หน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 4 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ ควบคุมกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต
สนับสนุนและช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ สำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัด เสนอแนะปรับปรุง แก้ไขด้ำนกฎหมำย
สรรพสำมิต ระเบียบ และวิธีกำรปฏิบัติ ติดตำมวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำร กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต
และงำนด้ำนกำรปรำบปรำมของสำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัด ตรวจตรำ สืบสวนข้อมูล วำงแผน ปรำบปรำม
ผู้กระทำผิด ตลอดจนประสำนงำนกับสำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัด ตรวจแนะนำร้ำนค้ำ และโรงงำนในควำม
ควบคุมให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับกำรเพำะปลูกใบยำสูบ กำรสร้ำงสถำนีบ่มใบยำ และ
โรงบ่มใบยำให้เป็นไปตำมระเบียบ จัดทำรำยงำนผลกำรจัดเก็บภำษี กำรผลิตกำรจำหน่ำยสินค้ำ งบเดือนสถิติ
ตัวเลขที่อยู่ในควำมควบคุมของภำคสถิติคดีที่กระทำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต ตรวจสอบกำ รปฏิบัติงำนของ
สำนักงำนสรรพสำมิตที่อยู่ในควำมรับผิดชอบตลอด
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนอานวยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนบันทึกข้อมูล และงำนสำรบรรณทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลภำยในสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีแ่ ละสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สำขำในควำมรับผิดชอบ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเงิน กำรบัญชี งบประมำณ และพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีแ่ ละสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สำขำตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย รวมทั้งกำรตรวจตัดปี
กำรเงินฯ พัสดุ แสตมป์ และเครือ่ งหมำยแสดงกำรเสียภำษีตำมระเบียบ
จัดทำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค รวมทั้งงำน
ติดตำม วิเครำะห์
ติดตำม ดูแล เร่งรัด ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำน/โครงกำรในส่วนของงำนจัดกำรสำนักงำน
งำนบริหำรสินทรัพย์และบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค/พื้นที่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลและถูกต้องตำมระเบียบ รวมทัง้ ศึกษำ วิเครำะห์ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ประมวลผล
ติดตำม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบตั ิงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
สรรพสำมิตภำคเสนอกรมสรรพสำมิต

เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ของสำนักงำน
สรรพสำมิตภำค
จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
กำรจัดเตรียมกำรประชุม กำรจดบันทึกกำรประชุม และกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ประสำนงำน และให้บริกำรทั่วไปในงำนที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
ปฏิบัติงำนอืน่ ซึง่ ไม่อยู่ในหน้ำที่ของส่วนใดโดยเฉพำะ และตำมที่ได้รับมอบหมำย
ส่วนอานวยการ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 งานดังนี้
1. ฝ่ำยบริหำรทัว่ ไป
2. ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
สำนักงำน สรรพสำมิตภำคโดยดำเนินกำรรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิศำสตร์กำรปกครอง ของจังหวัดและอำเภอภำยในภำค ข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ทุกประเภท ข้อมูล
ปริมำณกำรผลิต และจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรที่กรมสรรพสำมิตจัดเก็บ ข้อมูลกำรชำระภำษีแยกตำมประเภท
สินค้ำ แยกตำมสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ และภำพรวมของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค ข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้
แทนหน่วยงำนอื่น ข้อมูลกำรอนุญำตเป็นผู้ใช้สำรละลำย ประเภทไฮโดรคำร์บอน ข้อมูลผู้ประกอบกำรจด
ทะเบียนสรรพสำมิต ข้อมูลสถิติคดีและประวัติผกู้ ระทำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต เป็นต้น ประมวลผลข้อมูล
สำหรับให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยใน ภำยนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำร
EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล กำรประชุม/สัมมนำ กำรอบรม
และประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ
กำกับ ดูแล และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำระบบข่ำวสำรสนเทศในกำรให้บริกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ให้แก่หน่วยงำน ภำยใน ภำยนอก และบุคคลทัว่ ไปผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ทำง Website , Intranet กำร
จัดทำจุลสำรสำมิตภำค จัดทำสรุปผล กำรปฏิบตั ิงำนประจำปี แผ่นพับวำรสำร เป็นต้น
ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนกำรเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในควำมรับผิดชอบ
พิจำรณำโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรมีกำรใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมเป็นไปอย่ำง ต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภำพ

ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในสำนักงำนสรรพสำมิตภำค และสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ กรมสรรพสำมิต หรือหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร เป็นต้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
ให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำ หรือฝึกอบรมกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำง ๆ กำร
ออกแบบระบบงำนกำรเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงำน และติดตัง้ ระบบงำนที่พฒ
ั นำโดย
กรมสรรพสำมิตหรือสำนักงำนสรรพสำมิตภำคแก่หน่วยงำนในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนสรรพสำมิต
ภำค ควบคุม กำกับ ดูแล บำรุงรักษำแฟ้มข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบ ติดตำมประเมินผลงำนของหน่วยงำน
ภำยในควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ำยสำรสนเทศและบริกำร
2. ฝ่ำยพัฒนำระบบงำน
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กำรกำหนดยุทธศำสตร์ ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค ร่วมกับสำนักงำน
สรรพสำมิตพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ เพื่อวำงแนวทำงในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต กำหนดเป้ำหมำยกำรจัดเก็บภำษี แผนปฏิบัติงำน/โครงกำร และ
มำตรกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี และกำกับ ดูแล วิเครำะห์ข้อมูล ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ในเชิงยุทธศำสตร์พร้อมทั้งให้ควำมช่วยเหลือ หรือ
สนับสนุนแก่สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ พิจำรณำกำรขออนุญำต อนุมตั ิ และดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดเก็บภำษีให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิตกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำ ด้วยสุรำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรร
เงินภำษีสุรำ กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ กฎหมำยว่ำด้วยไพ่ และกฎหมำยอืน่ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ
ต่ำง ๆ เสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำค ตำมทีก่ รมสรรพสำมิตได้มอบอำนำจให้แก่สำนักงำน
สรรพสำมิตภำคมีอำนำจในกำรอนุญำตและอนุมตั ิ เร่งรัด กำกับ ติดตำม วิเครำะห์ และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนของสำนักงำนสรรพสำมิตภำคและพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค และบรรลุเป้ำหมำยของกรมสรรพสำมิต พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข หรือ
ทบทวนแผนปฏิบตั ิงำนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลง และเกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนยิ่งขึน้
ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำหรับสินค้ำและบริกำรทีก่ รมสรรพสำมิตจัดเก็บภำษีที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของ
สำนักงำนสรรพสำมิตภำค เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี วิธกี ำรและขัน้ ตอนกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนที่กำหนด จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน

ประสำนงำน/ปฏิบตั ิงำนร่วม หรือสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนกับหน่วยงำนอืน่ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ำยวำงแผนและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
2. ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต และกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ ยำสูบ และ ไพ่
ดำเนินกำรด้ำนกำรสืบสวน ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับภำษี
สรรพสำมิต ซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำทีแ่ ละกำรควบคุมของกรมสรรพสำมิต
วิเครำะห์เสนอข้อมูล วิธีกำร หรือมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำษี กำรป้องกัน
และ ปรำบปรำมผู้กระทำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต
เร่งรัด ติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมแผน รวมทั้งประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนในพื้นทีค่ วำม
รับผิดชอบ ของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตำม และวิเครำะห์ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนกำรปรำบปรำมของสำนักงำน
สรรพสำมิตพื้นที่ในเขตควำมรับผิดชอบ
ตรวจปฏิบตั ิกำร ณ โรงอุตสำหกรรม โรงงำน หรือสถำนบริกำร คลังสินค้ำทัณฑ์บน และสถำนทีเ่ ก็บสินค้ำเพื่อ
รอกำรส่งออก
ควบคุม ตรวจสอบสินค้ำและแนะนำร้ำนจำหน่ำยสินค้ำในควำมควบคุมของกรมสรรพสำมิต
ให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและเทคนิคต่ำง ๆ ในงำนที่รับผิดชอบแก่หน่วยงำน
สำนักงำนสรรพสำมิตภำค พื้นที่ และพื้นที่สำขำ
ประมวลสำระบบผู้กระทำผิดกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต และผู้ประกอบกำรทีถ่ ูกออกหนังสือเรียก/หนังสือเตือน/
หนังสือเชิญของหน่วยงำนในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน

ประสำนงำน/ปฏิบตั ิงำนร่วม หรือสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนกับหน่วยงำนอืน่ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ำยตรวจสอบภำษี
2. ฝ่ำยป้องกันและปรำบปรำม
ส่วนกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดำเนินกำรด้ำนกฎหมำยต่ำง ๆ ที่อยู่ในหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
ดำเนินกำรเกี่ยวกับคำคัดค้ำนกำรประเมินภำษี คำอุทธรณ์ คำวินิจฉัยคำคัดค้ำนกำรประเมิน
พิจำรณำคำขอทุเลำกำรชำระภำษี
เร่งรัดกำรบังคับชำระภำษีคำ้ ง
จัดทำระเบียบ คำสั่ง ประกำศ และสัญญำต่ำง ๆ และเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ
คำสั่ง ประกำศ ข้อบังคับและสัญญำต่ำง
งำนสืบสวนข้อเท็จจริงในเบือ้ งต้น กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชัว่ ครำว ถูก
ร้องเรียน/กล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยและงำนสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตำม พ.ร.บ. ควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ ด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 ตำมที่ได้รบั มอบอำนำจจำกกรมสรรพสำมิต
ให้คำปรึกษำ แนะนำ และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ แก่สำนักงำน
สรรพสำมิตพื้นที่พื้นที่สำขำในควำมรับผิดชอบ
กำรตรวจสอบ แนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนินคดีและกำรเปรียบเทียบคดีภำยในพื้นทีค่ วำมรับผิดชอบของสำนักงำน
สรรพสำมิตภำค
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุมัตทิ ำลำย ขำยทอดตลำดและกำรกำหนดรำคำขั้นต่ำในกำรขำยทอดตลำดของ
กลำง
ดำเนินกำรเกี่ยวกับด้ำนคดีทั้งในทำงอำญำและทำงแพ่ง คดีล้มละลำย และคดีทำงปกครอง
พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์คำสั่งทำงปกครอง ตำมทีไ่ ด้รับมอบอำนำจจำกกรมสรรพสำมิต

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสั่งปล่อยชั่วครำวผูต้ ้องหำ
ศึกษำ วิเครำะห์และเสนอแนะในกำรกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนคดี ติดตำมคำพิพำกษำทีศ่ ำลตัดสิน
เพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิให้เกิดมำตรฐำนในกำรดำเนินคดี
จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
ประสำนงำน/ปฏิบตั ิงำนร่วม หรือสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนกับหน่วยงำนอืน่ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย

