
หน้าที่ความรับผดิชอบของส านักงานสรรพสามติภาคที่ 4 

 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 4  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คือ ควบคุมกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 
สนับสนุนและช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ ส ำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัด เสนอแนะปรับปรุง แก้ไขด้ำนกฎหมำย
สรรพสำมิต ระเบียบ และวิธีกำรปฏิบัติ ติดตำมวิเครำะห์และประเมินผลกำรบรหิำร กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมติ 
และงำนด้ำนกำรปรำบปรำมของส ำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัด ตรวจตรำ สืบสวนข้อมูล วำงแผน ปรำบปรำม
ผู้กระท ำผิด ตลอดจนประสำนงำนกับส ำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัด ตรวจแนะน ำร้ำนค้ำ และโรงงำนในควำม
ควบคุมให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับกำรเพำะปลูกใบยำสูบ กำรสร้ำงสถำนีบ่มใบยำ และ
โรงบ่มใบยำให้เป็นไปตำมระเบียบ จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดเก็บภำษี กำรผลิตกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ งบเดือนสถิติ
ตัวเลขที่อยู่ในควำมควบคุมของภำคสถิติคดีที่กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนสรรพสำมิตที่อยู่ในควำมรับผิดชอบตลอด 

 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

 

ส่วนอ านวยการ 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกบังำนธรุกำร งำนบนัทึกข้อมูล และงำนสำรบรรณทัว่ไปดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคลภำยในส ำนกังำนสรรพสำมิตภำค 
ส ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนทีแ่ละส ำนกังำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สำขำในควำมรับผดิชอบ  

ด ำเนินกำรเกี่ยวกบังำนกำรเงิน กำรบัญช ีงบประมำณ และพัสดุครุภัณฑ์ของส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค 
ส ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนทีแ่ละส ำนกังำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สำขำตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย รวมทั้งกำรตรวจตดัปี
กำรเงินฯ พัสด ุแสตมป์ และเครือ่งหมำยแสดงกำรเสียภำษีตำมระเบียบ  

จัดท ำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนของส ำนกังำนสรรพสำมิตภำค รวมทั้งงำน
ติดตำม วเิครำะห ์ 

ติดตำม ดแูล เร่งรัด ตลอดจนประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนงำน/โครงกำรในสว่นของงำนจดักำรส ำนกังำน 
งำนบริหำรสินทรัพย์และบรหิำรงำนบุคคลของส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค/พ้ืนที่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลและถกูต้องตำมระเบียบ รวมทัง้ศึกษำ วเิครำะห ์น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ประมวลผล  

ติดตำม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบตัิงำน/โครงกำรตำ่ง ๆ ของหน่วยงำนในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
สรรพสำมติภำคเสนอกรมสรรพสำมติ  



เป็นศนูย์ข้อมูล กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั และหนังสอืสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังำนในหน้ำที่ของส ำนักงำน
สรรพสำมติภำค  

จัดท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน  

กำรจดัเตรียมกำรประชมุ กำรจดบันทึกกำรประชุม และกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมที่อยู่ในควำมรับผดิชอบ  

ประสำนงำน และให้บรกิำรท่ัวไปในงำนที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก  

ปฏิบัติงำนอืน่ซึง่ไม่อยู่ในหนำ้ที่ของสว่นใดโดยเฉพำะ และตำมที่ได้รับมอบหมำย 

       ส่วนอ านวยการ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 งานดังน้ี  

         1. ฝำ่ยบรหิำรทัว่ไป 

         2. ฝำ่ยกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

เป็นศนูย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนในหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
ส ำนักงำน สรรพสำมิตภำคโดยด ำเนนิกำรรวบรวม ตรวจสอบ บนัทึก สถติิ ข้อมูลตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกบัภูมิศำสตรก์ำรปกครอง ของจงัหวัดและอ ำเภอภำยในภำค ข้อมูลกำรจัดเกบ็รำยได้ทุกประเภท ขอ้มูล
ปริมำณกำรผลติ และจ ำหนำ่ยสินค้ำและบริกำรที่กรมสรรพสำมติจัดเก็บ ข้อมลูกำรช ำระภำษแียกตำมประเภท
สินค้ำ แยกตำมส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที ่และภำพรวมของส ำนักงำนสรรพสำมติภำค ขอ้มูลกำรจัดเก็บรำยได้
แทนหนว่ยงำนอื่น ข้อมูลกำรอนญุำตเป็นผู้ใช้สำรละลำย ประเภทไฮโดรคำร์บอน ขอ้มูลผู้ประกอบกำรจด
ทะเบียนสรรพสำมิต ข้อมูลสถิติคดแีละประวัติผูก้ระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต เปน็ตน้ ประมวลผลข้อมูล
ส ำหรบัให้บรกิำรแกห่นว่ยงำนภำยใน ภำยนอกและบคุคลทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำหรบักำรบรหิำร 
EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรวำงแผน ปรับปรงุแผน ประเมนิผล กำรประชุม/สัมมนำ กำรอบรม 
และประโยชนด์้ำนอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐำนข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ  

