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง ตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต รวมทั้งสนับสนุนนโยบายพลังงานตางๆ ของรัฐบาล 

- ศึกษา วิเคราะห แนวทาง กลยุทธกระบวนการจัดการ บริหารการจัดเก็บภาษีและ

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง การจัดทําคูมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรการตางๆ ในการ

ปองกันการหลีกเลีย่งภาษีอยางเปนระบบ 

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การ

วางแผน และติดตามประเมินผล เพ่ือควบคุมและกํากับติดตาม รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตโดยการนําระบบ

เทคโนโลยีทีท่ันกับสมัยมาใชในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

- ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุน

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพ่ือประยุกตใชกับการบริหาร 

- ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ การกําหนดมูลคา การตรวจปฏิบัติการและมาตรการตางๆ ในการบริหาร 

- ศึกษาวิเคราะห กํากับดูแลการจัดทํา พัฒนา และเผยแพรองคความรู (Knowledge)  

- ศึกษา และพัฒนารูปแบบและรายละเอียดขอมูล (Template) เพ่ือเปนศูนยขอมูล 

ในการศึกษา วิเคราะห และกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการใหสามารถขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  

- ศึกษา พัฒนา และเสริมสรางระบบ Information Center ในการกํากับติดตาม  

- กํากับดูแลการพิจารณาเกี่ยวกับการหกัเงินประกันสงเขากองทุนฯ และการตรวจสอบ

คําขอรับเงินชดเชยจากกองทุนฯ 

- กํากับดูแลการดําเนินการเกี่ยวกบัเบี้ยปรับกรณีกระทําผิดขอตกลง  
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- กํากับการพิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา 

แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด  

- ศึกษาวิเคราะห วางแผนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก 

รวมทั้งจัดทําแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

- กํากับการพิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับ อนุมัติ อนุญาต และผอนผันการ

ดําเนินการในการบริหารจัดการ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเหน็วา

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
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5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                          หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

       สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

 - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

 - ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการ

จัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนด

มูลคาของสินคาในความรับผิดชอบใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตและสนับสนุน

ยุทธศาสตรนโยบายหรือมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนด

มาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือ

ประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  

 - ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหา

ตางๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ หรือวางแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน 

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษ ี 

การกําหนดมูลคาของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุม 

การผลิตและจําหนาย การ ยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ  

ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลีย่งภาษี  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม  

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี  

โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวม /วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน 

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพือ่พัฒนาการนําระบบเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 

 - ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 



 

210

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการ

ประสานงานดานขอมูลและอื่นๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและ

ตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บ

ภาษี  

  - รวบรวม ศกึษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

หนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบ 

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

   - ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

   - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจ

ปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การเรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกัน

การหลีกเลีย่งภาษี 

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับ

กรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง 

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  ดังนี้   

-  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตาม

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร

การจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนด

มูลคาของสินคาในความรับผิดชอบใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตและสนับสนุน

ยุทธศาสตรนโยบายหรือมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  

  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  

การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคารวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

เพ่ือประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหา

ตางๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ หรือวางแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน 

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี   

การกําหนดมูลคาของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี การตรวจปฏิบัติการ การควบคุม 

การผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ 

ในการควบคุมและปองกันการหลกีเลีย่งภาษี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม  

    -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี 

โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวม/วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน 

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพือ่พัฒนาการนําระบบเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 
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   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบรหิารการจัดเก็บภาษี 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้ง 

การประสานงานดานขอมูลและอื่นๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะห 

และตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของายไดเพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัด 

การจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี 

ของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบ 

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

   -  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไป 

ตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจ

ปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit ) การเรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกัน

การหลีกเลีย่งภาษี 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี  

สําหรับกรณทีี่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสาํนักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรอืทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรอื 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา 

     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1, 3, 4 
     สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา  สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล 

แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษาวิเคราะห แนวทาง และกลยุทธ เพ่ือใหการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามันที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ราคาและตนทุนการผลิตของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชในการกําหนดมูลคา

น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
- กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน

เพ่ือใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  
- พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับมูลคาของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.  ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา  สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

             ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ

กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้   
 

  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑการ

พิจารณากําหนดมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร กรมสรรพสามิตเพื่อใชเปนหลักเกณฑและ

มาตรฐานสากล 

  -  วิเคราะหตรวจสอบมูลคาของสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นตอกรมสรรพสามิต 



 

218

  -  แนะนําตอบขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณามูลคาของสินคาและหลักเกณฑในการ

