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ตําแหนงอธิบดี   (นักบริหารสูง) 

 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารของกรมสรรพสามิต กํากับดูแลการบริหารใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรที่วางไว วินิจฉัยสั่งการ อนุญาตหรืออนุมัติงานตางๆ ในหนาที่ของกรมสรรพสามิต 
 
ตําแหนงที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ศึกษาและวิเคราะหนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และนโยบายภาษีของกระทรวงการคลัง ใหสอดคลองและเชื่อมโยงยุทธศาสตรของกรม 

สรรพสามิตเพื่อเสนอแนะ และใหคําปรึกษาแนะนําการปรับปรุงแกไขโครงสรางอัตราภาษีและการขยายฐานการจัดเก็บภาษี ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจ 
-  ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษาแนะนําในการกําหนดมูลคาของสินคาและบริการสรรพสามิตเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามิตทั้งสินคา

นําเขาและผลิตในประเทศโดยการศึกษาพิจารณาประเด็นปญหาจากสัญญาการคาระหวางประเทศ การวิเคราะหตลาดสินคาภายในประเทศ และขอตกลงใน

การเปดเสรีทางการคา 

-  ใหคําแนะนําและเสนอแนะการกําหนดมาตรการปองกัน การขยายผลเพื่อลดชองวางของกฎหมายที่ใชในการจัดเก็บภาษี โดยตองมีความ

เชี่ยวชาญและเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นกฎหมายที่ตองแกไขปรับปรุง พรอมทั้งรูถึงผลกระทบและวิธีการลดความรุนแรงจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได 

-  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแนวทางการจัดทําประมาณการภาษีสรรพสามิตและการกําหนดเปาหมายภาษีสรรพสามิตใหแตละพื้นที่ทั่ว

ประเทศ เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดทําแบบจําลองการประมาณการภาษี

สรรพสามิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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-  ริเริ่มนวัตกรรมการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยใหมีการศึกษาและจัดทําการวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนา

และบริหารการจัดเก็บภาษีตลอดจนพัฒนารูปแบบการเสียภาษีและการบริการดานอื่นๆ ในรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ทาง

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน 

-  เปนผูนําและตัวแทนของกรมสรรพสามิตในการประชุมเจรจาที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพสามิตทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อรวม

กําหนดนโยบายและใหคําปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ตําแหนงที่ปรึกษาดานพฒันาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ใหคําปรึกษา แนะนํา แนวทางการกําหนดนโยบายดานพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต 

-  ศึกษา วิเคราะห วิจัย ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการกําหนดกลยุทธดานพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ใหสอดคลองกับเปาประสงค

ตามยุทธศาสตร กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและยุทธศาสตรชาติ 
-  ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมทางสรรพสามิต โดยศึกษา 

วิเคราะหการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภาษี ติดตาม และการกํากับดูแลผูเสียภาษี รวมถึงการปองกันปราบปรามการกระทําผิด ใหเปน

เครื่องมือสนับสนุนดานการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตที่เหมาะสม และสอดคลองกับความแตกตางหลากหลายของประเภทสินคาและบริการ 

-  ศึกษา วิเคราะห คาดการณ ใหคําปรึกษา แนะนําการพัฒนากระบวนการในการควบคุมทางสรรพสามิต กับผูประกอบการในประเทศ 

ผูนําเขา – สงออก โดยพัฒนานวัตกรรมใหมและเพิ่มชองทางวิธีการติดตาม และการกํากับดูแลผูเสียภาษี ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมทาง

อิเลคทรอนิคสของภาคธุรกิจ  

-  ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางเพื่อพัฒนากระบวนการในการควบคุมทางสรรพสามิต ใหมีระบบการตรวจสอบภาษี

ติดตาม และการกํากับดูแลผูเสียภาษี รวมถึงการปองกันปราบปรามการกระทําผิดที่เปนธรรมและโปรงใส เปนมาตรฐานสากล สรางความเสมอภาคในการ

แขงขันทางภาษีระหวางผูประกอบการในประเทศ ผูนําเขา  –  สงออก ใหมีความเชื่อมั่นในระบบภาษี ความเขาใจ การยอมรับ และสมัครใจในการชําระภาษี

อยางถูกตอง    
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-  ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา การพัฒนาและสรางภาพลักษณใหมในการควบคุมทางสรรพสามิตที่เปนมิตรกับผูประกอบการหรือ 

เสมือนหนึ่งเปนหุนสวน (Partnership) เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบการประเมินภาษีตนเอง (Self assessment) ของผูประกอบการที่ถูกตอง และรวดเร็ว ลด

คาใชจายในการตรวจสอบ ติดตามและปราบปรามผูหลีกเลี่ยงภาษี 

  -  ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา ทําความเขาใจ การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภาษี ติดตาม และ

การกํากับดูแลผูเสียภาษี รวมถึงการปองกันปราบปรามการกระทําผิด ของกรมสรรพสามิตใหแกหนวยงาน สถาบัน และผูประกอบการในประเทศ ผูนําเขา 

–  สงออก  

-  เปนผูแทนกระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิต ในการประชุมคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ตลอดจน

เปนผูแทนในการประชุมระหวางประเทศ สมาคมวิชาชีพ รวมทั้งการรวมเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการ ในงานที่เกี่ยวกับดานการควบคุมทางสรรพสามิต 
 

ตําแหนงรองอธิบดี    (นักบริหารตน) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะรองอธิบดี มีหนาที่ชวยอธิบดีปฏิบัติราชการในงานดานบริหารกลุมภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติงาน 

วินิจฉัยสั่งการ อนุญาตหรืออนุมัติในงานของหนวยงานตางๆ ในความรับผิดชอบ 
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กลุมตรวจสอบภายใน 
 
กลุมตรวจสอบภายใน  มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกหนวยงานของกรมสรรพสามิต ไดแก การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)  

การตรวจสอบดําเนินงาน(Operational Audit)  การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Audit) ดานการบริหาร (Management Audit) การปฏิบัติตาม

ขอกําหนด (Compliance Audit) ระบบงานสารสนเทศ (Information Audit) และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ความคุมคาของการใชทรัพยากร และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ

ปรับปรุงแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือการ

ทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสินตางๆ ของทางราชการ 

  3. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ  และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจเพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตอง

ตามกฎ ระเบียบ 

  4. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา กฎระเบียบตางๆ แกหนวยรับตรวจ 

  5. ประสานงานกับผูตรวจสอบในระดับกระทรวง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.) สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  6. ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงวิธีการและระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 

  7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรอืที่ไดรับมอบหมาย 
 

จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับกลุมตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 
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ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบการบริหาร ควบคุม ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของนักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต และใหคําปรึกษา แนะนํา กฎระเบียบตางๆ แกหนวยรับตรวจ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกหนวยงานของกรมสรรพสามิต 

ไดแก การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) การตรวจสอบดําเนินงาน (Operational Audit)  การตรวจสอบดานการเงิน (Financial 

Audit) การบริหาร (Management Audit) การปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit) ระบบงานสารสนเทศ (Information Audit) และการตรวจสอบ

พิเศษ (Special Audit) ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และใหคําปรึกษา แนะนํา กฎระเบียบตางๆ แกหนวยรับตรวจ รวมทั้งแกไขปรับปรุงแนวปฏิบัติ 

หรือคูมือการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

             การพัฒนาการบริหารของกรมสรรพสามิตใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา สอดคลองกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีการนํา

นวัตกรรมทางการบริหารมาใชและสอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
1. พิจารณา เสนอแนะใหคําปรึกษาตออธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร การพัฒนาระบบบริหารภายในกรม 

 2. จัดทํา พัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารและกระบวนการทํางานใหม ๆ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของกรมใหเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

   3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยมของขาราชการและเจาหนาที่ของกรมรวมทั้งสนับสนุนการนําเทคนิคการบริหารแนวใหมมาใชในกรม  
  4. ติดตาม ประเมินผล ใหขอเสนอแนะและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม  
 5. สนับสนุน ดูแลการดําเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมาย  
 6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับกลุมพัฒนาระบบบริหาร  ดังนี้ 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ   

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารและปกครองบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกลุมพัฒนาระบบบริหาร  โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด 

หรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารและกระบวนการทํางานของกรมใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มุง

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของกรมใหมีประสิทธิภาพ คุมคาในเชิงภารกิจ กอใหเกิดประโยชนและตอบสนองความตองการของประชาชนผูมาใชบริการ พิจารณา 
เสนอแนะ ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม ติดตามและแกไขปญหาในการดําเนินการหลังการประกาศใช
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนกรรมการหรือ

คณะทํางานในหนาที่ความรบัผิดชอบและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  

   

ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับ

การจัดหรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารและกระบวนการทํางานของกรมใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของกรมใหมีประสิทธิภาพ คุมคาในเชิงภารกิจ กอใหเกิดประโยชนและตอบสนองความตองการของประชาชนผูมาใชบริการ 
พิจารณา เสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม ติดตามและแกไขปญหาในการดําเนินงานเพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

  

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดทําแผนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดหรือพัฒนารูปแบบกระบวนการ

ทํางานของกรมใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของกรม ใหมีประสิทธิภาพ คุมคาใน
เชิงภารกิจ กอใหเกิดประโยชนและตอบสนองความตองการของประชาชนผูมาใชบริการ พิจารณา เสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา ติดตามและแกไขปญหาในการดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค   มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 1. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ  การกําหนดรูปแบบ  วิธีการตรวจวัดและตรวจสอบปริมาณความจุของภาชนะเก็บหรือภาชนะบรรจุสินคา  

บรรจุภัณฑตางๆ  ของสินคาที่กรมจัดเก็บภาษี  เพื่อการคํานวณภาษี 

          2. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ  การติดตั้ง  การควบคุมและการตรวจวัด  ตรวจสอบการทํางานของระบบ  อุปกรณและเครื่องวัดปริมาณ

สินคา เพื่อการคํานวณภาษี 
 3. พิจารณาการขออนุญาตกอสราง  ปรับปรุงโรงงาน  หรือคลังสินคาทัณฑบน  รวมทั้งตรวจสอบภาชนะบรรจุสินคาที่อยูในความควบคุม 

ของกรม 

 4. ศึกษาและพัฒนาวิธีการนําเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีของกรม 

 5. พิจารณา  ตรวจสอบการออกแบบอาคาร  สิ่งกอสรางของกรม รวมทั้งเสนอความเห็นหรือคําแนะนําและแกไขปญหาตาง  ๆทางดานวิศวกรรม 

 6. พิจารณา  ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา และโรงงานที่อยูในความควบคุมของกรม   
 7. ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

การแบงงานภายใน 

 กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 3 สวน ดังนี้ 

  1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

  2. สวนตรวจสอบทางเทคนิค 
  3. สวนควบคุมโรงงาน 
  4. สวนมาตรฐานการออกแบบ 



14 
 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป   มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

- ปฏิบัติงานสารบรรณ  งานธุรการทั่วไป  และงานพัสดุครุภัณฑของกลุม 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในกลุม 
- รวบรวมแผนงาน/โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของกลุม  สงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ติดตามการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบของกลุม 

- ราง/ตรวจ โตตอบหนังสือราชการระหวางหนวยงาน 

- ติดตอประสานงาน  และใหบริการในการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
- ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดโดยเฉพาะ และตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2. สวนตรวจสอบทางเทคนิค  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

   -  ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี  เพื่อประโยชนตอการควบคุมการจัดเก็บภาษีและปองกันการรั่วไหลของภาษี  

 -  การควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องมือ  และอุปกรณทางเทคโนโลยีตางๆ 

   -  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

   -  จัดทําทะเบียนประวัติเครื่องจักร  อุปกรณทางเทคโนโลยีและภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ  เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี 

   -  รวมพิจารณารางระเบียบเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี 
   -  ศึกษาและพัฒนาวิธีการทํางาน  ตลอดจนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษี 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. สวนควบคุมโรงงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

   -  สํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา โรงงานเอทานอล และโรงงานผลิตสินคาอื่น ๆ ที่อยูในความควบคุม

ของกรมสรรพสามิต 
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   -  การตรวจวัดและตรวจสอบปริมาตรภาชนะบรรจุสุราและเอทานอล 
   -  การสํารวจและตรวจสอบเครื่องมือวดัปริมาณน้ําสุรา  เอทานอล  เครื่องวดัระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 

 -  การตรวจสอบ ควบคุม ตรวจงานหรือตรวจการจางงาน การบํารุงรักษา  และการซอมแซมอุปกรณของกรมสรรพสามิตใหอยูในสภาพที่

สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
   -  การพิจารณา ตรวจสอบคุณลักษณะรถยนต  เครื่องปรับอากาศและสินคาอื่นๆ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

-  -  การพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห เพื่อเสนอความเห็นหรือเสนอแนวทางเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
4. สวนมาตรฐานการออกแบบ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-  พิจารณาและตรวจสอบการออกแบบอาคาร ปรับปรุง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานในความควบคุมของกรมสรรพสามิตเพื่อ

ประโยชนในการจัดเก็บภาษีและปองกันการรั่วไหลของภาษี 
-  สํารวจบริเวณที่จะทําการกอสราง  เพื่อการคํานวณและออกแบบทางดานวิศวกรรม 
-  กําหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณที่ใชในการกอสราง และจัดทําราคากลางของอาคาร และสิ่งกอสราง เพื่อเปนเกณฑในการจัดตั้ง

งบประมาณและการกอสราง 
-  คาํนวณออกแบบ จัดทําแบบเพื่อการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร และสิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต 

  -  ตรวจสอบ ควบคุม ตรวจงาน หรือตรวจการจางงานกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร และสิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต 
-  ตรวจสอบ วิเคราะห เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําในการพิจารณาเพื่อจางเหมา หรือการแกไขปญหาทางดานวิศวกรรม รวมทั้งให

ความเห็น คําแนะนําหรือขอเสนอแนะแกกรรมการควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจาง 
-  สํารวจ ตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตกอสราง ปรับปรุงโรงงานสุรา เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีและปองกันการรั่วไหลของภาษี 

  -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ดังนี้ 
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ตําแหนงวิศวกรเชี่ยวชาญ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารงาน

ทั่วไป สวนตรวจสอบทางเทคนิค สวนควบคุมโรงงาน และสวนมาตรฐานการออกแบบ  

  1. ฝายบริหารงานทั่วไป  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  (ตําแหนงเลขที่ 23) 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป พิจารณา ราง/ตรวจ โตตอบหนังสือราชการระหวางหนวยงาน การจัดทําแผนงาน/โครงการและ

งบประมาณ รวมทั้งงานติดตามและรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ การติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตาง ๆ ใน

กลุม การบริหารงานบุคคลภายในกลุม การจัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ งานอื่น ๆ ซึ่งไม

อยูในหนาที่ของสวนใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรับ-สงหนังสือ ราง โตตอบ จัดเก็บ คนหา หนังสือราชการของกลุม สํารวจและ

เบิก-จายพัสดุ ครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกเพื่อการประชุมในเรื่องตาง ๆ ของกลุม ชวยจัดเตรียมวาระ

การประชุม จัดทํารายงานการประชุม จัดทําขอมูล สถิติ พรอมทั้งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุม ติดตอประสานงานกับฝายและสํานักตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ของขาราชการและลูกจางภายในกลุม ใหบริการทั่วไปในงานสารบรรณและธุรการตาง ๆ ของกลุมแก

เจาหนาที่หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มาติดตอ ปฏิบัติงานการบันทึกขอมูล การสั่งพิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ ตรวจสอบความถูกตองครบถวน

เบื้องตนของเอกสาร การแกไขขอมูลและงานพิมพตาง ๆ การศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การจัดเตรียมคัดแยกเอกสาร

ขอมูลใหเปนหมวดหมูกอนนํามาบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร สรางตาราง แบบฟอรม งบเดือนและการจัดทํารายงานตาง ๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สง
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ขอมูล ศึกษาโปรแกรมตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น   ชวยงานสารบรรณ และธุรการ

ทั่วไป และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
                   

2. สวนตรวจสอบทางเทคนิค  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงวิศวกรชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 29) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนตรวจสอบทางเทคนิค มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

ในงานเกี่ยวกับการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณทางเทคโนโลยี เพื่อควบคุมการจัดเก็บภาษี  ควบคุม ดูแล การทํางานของอุปกรณและเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบ การบํารุงรักษา การซอมแซมอุปกรณใหใชงานไดดีอยูเสมอ  การจัดทําทะเบียนประวัติ เครื่องจักร อุปกรณและ

เครื่องมือทางเทคโนโลยี และภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บภาษี เพื่อพิจารณาอนุมัติใหใชงาน ศึกษาและพัฒนาวิธีการ

ทํางาน และศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดเก็บภาษี พิจารณารางระเบียบ แนะนํา และตอบขอ

หารือในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนายชางเทคนิคชํานาญงาน   

   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสวนตรวจสอบทางเทคนิค มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารจัดการ ตาม

ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน โดยใชมาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ.2545 การตรวจสอบปริมาตร

ความจุภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ.2545 การใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้ง

อุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2545 การตรวจสอบและตรวจวัดภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามัน เพื่อการเสียภาษีของโรงอุตสาหกรรม การติดตั้งและการตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี การควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การทํางานของ

เครื่องจักร อุปกรณ ใหใชงานไดดีอยูเสมอ การจัดทําทะเบียนประวัติเครื่องจักร อุปกรณทางเทคโนโลยี และภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ เพื่อการเสียภาษี 

ของโรงอุตสาหกรรม การทําบัญชี การเบิก-จาย เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน การศึกษาและพัฒนาวิธีการทํางาน การศึกษาเกี่ยวกับ



18 
 

เครื่องมือ และอุปกรณที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษี  การตอบขอหารือ การแกปญหา การใหคําแนะนํา การเปนผูประสานงาน

และการชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศกรมสรรพสามิต การรางระเบียบกรมสรรพสามิตในสวนที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงาน

อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวัดถังเก็บผลิตภัณฑน้ํามัน เรือบรรทุกน้ํามัน ตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรของถังเก็บผลิตภัณฑน้ํามันและ

เรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามัน กรณีเปนภาชนะใหม หรือที่มีการแกไขปรับปรุง ซอมแซม หรือครบกําหนด 5 ป 

ตรวจสอบหาคาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันชนิดอัตโนมัติ ตรวจสอบระบบประมวลผล เพื่อใชในการ

คํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พิจารณาและศึกษาวิธีการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อ

นํามาใชในการจัดเก็บภาษี พิจารณารางระเบียบที่เหมาะสมในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 
ตําแหนงวิศวกรไฟฟาปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวมพิจารณาสํารวจ และตรวจสอบโรงกลั่นน้ํามัน โรงอุตสาหกรรมน้ํามัน โรง

อุตสาหกรรมปโตรเคมี  โรงแยกกาซและคลังน้ํามันที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณ

ประกอบที่อยูในระบบการวัด และการรับ-จาย ทางอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และพลังงานทดแทน  ตรวจวัดถังเก็บน้ํามันและ

ผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และพลังงานทดแทน และเรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และพลังงานทดแทน เพื่อจัดทําตารางคํานวณปริมาตรความจุที่
ใชในการคํานวณภาษี  ตรวจสอบเครื่องวัดระดับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ เครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ 

รวมทั้งผลิตภัณฑกาซ และพลังงานทดแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติใหใชในการจัดเก็บภาษีได การตรวจสอบมาตรวัดและเครื่องชั่งน้ําหนัก รวมทั้งอุปกรณอื่นที่

เกี่ยวของ สําหรับสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หรือกาซ  ผลิตภัณฑพลังงานทดแทน เพื่ออนุมัติใหใชในการคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตได  ตรวจสอบ

หาคาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดมาตรฐาน และตรวจสอบหาคาความจุมาตรฐานของเครื่องทดสอบมาตรวัด กอนนําไปใชงาน พิจารณาระบบการรับ-
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จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หรือกาซ พิจารณาระบบการรับ-จายพลังงานทดแทน พัฒนาระบบและเทคนิคการตรวจสอบมาตรวัดน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามัน หรือกาซ และพลังงานทดแทน ใหมีความถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ   พิจารณาระบบการคิดคํานวณภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ 

หรือกาซ พิจารณาและวิเคราะหผลจากการตรวจสอบมาตรวัดน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หรือกาซ พิจารณาการอนุโลมหรือผอนผันหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับการใชงานมาตรวัด จัดทําทะเบียน ประวัติ เครื่องทดสอบมาตรวัด และมาตรวัด เพื่อติดตามและประเมินผลใหผูประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม

ระเบียบกรมสรรพสามิต ตรวจสอบอุปกรณการวัดตางๆ และอุปกรณทางเทคโนโลยีของระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใชงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สํารวจ 

ตรวจสอบ ซอมแซมและปรับปรุง ควบคุม และติดตามผลโครงการติดตั้งระบบควบคุมการรับ-จายน้ํามัน สําหรับคลังน้ํามันชายฝง  สํารวจ ตรวจสอบ 

ซอมแซมและปรับปรุง ควบคุม และติดตามผลโครงการติดตั้งระบบเครื่องฉีดสาร MARKER สําหรับโรงกลั่นน้ํามัน พิจารณาศึกษาหาวิธีการตลอดจน

เครื่องมือหรืออุปกรณที่ทันสมัย เพื่อปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และกลุมพลังงานทดแทน พิจารณาปรับปรุง

รางระเบียบที่เหมาะสมในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหคําแนะนํา ชี้แจงการแกปญหา และวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหบริการงาน

ดานหลักวิชาทางวิศวกรรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกหนวยงานที่กรมสรรพสามิตควบคุมดูแล พิจารณาปฏิบัติงานโครงการ และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  
 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรของเรือบรรทุกน้ํามัน รถยนตบรรทุกน้ํามันหรือ

แอลกอฮอล และภาชนะเก็บผลิตภัณฑน้ํามัน  การตรวจวัดถังเก็บผลิตภัณฑน้ํามัน และเรือบรรทุกน้ํามัน การตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามันที่ครบกําหนด 5 ป การติดตั้งเครื่องหมายรับรองภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน พิจารณาและศึกษาวิธีการและเครื่องมือหรืออุปกรณ

เทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษี  ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับและอุณหภูมิน้ํามันชนิดอัตโนมัติ จัดทําทะเบียนประวัติภาชนะบรรจุน้ํามันและ

ผลิตภัณฑน้ํามัน เรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ใหบริการทางดานเทคนิคแกผูประกอบการเอกชนที่สรรพสามิตควบคุมดูแล และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน       
   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวัดถังเก็บน้ํามัน เรือบรรทุกน้ํามัน เขียนแบบรายละเอียดการตรวจวัดถังและเรือ เพื่อนําไปใชประโยชนใน   
การคํานวณตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรของถังและเรือ ตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กรณีเปนภาชนะใหม หรือที่มีการแกไข

ปรับปรุง ซอมแซม หรือครบกําหนด 5 ป  ตรวจสอบมาตรวัด เครื่องวัดระดับและอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ บํารุงรักษา อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช ทําบัญชีเบิกจายอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จะนําไปปฏิบัติงาน ทําทะเบียนประวัติถัง เรือ มาตรวัด และเครื่องวัดระดับ และอุณหภูมิ

ชนิดอัตโนมัติ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน       

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวัดถังเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และพลังงานทดแทน และเรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ 

และพลังงานทดแทน ตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรของเรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และพลังงานทดแทน ตรวจสอบความจุทอน้ํามันและ

ผลิตภัณฑน้ํามันในระบบขนสงผลิตภัณฑน้ํามันทางทอ เพื่อใชคํานวณปริมาตรน้ํามันในทอและคํานวณภาษีสรรพสามิต  ตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามันและ

ผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และพลังงานทดแทน ตรวจสอบเครื่องวัดระดับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ และพลังงานทดแทน และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด

อัตโนมัติ ตรวจสอบการวัดถัง และหาปริมาตรความจุของถัง ตรวจหาความเอียงของถัง ตรวจสอบมาตรวัดน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หรือกาซ  และ

พลังงานทดแทน ตรวจสอบหาคาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดมาตรฐาน และตรวจสอบหาคาความจุมาตรฐานของเครื่องทดสอบมาตรวัด กอนนําไปใช

งาน ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ําหนักน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หรือกาซ และพลังงานทดแทน  รวมทั้งอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจและประสานงาน ซอมแซม

และปรับปรุง โครงการติดตั้งระบบควบคุมการรับ-จายน้ํามันสําหรับคลังน้ํามันชายฝง ระบบเครื่องฉีดสาร MARKER สําหรับโรงกลั่นน้ํามัน   ใหบริการ
งานทางดานเทคนิคแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกหนวยงานที่กรมสรรพสามิตควบคุมดูแล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  3. สวนควบคุมโรงงาน   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงวิศวกรชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 38) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนควบคุมโรงงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงาน

เกี่ยวกับการสํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา เอทานอล และสินคาอื่นๆ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พิจารณา

ดําเนินการติดตั้ง สํารวจ ตรวจสอบ เครื่องมือวัดและอุปกรณ ควบคุม กํากับ ดูแล การใชงานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ การตรวจสอบ การบํารุงรักษา 

และใหความเห็นในการซอมแซมเครื่องมือวัดและอุปกรณใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดี จัดทําทะเบียนประวัติเครื่องมือวัด และอุปกรณ ตรวจวัดและ

ตรวจสอบปริมาตรภาชนะบรรจุสุรา เอทานอล และสินคาอื่นที่เสียภาษีสรรพสามิต สํารวจและตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ําสุรา เอทานอล และสินคาอื่นที่

เสียภาษีสรรพสามิต พิจารณา ตรวจสอบคุณลักษณะรถยนต ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต การพิจารณาตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ และสินคาที่เสีย
ภาษีสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนายชางเทคนิคชํานาญงาน 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสวนควบคุมโรงงาน   มีหนาที่ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับการสํารวจ และตรวจสอบการ

ขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา โรงงานเอทานอล ที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต พิจารณาการติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณในการ

จัดเก็บภาษี การตรวจวัดและตรวจสอบปริมาตรภาชนะบรรจุสุราและเอทานอล การสํารวจและตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ําสุราและเอทานอล การ

ตรวจสอบพิจารณาคุณลักษณะรถยนตตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต สินคาอื่นที่เสียภาษี

สรรพสามิต จัดทําทะเบียนประวัติอุปกรณและเครื่องมือวัด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนายชางเครื่องกลชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาสํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา โรงงานเอทานอล ที่อยูในความ 

ควบคุมของกรมสรรพสามิต การดําเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณการวัดทางอุตสาหกรรม การตรวจวัดและตรวจสอบภาชนะบรรจุสุราเอทานอล 



22 
 

การสํารวจและตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ําสุรา เอทานอล หาความถูกตองของมาตรวัด กอนนําไปใชงานเพื่อการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบคุณลักษณะ
รถยนตตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเพื่อการจัดเก็บภาษี พิจารณาและศึกษาวิธีการและเครื่องมือ หรืออุปกรณ

เทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษี รวมพิจารณารางระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษี และตรวจสอบสภาพยานพาหนะและ
ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศของกรมสรรพสามิต จัดทําทะเบียนประวัติอุปกรณและเครื่องมือรวมทั้งการใหคําแนะนํา ชี้แจง แกปญหาเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการหรือชํานาญการ    
   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมพิจารณาสํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา เอทานอล ที่อยูในความควบคุม 

ของกรมสรรพสามิต การดําเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณการวัดทางอุตสาหกรรม  การตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ําสุรา เอทานอล เพื่อจัดทํา 

ตารางคํานวณปริมาตรที่ใชในการคํานวณภาษี ติดตั้ง ตรวจสอบ ควบคุม ซอมบํารุง ดูแล การทํางานของอุปกรณเทคโนโลยี การพิจารณาและตรวจสอบ
เครื่องปรับอากาศตามพิกัดอัตราภาษี การตรวจสอบพิจารณาคุณลักษณะรถยนตตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบเครื่องจักร ระบบมาตรวัด 
เครื่องมือวัดและอุปกรณตางๆ ทางดานเทคโนโลยีของระบบควบคุมอัตโนมัติ การสื่อสารเชื่อมโยงขอมูล ฐานขอมูล ที่ใชงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
พิจารณา และศึกษาวิธีการของเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทันสมัยเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี พิจารณาปรับปรุงรางระเบียบที่เหมาะสม
ในสวนที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการใหคําแนะนํา ชี้แจง แกปญหา ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมฯ ประกาศใช และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวมพิจารณาสํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา 

โรงงานเอทานอลที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต การดําเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณการวัดทางอุตสาหกรรม การตรวจวัดและ

ตรวจสอบภาชนะบรรจุสุรา เอทานอล การสํารวจ และตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ําสุรา เอทานอล หาความถูกตองของมาตรวัด กอนนําไปใชงานเพื่อการ
จัดเก็บภาษี ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับพรอมดวยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ การตรวจสอบวัดคาปริมาตรภาชนะหาความสูง ความเอียงของภาชนะ
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บรรจุผลิตภัณฑสุรา  เอทานอล เพื่อใชคํานวณปริมาตรน้ําสุราและเอทานอล เพื่อการคํานวณภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบคุณลักษณะรถยนตตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต และการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเพื่อการจัดเก็บภาษี พิจารณาและศึกษาวิธีการและเครื่องมือ หรืออุปกรณเทคโนโลยีเพื่อ

นํามาใชในการจัดเก็บภาษี รวมพิจารณารางระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและตรวจสอบสภาพ
เครื่องปรับอากาศของกรมสรรพสามิต จัดทําทะเบียนประวัติอุปกรณและเครื่องมือวัด ภาชนะบรรจุ จัดทําบัญชีพรอมดูแลบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชในการตรวจสอบทางดานเทคนิค รวมทั้งการใหคําแนะนํา ชี้แจง แกปญหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ  และปฏิบัติงานอื่นๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการสํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา โรงงานเอทา

นอลที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต การตรวจแบบรูปรายละเอียดเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดเก็บภาษี รวมตรวจสอบระบบ หรือ

เครื่องมือวัดปริมาณน้ําสุรา เอทานอล การติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม การตรวจวัดและตรวจสอบปริมาตรภาชนะบรรจุสุรา เอทานอล 
ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับพรอมดวยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ การตรวจสอบวัดคาปริมาตรภาชนะหาความสูง ความเอียงของภาชนะบรรจุ

ผลิตภัณฑสุรา แอลกอฮอล เพื่อใชคํานวณปริมาตรน้ําสุราและเอทานอล และคํานวณภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบรถยนตบรรทุกสุราและแอลกอฮอล  
ดูแล รักษา พิจารณาดําเนินการซอมแซมเครื่องมือวัดและอุปกรณ จัดทําทะเบียนประวัติเครื่องมือ อุปกรณในการจัดเก็บภาษี และเครื่องมือเครื่องใชใน
การตรวจสอบดานเทคนิค และใหคําปรึกษาแนะนํา ชี้แจง แกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ เพื่อใชประโยชนในการคํานวณและ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต   และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงชางไฟฟาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน     
   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา โรงงานเอทานอล การติดตั้งอุปกรณและ

เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม การสื่อสารเชื่อมโยงขอมูล การตรวจวัดและตรวจสอบปริมาตรภาชนะบรรจุสุรา เอทานอล เพื่อใชในการคํานวณการจัดเก็บ
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ภาษี ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับพรอมดวยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ ตรวจสอบดูแล รักษา พิจารณาดําเนินการซอมแซมเครื่องมือวัดและอุปกรณ 
จัดทําทะเบียนประวัติเครื่องมือวัดและอุปกรณในการจัดเก็บภาษี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
4. สวนมาตรฐานการออกแบบ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงวิศวกรชํานาญการพิเศษ      (ตําแหนงเลขที่ 47)   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานการออกแบบ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

ในงานเกี่ยวกับการพิจารณาวางโครงการและแผนงานการออกแบบและกอสราง สิ่งกอสรางของกรม  พิจารณาและตรวจสอบการออกแบบอาคาร 

สิ่งกอสรางของกรม และโรงงานที่อยูในความควบคุม การสํารวจบริเวณที่จะทําการกอสราง กําหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการกอสราง และการ

ประมาณราคาสิ่งกอสราง ตรวจสอบ วิเคราะห เพื่อเสนอความเห็น หรือเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม รวมดําเนินการรางสัญญางาน

กอสรางตาง ๆ ควบคุมการกอสรางในดานวิศวกรรม การตรวจรับงาน หรือการตรวจการจางในสวนที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนายชางเทคนิคชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสวนมาตรฐานการออกแบบ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการพิจารณาการ

วางโครงการและแผนงาน การออกแบบ และกอสรางของกรม การตรวจสอบการออกแบบอาคาร สิ่งกอสราง และโรงงานที่อยูในความควบคุมของกรม การ

ควบคุมงานกอสราง การตรวจงานหรือตรวจการจางในสวนที่เกี่ยวของ รวมเปนกรรมการควบคุมการสงออกสุราสามทับ (แอลกอฮอล) โดยวิธียกเวนภาษี

สรรพสามิต และกรรมการตรวจสอบโรงงานที่อยูในความควบคุมของกรม การรวมดําเนินการรางสัญญางานกอสราง ตรวจสอบ วิเคราะห เพื่อเสนอ

ความเห็นในการพิจารณาจางเหมา การควบคุมการจัดทําบัญชีเครื่องมืออุปกรณ การเบิก-จายเครื่องมืออุปกรณที่นําไปใชงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชํานาญการ   
 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางโครงการ และแผนงาน การออกแบบกอสราง การสํารวจบริเวณที่จะทําการ

กอสราง การวางผังหลักของสถานที่กอสราง กําหนดมาตรฐานวัสดุ และอุปกรณที่ใชกอสราง การจัดทําราคากลางของอาคารสิ่งกอสราง เพื่อเปนเกณฑใน

การจัดตั้งงบประมาณคาใชจาย การคํานวณและออกแบบโครงสรางอาคารดานวิศวกรรมโยธา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง การควบคุมงานกอสราง การ

ตรวจงานหรือการตรวจการจางในสวนที่เกี่ยวของ ตรวจสอบแบบแปลนแผนผังงานกอสรางโรงงานสุรา (สุราแชชนิดเบียร สุราผลไม) รวมเปนคณะกรรมการ

ควบคุมการสงออกสุราสามทับ (แอลกอฮอล) โดยวิธียกเวนภาษีสรรพสามิต และกรรมการตรวจสอบโรงงานที่อยูในความควบคุมของกรมฯ รวมทั้งให

คําแนะนํา แกไขปญหาตาง ๆ ทางดานวิศวกรรม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางโครงการ และแผนงาน การออกแบบกอสราง การสํารวจบริเวณที่จะทําการ

กอสราง วางผังหลัก ปกผัง กําหนดแนวบริเวณสถานที่โครงการกอสราง การเขียนแบบ งานทางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล และ

สุขาภิบาล ประมาณการคาใชจายของโครงการตาง ๆ เพื่อใชเปนราคากลางในการจัดตั้งงบประมาณคาใชจาย กําหนดรายละเอียดประกอบรูปแบบ ให

เปนไปตามขอกําหนดและสัญญากอสรางอาคาร รวมถึงกฎกระทรวงตาง ๆ การควบคุมงานกอสราง ควบคุมการจัดทําบัญชีเบิก-จาย พรอมดูแลบํารุงรักษา

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่นําไปปฏิบัติงาน พิจารณาผลและตรวจรับงานกอสราง ตรวจสอบแบบแปลนแผนผังงานกอสรางโรงงานสุรา (สุราแชชนิด

เบียร สุราผลไม) การควบคุมการสงออกสุราสามทับ (แอลกอฮอล) โดยวิธียกเวนภาษีสรรพสามิต ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และใหบริการงานทางดานเทคนิคแกผูประกอบการเอกชนที่กรมสรรพสามิตควบคุมดูแล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ

บริเวณ วางผังหลัก กําหนดแนวบริเวณสถานที่กอสราง การเขียนแบบทางดานวิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล และสุขาภิบาล ประมาณการคาใชจายในการ

กอสราง เพื่อใชเปนราคากลางในการจัดตั้งงบประมาณคาใชจาย กําหนดรายละเอียดประกอบรูปแบบใหเปนไปตามขอกําหนดและสัญญากอสราง รวมถึง

กฎกระทรวงตาง ๆ การควบคุมงานกอสราง การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช การเบิก-จายอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่นําไปปฏิบัติงาน รวมเปน

กรรมการควบคุมการสงออกสุราสามทับ (แอลกอฮอล) โดยวิธียกเวนภาษีสรรพสามิต และกรรมการตรวจสอบโรงงานที่อยูในควบคุมของกรม และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 
 

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง  มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

 1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะหคุณสมบัติ และตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตของสินคาสรรพสามิตเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี 

และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการใหสิทธิลดหยอน ยกเวนและคืนภาษีแกผูประกอบอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกําหนด 

 2. ตรวจพิสูจนของกลางสินคาสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนงานดานปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

 3. ศึกษา วิเคราะห พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหสินคาสรรพสามิตและการพิสูจนของกลาง 

เพื่อรองรับนโยบายการจัดเก็บภาษี การปองกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิต 
 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหเพื่อรับรอง และยกระดับสินคาสรรพสามิตใหเปนไปตามมาตรฐานพรอมการตรวจติดตาม เพื่อ

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 5. ขยายเครือขายหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานไปทั่วประเทศโดยรวมมือกับทางสถาบันการศกึษาและมหาวิทยาลัยตางๆ 

 6. เปนศูนยการศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อใหความรู ความเขาใจกับหนวยงานของกรม สวนราชการอื่นและประชาชนที่เกี่ยวของ 

 7. ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร และความรู ความเขาใจดานการวิเคราะหเกี่ยวกับสินคาสรรพสามิต 

 8. ปฏิบัติรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

การแบงงานภายใน  
 

 กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 3 สวน ดังนี้ 
  1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
  2. สวนวิเคราะห 1 (สุราและแอลกอฮอล) 
  3. สวนวิเคราะห 2 (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน) 

  4. สวนวิเคราะห 3 (เครื่องดื่ม ยาสูบ และสินคาอื่นๆ) 
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1. ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

 -  ปฏิบัติงานสารบรรณ  งานธุรการทั่วไป  และงานพัสดุครุภัณฑของกลุม 

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในกลุม 

 -  รวบรวมแผนงาน/โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของกลุม  สงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 -  ติดตามการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบของกลุม 

 -  ราง/ตรวจ โตตอบหนังสือราชการระหวางหนวยงาน 
 -  ติดตอประสานงาน  และใหบริการในการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

-  ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ และตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2. สวนวิเคราะห 1   (สุราและแอลกอฮอล)   มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

  -  ตรวจวิเคราะหและตรวจสอบสินคาสุราตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493  
 -  ตรวจวิเคราะหและตรวจสอบเพื่อแยกประเภทและชนิดของสุรา เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี     

 -  ตรวจพิสูจนสุราของกลางที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 เพื่อประโยชนในการปราบปราม 

   -  ตรวจวิเคราะหคุณภาพสุราทุกชนิดกอนอนุญาตใหผลิตออกจําหนาย   การตรวจสอบและควบคุมการใชวัตถุดิบ  กรรมวิธีการผลิตสุรา

เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีและเปนการคุมครองผูบริโภค 

 -  ตรวจวิเคราะหหาแรงแอลกอฮอลในสินคาที่ใชแอลกอฮอลทําสินคา ตรวจวิเคราะหสารแปลงสภาพและแอลกอฮอลแปลงสภาพ เพื่อใช

ประกอบพิจารณาอนุญาตใหใชแอลกอฮอลในอุตสาหกรรม และตรวจวิเคราะหน้ําหอม เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี     

 -  ตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียและวิเคราะหคุณภาพสุราที่ขอใชเครื่องหมายรับรองคุณภาพสุรา เพื่อยกระดับสินคาใหไดมาตรฐานและ

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
 -  ตรวจวิเคราะหและออกใบรับรองสุราวาปลอดภัยสําหรับผูบริโภค เพื่อใชประกอบการสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ 
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-  ตรวจวิเคราะหกาวที่ใชปดแสตมปสุรา และหมึกที่ใชประทับบนฉลากและแสตมปสุรา  ตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุม  

โรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533      
-  ตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมคุณภาพสุราที่วางจําหนายในทองตลาด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและเปนการคุมครองผูบริโภค 

-  ตรวจเช็คความถูกตองของแอลกอฮอลมิเตอร  เพื่อใหการวัดแรงแอลกอฮอลเปนมาตรฐานเดียวกัน 

-  ตรวจวิเคราะหคุณภาพสุราเบื้องตน โดยใชรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อชวยแกไขปญหาและชวยในการพัฒนาคุณภาพสุราของผูผลิตสุรา 

-  ตรวจวิเคราะหสุราที่แปรสภาพไปเองจนไมสมควรใชดื่มตอไป  เพื่อประกอบการพิจารณาคืนคาภาษีสุรา 

-  ตรวจสอบคุณภาพหองปฏิบัติการวามีขีดความสามารถหรือไม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหเปนหนวยตรวจวิเคราะหคุณภาพสุรา

และเพื่อเปนการขยายเครือขายหองปฏิบัติการ 
-  ศึกษา คนควาและวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหและตรวจพิสูจนของกลางสําหรับสินคาสุราใหมีความทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อ

ตอบสนองงานการจัดเก็บภาษีและการตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิต 

-  การศึกษา คนควาและวิจัย เกี่ยวกับสินคาสุรา เพื่อยกระดับสินคาใหไดมาตรฐานและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

-  ใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ และสนับสนุนขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาสุราที่รับผิดชอบ แกหนวยงานของกรมสรรพสามิต                    

สวนราชการอื่น และประชาชนที่เกี่ยวของ 
-  ประชาสัมพันธเผยแพรผลการปฏิบัติงาน  และผลงานทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับสุรา 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. สวนวิเคราะห 2 (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-  ตรวจวิเคราะหและพิจารณาคุณสมบัติของสินคาประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527   เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
-  ตรวจพิสูจนสินคาน้ํามันของกลาง เพื่อการตรวจปราบปราม  
-  ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติวัตถุดิบและผลิตภัณฑน้ํามัน  เพื่อการลดหยอนภาษี 
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-  ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑน้ํามัน  และกรรมวิธีการผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน    เพื่อการยกเวนภาษี 
-  ตรวจสอบน้ํามันสุมจากโรงงานวาตรงตามประเภทที่ไดรับแจง  เพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดเก็บภาษี 
-  ตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑน้ํามัน และกรรมวิธีการผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ณ โรงอุตสาหกรรม ตามสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษี 
-  ศึกษาและพิจารณาเพื่อกําหนดคุณสมบัติของสาร  Marker และตรวจวิเคราะหสาร  Marker เพื่อสนับสนุนงานปองกันและปราบปราม

น้ํามันเถื่อนภายในประเทศ 
-  ศึกษา วิเคราะห และวิจัย  เพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานเกี่ยวกับสินคาน้ํามันและพลังงานทดแทน  เพื่อตอบสนองการจัดเก็บภาษี

และตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิตและหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ    
-  ดําเนินงานระบบประเมินคุณภาพ เพื่อใหผลการทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ 
-  วางแผนหรือรวมวางแผน  กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการ  ดานสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปตามแผนงาน/โครงการ  ที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เปนผูแทนในการเขารวมประชุมหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันแกไขปรับปรุงการพัฒนางานทางดานสินคาน้ํามัน

และผลิตภัณฑน้ํามัน   
-  ใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ และสนับสนุนขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาน้ํามันและพลังงานทดแทน  แกหนวยงานตางๆ ของ

กรมสรรพสามิต สวนราชการอื่น ผูประกอบการ  และประชาชนทั่วไป                
-  ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาน้ํามัน  ผลงานวิจัย  และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน

ประโยชนแกหนวยงานตางๆ ในกรมสรรพสามิต   สวนราชการอื่น  ผูประกอบการ  และประชาชนทั่วไป               
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
4. สวนวิเคราะห 3  (เครื่องดื่ม  ยาสูบ  และสินคาอื่นๆ)   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-  วิเคราะหคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบสินคาเครื่องดื่ม ยาสูบ แกวเลดคริสตัล และ แกวคริสตัลอื่นๆ ที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต และจัดอยูใน

พิกัดอัตราภาษีใด เพื่อใหมีการชําระภาษีตรงตามประเภทและอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนด   
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   -  ตรวจสอบอัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักเพื่อประกอบการพิจารณาใหสิทธิยกเวนภาษีเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก

  -  ตรวจสอบอัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักในเครื่องดื่มที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษีแลว เพื่อควบคุมผูประกอบอุตสาหกรรมให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวนภาษีที่กรมสรรพสามิตกําหนดโดยถูกตอง 

   -  ตรวจวิเคราะหสินคาอื่นๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี 

   -  ตรวจพิสูจนของกลางสินคาเครื่องดื่ม  ยาสูบ และสินคาสรรพสามิตอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิต 

  -  พิจารณาตรวจสอบสูตรและกรรมวิธีการผลิตสินคาเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีและประกอบการพิจารณาอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด  

         -  ศึกษา วิเคราะหและวิจัย เพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคารวมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหและพิสูจน

ของกลางสําหรับสินคาเครื่องดื่ม ยาสูบ และสินคาสรรพสามิตอื่นๆ เพื่อตอบสนองการจัดเก็บภาษี การตรวจปราบปราม และการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

         -  สนับสนุนขอมูล และใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการในสินคาที่มีหนาที่รับผิดชอบแกหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต  หนวยงาน

อื่นที่เกี่ยวของ  ผูประกอบอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป 

    -  ประชาสัมพันธ และเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจวิเคราะห คุณสมบัติของสินคา และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน

ประโยชนแกหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต  หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับกลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง  ดังนี ้
 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ 

  

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารงาน

ทั่วไป   สวนวิเคราะห 1 สวนวิเคราะห 2 และสวนวิเคราะห 3  
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 1.ฝายบริหารงานทั่วไป  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   (ตําแหนงเลขที่ 55) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณของกลุมฯ   งานสารบรรณ  การรับ-สงหนังสือราชการ ลงทะเบียน-เวียน-เก็บหนังสือราชการ รางโตตอบหนังสือ   

ตรวจสอบความสะอาดและความพรอมของอาคารสถานที่หองประชุมและหองฝกอบรม  อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมตลอดจนอํานวย

ความสะดวกตางๆ ใหแกผูเขารับการฝกอบรม  ดําเนินการตั้งงบประมาณ แผนงานและโครงการประจําป  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ และใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตางๆ ในกลุม  การจัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานใน

หนาที่และงานอื่นๆ ซึ่งไมอยูในหนาที่ของหนวยงานใด  เวียนหนังสือ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ พิมพงาน ตรวจสอบกลั่นกรองรายละเอียดของหนังสือ

ราชการกอนนําเสนอผูบังคับบัญชา  ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑประจําป เบิกจายพัสดุครุภัณฑและจัดทําทะเบียน จัดทํางบเดือนและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม   การบันทึกขอมูล การสั่งพิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ การแกไข

ขอมูลและงานพิมพตางๆ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบื้องตนของเอกสาร ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงาน  ศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะ

บันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การจัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมูกอนนํามาบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนในการคนหา

เอกสาร  สรางตารางแบบฟอรมงบเดือนและการจัดทํารายงานตางๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล ศึกษาโปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงาน

บันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  การดูแลบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานโสตทัศนูปกรณของกลุมฯ   งานสารบรรณ  การรับ-สงหนังสือ

ราชการ ลงทะเบียน-เวียน-เก็บหนังสือราชการ รางโตตอบหนังสือ   ตรวจสอบความสะอาดและความพรอมของอาคารสถานที่หองประชุมและ

หองฝกอบรม  อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมตลอดจนอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกผูเขารับการฝกอบรม  ดําเนินการตั้งงบประมาณ 

แผนงานและโครงการประจําป  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตางๆ ในกลุม  การจัดเก็บ
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ขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และงานอื่นๆ ซึ่งไมอยูในหนาที่ของหนวยงานใด  เวียนหนังสือ 

ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ พิมพงาน ตรวจสอบกลั่นกรองรายละเอียดของหนังสือราชการกอนนําเสนอผูบังคับบัญชา  ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑประจําป 

เบิกจายพัสดุครุภัณฑและจัดทําทะเบียน จัดทํางบเดือนและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ

ประชุม  การบันทึกขอมูล การสั่งพิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ การแกไขขอมูลและงานพิมพตางๆ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบื้องตน

ของเอกสาร ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงาน  ศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การจัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลให

เปนหมวดหมูกอนนํามาบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนในการคนหาเอกสาร  สรางตารางแบบฟอรมงบเดือนและการจัดทํารายงานตางๆ การ

จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล ศึกษาโปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น ให

คําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  การดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล ชวยปฏิบัติงานสารบรรณและ

ธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 2. สวนวิเคราะห 1  (สุราและแอลกอฮอล) เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 58) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนวิเคราะห 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

หนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับ

การวิเคราะห ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตสุรา การใชวัตถุดิบ  สุราทุกชนิด เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี การตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมคุณภาพสุราทุก

ชนิด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา การตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียและวิเคราะหคุณภาพสุราที่ขอใชเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

สุรา การออกใบรับรองสุราวาปลอดภัยสําหรับผูบริโภค การตรวจพิสูจนสุรา ของกลางที่กระทําผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 การตรวจวิเคราะห

สารแปลงสภาพและแอลกอฮอลแปลงสภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหใชแอลกอฮอลในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะหน้ําหอม เพื่อประโยชน

ในการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบความถูกตองของแอลกอฮอลมิเตอร การตรวจวิเคราะหสุราที่เสื่อมสภาพในกรณีที่ขอคืนภาษี การตรวจวิเคราะหคุณภาพ

สุราโดยใชรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อชวยแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพสุรา การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาการตรวจวิเคราะหสินคาเพื่อตอบสนอง

ในการจัดเก็บภาษี การตรวจปราบปราม และการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ ประชาสัมพันธ จัด
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สัมมนาและการประชุมเชิงวิชาการ และเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสินคา วิธีการตรวจวิเคราะห และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปน

ประโยชนแกหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวิเคราะห ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตสุรา การใชวัตถุดิบ สุราทุกชนิด เพื่อประโยชน

ในการจัดเก็บภาษี การตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมคุณภาพสุราทุกชนิด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา  ตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย

และวิเคราะหคุณภาพสุราที่ขอใชเครื่องหมายรับรองคุณภาพสุรา  ออกใบรับรองสุราวาปลอดภัยสําหรับผูบริโภค  ตรวจพิสูจนสุราของกลางที่กระทําผิดตาม

พระราชบัญญัติ พ.ศ.2493  ตรวจวิเคราะหสารแปลงสภาพและแอลกอฮอลแปลงสภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหใชแอลกอฮอลใน

อุตสาหกรรม  การตรวจวิเคราะหน้ําหอม เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบความถูกตองของแอลกอฮอลมิเตอร  ตรวจวิเคราะหสุราที่เสื่อมสภาพ

ในกรณีที่ขอคืนภาษี ตรวจวิเคราะหคุณภาพสุราโดยใชรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อชวยแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพสุรา ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย 

และพัฒนาการตรวจวิเคราะหสินคาเพื่อตอบสนองในการจัดเก็บภาษี การตรวจปราบปราม และการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ให

คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ ประชาสัมพันธ จัดสัมมนาและการประชุมเชิงวิชาการ และเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสินคา วิธีการตรวจ

วิเคราะห และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 3. สวนวิเคราะห 2  (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน)  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 71) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนวิเคราะห 2  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

หนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานดานการ

ตรวจวิเคราะหและพิจารณาคุณสมบัติของสินคาประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพื่อการ

บริหารการจัดเก็บภาษี การตรวจพิสูจนสินคาน้ํามันของกลางเพื่อการตรวจปราบปราม  การตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ  และ
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กรรมวิธีการผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อการลดหยอนภาษี/ยกเวนภาษี  การศึกษาและพิจารณาเพื่อกําหนดคุณสมบัติของสาร  Marker  และตรวจ

วิเคราะหสาร  Marker  การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานเกี่ยวกับสินคาน้ํามันและพลังงานทดแทน  และการดําเนินงานระบบ

ประเมินคุณภาพ เพื่อใหผลการทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ  มีหนาที่ทางดานการวางแผนหรือรวมวางแผน  กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการดาน

สินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีหนาที่ทางดานการประสานงาน 

โดยเปนผูแทนในการเขารวมประชุมหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันแกไขปรับปรุงการพัฒนางานทางดานสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามัน มีหนาที่ทางดานการบริการโดยใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ  และประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาน้ํามันและ

พลังงานทดแทน เพื่อเปนประโยชนแกหนวยงานตางๆ ในกรมสรรพสามิต สวนราชการอื่น ผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับ

มอบหมาย   

 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อสนับสนุนงานทางดานการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการตรวจปราบปรามของ

กรมสรรพสามิตและหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีหนาที่ตรวจวิเคราะหและพิจารณาคุณสมบัติของสินคาประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตาม

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี ตรวจพิสูจนสินคาน้ํามันของกลางเพื่อการตรวจปราบปราม  

ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ  และกรรมวิธีการผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อการลดหยอนภาษี/ยกเวนภาษี   ศึกษาและ

พิจารณาเพื่อกําหนดคุณสมบัติของสาร  Marker และตรวจวิเคราะหสาร  Marker   ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานเกี่ยวกับ

สินคาน้ํามันและพลังงานทดแทน  และดําเนินงานระบบประเมินคุณภาพ เพื่อใหผลการทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ  มีหนาที่ทางดานการวางแผนโดยการรวม

วางแผน  การปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการ  ดานสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน/โครงการ  ที่ถูกตองและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นมีหนาที่ทางดานการประสานงานโดยเปนผูแทนในการเขารวมประชุมหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันแกไข

ปรับปรุงการพัฒนางานทางดานสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน   มีหนาที่ทางดานการบริการโดยใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ  และประชาสัมพันธ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาน้ํามันและพลังงานทดแทน  เพื่อเปนประโยชนแกหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต สวนราชการอื่น 

ผูประกอบการประชาชนทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย   
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  4. สวนวิเคราะห 3  (เครื่องดื่ม ยาสูบและสินคาอื่นๆ)  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 78) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนวิเคราะห 3 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

หนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานเกี่ยวกับ

การตรวจวิเคราะหคุณสมบัติสินคาเครื่องดื่ม ยาสูบ แกวคริสตัล และสินคาอื่นๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบ

ใหมีการชําระภาษีตรงตามประเภทและอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนด การตรวจวิเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณาใหสิทธิยกเวนภาษีเครื่องดื่มประเภทน้ํา

ผลไมและน้ําพืชผัก การตรวจพิสูจนของกลางยาสูบ เครื่องดื่ม และสินคาสรรพสามิตอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิต การ

พิจารณาตรวจสอบสูตรและกรรมวิธีการผลิตสินคาเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด  วางแผน

และกํากับดูแลการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหสินคาเพื่อตอบสนองการจัดเก็บภาษี การตรวจปราบปราม และการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ ประชาสัมพันธ และเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสินคา วิธีการ

ตรวจวิเคราะห และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนแกหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบอุตสาหกรรม 
ประชาชนทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหสินคาเครื่องดื่ม ยาสูบ แกวคริสตัล และสินคาอื่นๆ ตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบใหมีการชําระภาษีตรงตามประเภทและอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนด  ตรวจวิเคราะหเพื่อ

ประกอบการพิจารณาใหสิทธิยกเวนภาษีเครื่องดื่มประเภท น้ําผลไมและน้ําพืชผัก  ตรวจพิสูจนของกลางยาสูบ เครื่องดื่ม และสินคาสรรพสามิตอื่นๆ เพื่อ

สนับสนุนการตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิต พิจารณาตรวจสอบสูตรและกรรมวิธีการผลิตสินคาเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี และเพื่อ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด  ดําเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหสินคาเพื่อตอบสนองการจัดเก็บภาษี การ

ตรวจปราบปราม และการดําเนินการตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ ประชาสัมพันธ และเผยแพรความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับคุณสมบัติสินคา วิธีการตรวจวิเคราะห แกหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ผูประกอบอุตสาหกรรม และ

ประชาชนทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักงานเลขานุการกรม 
 
สํานักงานเลขานุการกรม    มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรมสรรพสามิต 

 2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมพิเศษตางๆ และชวยอํานวยการนักบริหาร 

 3. ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ผลการปฏิบัติงานและความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานกรมสรรพสามิต 

 4. ประสานงานราชการ รายงานผลการตรวจราชการ และประมวลผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองเรียนและการมีสวนรวมภาคประชาชน 

 6. ศึกษา และพัฒนางานดานพิพิธภัณฑ และวางแผนจัดสินคาและสิ่งของที่เกี่ยวของเพื่อจัดแสดงใหบุคคลทั่วไปเขาชม 

 7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด 

 8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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การแบงงานภายใน 
 
 สํานักงานเลขานุการกรม มีการแบงงานภายใน ออกเปน 4 ฝาย ดังนี ้

  1. ฝายสารบรรณ 

   1.1 งานรับ-สงและโตตอบ 

   1.2 งานเก็บเอกสารและบริการ 

  2. ฝายอํานวยการ 

   2.1 งานกิจกรรมพิเศษ 

   2.2 งานเลขานุการนักบริหาร 

  3. ฝายประสานราชการ 

   3.1 งานตรวจราชการ 

   3.2 งานประสานราชการ 

   3.3 งานรับเรื่องราวรองเรียนและการมีสวนรวม 

  4. ฝายประชาสัมพันธ 

   4.1 งานประชาสัมพันธเผยแพร 

   4.2 งายผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ 

   4.3 งานหองสมุด 
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1. ฝายสารบรรณ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

-  ปฏิบัติงานในดานรับ-สงเอกสารของทางราชการ โดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใชเพื่อมุงเนน การปฏิบัติงานในลักษณะการรับ-สง     

หนังสือราชการทั่วไป โดยเชื่อมโยงการรับและนําสงหนังสือใหทุกสํานัก/ฝาย/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา/สํานักงาน

สรรพสามิตภาค/กรมสรรพสามิต/กระทรวงการคลังในการใชระบบปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกสทุกระบบ ไดแก E-mail   E-office  E-letter ใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-   ออกเลขหนังสือสงราชการทั่วไปของกรมสรรพสามิต ออกเลขหนังสือเวียนกรมสรรพสามิต ออกเลขระเบียบกรมสรรพสามิต ออกเลข  

ประกาศกรมสรรพสามิต และออกเลขคําสั่งกรมสรรพสามิต  

-  เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 และตาม

ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกรมในเบื้องตน  

-  พิจารณากลั่นกรองความสําคัญของหนังสือเพื่อนําเสนอผูบริหารและพิจารณาลงนามหนังสือที่รับจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ

จําหนายไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 

-  ราง-โตตอบหนังสือราชการ   

-  ปฏิบัติงานในดานการเก็บรักษา คนหาเอกสารของทางราชการโดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E -office) มาใช เพื่อมุงเนนการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สะดวกในการคนหา 

-  นําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) มาใชในการจองหองประชุมเพื่อใหเกิดความทันสมัย ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากร  

-  บริการดานการจัดเลี้ยงรับรอง  

-  จัดสงหนังสือเวียนดวยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-letter)  ใหทุกสํานัก/ฝาย/สํานักงานสรรพสามิตภาค/ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

-  จัดสงหนังสือราชการใหกับหนวยงานในสังกัด หนวยงานภาครัฐอื่น และหนวยงานภาคเอกชน โดยการนําฝากสงทางไปรษณีย หรือให

เจาหนาที่ นําสงดวยตนเอง  
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-  ศึกษาและพัฒนางานดานพิพิธภัณฑ วางแผนจัดสินคา สิ่งของและพันธุพืชที่เกี่ยวของกับสรรพสามิต เพื่อจัดแสดงใหบุคคลทั่วไปเขาชม 

-  การดูและรักษาสิ่งของในพิพิธภัณฑใหอยูในสภาพที่พรอมจัดแสดง 

-  การจัดทําทะเบียนสิ่งของในพิพิธภัณฑ 

-  บริการอัดสําเนาหนังสือราชการ 

-  ปฏิบัติงานในฐานะธุรการกอง 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. ฝายสารบรรณ  มีการแบงงานภายในออกเปน 2 งาน ดังนี ้
 

 1.1.  งานรับ-สงและโตตอบ    มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

-  ปฏิบัติงานในดานรับ-สงเอกสารของทางราชการโดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใชเพื่อมุงเนนการปฏิบัติงานในลักษณะการรับ-สง 

หนังสือราชการทั่วไปโดยเชื่อมโยงการรับและนําสงหนังสือใหทุกสํานัก/กอง/ ฝาย/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา/สํานักงาน

สรรพสามิตภาค/ กรมสรรพสามิต/กระทรวงการคลังในการใชระบบปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกสทุกระบบไดแก E-mail  E-office  E-letter ใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   -  จัดทําหนังสือเวียนกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต ประกาศกรมสรรพสามิต คําสั่งกรมสรรพสามิต 

  -  เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และตาม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกรมในเบื้องตน  

   -  พิจารณากลั่นกรองความสําคัญของหนังสือเพื่อนําเสนอผูบริหารและพิจารณาลงนามหนังสือที่รับจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อ

จําหนายไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 

   -  ราง-โตตอบหนังสือราชการ   

   -  ปฏิบัติงานในฐานะธุรการกอง 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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   1.2.   งานเก็บเอกสารและบริการ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

-  ปฏิบัติงานในดานการเก็บรักษา คนหาเอกสารของทางราชการโดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) มาใชเพื่อมุงเนนการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สะดวกในการคนหา 

-  นําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) มาใชในการจองหองประชุมเพื่อใหเกิดความทันสมัย ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากร 

-  บริการดานการจัดเลี้ยงรับรอง  

-  จัดสงหนังสือเวียนดวยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-letter)  ใหกับหนวยงานตางๆ 

-  จัดดสงหนังสือราชการใหหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทางไปรษณีย  

-  ศึกษาและพัฒนางานดานพิพิธภัณฑ วางแผนจัดสินคา สิ่งของ และพันธุพืชที่เกี่ยวของกับสรรพสามิต เพื่อจัดแสดงใหบุคคลทั่วไปเขาชม 

-  การดูแลรักษาสิ่งของในพิพิธภัณฑใหอยูในสภาพที่พรอมจัดแสดง  การจัดทําทะเบียนสิ่งของในพิพิธภัณฑ   

-  บริการอัดสําเนา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย    
 
 
2. ฝายอํานวยการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้   

-  สรุป วิเคราะห กลั่นกรองงาน ประสานงาน ติดตามงาน อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ นักบริหารสูง ตลอดจน

ศึกษากฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบขอมูลและสรุป นําเสนอผูบริหารสูงพิจารณาหรือสั่งการ 

-  ศึกษา วิเคราะห และออกแบบสํารวจขอมูลความตองการ ความพึงพอใจ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

ตางๆ และพัฒนาการใหบริการของสโมสรขาราชการกรมสรรพสามิตมีความทันสมัย และจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากรกรมสรรพสามิตเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

-  พิจารณา วิเคราะหปญหา สรุป และรายงานผลการดําเนินการพรอมเสนอแนวทางแกไขตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จัดทําขึ้น 

เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ปองกันมิใหเกิดปญหา หรืออุปสรรค กอใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 
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-  ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการจัดทํา และหรือปรับปรุงแกไขระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  - เผยแพร และประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ของกรมและบุคคลภายนอกรับทราบขอมูลการใหบริการ 

 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
2. ฝายอํานวยการ  มีการแบงงานภายในออกเปน 2 งาน  ดังนี ้

 2.1 งานกิจกรรมพิเศษ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  ศึกษาขอมูล จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ จัดทําแผน ติดตามผล และรายงานผลสรุปเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ 

ที่จัดทํา เพื่อจะไดทราบถึงปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของงานเปนไปตามนโยบายของกรมสรรพสามิต 

  - ดําเนินงานตามแผนการ หรือโครงการ ติดตามและประเมินผล วิเคราะหปญหา และพัฒนาแผนงาน โครงการ 

  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน และภายนอกกรมสรรพสามิต ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ใหความสะดวกแกหนวยงานตางๆ และ

ขอรับการสนับสนุนเปนครั้งคราว 

  - จัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากร โดยอิงระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งการจัดแผนการ 

โครงการหรือกิจกรรมตางๆ เปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ เงื่อนไขและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา ดําเนินการออกแบบสํารวจความพึงพอใจและดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการสโมสรขาราชการกรมสรรพสามิต

ในดาน ตางๆ เพื่อนํามาศึกษา วิเคราะหรายงานผลใหผูบริหารทราบ และหาแนวทางแกไขเมื่อมีปญหา และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น และใหสอดคลองกับความ

ตองการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูมาใชบริการ 

 - ควบคุมดูแล ความเรียบรอยกรณีหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ขออนุญาตใชสถานที่ที่อยูในความดูแลเพื่อดําเนินการออกรานแนะนํา

สินคา หรือทํากิจกรรมอื่นๆ 

  - ศึกษา จัดทํา และปรับปรุงแกไขระเบียบสวัสดิการกรมสรรพสามิตวาดวยสโมสร ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
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  - เผยแพร และประชาสัมพันธสโมสรขาราชการกรมสรรพสามิต ใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกรับทราบขอมูลการใหบริการ 

  - ปฏิบัติงานดานเอกสาร เตรียมขอมูลในการประชุมกองทุนสรรพสามิตสโมสร การเชิญประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุม การรายงานการประชุม  

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 2.2  งานเลขานุการนักบริหาร    มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

  - การปฏิบัติงานเลขานุการ นักบริหารสูงของกรม 

  - จัดตารางนัดหมาย 

  - รวบรวมขอมูลและจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อความพรอมในการประชุมของนักบริหารสูง 

  - ตรวจสอบ ศึกษาขอมูลที่สําคัญในแตละเรื่องกอนนําเสนอผูบริหารสูง 

  - สรุป ศึกษา กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะห สรุปและกลั่นกรองงานเสนอผูบริหารสูงพิจารณาและสั่งการ 

  - ติดตามงาน ประสานงานพรอมอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอขอพบนักบริหารสูง 

           - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3.  ฝายประสานราชการ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

 -  ติดตาม วิเคราะห และรายงานผลความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอกรมสรรพสามิต และกระทรวงการคลัง 

    -  ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ตามนโยบายของกรมสรรพสามิตเพื่อเปนขอมูลในการบริหาร  

   -  ติดตอประสานงานระหวางผูบริหารราชการในหนวยงานของกรมสรรพสามิตและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   -  จัดทําระเบียบวาระการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมหารือขอราชการของผูบริหารกรมสรรพสามิต 

   -  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองเรียน และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปนขอมูลในการบริหารราชการ 
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    -  ดําเนินการเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

 -  จัดทํา ถายทอด และดําเนินตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหารสูง และกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม  

 -  จัดทําและประสานงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต  งานกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง  และงาน

เกษียณอายุขาราชการและลูกจางกรมสรรพสามิต 

    -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

3. ฝายประสานราชการ   มีการแบงงานภายในออกเปน 3  งาน ดังนี ้
 

 3.1  งานตรวจราชการ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- ติดตาม และรายงานผลความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตามขอเสนอแนะของ

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอกรมสรรพสามิต และกระทรวงการคลัง 

- ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนการตรวจราชการของกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิต 

ภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ใหเปนไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที่ไดรับมอบหมาย 

- ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการ โดยชี้แจง แนะนํา และทําความเขาใจกับหนวยงานและเจาหนาที่ในสังกัดกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับ แนว

ทางการปฏิบัติงานและการดําเนินการตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่กรมสรรพสามิตกําหนด  

- วิเคราะห และติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามแผนการ

ตรวจราชการ 

- ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคาในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมสรรพสามิตเสนอกรมสรรพสามิต 

- สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากการตรวจราชการเสนอกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา และพัฒนาการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นๆ  
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- จัดทํา ถายทอด และดําเนินตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหารสูง และกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม  

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 3.2  งานประสานราชการ  

  

   - ติดตาม  ประมวล และวิเคราะหรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิต

พื้นที่สาขา และหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต  
   -  ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ตามนโยบายของกรมสรรพสามิตเพื่อเปนขอมูลในการบริหาร เชน ผลการ

ดําเนินงานตามมติที่ประชุมผูบริหารสูง    

  -   ติดตอประสานงานระหวางผูบริหารราชการในหนวยงานของกรมสรรพสามิตและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  -  ศึกษา  และวิเคราะหแนวทางการประสานความรวมมือระหวางบุคลากรและหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  -   จัดทําระเบียบวาระการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมหารือขาราชการของผูบริหารกรมสรรพสามิต 

   -  ศึกษา และพัฒนาการจัดประชุมหารือขาราชการของผูบริหารกรมสรรพสามิตดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน การจัดประชุมแบบ

อิเล็กทรอนิกส (E -meeting)  

   -  ติดตอ ประสานงาน และรับ-สงขอมูลเพื่อประกอบการประชุมผูบริหารกรมสรรพสามิต 

  -  จัดทําและประสานงานเกี่ยวกับงานกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต  งานกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง  และงานเกษียณอายุ

ขาราชการและลูกจางกรมสรรพสามิต 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 3.3  งานรับเรื่องราวรองเรียนและการมีสวนรวม 

 

-  รับเรื่องราวรองเรียน ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับกรมสรรพสามิตผานชองทางตางๆ ไดแก  ตู ปณ.  โทรศัพทสายดวน  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  กลองรับคํารองเรียน  และหนังสือราชการจากหนวยงานตางๆ  

-  ติดตอ ประสานงาน และรับ – สงขอมูลเรื่องราวรองเรียน ขอเสนอแนะ/การแสดงความคิดเห็นและการสอบถามขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับกรมสรรพสามิต 

-  ประสานงาน  และดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชนกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

-  รวบรวมสรุป และประมวลผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของกรมสรรพสามิตเสนอผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารราชการ 

-  ประสานงาน รวบรวม และดําเนินการในระบบการรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลผานเว็บไซตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    

-  ศึกษา วิเคราะห  และดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

 -  ศึกษา และเสนอแนะการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ของกรมสรรพสามิต   เพื่อพัฒนากลไกการประสานงานและปรับปรุง

กระบวนงานใหบริการตอประชาชนดวยความโปรงใส เปนธรรม เพื่อสรางความพึงพอใจ   

 -  ศึกษา รวบรวม และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 

Governance) ของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงการคลัง  

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
4. ฝายประชาสัมพันธ    มีการแบงงานภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้  