ก ำกับ ดแูล และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจดัท ำระบบข่ำวสำรสนเทศในกำรใหบ้ริกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
ให้แกห่นว่ยงำน ภำยใน ภำยนอก และบุคคลทัว่ไปผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เชน่ ทำง Website , Intranet กำร
จัดท ำจุลสำรสำมติภำค จัดท ำสรุปผล กำรปฏิบตัิงำนประจ ำป ีแผน่พับวำรสำร เปน็ตน้  

ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนกำรเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอ้มลูระหว่ำงหนว่ยงำนในควำมรับผิดชอบ  

พิจำรณำโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรมีกำรใช้เครือ่งคอมพิวเตอร ์เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอรข์อง
กรมเป็นไปอย่ำง ต่อเนือ่งและมีประสิทธิภำพ  



ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนสรรพสำมติภำค และส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ กรมสรรพสำมิต หรือหนว่ยงำนอื่นที ่เกี่ยวขอ้ง เชน่ กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร เป็นต้น เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำ หรือฝึกอบรมกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ต่อพ่วงตำ่ง ๆ กำร
ออกแบบระบบงำนกำรเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงำน และตดิตัง้ระบบงำนที่พัฒนำโดย
กรมสรรพสำมติหรือส ำนกังำนสรรพสำมิตภำคแก่หน่วยงำนในพ้ืนที่ควำมรบัผิดชอบของส ำนักงำนสรรพสำมติ
ภำค ควบคมุ ก ำกับ ดแูล บ ำรุงรกัษำแฟ้มข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบ ติดตำมประเมนิผลงำนของหน่วยงำน
ภำยในควำมรับผดิชอบ ปฏบิัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

       สว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝา่ย ดังน้ี 

        1. ฝ่ำยสำรสนเทศและบรกิำร 

        2. ฝ่ำยพัฒนำระบบงำน 

 

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

กำรก ำหนดยุทธศำสตร ์ในกำรบรหิำรกำรจดัเก็บภำษีของส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค ร่วมกับส ำนักงำน
สรรพสำมติพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ เพ่ือวำงแนวทำงในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีเกี่ยวกับสนิค้ำและบรกิำร  
ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศำสตรก์รมสรรพสำมติ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดเก็บภำษ ีแผนปฏิบัติงำน/โครงกำร และ
มำตรกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกบักำรบรหิำรกำรจดัเกบ็ภำษี และก ำกบั ดูแล วิเครำะหข์้อมลู ประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน
ของส ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนที่ให้เปน็ไปตำมเปำ้ประสงค์ในเชิงยุทธศำสตร์พรอ้มทั้งให้ควำมช่วยเหลือ หรอื
สนับสนนุแก่ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ในควำมรบัผิดชอบ พิจำรณำกำรขออนุญำต อนุมตัิ และด ำเนินกำร
เกี่ยวกบักำรบรหิำรจดัเก็บภำษีให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยภำษีสรรพสำมติกฎหมำยว่ำดว้ยพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมติ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจัดสรรเงินภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำ ดว้ยสุรำ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจัดสรร
เงินภำษีสุรำ กฎหมำยว่ำดว้ยยำสูบ กฎหมำยวำ่ดว้ยไพ่ และกฎหมำยอืน่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคบั
ต่ำง ๆ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค ตำมทีก่รมสรรพสำมติได้มอบอ ำนำจให้แก่ส ำนกังำน
สรรพสำมติภำคมีอ ำนำจในกำรอนุญำตและอนุมตัิ เร่งรดั ก ำกับ ตดิตำม วิเครำะห์ และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนของส ำนักงำนสรรพสำมติภำคและพื้นที่ในควำมรับผดิชอบ เพื่อให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสรรพสำมติภำค และบรรลุเปำ้หมำยของกรมสรรพสำมติ พิจำรณำปรบัปรงุแก้ไข หรอื
ทบทวนแผนปฏิบตัิงำนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลีย่นแปลง และเกิดประสทิธภิำพในกำรบริหำรงำนยิ่งขึน้ 
ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลส ำหรบัสินค้ำและบรกิำรทีก่รมสรรพสำมิตจดัเกบ็ภำษีที่อยู่ในพ้ืนที่ควำมรับผดิชอบของ
ส ำนักงำนสรรพสำมติภำค เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะในกำรบรหิำรกำรจดัเกบ็ภำษี วิธกีำรและขัน้ตอนกำร
ปฏบิัติงำนตำมแผนที่ก ำหนด จดัท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนในส่วนทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือใช้เปน็แนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 



ประสำนงำน/ปฏิบตัิงำนรว่ม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกับหนว่ยงำนอืน่ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอก 
ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

      สว่นบริหารการจัดเกบ็ภาษี มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝา่ย ดังน้ี 

        1. ฝ่ำยวำงแผนและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี 

        2. ฝ่ำยติดตำมและประเมนิผล 

 

ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

ตรวจสอบภำษตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำดว้ยพิกัดอตัรำภำษีสรรพสำมติ และกำร
ตรวจสอบกำรปฏบิัตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ ยำสูบ และ ไพ่  

ด ำเนินกำรด้ำนกำรสบืสวน ป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำอันเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกบัภำษี
สรรพสำมติ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำทีแ่ละกำรควบคุมของกรมสรรพสำมิต  

วิเครำะห์เสนอข้อมูล วธิีกำร หรือมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อปรับปรงุ พัฒนำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำษี กำรป้องกัน
และ ปรำบปรำมผู้กระท ำผดิกฎหมำยสรรพสำมิต  

เร่งรดั ตดิตำมผลกำรปฏิบตังิำนตำมแผน รวมทั้งประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนในพ้ืนทีค่วำม
รับผิดชอบ ของส ำนักงำนสรรพสำมติภำค  

ตรวจสอบ ก ำกบั ดูแล ตดิตำม และวิเครำะห์ประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรปรำบปรำมของส ำนักงำน
สรรพสำมติพ้ืนที่ในเขตควำมรับผดิชอบ  

ตรวจปฏิบตัิกำร ณ โรงอุตสำหกรรม โรงงำน หรือสถำนบริกำร คลงัสินค้ำทัณฑ์บน และสถำนทีเ่ก็บสนิค้ำเพื่อ
รอกำรส่งออก  

ควบคุม ตรวจสอบสนิค้ำและแนะน ำร้ำนจ ำหน่ำยสนิค้ำในควำมควบคมุของกรมสรรพสำมิต  

ให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน กำรสนับสนนุด้ำนวิชำกำรและเทคนิคต่ำง ๆ ในงำนที่รับผิดชอบแกห่นว่ยงำน
ส ำนักงำนสรรพสำมติภำค พ้ืนที่ และพื้นที่สำขำ  

ประมวลสำระบบผู้กระท ำผดิกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต และผู้ประกอบกำรทีถู่กออกหนังสอืเรียก/หนังสอืเตอืน/
หนังสอืเชิญของหนว่ยงำนในพื้นที่ควำมรับผดิชอบของส ำนักงำนสรรพสำมติภำค  

จัดท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน  

 



ประสำนงำน/ปฏิบตัิงำนรว่ม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกับหนว่ยงำนอืน่ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอก  

ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

      ส่วนตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม มีการแบง่งานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังน้ี 

        1. ฝ่ำยตรวจสอบภำษี 

        2. ฝ่ำยป้องกนัและปรำบปรำม 

 

ส่วนกฎหมาย 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

ด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยต่ำง ๆ ที่อยู่ในหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบส ำนักงำนสรรพสำมติภำค 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกบัค ำคัดคำ้นกำรประเมนิภำษี ค ำอุทธรณ์ ค ำวินิจฉัยค ำคดัคำ้นกำรประเมิน 

พิจำรณำค ำขอทุเลำกำรช ำระภำษี 

เร่งรดักำรบงัคับช ำระภำษคีำ้ง 

จัดท ำระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ และสัญญำต่ำง ๆ และเสนอแนะแกไ้ขปรับปรุงกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ 
ค ำสั่ง ประกำศ ข้อบังคบัและสัญญำต่ำง 

งำนสืบสวนข้อเท็จจริงในเบือ้งตน้ กรณีข้ำรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชัว่ครำว ถูก
ร้องเรียน/กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวนิัยและงำนสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตำม พ.ร.บ. ควำมรับผดิทำงละเมดิ
ของเจ้ำหนำ้ที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกบัควำมรับผดิ
ทำงละเมิดของเจำ้หน้ำที่ พ.ศ. 2539 ตำมที่ได้รบัมอบอ ำนำจจำกกรมสรรพสำมิต 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรปฏบิัตติำมกฎหมำย และระเบยีบต่ำง ๆ แก่ส ำนกังำน
สรรพสำมติพ้ืนที่พื้นที่สำขำในควำมรบัผิดชอบ 

กำรตรวจสอบ แนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนนิคดีและกำรเปรียบเทียบคดีภำยในพ้ืนทีค่วำมรับผดิชอบของส ำนกังำน
สรรพสำมติภำค 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรขออนุมัตทิ ำลำย ขำยทอดตลำดและกำรก ำหนดรำคำขั้นต่ ำในกำรขำยทอดตลำดของ
กลำง 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกบัด้ำนคดทีั้งในทำงอำญำและทำงแพ่ง คดีล้มละลำย และคดีทำงปกครอง 

พิจำรณำด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครอง ตำมทีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกกรมสรรพสำมิต 



ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรสั่งปล่อยชั่วครำวผูต้้องหำ 

ศึกษำ วิเครำะห์และเสนอแนะในกำรก ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนคดี ตดิตำมค ำพิพำกษำทีศ่ำลตัดสิน
เพื่อก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิให้เกดิมำตรฐำนในกำรด ำเนนิคดี 

จัดท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 

ประสำนงำน/ปฏิบตัิงำนรว่ม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกับหนว่ยงำนอืน่ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอก 

ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 