จัดเก็บภาษีแกผูเสียภาษีและหนวยงานตางๆ  

  -  กําหนดมูลคาสินคาในกรณีที่ผูเสียภาษีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  

  -  พิจารณาอนุมัติรหัสรุนรถยนต (Model Code) และแบบแชสซีส (Chassis Model) 

ของรถยนตกระบะหรือแชสซีส และกระจกบังลมหนา (Chassis with Windshield) ใหเปนสิ่ง

สามารถนําไปดัดแปลงเปนรถยนตนั่งได 

  -  พิจารณาเกณฑข้ันต่ําสําหรับคาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุอุปกรณของการ

ดัดแปลงรถยนตกระบะใหเปนรถยนตนั่ง 

  -  ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่งตางๆ  

ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
                -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.  ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา  สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ

กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  การศึกษา วิเคราะหแนวทาง และกลยุทธ เพ่ือใหการกําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปน

เกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

   -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บ

ภาษี  

   -  การศึกษา วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี 

   -  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพ่ือวางหลักเกณฑในการพัฒนาการกําหนดมูลคา

สินคา 

   -  ศึกษา วเิคราะหราคาและตนทุนการผลติของสินคา เพ่ือใชในการพจิารณากําหนดมาตรฐาน 

มูลคาสินคาทีใ่ชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

   -  จัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 

   -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มูลคาของสินคา 

   -  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกบัมูลคาสินคา เพ่ือใชเปนเกณฑ 

ในการคํานวณภาษี 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  
- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 



 

220

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ   
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

   มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   

- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง        ชํานาญการ    ชํานาญการพิเศษ 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน   ระดับ 2  ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2  ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  ระดับ 3 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2  ระดับ 3 

การคํานวณ       ระดับ 2  ระดับ 3 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2  ระดับ 3 
 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                       ระดับ 2  ระดับ 3 

การบริการที่ดี                           ระดับ 2  ระดับ 3 

การสั่งสมความความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   ระดับ 2  ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2  ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2  ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                               ระดับ 2  ระดับ 3 

การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2  ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                        ระดับ 2  ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 

     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1, 3, 4 
     สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพ่ือปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีตาม

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับยุทธศาสตรของ 

กรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตรของรัฐบาล 

 - ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีอยางมีบูรณาการ (Integrated) 

เพ่ือพัฒนาและกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ ประกาศระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับ

การบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิต และจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลด

อัตรา และการคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลีย่งภาษี 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดความโปรงใสและเปนธรรม 
 - ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากลเกีย่วกับการบรหิารการจัดเกบ็ภาษี  

เพ่ือประยุกตใชกับการบรหิารการจัดเกบ็ภาษีของกรมสรรพสามิต   

    - ศึกษา วเิคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกีย่วกับการบรหิาร 

การจัดเก็บภาษี  โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย    

  - พิจารณา อนุมติั อนุญาต และผอนผันการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี 

การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวนการลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี  

ในกรณีที่ผูประกอบการมีเหตุจําเปนจนไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
 - พิจารณา วินิจฉัย ปญหา และขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําและ

ตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

 - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน ดังนี้   
 

-  การศึกษา วิเคราะหแนวทางเพื่อกําหนดมาตรฐานหรือเก็บภาษีโดยศึกษาจาก

หลักเกณฑและมาตรฐานสากล  

-  กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  

การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวนการลดอัตราภาษีและการลดหยอนภาษี  

-  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืนการยกเวนและการลดหยอนภาษี 

-  จดัทําคูมือในการปฏิบัติงาน 

-  พิจารณาวินิจฉัยปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

มาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนด   

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน  ดังนี้   
-  การศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บ

ภาษีสําหรับสินคาสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
-  การศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล สําหรบัสินคาและบริการ 
-  การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลดอัตรา และการลดหยอนภาษี 

สําหรับสินคาและบริการ 
-  การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี  

การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลดอัตรา และการลดหยอนภาษี สาํหรับ

สินคาและบริการ 
-  การพัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับ 

การจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและ จําหนาย การคืน การยกเวนภาษี และการลดหยอนภาษี 

สําหรับสินคาและบริการ  
-  การจัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน   
-  การพิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับมูลคาของสินคาและบริการ 



 

224

-  การพิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับมูลคาสนิคาและบริการ  

เพ่ือใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปรญิญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  

- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 2 
การบริการที่ดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 

     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1-4 
     สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต  
 - การนําระบบเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  

การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลกาปฏิบัติงาน  
 - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการ

จัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    

 - ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการจัดเก็บภาษี และคาดการณรายไดที่คาดวา 

จะเก็บไดโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 - ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
 - จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template)  
 - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล   สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ศึกษา วิเคราะห การกําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ  ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
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- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับ

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน(Hydrocarbon Solvent)  
- ศึกษา พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลการรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏบิัติงาน  

- ศึกษา และพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแล 

การยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  

- ศึกษา วิเคราะห และคาดการณปริมาณที่คาดวาจะยกเวนภาษีของสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน(Hydrocarbon Solvent) เพ่ือกําหนดมาตรการในการปองกันการหลีกเลีย่งภาษี 

- จัดทํารายละเอียดขอมูล (Template) ของตัวแทน และผูใชสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) 

- วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับผูประกอบอุตสาหกรรมสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (ผูนําเขา 

ผูผลิต ผูประกอบกจิการเปนตัวแทน และผูใช)  

 -  จัดทําฐานระบบขอมูล โดยจัดทําทะเบียนขอมูลและแฟมประวัติของผูผลิต ผูนําเขา 

ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในกรุงเทพ และ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพ่ือใชเปนฐานในการตรวจสอบและควบคุม  

 -  ปรับปรุงฐานขอมูลของผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใช  

ใหเปนปจจุบัน  

 -  ติดตอและประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนายงานที่เกี่ยวของ (หนายงานภายใน 

และหนายงานปราบปรามภายนอก)          

 -  รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การนําเขา การจําหนาย การใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ของผูผลิต ผูนําเขาตัวแทน และผูใชเปนรายบุคคล สรุปราย

เดือน และปงบประมาณ ทั้งในกรุงเทพและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใช 

กระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย จากการตรวจวิเคราะหขอมูล หรือกรณีอื่น 

ที่เกี่ยวของ 
 -  วิเคราะหการใชสารละลายแตละภาคอุตสาหกรรม 

 -  ตรวจปฏิบัติการการดําเนินการของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน และ

ผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon solvent) กรณีมีความผิดปกติของขอมูล 

 -  วิเคราะหความเหมาะสมของการจําหนายสารละลายจากผูประกอบอุตสาหกรรม 

ผูนําเขาไปยัง ตัวแทนและหรือผูใชฯ  

 -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบติังานในหนาที่และเรื่องอื่นๆ ที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ  
 -  ใหคําปรึกษา ช้ีแจง แนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไป 

ตามกฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ  

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3.  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน ดังนี้   
-  กําหนด แผนปฏิบัติงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

-  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี 

ของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคา 
-  ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏบิัติงาน  

-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแล 

การจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

-  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาโดยใชระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ     

-  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

-  จัดทํารายละเอียดขอมลูของผูประกอบการ (Template) 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก          

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

4.  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  4 

 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน ดังนี้   
-  การกําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตาม

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต   

-  การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี 

ของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

-  การศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

-  การศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแล

การจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
-  การศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาและบริการ

โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

-  การติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของรายได เพ่ือกาํหนด

มาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี   
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-  การจัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปรญิญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  
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- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 2 
การบริการที่ดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

     สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1-4 
     สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธและวางแนวทางในการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี

น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

- ศึกษา พัฒนา เสนอแนะแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี และการปองกัน 

การหลีกเลีย่งภาษี  
- ศึกษา วิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาการกํากับ

ดูแลการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย 

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีและ 

การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)  
- ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 



 

232

2.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี   สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน ดังนี้    

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธ และวางแนวทางในการบริหารเกี่ยวกบัการยกเวน

ภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon  Solvent) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส ใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา พัฒนา เสนอแนะการบริหารการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมมาใหในการบริหารการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

- ศึกษา วิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบเกี่ยวกับสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) เพ่ือทราบขอเท็จจริง 
- วางแผนตรวจปฏิบัติการตามแผนในการตรวจปฏิบัติการ ตัวแทน ผูใชสารละลาย 

ทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ประจําปงบประมาณ  

- ตรวจเยี่ยมและตรวจปฏิบัติการการผลิตและจําหนายสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอนของโรงอุตสาหกรรมผลิตสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon 

Solvent) และผูนําเขา 
- ศึกษา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคจากการออกตรวจปฏิบัติการตามแผน 

เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอกรมสรรพสามิตในการยกเวนภาษีสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  
- พิจารณาอนุญาต กรณีผูประกอบอตุสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน ขอนําสารละลาย 

ที่จําหนายใหแกลูกคา แตสารละลายไมไดคุณภาพกลับคืนโรงอุตสาหกรรม หรือสถานที่เกบ็

สารละลาย 

- ศึกษา วิเคราะห เพ่ือเฝาระวัง ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน ผูใชที่

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่อยูในกลุม

เสี่ยง (Rubber Solvent และ White Spirit) 

- ศึกษา วิเคราะห ราคาน้ํามันเบนซิน และดีเซล ในทองตลาด เปรียบเทียบกับราคา

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) เพ่ือเฝาระวังในการนําสารละลายไป

ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการยกเวนภาษีสารละลาย

ประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) รวมถึงแนวทางการตรวจปฏิบัติการตรวจสอบ  

(Per-Audit และ Post-Audit)  

- ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในสวนของสรรพสามิตพื้นที่ และ

ผูประกอบการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมสรรพสามิตกําหนด   
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- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับการปองกันการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ปโตรเลียม  
- เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่นๆ ที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ  
- พิจารณาตอบขอหารือ ตลอดจนเสนอแนะ เสนอแนวทางแกไขปญหาและขอรองเรยีน

ที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ในสวนที่เกี่ยวของ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon 

Solvent) ในสวนที่ไมอยูในอํานาจของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

- ดําเนินการเกี่ยวกับคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใช 

กระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายจากการตรวจปฏิบัติการ หรือกรณีอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

- พิจารณาเกี่ยวกับคาภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และหรือการพิจารณางด/ยกเวนคาภาษี 

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา (สค.01) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไข 

วาดวยการขอยกเวนภาษีสรรพสามิตสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่นําไปใชในอุตสาหกรรม

ตางๆ  

- ใหคําปรึกษา ช้ีแจงแนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตาม

กฎหมาย และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

- จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกบัการตรวจปฏิบัติการ  

การตรวจสอบ และที่เกี่ยวของ 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   

3.  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3  
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
-  การกําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เปนธรรมและโปรงใส  สอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

-  วิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เชน วิเคราะหตนทุนการผลิต

สินคา สํารวจราคาในทองตลาด  
-  พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  

-  พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
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-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

              

4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4   

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน  ดังนี้   
-  การศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใสสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

-  การศึกษา พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี   

-  การศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ  

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย 

-  การตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไป 

ตามกฎหมาย  

-  การศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีสินคา 

และบริการ  
-  การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด   

-  การศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 

ในการจัดเก็บภาษี  

-  การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน  

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรอืทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  

- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 2 
การบริการที่ดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                              ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง            หัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

    สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

    สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธและแนวทางในการควบคุมการขนยายน้ํามันและ

ผลิตภัณฑน้ํามันทางทะเล การรับ-จายน้ํามันทางทะเล รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกันการลักลอบ

นําเขาน้ํามันตามคลังชายฝงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรมและโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการควบคุมขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันทาง

ทะเลใหมีความทันสมัย (Modern Logistics Management System) เพ่ือปองกันการลักลอบนําเขา

น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันจากตางประเทศ 

- ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดําเนินการขนยายน้ํามันในทะเล ตรวจสอบการ

รับ-จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของคลังน้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามันในทะเล และการตรวจสอบ(Pre-Audit และ Post-Audit)  

- ติดตาม กํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักเกณฑทีก่ําหนดตลอด 24 ช่ัวโมง  

- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือกํากับดูแลการขนยายน้ํามันใหมี

ประสิทธิภาพ  
- ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามัน และควบคุมการเติมสาร Marker สําหรับน้ํามัน 

ที่ขอยกเวนหรือคืนภาษีหรอืลดอัตราภาษี ณ คลังน้ํามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักเกณฑทีก่ําหนด 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปรญิญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  

- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
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- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 2 
การบริการที่ดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 

การมองภาพองครวม       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี    

สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
      สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

                   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพ่ือปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี 

และกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการกําหนดมูลคาที่ใชเปนเกณฑในการ

คํานวณภาษี ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยทุธศาสตรของรัฐบาล 

- ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีและการกําหนดมูลคาอยางมี 

บูรณาการ (Integrated) เพ่ือพัฒนาและกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและ 

แนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ การควบคุมการผลิตและจําหนาย 

การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา การคืนภาษี การจัดทําคูมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคมุและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม 

- ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพ่ือใชในการกําหนดมูลคา 

- ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและ 

กองทุนฯ เพ่ือประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบรหิาร 

การจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่กับทันสมัย 

- พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับ กรณีตัวแทน หรือผูใชกระทําผิดขอตกลง 

การขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย หรือกรณีผูผลิต ผูนําเขากระทําผิด ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ 

ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  - พิจารณาผอนผันการดําเนินการในการบริหารจัดการ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ 

ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

- พิจารณา วินิจฉัย ปญหา และขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 

และตอบขอหารือเกี่ยวกบัมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
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- ศึกษาวิเคราะหขอมูล การพิจารณาการหักเงินประกันสงเขากองทุนฯ การตรวจสอบ

คําขอรับเงินชดเชย และตรวจปฏิบัติการเกี่ยวกบักองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

   2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 

     2.3  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

            ระดับชํานาญการอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
2.4  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด ที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปรญิญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

  - มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

 สายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   

  ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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- ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

 เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 

 ไมนอยกวา 1 ป  

- ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

 ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

- เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับ  

 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ  

 ผลงานและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 2 
การบริการที่ดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 
 

ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการสูง 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

          รับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการ บริหารแผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ และ 

แผนทรัพยากรบุคคล ปกครองบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง

ในสํานักงานสรรพสามิตภาค ตลอดจนการวินิจฉัยสั่งการ ตัดสินใจ อนุมัติ อนุญาต ตามที่ไดรับ 

มอบอํานาจจากกรมสรรพสามิตในกรณีตางๆ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษา แนะนํา 

ปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในจากการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   1.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 

 1.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน 

            ไมนอยกวา 4 ป 

 1.4  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) รวมกัน 

            ไมนอยกวา 4 ป   

 1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 
 1.7  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 4 ป 

 1.8  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7  

           แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ   

2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.  

     ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

3.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการ 

     คัดเลือกและแตงต้ังจากปลัดกระทรวงการคลัง 



 

244

มาตรฐานและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน   ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2 

การคํานวณ       ระดับ 2 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธิ์                       ระดับ 4 

การบริการที่ดี                           ระดับ 4 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 4 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 4 

การทํางานเปนทีม                      ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การมองภาพองครวม      ระดับ 4 

การสั่งการตามอํานาจหนาที่     ระดับ 4 

การดําเนินการเชิงรุก                        ระดับ 4 
 

สมรรถนะทางการบริหาร  6 ดาน 
สภาวะผูนํา       ระดับ 2 

วิสัยทัศน       ระดับ 2 
การวางกลยุทธภาครัฐ      ระดับ 2 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน    ระดับ 2 

การควบคุมตนเอง      ระดับ 2 

การสอนงานและการมอบหมายงาน    ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสรรพสามิตภาค 

 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 

      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ วางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับ  

- การรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ  และประมวลผลขอมูล  

สําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการ

บริหาร EIS/ MIS/ DSS  หรือเพ่ือใชประกอบการวางแผน  ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/

สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่นๆ    

- ศึกษา  วิเคราะหระบบงาน  ออกแบบระบบงาน เขียนโปรแกรม  ทดสอบโปรแกรม  

ทดสอบระบบงาน  และติดตั้งระบบงานที่พัฒนาโดยกรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาค  

- ประมวลผลขอมูลสงหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือใชประกอบการวางแผน  ปรับปรุง

แผนประเมินผล  และประโยชนดานอื่น  
- ควบคุม  ดูแล  บํารุง  รักษาแฟมขอมูล ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดจากการใชระบบงานและเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณตอพวง

ตางๆ ตลอดจนตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลงานของหนวยงานภายในความรับผิดชอบ 
- ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE)  ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ 

ของกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น รวมทั้งการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมยั

มาใชกับการปฏิบัติงาน 

- การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศในการใหบริการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหแก

หนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไปผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website , Intranet การจัดทํา

จุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร เปนตน   

  - พิจารณาโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหการ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   

- ใหคําปรึกษาดาน HARDWARE และ SOFTWARE แนะนํา ช้ีแจง ตอบปญหาตางๆ 

เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร 

และการเขียนโปรแกรมแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค   
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- ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรอืทาง 

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวน

ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคณุวุฒิอยางอืน่ที่ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได 

     และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   

 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      

 2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

           ที่ ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา   

     เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

     จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 

     ทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 

5.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันที่ไดรับผลงาน 

     ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน 

     วันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด 

     มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง

หรือสายงานที่จะแตงต้ังรวมกับสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   

- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ์                        ระดับ 3 
การบริการที่ดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 

ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 

การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 

การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 3 
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