  4.1. งานประชาสัมพันธและเผยแพร   

  4.2. งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ   

  4.3. งานหองสมุด 
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     4.1  งานประชาสัมพันธและเผยแพร  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 

          -  จัดทําแผนแมบท และโครงการประชาสัมพันธตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต เชน โครงการประชาสัมพันธกรมสรรพสามิต   

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการกรมสรรพสามิต เปนตน 

          -  ดําเนินการประชาสัมพันธถึงกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบตางๆ เชน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ  และ

เว็บไซตเปนตน 

 -  ตรวจขาวจากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสรุปขาวเสนอผูบังคับบัญชา และสแกนภาพขาว เพื่อเผยแพรทางระบบสารสนเทศ  

          -  แถลงขาวกรมสรรพสามิต และงานแถลงขาวผูบริหารสูง ประชาสัมพันธกิจกรรม และภาพขาวผูบริหารของกรมสรรพสามิต ทางระบบ

สารสนเทศของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

          -  จัดทําแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหนวยงานรัฐ เชน โครงการประชาสัมพันธการปองกันและปราบปรามน้ํามันที่ผิด 

กฎหมาย โครงการประชาสัมพันธสรรพสามิตใสสะอาด เปนตน 

          -  รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพื่อการเขียนขาว การจัดทําบทสารคดีโทรทัศน บทวีดีทัศน และการเขียนบทความ

เผยแพรทางสื่อมวลชน รวมทั้งการผลิตเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ เชน แผนพับ จุลสารสรรพสามิต รายงานประจําป และโปสเตอร เปนตน 

          -  รวบรวมหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต เพื่อจัดทําสมุดโทรศัพท     และเผยแพรผานทางเว็บไซตกรม

สรรพสามิต 

          -  จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธใหแกขาราชการกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ    

          -  จัดทําโครงการเสียงตามสายของกรมสรรพสามิต และจัดทําสปอตเสียงตามสาย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ

ภายในองคกร 

 -  สนับสนุนขอมูลสําหรับจัดทํารายการวิทยุใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่จัดรายการวิทย ุ
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 -  สรุปรายงานผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงานสรรพสามิตภาค และสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อนําเสนอผูบริหาร 

 -  ติดตอประสานงาน และสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน เพื่อการผลิตงานขาว และงานประชาสัมพันธ 

 -  ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ 

 -  ติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

     4.2 งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ เตรียมการใช และดูแลเครื่องมือทั้งภายในและนอกสถานที่ เชน ภาพนิ่ง วีดิทัศน  โสตทัศนูปกรณ การเขียน

ปาย ประกาศ โปสเตอร ปายผา และบอรดประชาสัมพันธ 

  -  เขียนและตรวจสอบบทความ บทวิทยุ  บทโทรทัศน เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว และโครงการตางๆ ของกรมสรรพสามิต พรอมทั้งตัดตอ

เทป โทรทัศน เพื่อเผยแพร 

-  การผลิตเอกสารเผยแพรใหแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต เชน แผนพับ โปสเตอร หนังสือรายงานประจําป  จุลสาร

สรรพสามิตรายเดือน และหนังสือกฐินพระราชทาน เปนตน 

-  ใหขอมูลขาวสาร บันทึกเสียงและถอดเทปการใหสัมภาษณของผูบริหารสูง พรอมทั้งทําสําเนาสงใหหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ และ

สํานักงานสรรพสามิตในสวนภูมิภาค 

-  ประสานงาน รวบรวมขอมูล ถายภาพจากกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต เพื่อเผยแพรทั้ง

ภายในและภายนอก  

 -  สนับสนุนการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาตามนโยบายและโครงการเฉพาะกิจของกรมสรรพสามิต เพื่อจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

-  สนับสนุน วางแผน และออกแบบการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ ของกรมสรรพสามิตทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  และ

รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานภายนอก 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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    4.3 งานหองสมุด  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-   สํารวจความตองการของผูใชบริการ ดําเนินการจัดหาและคัดเลือกสื่อบริการตางๆ  ไวบริการในหองสมุดใหเหมาะสมและเพียงพอกับ

ความตองการของผูใชบริการ ไดแก หนังสือ วารสาร  โสตทัศนวัสดุ และสิ่งพิมพ เปนตน  

  -   จัดเตรียมสื่อ ไดแก การจัดหมวดหมู ประเภทของสื่อบริการ การจัดทําบัตรยืม-คืน สื่อบริการ และการลงขอมูลทั้งหมดในโปรแกรมหองสมุด 

  -  ใหบริการ ยืม-คืน แกผูใชบริการ 

 -  จัดเรียงสื่อบริการขึ้นชั้นวางหนังสือตามหลักบรรณารักษศาสตร 

 -  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสื่อบริการใหมๆ เพื่อเชิญชวนใหมาใชบริการ 

 -  สํารวจหองสมุดของหนวยงานอื่น เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดของกรมสรรพสามิต 

 -  ศึกษาโปรแกรมหองสมุด เพื่อหาโปรแกรมที่สามารถรองรับการใชงานไดอยางเหมาะสม 

 -  ดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการกรมสรรพสามิต 

-  จัดหาขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพิจารณา แยกประเภท เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่

ทันสมัยไวที่ศูนยขอมูลขาวสารฯ  

 -  จัดเก็บสถิติผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสารฯ เพื่อรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)  

          -  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการออกคําสั่งตางๆ และเผยแพรประชาสัมพันธพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 

2540 ใหแกหนวยงานของกรมสรรพสามิต 

 -  ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกรมสรรพสามิต 

 -  ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) 

-  ดําเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให 

ประชาชนทราบ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักงานเลขานุการกรม  ดังนี ้
 
ตําแหนงเลขานุการกรม   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการกรม มีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานของฝายสารบรรณ ฝายอํานวยการ ฝาย

ประสานราชการ และฝายประชาสัมพันธ  เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานกิจกรรมพิเศษตางๆ และชวยอํานวยการนักบริหาร ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ผล

การปฏิบัติงานและความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานของกรมฯ ประสานงานราชการ ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลการปฎิบัติราชการสํานักงานสรรพสามิต

ภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด ปกครอง

บังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานเลขานุการกรม  และรับผิดชอบงานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักใดโดยเฉพาะ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
1 ฝายสารบรรณ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส  (ตําแหนงเลขที่ 88) 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายสารบรรณ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน ควบคุมการปฏิบัติงานในดานรับ-สงเอกสารของทางราชการ ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ควบคุมการกลั่นกรองความสําคัญของหนังสือเพื่อนําเสนอผูบริหาร ทําหนาที่เปนผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับ ตามระเบียบวา

ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ควบคุมการกําหนดเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง ควบคุมการจัดเวรรักษาการณประจําสถานที่

ราชการ ควบคุมดําเนินการในเรื่องการมอบหมายงานในหนาที่อธิบดีกรมสรรพสามิตใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับสงงานใน

หนาที่ราชการ พ.ศ. 2524 ควบคุมการปฏิบัติงานโดยนํากิจกรรม 5 ส. มาใชในดานบริการ One Stop Service ควบคุมการนําระบบ IT มาชวยงานดานการ

สํารองขอมูล คนหาขอมูล ควบคุมการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานฯ และฝายตางๆ ควบคุมดูแลการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ  

(E-Office) มาใชในการจองหองประชุม/การลางานของขาราช ควบคุมการอํานวยความสะดวกในดานการใหบริการกับผูเขารวมประชุม ควบคุมการจัด

ขาราชการเพื่อไปรวมพิธีตางๆ อีกทั้งตองทําหนาที่ประสานงานดูแลและชี้แจงความถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลใหการตอนรับและอํานวย
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ความสะดวกแกผูที่มาประชุมขอราชการกับกรมสรรพสามิต ควบคุมการจัดเครื่องบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ ควบคุมดูแล

งานดานพิพิธภัณฑ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

 1.1  งานรับ-สง และโตตอบ 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (ตําแหนงเลขที่ 89) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานรับ-สง และโตตอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานดานการรับ-สงและโตตอบ ศึกษา พัฒนาการปฏิบัติงานในดานรับ-สงเอกสารของทางราชการโดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใช 

หนังสือเวียนดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยเชื่อมโยงการรับและนําสงหนังสือใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชระบบปฏิบัติงาน ไดแก E-mail  

E-office  E-letter  เปนตน  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายดานสาธารณูปโภค  เชน  คาสงไปรษณีย  คาโทรศัพท  

คาโทรสาร  เปนตน    ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ  

กลั่นกรองความสําคัญของหนังสือเพื่อนําเสนอผูบริหารและพิจารณาคัดแยกหนังสือที่รับจากหนวยงานตางๆ เพื่อจําหนายไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตอไป ทําหนาที่กําหนดเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่องใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 การ

กําหนดเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่องใหเปนไปตามลําดับ ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  การจัดเวรรักษาการณประจํา

สถานที่ราชการ ทําหนาที่การดําเนินการในเรื่องการมอบหมายงานในหนาที่อธิบดีกรมสรรพสามิต ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

รับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2524  พัฒนาการปฏิบัติงานโดยนํากิจกรรม 5 ส. มาใชในดานบริการ One Stop Service ใหมีความตอเนื่องดวยความเต็ม

ใจในการใหบริการ สามารถลดคาใชจายในเรื่องการใชกระดาษ โดยนําระบบ IT มาชวยงานดานการสํารองขอมูล คนหาขอมูล และทําหนาที่ประสานงานและ

อํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอราชการกับกรมสรรพสามิต ทําหนาที่ในการตัดสินใจและแกไขปญหางานในอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบใหเหมาะสมและ

ทันเหตุการณ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

  

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในฐานะสารบรรณกลางกรมสรรพสามิต และธุรการของสํานักงานเลขานุการกรม มีหนาที่ศึกษา 

พัฒนาการปฏิบัติงานในดานรับ-สงเอกสารของทางราชการ โดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใชเพื่อมุงเนนการปฏิบัติงานในลักษณะการรับ-สง หนังสือ

ราชการทั่วไป หนังสือเวียนดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส โดยเชื่อมโยงการรับและนําสงหนังสือใหทุกสํานัก/ฝาย/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา/สํานักงานสรรพสามิตภาค/ กรมสรรพสามิต/กระทรวงการคลัง ในการใชระบบปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกสทุกระบบ ไดแก  

E-mail  E-office  E-letter  ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประหยัดคาใชจายดานสาธารณูปโภค (ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร) อยางเปน

รูปธรรม  ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เปนไปอยาง

ถูกตองตามระเบียบ  ทําหนาที่จัดเวร รักษาการณประจําสถานที่ราชการใหเปนไปนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ปฏิบัติงานโดยนํากิจกรรม 5 ส. 

มาใชในดานบริการ One Stop Service ใหมีความตอเนื่องดวยความเต็มใจในการใหบริการและเปนรูปธรรม สามารถลดคาใชจายจากความสิ้นเปลืองเรื่อง

กระดาษ โดยนําระบบ IT  มาชวยงานดานการสํารองขอมูล คนหาขอมูล และลดคาใชจายดานครุภัณฑในสวนของการจัดหาสถานที่เก็บรักษา ทําหนาที่

ประสานงานในการปฏิบัติงานดานอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นในสังกัดกรมสรรพสามิต  ทําหนาที่การ

ตัดสินใจ และแกไขปญหางานในอาํนาจหนาที่ที่รับผิดชอบใหเหมาะสมและทันเหตุการณ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

  1.2  งานเก็บเอกสารและบริการ   

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   (ตําแหนงเลขที่ 92) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานเก็บเอกสารและบริการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเอกสารและบริการ มีหนาที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแล ศึกษา พัฒนาการนําระบบสํานักงานสํานักงานอัตโนมัติ 

(E-office) มาใชในการจองหองประชุม/การลางานของขาราชการ เพื่อใหเกิดความทันสมัยประหยัดคุมคาในการใชทรัพยากร และอํานวยความสะดวกใน

ดานการใหบริการกับผูเขารวมประชุม ดูแลการจัดขาราชการเพื่อไปรวมพิธีผลัดเวรเขาเฝาฯ กับกระทรวงการคลัง และแจงหมายกําหนดการผลัดเวรเขาเฝา

ฯ ใหกับผูบริหารสูงตามที่กระทรวงการคลังแจงมาใหทราบและเขารวมพิธีฯ พรอมจัดทําพวงมาลา ทําหนาที่ประสานงานในการปฏิบัติงานดานอํานวยความ

สะดวกใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นในสังกัดกรมสรรพสามิต ทําหนาที่ตัดสินใจและแกไขปญหางานในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน/
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ฝายใหเหมาะสมและทันเหตุการณ ดูแลใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกผูบริหารสูง และผูมาติดตอราชการที่มาประชุมหารือในขอราชการกับกรม

สรรพสามิตเพื่อสรางความพึงพอใจในการบริการตามแผนงานของกรมสรรพสามิตอยางมีประสิทธิภาพ ทําหนาที่จัดเครื่องบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากรม

สรรพสามิตจํานวน 4 แหง จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ จัดสงหนังสือราชการใหกับหนวยงานในสังกัดหนวยงานภาครัฐอื่นและหนวยงาน

ภาคเอกชนโดยการนําฝากสงทางไปรษณียหรือใหเจาหนาที่นําสงดวยตนเอง ดูแลในการใหบริการอัดสําเนา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางานเก็บเอกสารและบริการ มีหนาที่ความรับผิดชอบศึกษา พัฒนา การปฏิบัติงานในดานการบันทึกขอมูล 

เอกสารของทางราชการ โดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) มาใชเพื่อมุงเนนการปฏิบัติงานในลักษณะงานบันทึกขอมูล เอกสารของทางราชการให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประหยัดคาใชจายอยางเปนรูปธรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานโดยนํากิจกรรม 5 ส. มาใชในดานบริการ One Stop 

Service ใหมีความตอเนื่องดวยความเต็มใจในการใหบริการและเปนรูปธรรม สามารถลดคาใชจายจากความสิ้นเปลืองเรื่องกระดาษโดยนําระบบ IT มา

ชวยงานดานการสํารองขอมูล คนหาขอมูล และลดคาใชจายดานครุภัณฑในสวนของการจัดหาสถานที่เก็บรักษา โดยสรางความพึงพอใจในการใหบริการแก

เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ  วิเคราะหและพัฒนานําระบบ IT มาใชในการประมวลผลขอมูลทรัพยสิน

ประเภทครุภัณฑที่ใชในราชการของสํานักงาน/ฝายใหมีขอมูลที่ถูกตองและครบถวน  นําระบบการจองหองประชุมระบบ E-office มาใชใหเกิดความ

ทันสมัยประหยัดคุมคา ในการใชทรัพยากรและอํานวยความสะดวกในดานการใหบริการกับผูเขารวมประชุม  พัฒนาการนําระบบการลางานของขาราชการ

ระบบ E-office มาใชใหเกิดความทันสมัย  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2 ฝายอํานวยการ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 94) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานดานเลขานุการนักบริหาร งานกิจกรรมพิเศษ และสโมสร รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จัดทําขึ้น หรือที่ไดรับ

มอบหมาย พรอมทั้งสรุปและวิเคราะหสาเหตุปญหาหรืออุปสรรค ความสําเร็จของโครงการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ และรายงานใหผูบริหารทราบ จัดทํา

โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม และเปนสวัสดิการตอบุคลากรกรมสรรพสามิต ศึกษาแนวทางพัฒนาการใหบริการของ

สโมสรขาราชการกรมสรรพสามิต ใหมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว บริการเปนเลิศ เกิดความพึงพอใจสูงสุด ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน 

ภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุเปาหมายของงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
    2.1  งานกิจกรรมพิเศษ     

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 95) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานกิจกรรมพิเศษ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานในการจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ ติดตาม และรายงานผลการ

ดําเนินงานใหผูบริหารทราบ ศึกษา พัฒนาแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานใหมี

ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษาและออกแบบสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น หรือที่ไดรับ

มอบหมาย วิเคราะห และสรุปผล เพื่อจะไดทราบถึงปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไข ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกกรม

สรรพสามิต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหโครงการหรือกิจกรรมตางๆ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ติดตอ ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการ

เดินทางไปราชการในประเทศ และตางประเทศของผูบริหารสูง อาทิเชน การจองตั๋วเครื่องบิน การขออนุมัติเดินทาง การยืมเงินทดรองจาย รายงานการ

เดินทางใหทันตามกําหนด  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ     

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากรกรมสรรรพสามิต อาทิเชน โครงการหองอาหาร

กรมสรรพสามิต โครงการจัดตลาดนัด โครงการหองออกกําลังกาย ศึกษาออกแบบสํารวจความพึงพอใจและดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ

ใหบริการของสโมสรขาราชการกรมสรรพสามิตในดานตางๆ การใหบริการหองอาหาร หองออกกําลังกาย หองจัดเลี้ยง และการใหบริการของเจาหนาที่

สโมสร ศึกษา วิเคราะหสรุปผลเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ รายงานใหผูบริหารทราบ หาแนวทางปรับปรุงการใหบริการแกผูใชบริการ ทั้งภายในและ

ภายนอกกรมสรรพสามิต ควบคุมดูแลหนวยงานภายในกรม หนวยงานของภาครัฐ และเอกชนตางๆ ที่มาขอใชบริการสถานที่ภายในกรมสรรพสามิต ทั้งใน

เชิงธุรกิจ และไมใชเชิงธุรกิจ เพื่อใหถูกตองตามกฏ ระเบียบที่เกี่ยวของ จัดทํา ปรับปรุงและแกไขในงานที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

เผยแพรและประชาสัมพันธสโมสรขาราชการกรมสรรพสามิตใหบุคคลทั่วไปไดทราบขอมูลการใหบริการ ดําเนินการดานเอกสารเกี่ยวกับงานกองทุน

สรรพสามิตสโมสร จัดเก็บรายได สงเรื่องเบิกจายใหเหรัญญิกบัญชีตางๆ ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

สวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของกรมสรรพสามิต  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
  2.2  งานเลขานุการนักบริหาร    

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 97) 
   

ปฏิบัติงานหัวหนางานเลขานุการนักบริหารระดับสูง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน ในการสรุป วิเคราะห กลั่นกรองงานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  ติดตามงานประสานงานและอํานวยความสะดวก สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร   จัดตารางนัดหมาย  รวบรวมขอมูลและเตรียมเอกสารตางๆเพื่อความพรอมของนักบริหารในการเขาประชุม รับและสรุปเรื่อง

รองเรียนตางๆ เพื่อชวยในการสั่งการของนักบริหาร   ใหขอมูล แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตางๆ ที่ไมเกินหนาที่ที่รับผิดชอบ  อํานวยความสะดวกแก

เจาหนาที่และผูมาติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน กอนนําเรื่องเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ    และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ    
   

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุป วิเคราะห กลั่นกรองงานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  ติดตามงานประสานงานและอํานวยความสะดวก

สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบริหาร   จัดตารางนัดหมาย  รวบรวมขอมูลและเตรียมเอกสารตางๆเพื่อความพรอมของนักบริหารในการเขาประชุม รับและ

สรุปเรื่องรองเรียนตางๆ เพื่อชวยในการสั่งการของนักบริหาร   ใหขอมูล แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตางๆ ที่ไมเกินหนาที่ที่รับผิดชอบ  อํานวยความ

สะดวกแกเจาหนาที่และผูมาติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน กอนนําเรื่องเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ    และปฏิบัติงานอื่นๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
3.ฝายประสานราชการ   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 99) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายประสานราชการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานตรวจราชการ งานประสานราชการ งานรับเรื่องราวรองเรียนและการมีสวนรวมภาคประชาชน โดยติดตาม วิเคราะห และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา ใหเปนไปตามภารกิจ/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ   ชี้แจง แนะนํา ทําความเขาใจ กับ

หนวยงานในสังกัดเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด การติดตอ

ประสานงานของผูบริหาร และหนวยงานตาง ๆ การจัดทําระเบียบวาระการประชุม และรายงานประชุมของผูบริหาร การดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ

เรื่องราวรองเรียน การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยศึกษา วิเคราะห และเสนอขอมูลเพื่อการบริหารราชการ  ควบคุม

การดําเนินการจัดงานกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต งานกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง และงานเกษียณอายุราชการ ตลอดจนงานติดตอประสาน

ราชการตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3.1  งานตรวจราชการ 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 100) 

 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานตรวจราชการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานในการติดตาม และรายงานผลความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ ตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ควบคุมการจัดทําและดําเนินการตามแผนการตรวจราชการของกรมสรรพสามิต รวมถึงการวิเคราะห และติดตามความกาวหนา 

ปญหา อุปสรรคและรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล

และความคุมคาในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสรรพสามิตเสนอกรมสรรพสามิต โดยควบคุมการรายงานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากการ

ตรวจราชการเสนอกรมสรรพสามิต  พัฒนาการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นๆ ควบคุม

การจัดทํา ถายทอด ดําเนินตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหารสูง และกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

 

 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม และรายงานผลความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ ตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  ศึกษา วิเคราะห  จัดทํา และดําเนินการตามแผนการตรวจราชการของกรมสรรพสามิต รวมถึงการ

วิเคราะห และติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการ 

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคาในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสรรพสามิตเสนอกรมสรรพสามิต  รายงานปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการเสนอกรมสรรพสามิต  และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นๆ  จัดทํา ถายทอด และดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหารสูง และกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม  และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3.2  งานประสานราชการ  

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 102) 

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานประสานราชการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม ประมวล และวิเคราะหรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา และหนวยงานตางๆ ของ

กรมสรรพสามิต ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อเปนขอมูลในการบริหาร ติดตอประสานงานระหวางผูบริหารภายในกรม

สรรพสามิตและภายนอกหนวยงาน ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการประสานความรวมมือระหวางบุคลากรและหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน จัดทําระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมหารือขอราชการของผูบริหารกรมสรรพสามิต  ศึกษาและพัฒนาการจัดประชุมหารือขอ

ราชการของผูบริหารกรมสรรพสามิตและพัฒนาการจัดประชุมหารือขอราชการของผูบริหารกรมสรรพสามิตดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดําเนินการ

เกี่ยวกับงานกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต  งานกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง  และงานเกษียณอายุขาราชการและลูกจางกรมสรรพสามิต 

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ–สงหนังสือ ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเวียน  ราง โตตอบหนังสือ เก็บรวบรวมและบันทึกสถิติ  ขอมูล คนระเบียบ 

คําสั่ง เพื่อประกอบการติดตาม  ประมวลผล และวิเคราะหรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ /พื้นที่สาขา และหนวยงานตางๆ 

ของกรมสรรพสามิต จัดหาและดูแลรักษาเครื่องใชสํานักงานและวัสดุครุภัณฑ  ปฏิบัติงานชวยเกี่ยวกับการประชุมของผูบริหาร ติดตอประสานงาน และรับ-

สงขอมูลเพื่อประกอบการประชุมผูบริหารกรมสรรพสามิต  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ

ทั่วไป  ตอบคําถามและชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานธุรการแกเจาหนาที่หรือหนวยงานอื่นที่มาติดตอ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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3.3  งานรับเรื่องราวรองเรียนและการมีสวนรวม 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 104) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานรับเรื่องราวรองเรียนและการมีสวนรวม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรียน   ขอเสนอแนะ  และการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับกรมสรรพสามิตผาน  ตู ปณ. 

โทรศัพทสายดวน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  กลองรับคํารองเรียน ฯลฯ  ประสานงาน  ประมวล และสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

ของกรมสรรพสามิตเสนอผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารราชการ  ดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลผานเว็บไซตของสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ศึกษา วิเคราะห และเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ  เสนอแนะการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน

ตางๆ  ของกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนากลไกการประสานงานและปรับปรุงกระบวนงานใหบริการตอประชาชนดวยความโปรงใส เปนธรรม เพื่อสรางความ

พึงพอใจ  ศึกษา รวบรวม และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล  การพิมพ การแกไขขอมูลและหนังสือราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องราวรองเรียนและขอเสนอแนะจาก

ชองทางตางๆ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร  ปฏิบัติงานติดตอ ประสานงาน และรับ-สงขอมูลเรื่องราวรองเรียนขอเสนอแนะ/การแสดง

ความคิดเห็นและการสอบถามขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรมสรรพสามิต  บันทึกผลการดําเนินงานเรื่องราวรองเรียนทางเว็บไซตของสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  จัดเตรียม คัดแยกเอกสาร/ขอมูลเรื่องราวรองเรียนและขอเสนอแนะใหเปนหมวดหมูและบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร  สรางตาราง  

แบบฟอรม  และจัดทํารายงานตางๆ  จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล บันทึกขอมูลเรื่องราวรองเรียนและขอเสนอแนะในระบบอิเล็กทรอนิกส   ศึกษาและ

พัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการพัฒนาระบบเรื่องราวรองเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 
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4 ฝายประชาสัมพันธ   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 106) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธและเผยแพร  งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ  และงานหองสมุด การจัดทําแผนแมบท และโครงการประชาสัมพันธตาม

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต การดําเนินงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ

ตางๆ เชน การแถลงขาวของกรมสรรพสามิต รายการวิทยุ รายการโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซตการจัดทําขาวอิเล็กทรอนิกส การจัดกิจกรรมในโอกาส

ตางๆ การจัดนิทรรศการ และเสียงตามสาย เปนตน การผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณของกรมสรรพสามิต เชน จุลสาร หนังสือครบรอบวันสถาปนากรม 

หนังสือที่ระลึกในงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน แผนพับ โปสเตอร และการจัดนิทรรศการ เปนตน การประสานงานกับสื่อมวลชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของ การจัดทํางบประมาณดานการประชาสัมพันธ การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธใหแกกิจกรรมของหนวยงานภายในและภายนอก  การดําเนินงาน

ดานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
  4.1  งานประชาสัมพันธและเผยแพร 

ตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 107) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานประชาสัมพันธและเผยแพร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานการจัดทําแผนแมบท การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายทั้งภายในและ

ภายนอกในรูปแบบตางๆ เชน การแถลงขาว รายการวิทยุ รายการโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต การจัดกิจกรรมในโอกาสตางๆ การจัดนิทรรศการ และ

เสียงตามสาย เปนตน  การตรวจขาวจากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสรุปขาวเสนอผูบังคับบัญชา และสแกนภาพขาว การจัดแถลงขาวกรมสรรพสามิต 

การเผยแพรขาวสารและกิจกรรมของกรมสรรพสามิตผานระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ

ตามแผนยุทธศาสตร การจัดทําโครงการประชาสัมพันธผานระบบเสียงตามสาย การจัดทําเว็บไซตของฝายประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร ภาพกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธของกรมสรรพสามิต การจัดใหมีชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการปรับปรุงและ
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พัฒนาคุณภาพ  การใหบริการของกรมสรรพสามิต เชน กลองรับเรื่องรองเรียน  และตู ปณ.10 เปนตน  การเขียน บทความ ขาวหนังสือพิมพ ขาว

ประชาสัมพันธ บทโทรทัศน บทวิทยุ บทสัมภาษณ และขาวกรมสรรพสามิตเพื่อประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน การเขียนสารอธิบดี และสารอํานวยพร   เพื่อ

เผยแพรในโอกาสพิเศษตางๆ เชน หนังสือรายงานประจําปกรมสรรพสามิต วารสารธรรมนิติ วารสารภาษีอากร เปนตน การจัดทําทําเนียบสื่อมวลชนเพื่อ

ใชเปนฐานขอมูลในการติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน  การจัดทํางบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ  การเบิกจายพัสดุ 

ครุภัณฑ และงบประมาณการประชาสัมพันธ  การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเอกสารเผยแพร เชน จุลสาร หนังสือครบรอบวันสถาปนากรม  หนังสือที่ระลึกใน

งานถวายผาพระกฐินพระราชทาน แผนพับ และโปสเตอร เปนตน   การสนับสนุนขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธของกรมสรรพสามิตใหแกสํานักงาน

สรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายตามยุทธศาสตรและแนวทางตามนโยบายของกรมสรรพสามิต และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

ตําแหนงนักประชาสัมพันธปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดแนวทาง และวางแผนงานประชาสัมพันธ ศึกษา 

รายละเอียดขอมูล กําหนดรูปแบบการใหบริการขาวสาร และศึกษาสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต เพื่อนํามาประกอบ

แผนการประชาสัมพันธ  จัดทําบทสัมภาษณ บทวิทยุ บทโทรทัศน การจัดทําสารคดีตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ และกรณีอื่นๆ ตามนโยบายของผูบริหาร 

จัดทํางบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานประชาสัมพันธ  ตรวจขาวจากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสรุปขาวเสนอผูบังคับบัญชา  รวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต เพื่อเขียนขาว และจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายในกรม

สรรพสามิตผานระบบเสียงตามสาย ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการกรมสรรพสามิต ประสานงานกับ

สํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อการประชาสัมพันธในสวนภูมิภาค ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนที่เกี่ยวของ  รวบรวม

ขอมูลและจัดทําหนังสือชี้แจงแกสื่อมวลชน  การจัดแถลงขาวและกรณีอื่นที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต  เรียบเรียงเขียนบทความ และเอกสารเผยแพร  จัด

นิทรรศการตางๆ เชน งานกาชาด งานวันขาราชการพลเรือน และการประชาสัมพันธสัญจร  เปนตน  ใหบริการขอมูลสถิติ ขาวสารแกสื่อมวลชน และผูที่มา

ติดตอ  รางหนังสือโตตอบ สวนราชการและหนวยงานตางๆ  จัดทํารายงานการประเมินผลการประชาสัมพันธทุกป  จัดทํารายงานผลตามแผนการ

ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตสงสํานักแผนภาษี เปนรายเดือน รายไตรมาส  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ สรุปขาวประจําวันที่เกี่ยวของกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และอื่นๆ จากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

ตัดขาว เพื่อทําสําเนาเสนอผูบริหาร และสแกนภาพขาว (Scan) ลงในระบบงาน E -Office ของกรมสรรพสามิต  รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ  ที่

เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อนํามาเปนขอมูลการผลิตเอกสารประชาสัมพันธ   จัดพิมพตนฉบับเอกสารสิ่งพิมพ บทความ บทสารคดี บท

วิทยุ และบทโทรทัศน      รวบรวมขอมูลตามโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกในสวนภูมิภาค และนําเสนอผูบริหารเปนรายไตรมาส จัดหาขอมูลเพื่อใชจัดทํา

รายการวิทยุของกรมสรรพสามิตในสวนภูมิภาค จัดกิจกรรมในการดําเนินประชาสัมพันธ เชน การประชาสัมพันธสัญจร งานกาชาดประจําป และงานอื่นๆ  

ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และสื่อมวลชน  ใหบริการขอมูล สถิติ ขาวสารแกสื่อมวลชน และผูที่มาติดตอ รางหนังสือและพิมพหนังสือ

โตตอบสวนราชการและหนวยงานตางๆ  ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือและเอกสารตางๆ ผานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดําเนินการเบิกจายและจัดทําบัญชีพัสดุ

ครุภัณฑของฝายประชาสัมพันธ   จัดเก็บหนังสือเวียน คําสั่ง และระเบียบตางๆ ของฝายประชาสัมพันธ แจงเวียนหนังสือตางๆ ใหแกขาราชการของฝาย

ประชาสัมพันธ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

4.2  งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ 

ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 111) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ  จัดทําและประสานงานการผลิตวีดิทัศน 

สไลด เพื่อเผยแพรใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  โดยใหบริการยืมใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณในการ

ถายภาพกิจกรรมของหนวยงาน  จัดทําบอรดประชาสัมพันธ  โปสเตอร เอกสารเผยแพร เพื่อเผยแพรความรู และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในและ

ภายนอกกรมสรรพสามิต   จัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกหนวยงานในโอกาสตางๆ  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 

การปฏิบัติงาน และบันทึกภาพ เพื่อนํามาประกอบการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของกรมสรรพสามิต  จัดทําทะเบียนโสตทัศนูปกรณที่อยูในความ

รับผิดชอบที่ประจําสถานที่ตางๆ เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ และกลองบันทึกภาพ เปนตน  ผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ เตรียมการใช และดูแล
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เครื่องมือทั้งภายในและนอกสถานที่ เชน ภาพนิ่ง วีดิทัศน  โสตทัศนูปกรณ การเขียนปายประกาศ โปสเตอร ปายผา และบอรดประชาสัมพันธภายในกรม

สรรพสามิต  เขียนและตรวจสอบบทความ บทวิทยุ บทโทรทัศน เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว และโครงการตางๆของกรมสรรพสามิต พรอมทั้งตัดตอเทป

โทรทัศนเพื่อเผยแพร  การผลิตเอกสารเผยแพรใหแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต เชน แผนพับ โปสเตอร จุลสารสรรพสามิตราย

เดือน หนังสือกฐินพระราชทาน เปนตน   ใหขอมูลขาวสาร บันทึกเสียงการใหสัมภาษณของผูบริหารระดับสูง พรอมทั้งทําสําเนาสงใหหนวยงานภายในที่

เกี่ยวของและสํานักงานสรรพสามิตในสวนภูมิภาค   ถายภาพกิจกรรมและผลงานการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆของกรมสรรพสามิต เพื่อ

เผยแพรเปนการภายในและสงใหสื่อมวลชนเผยแพรประสานงาน รวบรวมขอมูล ถายภาพประกอบ และดูแลรูปแบบสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน แผนพับ 

โปสเตอร การจัดทําหนังสือรายงาน ประจําปกรมสรรพสามิต เปนตน   สนับสนุนการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาตามนโยบายและโครงการเฉพาะกิจของกรม

สรรพสามิต เพื่อจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โครงการ 5 ส  และโครงการสรรพสามิตใสสะอาด เปนตน  สนับสนุน วางแผน และออกแบบการจัด

นิทรรศการเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ ของกรมสรรพสามิตทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และรวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ เชน เครื่องฉายสไลด วีดิทัศน เครื่องฉายภาพ

ขามศีรษะ  กลองถายรูป และเครื่องบันทึกเสียง เปนตน   ใหคําแนะนําการจัดทําแผนการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณเพื่อการประชาสัมพันธ เชน             

การผลิตรายการโทรทัศน รายการวิทยุ และเอกสารสิ่งพิมพ เปนตน  ปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา และงานศิลป เชน การบันทึกภาพ-ตัดตอวิดีโอ การ

ถายภาพ และการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ  วางแผนการกําหนดรูปแบบการนําเสนอขาวสารเพื่อเผยแพรบทบาทภาระหนาที่ของกรมสรรพสามิต   

กําหนดรูปแบบและจัดทําเอกสารสิ่งพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสถวายผาพระกฐินพระราชทาน การเบิก-จายเงินงบประมาณ

สําหรับใชในงานโสตทัศนูปกรณ  การใช และอํานวยความสะดวกในการยืมอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ   การจัดทําบอรดนิทรรศการและการจัดสถานที่

อื่นๆ  ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  การผลิตรายการโทรทัศนและเอกสารสิ่งพิมพ การเบิกจายเอกสารเผยแพรและสื่อโสต

ทัศนศึกษา  เปนผูแทนเขารวมประชุม รวมในการจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน  

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลอุปกรณโสตทัศนูปกรณ อาทิ เครื่องฉายสไลด เครื่องวีดิทัศน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ กลองถายรูป 

และเครื่องเสียงตางๆ  ถายภาพนิ่ง สไลด และวีดิทัศน ตลอดจนการตัดตอวีดิทัศน   ใหบริการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล การใชโสตทัศนูปกรณในโอกาสพิธี

และงานกิจกรรมตางๆ ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดขึ้น เชน ‘งานครบรอบคลายวันสถาปนากรมสรรพสามิต  พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม   งานวันเฉลิม

พระชนมพรรษาฯ งานกิจกรรมพิเศษ  งานกาชาด การประชุม อบรม และสัมมนาที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต  กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น

เปนครั้งคราวที่หนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดขอความรวมมือ  และ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลอุปกรณโสตทัศนูปกรณในหองประชุมของ กรม

สรรพสามิต   ปฏิบัติงานดานการตัดตอเทปวิดีโอ รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ   รวบรวม และจัดทําทะเบียนภาพ สไลด และ

วีดิทัศน เพื่อประโยชนในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ  ใหบริการยืมและทําทะเบียนควบคุมการยืมอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ  รางหนังสือ

โตตอบราชการในกรณีที่เกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ เบิก-จาย เงินคาใชจายในการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ เชน คาลาง-อัด ภาพนิ่ง และสไลด เปนตน    

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลอุปกรณโสตทัศนูปกรณ อาทิ เครื่องฉายสไลด เครื่องวีดิทัศน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ กลองถายรูป 

และเครื่องเสียงตางๆ  ถายภาพนิ่ง สไลด และวีดิทัศน ตลอดจนการตัดตอวีดิทัศน   ใหบริการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล การใชโสตทัศนูปกรณในโอกาสพิธี

และงานกิจกรรมตางๆ ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดขึ้น เชน ‘งานครบรอบคลายวันสถาปนากรมสรรพสามิต  พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม   งานวันเฉลิม

พระชนมพรรษาฯ งานกิจกรรมพิเศษ  งานกาชาด การประชุม อบรม และสัมมนาที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต  กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น

เปนครั้งคราวที่หนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดขอความรวมมือ  และ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลอุปกรณโสตทัศนูปกรณในหองประชุมของกรม

สรรพสามิต   ปฏิบัติงานดานการตัดตอเทปวิดีโอ รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ   รวบรวม และจัดทําทะเบียนภาพ สไลด และ

วีดิทัศน เพื่อประโยชนในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ  ใหบริการยืมและทําทะเบียนควบคุมการยืมอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ  รางหนังสือ
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โตตอบราชการในกรณีที่เกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ เบิก-จาย เงินคาใชจายในการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ เชน คาลาง-อัด ภาพนิ่ง และสไลด เปนตน    

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนปายประกาศ ขอความประกาศ   การกําหนดรูปแบบการจัดทําหนังสือ เอกสาร จุลสาร แผนพับ และโปสเตอร 

ตลอดจนจัดทํารูปแบบการจัดนิทรรศการตางๆ กําหนดรูปแบบ และจัดสถานที่ในการจัดงานในโอกาสตางๆ ของกรมสรรพสามิต เชน  การแถลงขาวงาน

เกษียณอายุราชการ  งานเลี้ยงสังสรรคสื่อมวลชน พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม  งานจัดเลี้ยงของกรมสรรพสามิต   งานกาชาดการประชุม อบรม 

และสัมมนาที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต เปนตน   กําหนดรูปแบบ และดําเนินการจัดทําของที่ระลึก ของชํารวยสําหรับใชในงานกิจกรรม

พิเศษตางๆ เชน โลเกษียณอายุราชการ รางวัล และอื่นๆ กําหนดรูปแบบและจัดทําบอรดนิทรรศการตางๆ เชน การประชาสัมพันธสัญจร และงานกาชาด   

จัดทําประมาณการ รับผิดชอบการเบิก-จาย เงินพัสดุ ครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนครุภัณฑงานศิลป  รางหนังสือโตตอบราชการ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 

 

  4.3  งานหองสมุด 

ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการหรือชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 116) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานหองสมุด มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจความตองการของผูใชบริการ เพื่อจัดหาและคัดเลือกสื่อ

บริการไดตรงกับความตองการของผูใชบริการ   ดําเนินการจัดหาและคัดเลือกสื่อบริการตางๆ ไวบริการในหองสมุด ไดแก หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

และสิ่งพิมพ เปนตน จัดเตรียมสื่อและใหบริการแกผูใชหองสมุด ไดแก การจัดหมวดหมู ประเภทของสื่อบริการ การจัดทําบัตรยืม-คืน สื่อบริการ และการ

ลงขอมูลทั้งหมดในโปรแกรมหองสมุด  การนําสื่อบริการทั้งหมดจัดเรียงขึ้นชั้นวางหนังสือตามหลักบรรณารักษศาสตร  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับสื่อ

บริการใหมๆ เพื่อเชิญชวนใหมาใชบริการ  จัดหาวัสดุครุภัณฑใหเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ การสํารวจหองสมุดของหนวยงาน

อื่น เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดของกรมสรรพสามิต  ศึกษาโปรแกรมหองสมุด เพื่อหาโปรแกรมที่ใชงานไดเหมาะสมกับหองสมุดของกรม

สรรพสามิต  งานดานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 ดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการกรมสรรพสามิต  จัดหาขอมูล
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ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพิจารณาแยกประเภท เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่ทันสมัยไวที่ศูนยขอมูลขาวสารฯ  

จัดเก็บสถิติผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสารฯ เพื่อรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) ประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการออกคําสั่งตางๆ และเผยแพรประชาสัมพันธ    พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหแกหนวยงานของกรมสรรพสามิต  

ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) 

และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    มีหนาที่และความรับผิดชอบ   ดังนี ้
 

      1. วางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต 

  2. วางแผนการพัฒนา และบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศและการใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

  3. บริหารงานเครือขาย การจัดการเครื่องแมขายเพื่อรองรับการใชงานระบบงานตางๆ รวมทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ของกรมสรรพสามิต 

  4. กําหนดนโยบายและดําเนินกิจกรรมตามนโยบายดานความมั่นคง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5. สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา และฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรกับหนวยงานตางๆ ของกรม 

และสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

  6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

การแบงงานภายใน  

  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 4 สวน ดังนี้ 

 1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

 2. สวนนโยบายและบริหารสารสนเทศ 

 3. สวนระบบสารสนเทศและบริการ 

 4. สวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย 
  5. สวนพัฒนาระบบงาน 
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1. ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

   - ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป และงานพัสดุครุภัณฑของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รวบรวมแผนงาน/โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ติดตามการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ราง/ตรวจ โตตอบหนังสือราชการระหวางหนวยงาน 

- ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดโดยเฉพาะ  

- ติดตอประสานงาน  และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2. สวนนโยบายและบริหารสารสนเทศ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะห เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานนโยบายและบริหารสารสนเทศ  

- ดําเนินการวางแผน การพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการติดตั้งใชงานระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ระบบดานการใหบริการแก

ผูประกอบการในการชําระภาษี การคืนภาษี  การยกเวนภาษี และลดหยอนภาษี ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

- ดําเนินการวางแผน การพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการติดตั้งใชงานระบบเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ ในการคืนภาษี การยกเวนภาษี และลดหยอนภาษี  การพิจารณา ตรวจสอบ และควบคุมการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ  การตรวจสอบการ

ชําระภาษีของผูประกอบการ  และการตรวจสอบผลการดําเนินการของเจาหนาที่  

- รวมศึกษา วิเคราะห และใหความรวมมือในการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่พัฒนาโดยหนวยงานอื่นตามนโยบายของรัฐบาล เชน การลดรูป

และกําหนดมาตรฐานรายการขอมูล การจัดทํามาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชเปนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
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 - ศึกษาระบบงานกลางที่พัฒนาโดยหนวยงานอื่นเพื่อใชกับทุกภาคสวนราชการและนํามาติดตั้งใชงานภายในกรมสรรพสามิตตามนโยบาย

ของรัฐบาล 
- ศึกษา วิเคราะห เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตของกรมสรรพสามิต ดวยภาพลักษณที่ทันสมัย 

 - บริหารจัดการขอมูลที่เผยแพรสูสาธารณชนทางเว็บไซตของกรมสรรพสามิต เพื่อการใหบริการขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตอง  

 - จัดทําแผนงาน/ โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 

 - ใหบริการคําปรึกษา ขอมูลขาวสาร และความรูในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสอยางมั่นใจ และปลอดภัย  

 - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การใชงานระบบที่ติดตั้งใชงาน 

 - ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาระบบจัดการฐานขอมูลที่ติดตั้งใชงาน 

 - ใหบริการและคําปรึกษาดานระบบงานที่พัฒนาและติดตั้งใชงาน 

 - พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 3. สวนระบบสารสนเทศและบริการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- เปนศูนยรวมระบบขอมูลของกรมสรรพสามิต  และใหบริการขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

- ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 

- จัดทําระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ EIS MIS DSS 

- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศตามความตองการของผูใช 

- ศึกษา สํารวจ พิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใชพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษาติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานระบบขอมูลสารสนเทศ 
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- ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางมีระบบ เพื่อความสะดวก งายในการเรียกใชงานและใหบริการ 

- จัดทําแผนงาน/โครงการ และจัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการใชงานระบบที่ติดตั้ง  

- ควบคุม กํากับ ดูแล บํารุงรักษา ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาที่เกิดจากการใชงานระบบงานคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง 

- วางแผนการพัฒนาบุคลากรภายในสวนและการอบรมผูใชงานระบบที่ติดตั้ง  
- รวมพิจารณาโครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 
- รวมเปนคณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานภายในกรมสรรพสามิต 
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. สวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- ดําเนินการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในดานระบบคอมพิวเตอร  ทั้งที่เปนระบบเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware)ระบบปฏิบัติการ

(Operating System) ระบบเครือขาย (Network) ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security System) ตลอดถึงอุปกรณตอพวงตาง ๆ เพื่อการ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องคอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิต 

- ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางในการนําระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบจัดการฐานขอมูล (Database  

Management System) ระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management System) ระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security 

System) 
- ดําเนินการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  ระบบจัดการฐานขอมูล ระบบเครือขาย ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและทันสมัยมาใชงานภายในกรมสรรพสามิต 
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- ดําเนินการวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลการมีการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อใชในการจัดสรรใหมีเครื่องที่ทันสมัยและ

เพียงพอกับการใชปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต 
  - ดําเนินการศึกษา วางแผน และกําหนดหนาที่การทํางานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  - ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห และรายงานผลการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Performance Monitoring) เพื่อนําไป 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

  - ดําเนินการจัดทําระบบการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูลตางๆ ที่มีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกํากับดูแล และการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย อุปกรณรักษาความ

ปลอดภัยตลอดถึงอุปกรณตอพวงตาง ๆ  ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
- ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และออกแบบ โครงสรางเครือขายที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบภายใน (Local Area Network : LAN) และการ

เชื่อมโยงในรูปแบบระยะไกล (Wide Area Network : WAN) 

- ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพ รองรับการใชงานของทุกหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต 

- ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห และรายงานผลการทํางานระบบเครือขาย (Network Monitoring) เพื่อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางานใหดียิ่งขึ้น 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกําหนดชื่อเว็บไซต การจัดสรรพื้นที่การจัดทําเว็บไซต การจัดสรรระบบฐานขอมูลในการจัดทํา 

ฐานขอมูลบนเว็บไซต เพื่อใหรองรับการจัดทําเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการและการขอใชงานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ของกรมสรรพสามิต 

- ประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาครัฐในการดําเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เกี่ยวกับการเชื่อมโยง

เครือขายระหวางหนวยงาน 

- ดําเนินการศึกษา  วางแผน และกําหนดแนวทางนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Policy) ของกรม

สรรพสามิตใหมีความทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

- ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร และดําเนินการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Audit) 
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- ใหความรู  คําปรึกษา และขอเสนอแนะในการใชงานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย  ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศระบบ

อินเทอรเน็ต  ทั้งจากหนวยงานสวนกลางกรมสรรพสามิต  สํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/สาขา รวมทั้งหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5.สวนพัฒนาระบบงาน   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- วางแผน และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ดูแลระบบงานใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง และดูแลรักษาความปลอดภัยและการสํารองขอมูลของระบบงานในความรับผิดชอบ 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบงานคอมพิวเตอร 

- จัดการฝกอบรม หรือประสานงานควบคุมการจัดฝกอบรมที่เกี่ยวของกับระบบงานในความรับผิดชอบ 

- วิเคราะห และปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรองรับกับงานอยูเสมอ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความตองการใชระบบงาน  
- ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของกรมสรรพสามิต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    

- รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดหรือปรับปรุงกฎระเบียบขอปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานรวมกับระบบงาน 

- ใหการสนับสนุนทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศกับหนวยงานตาง ๆ ของกรมสรรพสามิต 
   - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 
ตําแหนงผูอํานวยศูนย  ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการคอมพิวเตอร)   

 

   ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ  แผนงบประมาณ และ

แผนทรัพยากรบุคคลของศูนย โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการ ควบคุม  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารงานทั่วไป สวนนโยบาย  
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และบริหารสารสนเทศ  สวนระบบสารสนเทศและบริการ  สวนพัฒนาระบบงาน  สวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา  

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป  เหน็ควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปตั้งแตการรับ - สงหนังสือราชการดวยระบบงานดานสารบรรณอิเลคทรอนิคส  การจัดทําทะเบียนรับ-

สงขอมูล และใหบริการคนหาขอมูล การเก็บรักษา ตลอดจนการทําลายเอกสาร 
- การติดตามและรวบรวมแผน รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจตาง ๆ ของสํานัก 
- การรวบรวม  จัดเก็บขอมูลดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานัก 

- จัดเตรียมการสําหรับการประชุม การประสานงาน และงานการบริหารงานบุคคลภายในสํานัก จัดทําทะเบียน งบเดือน หรือรายงานตางๆ

ในความรับผิดชอบ  

  - การเบิกจายพัสดุครุภัณฑของสํานัก  
                   - ชวยการจัดทําแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจายประจําปของสํานัก 

- งานราง-โตตอบหนังสือ และงานพิมพหนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ 
- การบันทึกขอมูล ประมวลผล การสั่งพิมพขอมูล ตรวจสอบ/แกไขขอมูล  

- การศึกษาโปรแกรม ระบบงานตางๆ ที่กําหนดตามแนวทางรัฐบาลอิเลคทรอนิกส  e-Government เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  
- ใหคําปรึกษา แนะนําในการใชงานดานคอมพิวเตอร ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูลชวย

ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
- การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ภายในและภายนอกสํานัก รวมทั้งใหบริการ

ทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกสวนตาง ๆ ในสํานัก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2. สวนนโยบายและบริหารสารสนเทศ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 120)   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนนโยบายและบริหารสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 
- การศึกษา วิเคราะห เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกับกรมสรรพสามิต และนํามาประยุกตใชกับงานในความรับผิดชอบ 
- การศึกษา สํารวจ วิเคราะห สถานภาพปจจุบันและความตองการใชงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ 
- การจัดทําแผนงาน/ โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- การวางแผน ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- การดําเนินการตามขั้นตอนการจัดหาระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
- การบริหาร ตรวจสอบ และควบคุม การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามความตองการของผูใชใหเปนไปตามกระบวนการพัฒนาระบบงาน 

(SDLC : System Development Life Cycle)  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การใชระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใชงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผูใชมีความพึงพอใจ 

- การควบคมุ ดูแล และบํารุงรักษาระบบจัดการฐานขอมูล 
- การศึกษาและพัฒนาเว็บไซตของกรมสรรพสามิต  เพื่อใหขอมูลและรูปแบบมีความทันสมัย และถูกตอง สามารถอางอิงได 

- จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสวน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเทาทัน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
- การใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสวนและผูที่เกี่ยวของ  

- เปนผูแทนคณะกรรมการ คณะทํางาน ตามโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะห เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับกรมสรรพสามิต และนํามาประยุกตใชกับงานในความรับผิดชอบ 

- ศึกษา สํารวจ วิเคราะห รายละเอียดสถานภาพปจจุบันและความตองการใชงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ 

- จัดทําแผนงาน/ โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- นําเสนอแผนงาน/โครงการเขาที่ประชุมคณะตาง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปได   

- ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามกระบวนการพัฒนาระบบงาน (SDLC : System Development Life Cycle)  

- จัดทําคูมือการใชระบบงาน พรอมการจัดฝกอบรมผูใชงาน (End Users) 

- ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาระบบจัดการฐานขอมูล 

- ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกไขปญหาระบบงาน 

- รายงานผลงานดําเนินการแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ  พรอมปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหา 

- เชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหสามารถประมวลผลในรูปแบบ Interactive 
- ศึกษาและพัฒนาเว็บไซตของกรมสรรพสามิต  เพื่อใหขอมูลและรูปแบบมีความทันสมัย และถูกตอง สามารถอางอิงได 

- นําเสนอหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสวนใหมีความเชี่ยวชาญเทาทันเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป 
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3. สวนระบบสารสนเทศและบริการ    เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 125)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนระบบสารสนเทศและบริการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน  กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
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- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบขอมูล และจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได รวมทั้งขอมูล

อื่นๆ ในฐานะเปนศูนยรวมระบบขอมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

- ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อวางระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ EIS MIS DSS ของกรมสรรพสามิตใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา การกําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบมาตรฐานขอมูลใหสามารถใชประโยชนรวมกัน 

- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดแนวทางการรวบรวมขอมูลไวในศูนยรวมระบบขอมูล ตรวจสอบ ติดตาม จัดแยกประเภท

ขอมูลใหเปนหมวดหมู รวมทั้งการวางระบบงานคอมพวิเตอร และวางระบบการใหบริการเผยแพรขอมูล 
- ศึกษา วิเคราะห วางแผนการแลกเปลี่ยนขอมูล และการเชื่อมโยงขอมูล (On – Line) ระหวางหนวยงาน 

            - ศึกษา วิเคราะห ระบบงาน ระบบขอมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิตเพื่อกําหนดแนวทางการวางแผนในการจัดทําแผนงาน/โครงการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 

- จัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของกรมสรรพสามิตและสภาพการณปจจุบัน รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแล 

และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
- บริหารจัดการ ประสานงาน ควบคุม และติดตามการพัฒนาระบบงานตามกระบวนการพัฒนาระบบงานรวมกับบริษัทเอกชนผูที่ชนะการ

ประกวดราคารับจางพัฒนาระบบงานแบบเบ็ดเสร็จและหนวยงานผูใช 

- ศึกษา วิเคราะห คนควา และพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีใหม เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของกรม

สรรพสามิตใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในสวน ทั้งในดานการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

การพัฒนาระบบงานภายในสวน และการบริหารจัดการงานดานการใหบริการระบบขอมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 

- เปนผูแทน คณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ ในการประชุมแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ  
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  
 

- ศึกษารายละเอียดขอมูล จัดประเภทขอมูล ออกแบบ วิเคราะหระบบขอมูลและระบบงาน เพื่อจัดทําระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 
- ศึกษา  วิเคราะห  กําหนดแนวทางการรวบรวมขอมูลการจัดเก็บรายไดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และดําเนินการจัดทําตรวจสอบติดตาม

ปรับปรุง แกไข จัดประเภท แยกประเภทระบบขอมูลใหถูกตองครบถวนและสะดวกตอการประมวลผล 

- ศึกษา วิเคราะห  รายละเอียดของระบบงาน  ระบบขอมูลของกรม  การวางระบบงานจากขอมูลที่รวบรวมไว และกําหนดรูปแบบ

มาตรฐานขอมูล เพื่อการประมวลผลเผยแพรขอมูลใหกับหนวยงานผูขอใชขอมูล   

- ศึกษา  วิเคราะห  จัดสรางระบบฐานขอมูล  (Database)  เพื่อใชปฏิบัติงานในระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของ

กรมสรรพสามิตโดยศึกษาติดตามเทคโนโลยีใหมทางดาน  Hardware  และ  Software  รวมทั้งการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 
- จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการตางๆ  สําหรับการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติของกรมสรรพสามิต 

- จัดทําระบบนําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบรหิารและผูปฏิบัติการผานทางระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet)  
- รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ  และจัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต                                                                    

- ศึกษารายละเอียด  Hardware  Software  และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร  เพื่อใชกําหนดใหเหมาะสมกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร 

- ดําเนินการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร โดยการศึกษา วิเคราะห ระบบงาน ระบบขอมูลของกรมสรรพสามิต  ออกแบบวางระบบงาน

และระบบฐานขอมูล กําหนดรูปแบบมาตรฐานขอมูลและโปรแกรมระบบงาน เขียนโปรแกรม  ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงแกไขโปรแกรม  ติดตั้งใชงาน 

ทดสอบระบบงาน  ตรวจสอบแกไขระบบงาน  ติดตามตรวจสอบการใชงาน พรอมทั้งจัดทําคูมือระบบงาน และคูมือการใชงาน 
- พัฒนาบุคลากร และจัดฝกอบรมใหกับผูใชระบบงานที่ติดตั้ง 
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นจากการใชระบบงานที่ติดตั้ง 

- รวมเปนคณะกรรมการ  คณะทํางานตางๆ   
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข ระบบขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบันทันตอเหตุการณและเผยแพรขอมูล

ใหหนวยงานตางๆ 
- รวบรวมและจัดทําสถิติขอมูลการจัดเก็บรายไดและขอมูลรายงานอื่นๆ ในฐานะเปนศูนยระบบขอมูลของกรมสรรพสามิต 

- ดําเนินการใหบริการขอมูลสารสนเทศการจัดเก็บรายได  รวมทั้งขอมูลอื่นๆ  ของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงแกไขรูปแบบรายงานตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการใชงานของผูบริหารสูง  ผูบริหารกลาง ผูปฏิบัติการ 

และบุคคลทั่วไป ทั้งภายใน ภายนอกกรมสรรพสามิต    
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. สวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรอาวุโส (ตําแหนงเลขที่ 131)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี ้

- ตรวจสอบ ควบคุม ระบบเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด ทั้งทางดานการกําหนดแนวทางการบริหารการใชเครื่องคอมพิวเตอร และ

ควบคุมดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในสวน 
- ศึกษา วิเคราะหเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware Software และ Network เพื่อใชกําหนดแนวทางในการวางระบบและกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม โครงการการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ และระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหสําเร็จตาม

เปาหมาย 
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- ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบกํากับการปฏิบัติงานและกําหนดความเหมาะสมในมาตรการดานตาง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมและการ

บริหารงานในระบบ Communication ทั้งในแงของ Operation Control และ Procedure Control 

- ตรวจสอบ ควบคุม การทํางานภายในระบบเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อหาขอผิดพลาดของระบบ และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานดาน Network Architecture Design รวมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่สวนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมกันภายในระบบ 

Computer Network 

- ศึกษา วิเคราะหการวางระบบงานเกี่ยวกับงานดานการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network) ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมสรรพสามิต 

และหนวยงานภายนอก 

- กําหนดแนวทาง และนโยบายเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ของขอมูล และระบบคอมพิวเตอรของกรม

สรรพสามิต 
- การตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ  
- เปนคณะกรรมการ/คณะทํางานรวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยางตอเนื่อง 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาใหกับผูใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย 

(Network) 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะหเทคโนโลยคีอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware Software และ Network เพื่อใชกําหนดแนวทางในการวางระบบและกําหนด 

คุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- การกําหนดมาตรการดานระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ของขอมูล และระบบเครื่องคอมพิวเตอร 
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- กําหนดสิทธิการใชงานบนระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของผูใช (User) แตละราย 
- กําหนดแนวทางในการใชเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานตาง ๆ ในกรม 
- ควบคุม ดูแล ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล (Communication Network) ของกรมสรรพสามิต และอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งระบบ On-Line 

ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานระบบเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ 

- ตรวจสอบ ควบคุม วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน 

- ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ระบบฐานขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Database Server) 
- ชวยตรวจสอบ ควบคุม และการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน จัดเตรียมเอกสาร การทํา

หนังสือเชิญประชุม จัดทํารายงานการประชุม ฯลฯ 

- ตรวจสอบ กํากับ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร 

  - เปนคณะกรรมการ/คณะทํางานรวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยางตอเนื่อง 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาใหกับผูใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย

(Network) 

    - กําหนดวิธีการการจัดทํา Library ของสื่อบันทึกขอมูล (Computer Media) ตาง ๆ 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเครือขาย (Network) เพื่อรวมกําหนดแนวทางในการจัดหาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ

ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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- ศึกษา วิเคราะห การปฏิบัติงานและกําหนดความเหมาะสมในมาตรการดานตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในระบบ Communication  ทั้ง

ดานของ Operation Control  และ Procedure Control   

- ตรวจสอบ ควบคุม การทํางานของระบบเครือขายสื่อสารขอมูลเพื่อหาความผิดปกติของระบบ และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงระบบใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
- เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานดานออกแบบสถาปตยกรรมเครือขาย (Network Architecture Design) รวมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่สวน

ตางๆ ในการปฏิบัติงานรวมกันภายในระบบเครือขาย (Computer Network) 

- ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ของขอมูล ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย

เสนอนํามาปรับใชกับกรมสรรพสามิต 

- การกําหนดมาตรการดานระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ของขอมูล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขายให

เปนไปตามมาตรฐานสากล  
- บริหารจัดการเกี่ยวกับเว็บไซตของกรมสรรพสามิต และหนวยงานในสังกัด โดยทําหนาที่เปนผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) ในการดูแลชื่อ

โดเมน (Domain name) และการจัดสรรพื้นที่สําหรับเว็บไซตใหกับหนวยงาน 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการและการขอใชงานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ของกรมสรรพสามิต 

- ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Anti-Server) 

- แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ตลอดจนอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตางๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน จัดเตรียมเอกสาร การทําหนังสือเชิญประชุม จัดทํารายงาน  

การประชุม ฯลฯ 

- เปนคณะกรรมการ/คณะทํางานรวมพิจารณาโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือขาย และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อใหการ

พัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของกรมสรรพสามิตเปนไปอยางตอเนื่อง 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาการใชงานใหกับผูใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (Network) ของกรมสรรพสามิตใน

การปฏิบัติงาน   
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- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะหเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware Software และ Network เพื่อใชกําหนดแนวทางในการวางระบบและกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- ควบคุม ดูแล การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา รวมทั้ง

การปด-เปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

- ตรวจสอบ ซอม บํารุงรักษา รวมทั้งควบคุมดูแลการใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
  - ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งใชงานภายในหองเครื่องคอมพิวเตอร เชน UPS เครื่องปรับอากาศ และ Computer 

Media ใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา 
- ควบคุม ดูแล การจัดสรรอุปกรณคอมพิวเตอร (Computer Device) สําหรับการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรตลอดจนการจัดสรร

เนื้อที่การทํางานใน Disk System 
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบ Backup และ Recovery ระบบคอมพิวเตอรเพื่อการใชงานอยูตลอดเวลา 

- ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายละเอียด เชน รายการเบิก-จาย วัสดุครุภัณฑ

คอมพิวเตอร รายงานการใชเครื่องคอมพิวเตอร รายงานตรวจซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร รายงานเครื่องคอมพิวเตอรเสีย และอุปกรณตาง ๆ เพื่อเปน

ขอมูลพื้นฐานในการบริหารการมีการใชระบบเครื่องคอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิต 

- จัดทํารายละเอียดเอกสารการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การทําหนังสือเชิญประชุม  จัดทํารายงานการประชุม ฯลฯ 

- เปนคณะกรรมการ คณะทํางานรวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิต เปนไปอยางตอเนื่อง 

- ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่บริษัทผูขายเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
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  - ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตอประสานงาน และแกปญหาใหกับผูใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร (User) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่อง

คอมพิวเตอร และระบบ On-Line Communication 

       - จัดทํา Library ของสื่อบันทึกขอมูล (Computer Media) 

- เปน I/O Control เพื่อจัดสรรอุปกรณ (Computer Device) สาํหรับการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร และรายละเอียดของรหัสขอมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสาร กอนนําบันทึก

เขาเครื่องคอมพิวเตอร 
- จัดทําทะเบียนรับ – สงขอมูล ลงรหัสขอมูล บันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั่วประเทศ 

- ลงรหัสขอมูล บันทึกขอมูล สั่งพิมพงาน และตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ตรวจทาน แกไขขอมูลและงานพิมพตาง ๆ  
- ศึกษาโปรแกรมตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล 
- แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล  
- ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสวน 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
- ปฏบิัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
5. สวนพัฒนาระบบงาน    เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 141)  

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนพัฒนาระบบงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

หนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 
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- การศกึษาและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความทันสมัยมาใชในการทํางานของกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี   

- วางแผนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศ และกําหนดแผนการดําเนินงานในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 

- ศึกษา และถายทอดความรู ดานกฎหมายภาษี และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของในงานคอมพิวเตอร ดานการเขียนโครงการดานคุณ

ลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร  และการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  พรอมขอแนะนําใหบุคลากรมีความเขาใจ และสามารถนําไป

ปฏิบัติได 
- ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในสวน 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากงานในความรับผิดชอบ 
- ควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารโครงการการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรในความรับผิดชอบ   

- วิเคราะห และปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร ใหรองรับกับงานอยูเสมอ  

- จัดทํารายงานสรุปการทํางาน  สถานะตาง ๆ และรายงานที่จําเปนเกี่ยวกับระบบงานที่รับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา  พัฒนาบุคลากร

ของหนวยงานใหมีความรู  ความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชในการพัฒนาระบบงาน และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   

- รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดหรือปรับปรุงกฎระเบียบขอปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานรวมกับระบบงาน 

- ใหการสนับสนุนทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศกับหนวยงานตาง ๆ  ของกรมสรรพสามิต   
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษาและนําเทคโนโลยสีมัยใหมมาใชในการทํางานของกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในความรับผิดชอบ    

- รวมวางแผน  และจัดทําแผนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ 

- จัดทําโครงการ และบริหารโครงการการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรกรมสรรพสามิตในความรับผิดชอบ 
 



88 
 

- กําหนดความตองการระบบงานคอมพิวเตอร  วิเคราะห ออกแบบระบบงาน  พัฒนาระบบงาน หรือประสานงานและควบคุมผูรับจางใน

การดําเนินการดังกลาว  

- ประสานงานการติดตั้ง หรือควบคุมการติดตั้งระบบงานในเครื่องแมขายและเครื่องลูกขายที่ตองการใชงานระบบงานในความรับผิดชอบ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ดูแลการทํางานของระบบงานสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
- ดําเนินการ หรือควบคุมการดําเนินการแกไขขอบกพรองของระบบงาน  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

  - จัดการฝกอบรม หรือประสานงานควบคุมการจัดการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับระบบงานในความรับผิดชอบ 
- จัดทํารายงานสรุปการทํางาน  สถานะตาง ๆ และรายงานจําเปนที่เกี่ยวกับระบบงานที่รับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศใหรองรับกับงานอยูเสมอ  
- รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดหรือปรับปรุงกฎระเบียบขอปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานรวมกับระบบงานในความ

รับผิดชอบ 

- ใหคําปรึกษาในการทํางาน และแกไขปญหาดานระบบงานในความรับผิดชอบแกหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต 

- ใหการสนับสนุนทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศกับหนวยงานตาง ๆ ของกรมสรรพสามิต 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักบริหารการคลังและรายได 

 
สํานักบริหารการคลังและรายได   มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

  1. ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรเพื่อจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป และพัฒนาวิธีการจัดทํา

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

  2. บริหารแผนการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและติดตามประเมินผลความคุมคา 

  3. จัดทําบัญชีและรายงานการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกตองของการรับ-จายและแสดงสถานะการเงิน 

  4. ดําเนินการเบิก-จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) ในโครงการจายตรง 

  5. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารรายไดและบริการธุรกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกส เปนศูนยกลางในการพัฒนาวิธีการรับเงินรายไดผานระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 

  6. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดหาและบริหารแสตมป 

  7. ดําเนินการดานพัสดุในการจัดหา เก็บรักษา ควบคุม ซอมบํารุงจําหนายพัสดุครุภัณฑและงานที่ราชพัสดุ 

  8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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การแบงงานภายใน  

 

  สํานักบริหารการคลังและรายได   มีการแบงงานภายในเปน 1 ฝาย 4 สวน ดังนี้ 

   1. ฝายอํานวยการ 

   2. สวนบริหารบัญชีและงบประมาณ 
    2.1  ฝายบัญชี 

    2.2  ฝายเงินงบประมาณ 

    2.3  ฝายเงินนอกงบประมาณ 
   3. สวนบริหารการเบิกจาย 

    3.1  ฝายบริหารการเบิกจาย 1 (เงินเดือนและสวัสดิการ) 

    3.2  ฝายบริหารการเบิกจาย 2 (ตรวจสอบใบสําคัญ) 

    3.3  ฝายบริหารการเบิกจาย 3 (เบิกจายเงิน) 

   4. สวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส 

    4.1  ฝายบริหารรายได 

    4.2  ฝายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

   5. สวนจัดหาและบริหารแสตมป 

    5.1  ฝายวางแผนการจัดหาแสตมป 

    5.2  ฝายควบคุมและบริหารแสตมป 1 (สุรา) 

     5.2.1  งานควบคุมแสตมป 
     5.2.2  งานบัญชีรับ-จายและรายงาน 

 

 



92 
 

    5.3  ฝายควบคุมและบริหารแสตมป 2 (อุตสาหกรรม) 
     5.3.1  งานควบคุมแสตมป 
   5.3.2  งานบัญชีรับ-จายและรายงาน 
   6. สวนบริหารการพัสดุ 

    6.1  ฝายบริหารงานพัสดุ 

    6.2  ฝายบริหารจัดการสินทรัพย 
 

1. ฝายอํานวยการ      มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

-  บริหารงานสารบรรณและกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสํานักใหมีประสิทธิภาพ 

-  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริหารงานใหมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียนรับ – สงหนังสือ  

ดวยระบบ E – office  ลงทะเบียนรับ – สง  หนังสือราชการ 

-  เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือตาง ๆ ในหนาที่ของสํานักใหมีประสิทธิภาพ 

-  จัดทําการรวบรวมสรุปแผนปฏิบัติงานตามโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก 

-  ติดตาม เรงรัด รวบรวมและรายงานแผนงานโครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของกลุมงานในสํานัก 

-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานพัสดุของสํานัก 

-  ประสานงานและใหบริการแกหนวยงานในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

2. สวนบริหารบัญชีและงบประมาณ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  วิเคราะหแผนงานและโครงการเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของกรมสรรพสามิตใหสอดคลองกับนโยบายและ      

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
-  จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปโดยระบบ E-Budgeting 
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-  ขออนุมัติเงินงบกลางและขออนุมัติโอนเงินประจํางวด 
-  วิเคราะหและกําหนดหลักเกณฑและโอนจัดสรรเงินประจํางวดใหหนวยงานตางๆ ภายในสังกัด โดยผานระบบ GFMIS 
-  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณและเงินประจํางวด 
-  ดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องงบประมาณเบิกแทนกัน 
-  จัดทําประมาณการรายรับเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 
-  วิเคราะหแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อจัดทําแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ 
-  กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินฝากคาใชจายการเก็บภาษีทองถิ่นประจําปตามระเบียบ/ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ และโอนเงิน

ใหแกหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาคและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานระบบ GFMIS 
-  จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
-  ขออนุมัติกรมใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นเพิ่มเติมใหแกหนวยงานตางๆ ตามระเบียบ/ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
-  ขออนุมัติกระทรวงการคลังใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นใหแกหนวยงานตางๆ ตามระเบียบ/ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
-  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและถัวจาย เงินนอกงบประมาณ 
-  ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
-  จัดทําและตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
-  จัดทําตนทุนผลผลิต วิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
-  วิเคราะห ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยงานในสังกัด ในระบบ GFMIS 
-  จัดทําและวิเคราะหงบการเงินประจําป เพื่อเสนอผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2. สวนบริหารบัญชีและงบประมาณ  มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 
 2.1 ฝายบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เงินทดรองราชการ

และเงินอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 
-  ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับงานในระบบ GFMIS ดานระบบรับนําสงรายได ระบบเบิกจาย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพยถาวร  
-  จัดทําและตรวจสอบการจัดทํางบเดือน ตรวจสอบเงินฝากคลังของกรมสรรพสามิตกับกรมบัญชีกลางและหนวยงานในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค และระหวางกรมสรรพสามิตและหนวยงานที่มีการจัดเก็บรายไดแทนกัน 
-  ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับ Bank Statement ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีของหนวยงานสวนภูมิภาคในระบบ GFMIS 
-  ศึกษา วิเคราะห และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
-  ตรวจสอบความถูกตองของใบสําคัญการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง และเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
-  จัดทํารายละเอียดทางบัญชี เพื่อกระทบยอดกับใบสําคัญตาง ๆ  
-  จัดเก็บรักษาใบสําคัญการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง และเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการตรวจสอบ

ของกลุมตรวจสอบภายใน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
-  ตรวจสอบบัญชีพักเงินฝากคลัง จัดทํางบกระแสเงินสด จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน งบการเงินประจําป วิเคราะหการเงินประจําป  
-  เรงรัดการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS  ใหถูกตองครบถวน 
-  ศึกษา วิเคราะหและตรวจรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 
-  ติดตอประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนการเปนผูรับตรวจเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจายตาง ๆ  
-  กําหนดรหัสบัญชี และคูมือแนวปฏิบัติทางการเงินและบัญชีใหกับหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
-  ดําเนินการปรับปรุงบัญชีตาง ๆ ในระบบ GFMIS    
-  ใหคําปรึกษา/แนะนํา แกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.2  ฝายเงนิงบประมาณ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

-  ดําเนินการวิเคราะหแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อจัดทําขอตั้งงบประมาณรายจาย

ประจําปของกรมสรรพสามิต ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
-  จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปโดยระบบ E-Budgeting 
-  ขออนุมัติเงินงบกลาง ขออนุมัติเงินประจํางวด 
-  กําหนดหลักเกณฑและจัดสรรเงินประจํางวดใหหนวยงานในสังกัด ผานระบบ GFMIS 

-  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณและเงินประจํางวด 
-  จัดทําคําขอตั้งงบราชการลับ สรางขอมูลหลักผูขายของงบประมาณเบิกแทนกัน สรางรหัสงบประมาณเพิ่มเติม 
-  จัดทําเอกสารสํารองเงินในระบบ GFMIS  จัดทําเอกสารเบิกแทนกัน 
-  รวบรวมขอมูลรายไดและรายจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
-  จัดทํารายงานตนทุนผลผลิตและวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตระหวางป หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
-  กําหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและขอขยายระยะเวลาการเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS 
-  เรงรัดติดตามผลและควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
-  ใหคําปรึกษา/คําแนะนํา แกหนวยงานตางๆ ในสังกัด 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.3  ฝายเงนินอกงบประมาณ    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

-  จัดทําประมาณการรายรับเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 
-  วิเคราะหแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อจัดทําแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ 
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-  กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินฝากคาใชจายการเก็บภาษีทองถิ่นประจําปตามระเบียบ/ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ และโอนเงิน

ใหแกหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาคและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานระบบ GFMIS 
-  ขออนุมัติกรมใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นเพิ่มเติมใหแกหนวยงานตางๆ ตามระเบียบ/ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
-  ขออนุมัติกระทรวงการคลังใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นใหแกหนวยงานตางๆ ตามระเบียบ/ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
-  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและถัวจาย เงินนอกงบประมาณ 
-  ตรวจสอบยอดรายรับที่หนวยงานตางๆ โอนเงินผานระบบ GFMIS  ใหกับกรมสรรพสามิตเรงรัดและติดตามผลการดําเนินงานและ

ควบคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณใหเปนตามแผนงาน/โครงการ และตามระเบียบ/ขอบังคับ ที่กําหนด 
-  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ 
-  ใหคําปรึกษา/คําแนะนํา แกหนวยงานตางๆ ในสังกัด 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
3. สวนบริหารการเบิกจาย   มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 

-   ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร ควบคุม และตรวจสอบและอนุมัติเอกสารประกอบการเบิกจายเงินตามโครงการจายตรง และเบิกจายเงิน

ผานระบบ GFMIS    เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุน และเงินอื่นๆ 

-  ดําเนินการตรวจสอบ การสั่งโอนเงินหรือสั่งจายผานสวนราชการ และจายตรงผูขาย  
-  การจัดทํารายงาน การเบิกจายตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
-  ศึกษา วิเคราะห พัฒนา และเสนอแนวทางปรับปรุง ระบบสวัสดิการ คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ  
-  ดําเนินการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป และกําหนดเปาหมาย มาตรการตาง ๆ  เพื่อใหอัตราการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย 
-  วิเคราะหและติดตามขอมูลแผนการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมสรรพสามิต 
-  ดําเนินการปรับปรุงแกไขฐานขอมูลในระบบ GFMIS 
-  ใหความรู คําปรึกษา  คําแนะนํา ขอมูลวิชาการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน ใหแกหนวยงานตาง ๆในสังกัด 
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 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. สวนบริหารการเบิกจาย  มีการแบงงานภายในออกเปน 3  ฝาย ดังนี ้
 

 3.1  ฝายบรหิารการเบิกจาย 1 (เงินเดือนและสวัสดิการ)    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเบิกจายงบบุคลากรและเงินอื่นที่เกี่ยวของ ตามโครงการจายตรงเงินเดือน คาจางประจํา และเงินบําเหน็จบํานาญ 

 -  การเบิกจายคาตอบแทนพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวและเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของผานระบบ GFMIS  
-  การตรวจสอบและแกไขปรับปรุงฐานขอมูลเงินเดือนและที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินเดือน คาจางประจํา รายการเบิกจายทั้งดานรายไดและหนี้สิน การหัก

ภาษีเงินไดประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.) และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ภาระผูกพันตาง ๆ  ของขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงาน

ราชการและลูกจางชั่วคราว  

                                        -  การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการสั่งจายเงินรางวัลประจําปแกเจาหนาที่และผูบริหาร  

-  จัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห กองทุนตางๆ ของกรมสรรพสามิต  

 -  สรุปยอดรายการเบิกจายทั้งดานรายไดและรายจายจําแนกเปนรายการ ตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหฝายควบคุมการจายเงินสั่ง

จายเงิน 

 -  ศึกษาและวางแนวทางในการจัดทําคูมือ การปฏบิัติงานดานการเบิกจายเงินเดือนและสวัสดิการ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 3.2  ฝายบรหิารการเบิกจาย 2  (ตรวจสอบใบสําคัญ)   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ดําเนินการเบิกเงินหมวดอื่นที่นอกเหนือจากงบบุคลากร (งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น) รวมถึงการเบิกจายเงินงบ

กลาง   ประเภทสวัสดิการแกขาราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญ ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณผานระบบ GFMIS   

 -  วิเคราะหและติดตามขอมูลแผนการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมสรรพสามิต 
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-  การถอนคืนเงินรายไดแผนดินเพื่อชดใชเงินทดรองจายที่กรมศุลกากรจายคืนเงินประเภทภาษีสรรพสามิต องคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

 -  ควบคุม ตรวจสอบและบริหารเงินยืม เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ  

 -  จัดทําและตรวจสอบรายงานการเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS 

 -  ใหความรู คําปรึกษา  คําแนะนํา ขอมูลวิชาการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน ใหแกหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 -  ศึกษาและวางแนวทางในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบใบสําคัญ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
3.3   ฝายบริหารการเบิกจาย 3   (เบิกจายเงิน)   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ดําเนินการจายเงินแกเจาหนาที่ เจาหนี้ บุคคลภายนอก รับผิดชอบในการตรวจสอบการรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางทั้งในโครงการจาย

ตรง  และเบิกจายผานระบบ GFMIS  

-  สั่งจายเช็ค จายเงินใหแกผูมีสิทธิ จัดทํารายงานการรับจายเงินประจําวัน เงินคงเหลือประจําวัน สอบทานยอดเงินฝากกับรายงานของ

ธนาคาร 

-  ติดตามหลักฐานการจายตามโครงการจายตรงผูขาย  

-  รวบรวมหลักฐานการจายสงงานบัญชีเพื่อบันทึกรายการบัญชี ดําเนินการจายเงินประเภทเงินทดรองจาย กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เงินทด

รองจาย  กองทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน  

-  ตรวจสอบและอนุมัติโอนเงินประกันกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

-  ควบคุมการเบิกจายเงินงบบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลงิประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน ธนาคารพาณิชย กรมบัญชีกลาง เจาหนี้

บุคคลภายนอก เปนตน 

-  จัดทําฐานขอมูล สถิติการเบิกจายเงินกองทุนตาง ๆ 

-  การจัดทํารายงาน การเบิกจายตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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- ศึกษา รวบรวมขอมูลในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินแกเจาหนาที่ เจาหนี้ บุคคลภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4.  สวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการรับและนําสงภาษี เงินรายไดอื่นๆ ทุกประเภท และที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การชําระภาษีผานอินเตอรเน็ท ชําระ

ภาษีผานธนาคาร หรือการรับชําระภาษีรูปแบบอื่นๆ ที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

- รับและนําสงภาษี เงินรายไดอื่นๆ ทุกประเภทของสวนกลาง ณ กรมสรรพสามิต 

- เสนอขออนุมัติลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามเขียนเช็คสั่งจาย กรณีรับชําระภาษีผานธนาคาร การรับชําระภาษีผานอินเตอรเน็ท  หรือการรับ

ชําระภาษีรูปแบบอื่นๆ ที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 - ตรวจสอบใหความเห็นและดําเนินการขออนุมัติใชเช็คประเภท ง. ใหกับผูประกอบการ 

 - ตรวจสอบพิจารณาดําเนินการขอถอนคืนเงินประกันและจัดทํารายงาน 

 - เปนศูนยกลางในการรวบรวมรายไดที่บันทึกผานระบบรายได และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

- พิจารณาเสนอความเห็นและดําเนินการเกี่ยวกับการถอนคืนเงินรายไดใหกับผูชําระภาษีทั่วประเทศ 

 - แจงการคืนภาษีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ขออนุมัติหักรายรับ – จายขาด จากการรับเงินรายได ประเภทเดียวกัน พรอมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ตรวจสอบและเปรียบเทียบบัญชีรายไดทุกประเภทของหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค กับขอมูลสารสนเทศ และขอมูลระบบ GFMIS 

ของกรม 

- ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นกรมสรรพสามิตกําหนดวิธีการ มาตรฐาน และพัฒนาการรับ – นําสงเงินรายได การจัดทํารายงาน

ระบบงานรายได ระบบ GFMIS  รวมถึงจัดประชุม/สัมมนา และเปนศูนยกลางสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทํารายงานการรับรายไดของสวนกลาง รายไดแทนกัน และรายงานรายไดรวม 

- ดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน และงบเดือนทางการเงินที่กรมกําหนด และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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- ดําเนินการจัดทํางบเดือน ส.2/59, ส.2/59 ก., ส.2/59 ข.  และงบเดือนอื่นที่กรมกําหนดเพิ่มเติม 

- ตรวจสอบและแกไขปญหาการปรับปรุงรายการที่บันทึกผานระบบ GFMIS ในสวนที่กําหนดสิทธิ์ใหทํารายการไดเฉพาะสวนกลาง 

(สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/ภาค ไมสามารถปรับปรุงรายการได) 

- ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.  สวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   มีการแบงงานภายในออกเปน 2  ฝาย ดังนี้ 

4.1 ฝายบริหารรายได มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการรับและนําสงภาษี เงินรายไดอื่นๆ ทุกประเภท และที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การชําระภาษีผานอินเตอรเน็ท ชําระ

ภาษีผานธนาคาร หรือ การรับชําระภาษีรูปแบบอื่นๆ ที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

- รับและนําสงภาษี เงินรายไดอื่นๆ ทุกประเภทของสวนกลาง ณ กรมสรรพสามิต 

 - ตรวจสอบใหความเห็นและดําเนินการขออนุมัติใชเช็คประเภท ง. ใหกับผูประกอบการ 

 - ตรวจสอบพิจารณาดําเนินการขอถอนคืนเงินประกันและจัดทํารายงาน 

 - ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทํารายงานขอมูลการรับและนําสงเงินประกัน 

 - พิจารณาเสนอความเห็นและดําเนินการเกี่ยวกับการถอนคืนเงินรายไดใหกับผูชําระภาษีทั่วประเทศ 

 - แจงการคืนภาษีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 - ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นกรมกําหนดวิธีการ มาตรฐานและพัฒนาการรับ - นําสงเงินรายได การจัดทํารายงานระบบงานรายได 

รวมถึงจัดประชุม/สัมมนา และเปนศูนยกลางสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทํารายงานการรับรายไดของสวนกลาง และรายไดแทนกัน 

- ดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน และงบเดือนทางการเงินที่กรมกําหนด และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการจัดทํางบเดือน ส.2/59, ส.2/59 ก., ส.2/59 ข.  และงบเดือนอื่นที่กรมกําหนดเพิ่มเติม 

 - ตรวจสอบความถูกตองและบันทึกทะเบียนเงินผลประโยชนและเงินประเภทอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนกลาง กรมสรรพสามิต 
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 - ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4.2  ฝายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 - เปนศูนยกลางในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลรายไดที่บันทึกรายการผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) ของกรมสรรพสามิต รวมถึงการกํากับดูแลและประสานงานทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกรม 

 - เสนอขออนุมัติลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามเขียนเช็คสั่งจาย กรณีรับชําระภาษีผานธนาคาร การรับชําระภาษีผานอินเตอรเน็ท  หรือการรับ

ชําระภาษีรูปแบบอื่นๆ ที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

-  ตรวจสอบและเปรียบเทียบบัญชีรายไดทุกประเภทของหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค กบัขอมูลสารสนเทศ และขอมูลระบบ GFMIS ของกรม 

 - ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําขอมูลการรับ และนําสงเงินประกัน ในระบบ GFMIS ของสวนกลาง กรมสรรพสามิต 

 - ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําขอมูลการถอนคืนเงินรายไดใหกับผูชําระภาษีทั่วประเทศระบบ GFMIS 

 - ขออนุมัติหักรายรับ – จายขาด จากการรับเงินรายได ประเภทเดียวกัน พรอมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 - ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นกรมกําหนดวิธีการ มาตรฐานและพัฒนาการรับ - นําสงเงินรายได ระบบ GFMIS รวมถึงจัดประชุม/

สัมมนา และเปนศูนยกลางสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําขอมูลการรับรายไดระบบ GFMIS  

- ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทํารายงานการรับ - นําสงรายไดแทนกันระบบ GFMIS ของสวนกลางกรมสรรพสามิต รวมถึงเปนศูนยกลาง

ในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดเก็บ และนําสงขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนกัน เชน กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร 

กระทรวงมหาดไทย   กองทุนตางๆ ฯลฯ 

- ดําเนินการจัดทําขอมูลการเงิน และงบเดือนทางการเงินที่กรมกําหนด 

 - ดําเนินการจัดทํารายงานรายไดรวม 

 - ตรวจสอบและแกไขปญหาการปรับปรุงรายการที่บันทึกผานระบบ GFMIS ในสวนที่กําหนดสิทธิ์ใหทํารายการไดเฉพาะสวนกลาง 

(สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/ภาค ไมสามารถปรับปรุงรายการได) และใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานดานการรับชําระรายได ระบบ GFMIS 



102 
 

 - ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5. สวนจัดหาและบริหารแสตมป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

 -  ควบคุมการจัดทําแผนงาน/โครงการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
 -  วิเคราะหขอมูลสถิติเพื่อจัดทําประมาณการขออนุมัติจัดจางพิมพแสตมปประจําป 
 -  ควบคุมการจัดทําประมาณการ  การใชแสตมป เพื่อขออนุมัติกรม  จัดจางพิมพแสตมปประจําป  โดยประสานงานกับสวนบริหารการพัสดุ 
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพนํามาสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะ

แสตมปตามกฎกระทรวงฯ  ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ  
-  วิเคราะห  วางแผน  ควบคุม  ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบตรวจนับและเก็บรักษาแสตมป 
-  ควบคุมการดําเนินการขออนุมัติกรมสั่งพิมพแกไขแสตมป  และพิมพขนาดภาชนะลงบนดวงแสตมป  

 -  ควบคุมและตรวจสอบการจัดทํางบเดือน และสถิติการรับ-จายยอดคงเหลือแสตมปทุกชนิดของสํานกังานสรรพสามิตพื้นที่ (ทุกเดือนและสรุปยอดทั้งป) 
 -  ควบคุมการจัดทํารายงานการใชแสตมปเปรียบเทียบกับประมาณการเพื่อจัดหาแสตมปไวสํารองจายใหเพียงพอกับความตองการของ                    

ผูประกอบการและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
 -  พัฒนานําระบบ  IT  มาใชในการบริหารงานแสตมป   
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 

5. สวนจัดหาและบริหารแสตมป      มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 

      5.1  ฝายวางแผนการจดัหาแสตมป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

- วางแผนเกี่ยวกับการประมาณการพิมพแสตมปใหสอดคลองกบัการเบิก-จายแสตมปของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ 

-  จัดทําสถิติ  รวบรวม  ขอมูล  และวิเคราะห  เพื่อประกอบการประมาณการพิมพแสตมปสรรพสามิต  สรุปรายงานการเบิก-จายแสตมป

ในแตละปเปรียบเทียบกับปที่แลว (สูง/ต่ํา) 
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-  ขออนุมัติจัดพิมพแสตมปและพิมพขนาดภาชนะลงบนดวงแสตมป  พรอมการตั้งประมาณการคาใชจาย  (งบประมาณ)  ในการพิมพ

แสตมปประจําป 
-  พิจารณากําหนดลกัษณะแสตมปและคุณสมบัติกระดาษที่ใชพิมพแสตมป  เพื่อขออนุมัติกรม กอนใหบริษัทผูรบัจางจัดพิมพแสตมป 

-   ขออนุมัติกรม พิมพแกไขแสตมป  ซึ่งนําแสตมปที่ไมมีการเบิกจายเปนเวลานานมาพิมพแกไข  โดยจางโรงงานไพพิมพเปนกรณีพิเศษหรือเรงดวน 
-  จัดทําบันทึกเพื่อสงตัวอยางแสตมปใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  สรุปรายงานแสตมปคงเหลือในแตละเดือน 
-  ประสานงานกับสวนบรหิารการพัสดุเพื่อขออนุมัติการประมาณการพิมพแสตมปประจําป  และกรณีเรงดวน 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 5.2  ฝายควบคุมและบริหารแสตมป 1   (สุรา)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

-  รวบรวม  จัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจนับและเก็บรักษาแสตมป   

-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศตามสัญญาจางพิมพ   
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพนํามาสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะ

แสตมปตามกฎกระทรวงฯ  ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ   
-  ควบคุมกํากับดูแลการจายและรับแสตมปที่โรงงานไพนําไปพิมพแกไขบนดวงแสตมป  

-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปเมื่อมีแสตมปชํารุดแจงบริษัทผูรับจางพิมพนํามาทดแทนตามที่กําหนดในสัญญาจางพิมพ  

-  ควบคุมกํากับดูแลการนําแสตมปที่ตรวจสอบ ตรวจนับถูกตองและแสตมปชํารุดที่ไดรับการทดแทนแลวเขาบัญชี  
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบเอกสารการสงแสตมปจากผูรับจางพิมพแสตมปนํามารวบรวมเพื่อปดงวด  เมื่อผูรับจางพิมพแสตมป

สงแสตมปครบถวนตามสัญญาจางพิมพ  แจงสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ   
-  ควบคุมกํากับดูแลการเบิก-จายแสตมปใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   
-  ควบคุมการจัดสงแสตมปสายภาคเหนือ  ภาคใตและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ตามงวดการสงแสตมป   
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-  ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 1ใหถูกตองตรงกับบัญชีรับ-จายแสตมป   
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปหมวดสุราสงคืน กรณีแสตมปที่หมดความจําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุดจาก

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับแสตมปสงคืน   
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความจําเปนในการใช ขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิน้ป   
-  ควบคุมการจัดทํางบเดือนรับ-จายแสตมปและรายงานสรุปผลการรับ-จายแสตมปประจําเดือน 
-  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุการสั่งจางพิมพแสตมป 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
    5.2.1 งานควบคุมแสตมป    มีหนาที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้  

 

  -  ตรวจสอบ  ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศตามสัญญาจางพิมพ 

  -  ตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพนํามาสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะแสตมปตามกฎกระทรวงฯ 

ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ 

-  ตรวจสอบการจายและรับแสตมปที่โรงงานไพนําไปพิมพแกไขบนดวงแสตมป 
-  ตรวจสอบเอกสารการสงแสตมปจากผูรับจางพิมพแสตมปนํามารวบรวมเพื่อปดงวด  เมื่อผูรับจางพิมพแสตมปสงแสตมปครบถวนตาม

สัญญาจางพิมพ  แจงสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ 
-  จัดสงแสตมปสายภาคเหนือ  ภาคใตและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ตามงวดการสงแสตมป 
-  ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 1  ใหตรงกับบัญชี 
-  จายแสตมปหมวดสุราใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  พรอมบันทึกบัญชีประจําวัน   
-  รับคืนแสตมปหมวดสุราที่หมดความจําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  5.2.2  งานบัญชีรับ-จายและรายงาน     มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  -  จัดทําบัญชีรับ - จายแสตมปหมวดสุรา   

   -  ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 1 ใหตรงกับบัญชี  

  -  จัดทํารายงานแสตมปคงเหลือประจําวัน  ประจําเดือนและประจําป  

-  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป 

-  จัดทําประเมินผลการควบคุมภายใน  

-  จดัทํางบเดือนรับ – จายแสตมปและรายงานสรุปผลการรับ - จายแสตมปประจําเดือน 

-  จัดทํางบประมาณรายจาย  

-  ตรวจสอบแสตมปหมวดสุราสงคืนจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับแสตมปสงคืน 

-  จัดทํารายงานมูลคาแสตมปคงเหลือหมวดสุราทุกสิ้นเดือน และทุกสิ้นป   

-  ตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความจําเปนในการใชเพื่อดําเนินการขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป  

-  ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
5.3  ฝายควบคุมและบริหารแสตมป 2    (อุตสาหกรรม)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

-  รวบรวม  จัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจนับและเก็บรักษาแสตมป   

-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศตามสัญญาจางพิมพ   
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพนํามาสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะ

แสตมปตามกฎกระทรวงฯ  ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ   
-  ควบคุมกํากับดูแลการจายและรับแสตมปที่โรงงานไพนําไปพิมพแกไขบนดวงแสตมป  
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-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปเมื่อมีแสตมปชํารุดแจงบริษัทผูรับจางพิมพนํามาทดแทนตามที่กําหนดในสัญญาจาง

พิมพ  

-  ควบคุมกํากับดูแลการนําแสตมปที่ตรวจสอบ ตรวจนับถูกตองและแสตมปชํารุดที่ไดรับการทดแทนแลวเขาบัญชี  
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบเอกสารการสงแสตมปจากผูรับจางพิมพแสตมปนํามารวบรวมเพื่อปดงวดเมื่อผูรับจางพิมพแสตมปสง

แสตมปครบถวนตามสัญญาจางพิมพ  แจงสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ   
-  ควบคุมกํากับดูแลการเบิก-จายแสตมปใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   
-  ควบคุมการจัดสงแสตมปสายภาคเหนือ  ภาคใตและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ตามงวดการสงแสตมป   
-  ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 2 ใหถูกตองตรงกับบญัชีรับ-จายแสตมป   
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปหมวดอุตสาหกรรมสงคืน กรณีแสตมปที่หมดความจําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุด

จากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับแสตมปสงคืน   
-  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความจําเปนในการใช ขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิน้ป   
-  ควบคุมการจัดทํางบเดือนรับ-จายแสตมปและรายงานสรุปผลการรับ-จายแสตมปประจําเดือน 
-  ควบคุมกํากับดูแลการใชระบบ  Computer  Online  แสตมปเครื่องปรับอากาศ 
- เปนกรรมการตรวจรับพัสดุการสั่งจางพิมพแสตมป 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  5.3.1  งานควบคุมแสตมป    มีหนาที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้  
  -  ตรวจสอบ  ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศตามสัญญาจางพิมพ 
  -  ตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพนํามาสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะแสตมปตามกฎ

กระทรวงฯ ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ 
-  ตรวจสอบการจายและรับแสตมปที่โรงงานไพนําไปพิมพแกไขบนดวงแสตมป 
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-  ตรวจสอบเอกสารการสงแสตมปจากผูรับจางพิมพแสตมปนํามารวบรวมเพื่อปดงวด  เมื่อผูรับจางพิมพแสตมปสงแสตมปครบถวน

ตามสัญญาจางพิมพ  แจงสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ 
-  จัดสงแสตมปสายภาคเหนือ  ภาคใตและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ตามงวดการสงแสตมป 
-  ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 2  ใหตรงกับบัญชี 
-  จายแสตมปหมวดอุตสาหกรรมใหสํานกังานสรรพสามิตพื้นที่  พรอมบันทึกลงบัญชีประจําวัน   
-  รับคืนแสตมปหมวดอุตสาหกรรมที่หมดความจําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

    5.3.2  งานบัญชีรับ-จายและรายงาน     มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-   จัดทําบัญชีรับ – จายแสตมปหมวดอุตสาหกรรม  

-  ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 2 ใหตรงกับบัญชี  

-  จัดทํารายงานแสตมปคงเหลือประจําวัน  ประจําเดือนและประจําป  

-  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

-  จัดทําประเมินผลการควบคุมภายใน  

-  จัดทํางบเดือนรับ – จายแสตมปและรายงานสรุปผลการรับ - จายแสตมปประจําเดือน 

-  จัดทํางบประมาณรายจาย  

-  ตรวจสอบแสตมปหมวดอุตสาหกรรมสงคืนจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับแสตมปสงคืน 

-  จัดทํารายงานมูลคาแสตมปคงเหลือหมวดอุตสาหกรรมทุกสิน้เดือน และทุกสิ้นป   

-  ตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความจําเปนในการใชเพื่อดําเนินการขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป  

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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6. สวนบริหารการพัสดุ      มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  -  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร วิเคราะห วางแผน และตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ การบริหารสัญญา การจัดหาแบบพิมพ จัดสงแบบ

พิมพใหสวนราชการในสังกัดจัดทําบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ  

-  จัดทําใบสั่งซื้อ สั่งจาง (PO) จัดทําขอมูลหลักผูขายสรางขอมูลหลักผูขาย สรางขอมูลหลัก ลางพัก ตัดจําหนาย โอน  รับโอน รับบริจาค 

แกไขรายการ สินทรัพยและคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยผานระบบการบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

-  ควบคุมการซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ งานที่ราชพัสดุ 
-  ควบคุมการใชรถยนต ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง จําหนายจายยานพาหนะและครุภัณฑที่เสื่อมคุณภาพ

ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภคตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต 

-  วิเคราะห วางแผน ควบคุมการลดการใชพลังงาน งานปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ทํางานใหเหมาะสมพอเพียงแกการปฏิบัติการ งานดาน

สุขอนามัยในสถานที่ทํางาน 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

สวนบริหารการพัสดุ      มีการแบงงานภายในออกเปน  2  ฝาย  ดังนี้   

 6.1 ฝายบริหารงานพัสดุ    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  บริหารงานดานพัสดุ ตั้งแตการซื้อ การจาง การเกบ็รักษา การจัดทําบัญชีครุภัณฑ การซอมแซมบํารุงรักษา การจําหนายพัสดุตลาด และ

งานที่ราชพัสดุ 

-  ควบคุมดูแล การสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาดของอาคารและสถานที่ของกรม การจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย ควบคุม

การใชและดูแลรักษารถยนต 

 -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและใหคําแนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานพสัดุ 
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 -  การบริหารงานพัสดุ เชน การจัดซื้อ การจัดจาง จัดหาแบบพิมพ การจัดสงแบบพิมพใหสวนราชการในสังกัดทางสวนภูมิภาค การจัดทํา

บัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและใหคําแนะนําแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ควบคุมการ

ซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ และงานที่ราชพัสดุ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 6.2  ฝายบริหารจัดการสินทรัพย    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

  -  จัดทําบัญชีรายการสินทรัพย ตัดจําหนายโอน รับโอน รับบริจาค แกไขรายการสินทรัพยและคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยผานระบบการ

บริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

-  ตรวจสอบพัสดุ จัดหาแบบพิมพและจัดสงไปยังหนวยงานในสังกัดกรม ตรวจสอบเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารตางๆ 

เกี่ยวกับพัสดุ  
-  จัดทําทะเบียน จดทะเบียนและตออายุทะเบียนยานพาหนะ ขอยกเวนเครื่องหมายดานนอกยานพาหนะที่ใชเฉพาะกิจ  

-  ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ควบคุมการใชรถยนต  
-  ซอมบํารุง ดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑภายในกรมและที่ไดรับสงคืนใหมีสภาพพรอมใชงาน จําหนายจายยานพาหนะและครุภัณฑที่เสื่อม

คุณภาพ  

-  จัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ ดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยเสนทางจราจร ที่จอดรถพรอมการรักษาความปลอดภัย

ภายในกรมสรรพสามิต ดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

-  วิเคราะห วางแผน ควบคุมการลดการใชพลังงาน วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ทํางาน งานดานสุขอนามัยใหเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงาน  
-  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานภายใน ภายนอก  

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักบริหารการคลังและรายได  ดังนี้ 
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ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยสํานักบริหารการคลังและรายได  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝายอํานวยการ สวนบริหารบัญชีและงบประมาณ สวนบริหารการเบิกจาย สวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สวนจัดหาและบริหารแสตมป 

สวนบริหารการพัสดุ ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาเจาหนาที่ในสํานักบริหารการคลังและรายได 
 

1. ฝายอํานวยการ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน    (ตําแหนงเลขที่ 148) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักฯ  วิเคราะหงานหนังสือราชการจากหนวยงานภายในและภายนอก  รางโตตอบหนังสือราชการภายในและภายนอก  พิจารณา

กลั่นกรอง  และสอบทานความถูกตองของหนังสือเพื่อเสนอผูบริหาร  ตรวจสอบหนังสือราชการ  รวบรวมขอมูลจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

คําสั่ง ประกาศ ใหเปนระบบตรวจสอบการลา E-office จัดทํางบเดือน ดําเนินการรวบรวมสรุปตั้งงบประมาณประจําป จัดเตรียมวาระการประชุม ติดตอ

ประสานงานบุคคลภายในราชการและภายนอก และหนังสือตางๆ จัดทําบัญชีรายละเอียดจํานวนขาราชการ  ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  และลูกจาง

ชั่วคราวภายในสํานัก  จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ดําเนินการงานพัสดุของสํานักฯ กรรมการตรวจสอบเบิกครุภัณฑประจําป และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   

   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักฯ  วิเคราะหงานหนังสือราชการจากหนวยงานภายในและภายนอก  รางโตตอบหนังสือราชการ

ภายในและภายนอก  พิจารณากลั่นกรอง  และสอบทานความถูกตองของหนังสือเพื่อเสนอผูบริหาร  ตรวจสอบหนังสือราชการ  รวบรวมขอมูลจัดเก็บ

เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ใหเปนระบบตรวจสอบการลา E-office จัดทํางบเดือน ดําเนินการรวบรวมสรุปตั้งงบประมาณประจําป 

จัดเตรียมวาระการประชุม ติดตอประสานงานบุคคลภายในราชการและภายนอก และหนังสือตางๆ จัดทําบัญชีรายละเอียดจํานวนขาราชการ   ลูกจางประจํา 
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พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวภายในสํานัก  จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น  ดําเนินการงานพัสดุของสํานักฯ กรรมการตรวจสอบเบิก

ครุภัณฑประจําป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการชวยควบคุมดูแลงานสารบรรณสํานัก  การรับ – สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ  เก็บ

รักษาหนังสือราชการ เวียนหนังสือราชการ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ  จัดเตรียมวาระการประชุม  เชิญประชุม  และจัดทํารายงาน  การประชุมของสํานักบริหารการ

คลังและรายได  การเบิกจายพัสดุ  ลงทะเบียนครุภัณฑ  เปนกรรมการในการตรวจสอบ  การรับ – จายพัสดุครุภัณฑประจําป  จัดทํางบเดือนและรายงานตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของ  งานพิมพ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล  การสั่งพิมพขอมูล  พิมพหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกตองครบถวน  ของเอกสาร 

ตรวจทานแกไขขอมูล  และงานพิมพตาง ๆ  ศึกษารายละเอียดขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร  จัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมูกอน

นํามาบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร  สรางตาราง  แบบฟอรม  งบเดือน  และการจัดทํารายงานตาง ๆ  การจัดทําทะเบียนรับ – สงขอมูล  ศึกษาโปรแกรม

ตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล  เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น  ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการ

บันทึกขอมูล ชวยปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 
2. สวนบริหารบัญชีและงบประมาณ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่  157) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารบัญชีและงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

ในงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการขอตั้งงบประมาณและขออนุมัติใชเงินนอกงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ 

ควบคุมและตรวจสอบการจัดบัญชีเบิกจายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการขออนุมัติเงินประจํางวด การโอนเงิน

จัดสรรเงินประจํางวดและการโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมใหทั้งหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการโอนเงินงบประมาณเหลือจายกลับกรม

สรรพสามิต รวมทั้งการกํากับดูแลการจัดทํารายงานที่เปนหนาที่ของสวนบริหารบัญชีและงบประมาณ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการพิจารณาจัดสรรเงินฝาก
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คาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่มีความจําเปนและเรงดวน ควบคุมการจัดทําประมาณการรายรับและ

รายจายของเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นในแตละป กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS ใหถูกตอง ควบคุมการลงบัญชีใหเปนไป

ตามระเบียบแบบแผนที่กรมบัญชีกลางกําหนด ควบคุมการออกงบรายงานทางการเงินใหเปนตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 
 

 2.1 ฝายบัญชี  

ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 158) 

 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานในระบบ GFMIS ดานระบบรับนําสงรายได ระบบเบิกจาย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพยถาวร รายงานการใชจายเงิน ศึกษา วิเคราะห

เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชี การวางระบบบัญชี ระบบรับและนําสงรายได   ศึกษา วิเคราะห และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับ

หนวยงานในสวนกลางและหนวยงานที่สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ศึกษา วิเคราะหและตรวจรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS  ใหหนวยงานใน

สวนกลางและหนวยงานที่สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และแจงใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง ตรวจวิเคราะหรายการโอนขายบิลรับ เพื่อกระทบยอด

ระหวางหนวยงานผูโอนและรับโอน และวิเคราะหรายการจัดเก็บรายไดตรวจสอบและวิเคราะหงบการเงินและงบกระแสเงินสด ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอ

ซักถาม แกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานบัญชีในหนาที่แกหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  ติดตอประสานงานกับ

กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่แกไขปญหาและให

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานผานระบบ GFMIS  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ตําแหนง  นกัวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ  

 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบงบเดือน ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินสดประจําวัน ลงบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ 

ตรวจสอบงบเทียบยอดเงินฝากกกระทรวงการคลัง ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับ Statement ของธนาคารกรุงไทย กับบัญชีแยกประเภทและรายงาน

เพื่อใหยอดถูกตองตรงกันจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ ตรวจสอบและรับรองยอดเงินฝากกองทุนของกองทุน TPBS ตรวจรายงาน
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การเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ใหหนวยงานในสวนกลาง ตรวจสอบยอดเงินกรมสรรพสามิตฝากคลังระหวางกรมสรรพสามิตกับหนวยงานที่จัดเก็บแทน

เพื่อตรวจสอบและยืนยันยอดใหตรงกัน จัดทํางบกระแสเงินสด  จัดทํางบการเงินประจําปจัดทําทะเบียนเงินโอนขายบิลและรายงานแสดงยอดคงเหลือของ

บัญชีตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือระดับชํานาญงาน  

 

 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสําคัญเพื่อบันทึกบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ จัดทํา

บัญชีเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของหนวยงาน ปดบัญชีเบิกจายเงินงบประมาณ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

ประจําเดือน จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รายงานลูกหนี้เงินทดรองรายการ ตรวจสอบและควบคุมทะเบียนเบิกเงินงบประมาณ 

ทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการ ทะเบียน   คุมใบสําคัญเงินทดรองราชการ จัดทํารายงานเงินประจําเดือนของหนวยงาน ตรวจสอบและติดตามรายงาน

การเงินของสวนกลางและสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เพื่อวิเคราะหและสรุปจัดทํารายงาน

การเงินรวมของหนวยงานภายในกรมสงสํานักงาน   การตรวจเงินแผนดินและกลุมตรวจสอบภายในและจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีรับเงิน ใบสําคัญการ

ลงบัญชีจายเงิน ใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไปที่มิไดจายเปน  เงินสด กําหนดรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปสําหรับการเบิกจายเงินหมวดตาง ๆ จัดทําทะเบียน

คุมเงินมัดจําประกันสัญญา ทะเบียนเงินฝากเบ็ดเตล็ด จัดทํางบเดือนใบสําคัญการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบเดือนเงินกองทุนน้ํามัน 

จัดเก็บรักษาใบสําคัญเงินงบประมาณ เงินงบกลาง เงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบและรับรองยอดเงินประกันและเงินมัดจําสัญญา เงินฝากเบ็ดเตล็ด 

ตรวจสอบบัญชีพักตาง ๆ และดําเนินการบันทึกบัญชี  เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปรับปรุงรายการ

บัญชี ยกเลิกรายการบัญชี บันทึกรายการบัญชี ในระบบ GFMIS ใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดที่ไมสามารถดําเนินการเองได เปนกรรมการรวมในการ

ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.2  ฝายเงนิงบประมาณ  

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 163) 

 

ปฏิบัติในฐานะหัวหนาฝายเงินงบประมาณ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการขอตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมสรรพสามิตให

เปนตามแผนงานและโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกรมสรรพสามิต โดยผานระบบ e-Budgeting   

ตรวจสอบ พิจารณาหลักเกณฑและโอนจัดสรรเงินงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามระเบียบที่

กระทรวงการคลังกําหนด ตรวจสอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ โอนเงินงบประมาณเหลือจายกลับกรมสรรพสามิตตามระเบียบบริหาร

งบประมาณรายจายผานระบบ GFMIS ควบคุมการขออนุมัติจายเงินสินบนรางวัล ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตาม

แผนงานและโครงการที่กําหนดไว  ตรวจสอบการเบิกจายจากรายงานสถานการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ผานระบบ GFMIS ควบคุมการ

จัดทําเอกสารเบิกแทนกัน งบราชการลับของกรมสรรพสามิต และงบรายจายอื่นของหนวยงานที่เกี่ยวของในระบบ GFMIS ศึกษาและจัดทําคาใชจายผลผลิต

(ตนทุนงบประมาณ) จากเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ คํานวณหาคาใชจายผลผลิตเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการจัดสรร

เงินงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจและปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป  ใหคําแนะนําปรึกษาและแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานเงิน

งบประมาณ และปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานผานระบบ GFMIS แกหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการขอตั้งงบประมาณรายจายของหนวยงาน

ตาง ๆ ภายในกรมสรรพสามิตใหเปนตามแผนงานและโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกรมสรรพสามิตผานระบบ 

E-Budgeting   พิจารณาหลักเกณฑและโอนจัดสรรเงินงบประมาณใหหนวยงานในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ โอนเงินงบประมาณเหลือจายกลับกรมสรรพสามิต ขออนุมัติจายเงินสินบนรางวัล ควบคุมการ

ใชจายเงินงบประมาณ ของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว ตรวจสอบการเบิกจายจากรายงานสถานการณใชจายเงิน
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งบประมาณหนวยงานกรมสรรพสามิตและดําเนินการแกไขใหถูกตอง การจัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณใหสํานัก

งบประมาณเปนประจําทุกเดือนและทุกไตรมาส ผานระบบ GFMIS และระบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณของสํานัก

งบประมาณ เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณงบลงทุนใหกรมบัญชีกลางทราบทุกเดือน ศึกษาและการจัดทํา

ตัวชี้วัดของสํานักบริหารการคลังและรายได เรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ และรายงานผลใหหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ ดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน ใหคําแนะนําปรึกษาและแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

บริหารงานเงินงบประมาณและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑและโอนจัดสรรเงินงบประมาณใหหนวยงานในสํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และโอนเงินผานระบบ GFMIS ดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงิน

งบประมาณ ถัวจายเงินงบประมาณ โอนเงินงบประมาณเหลือจายกลับกรมสรรพสามิต ผานระบบ GFMIS ตรวจสอบการเบิกจายจากรายงานสถานการณใช

จายเงินงบประมาณหนวยงาน  ติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณเพื่อความถูกตองและเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามมติ ครม.และจัดเก็บขอมูลการ

เบิกจายทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อนําผลมาประกอบในการขอตั้งงบประมาณในครั้งตอไป ใหคําแนะนําปรึกษาและแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

บริหารงานเงินงบประมาณ และปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานผานระบบ GFMIS แกหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย  
 

 2.3 ฝายเงินนอกงบประมาณ   

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 169) 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายเงินนอกงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดทําประมาณการรายรับเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น วิเคราะหแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อจัดทําแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นประจําตาม

ระเบียบ/ขอบังคับและนโยบาย ควบคุมการโอนเงินใหแกหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาคและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานระบบ GFMIS  ควบคุม กํากับ ดูแล 
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การขออนุมัติกรมฯ โอนเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นเพิ่มเติมใหแกหนวยงานตางๆ และขออนุมัติกระทรวงการคลังใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษี

ทองถิ่นตามระเบียบ/ขอบังคับ ควบคุม ตรวจสอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ถัวจายเงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบยอดรายรับที่หนวยงานตางๆ 

โอนเงินผานระบบ GFMIS ใหกับกรมสรรพสามิต เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงิน

นอกงบประมาณใหเปนตามแผนงาน/โครงการกําหนดไวรวบรวมขอมูลรายจายเงินนอกงบประมาณ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจายเงินนอก

งบประมาณใหคําปรึกษา/คําแนะนํา แกหนวยงานตางๆในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวิเคราะหแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

เพื่อจัดทําแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นประจําปตามระเบียบ/ขอบังคับ และโอนเงิน

ใหแกหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาคและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานระบบ GFMIS ขออนุมัติกรมฯ ใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นเพิ่มเติมใหแก

หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและถัวจายเงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบยอดรายรับที่หนวยงานตางๆ โอนเงินผานระบบGFMIS ใหกับ

กรมสรรพสามิต เรงรัดและติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณ ควบคุมการใชเงินนอกงบประมาณใหเปนตามแผนงาน/

โครงการที่กําหนดไว รวบรวมขอมูลรายจายเงินนอกงบประมาณ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ ใหคําปรึกษา/คําแนะนํา  แก

หนวยงานตางๆ ในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3.สวนบริหารการเบิกจาย   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 172) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารการเบิกจาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงาน

เกี่ยวกับการบริหารการเบิกจายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  เงินทดรองราชการ ควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ   ควบคุมการเบิก

จายเงินและเอกสารแทนตัวเงิน งานการฌาปนกิจสงเคราะห  วางแผน  ควบคุม ตรวจสอบ การเขียนเช็คสั่งจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
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เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ศึกษา วิเคราะห  และเสนอแนวทางปรับปรุง ระบบสวัสดิการ คาตอบแทนและ

ประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ  วิเคราะหและติดตามขอมูลแผนการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมสรรพสามิต   ศึกษาและวางแนวทาง
ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 3.1 ฝายบริหารการเบิกจาย 1 (เงินเดือนและสวัสดิการ)  

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 173) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารการเบิกจาย 1 (เงินเดือนและสวัสดิการ)  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน กําหนดวิธีการ ดําเนินการ ควบคุมและ

ตรวจสอบการเบิกจายเงินตามโครงการจายตรงเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําทั่วประเทศ การเบิกจายเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ คาจางลูกจาง

ชั่วคราว บําเหน็จบํานาญ คาเชาบานขาราชการ คารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ จัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเบิกจายเงินเกี่ยวกับเงิน

สวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห กองทุนตาง ๆ    จัดทําฐานขอมูลเพื่อการสั่งจายเงินรางวัลประจําปแกเจาหนาที่และผูบริหาร  ศึกษา รวบรวมขอมูลใน

การจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินเดือนและสวัสดิการ    และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ คาจาง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาตอบแทน รายไดอื่นๆ ของ

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ดังนี้ 

  -  ตรวจสอบคําสั่งที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, คาตอบแทนรายเดือนเทียบเทาเงินประจําตําแหนง, เงินเพิ่มคา

ครองชีพชั่วคราว และเงินอื่นที่ตองจายเชนเดียวกับเงินเดือนของขาราชการเพื่อจายเงินตามโครงการจายตรงเงินเดือนใหแกขาราชการทั่วประเทศ  การเบิก
จายเงินจายตรงใหแกลูกจางประจําทั่วประเทศ 
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  -  ตรวจสอบการแกไขฐานขอมูลเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเดือนขาราชการ งานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  คาจาง งาน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) 

  -  ดําเนินการหักหนี้บุคคลที่สาม เชน เงินสวัสดิการกรมสรรพสามิต สหกรณออมทรัพย สวัสดิการสํานักบริหารการคลังและรายได  

ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน ฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน   
  -  ตรวจสอบขอมูลการลดหยอนภาษีสวนตัว, การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย การออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  

  -  รวบรวมขอมูลการจายเงินเดือนของขาราชการประจําป การจายคาจางประจําของลูกจางประจําโดยสรุปประจําป การจายคาตอบแทน

พนักงานราชการ คาจางลูกจางชั่วคราว และรายไดอื่นประจําปของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว เพื่อแจงใหหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ   

  -  จัดทําบัตรเงินเดือนขาราชการ คาจางลูกจางประจํา 

  -  จัดทําหนังสือรับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย  

  -  จัดทําและตรวจสอบใบรับรองเงินเดือนของขาราชการ คาจางลูกจางประจํา 
  -  จัดทําและตรวจสอบการเบิกเงินลวงล้ํา  

  -  ตรวจสอบและแจงกรมบัญชีกลางของเบิกเงินบําเหน็จบํานาญ  

  -  การขอแกไขขอมูลขาราชการบํานาญ  
  -  การแจงหนี้บุคคลที่สามของขาราชการบํานาญ  

  -  ตรวจสอบและเบิกจายเงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญเสียชีวิต  

  -  ตรวจสอบและเบิกเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ และคาจางลูกจางชั่วคราว  
  -  ตรวจสอบควบคุมการหักและนําสงเงินประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด  

  -  ตรวจสอบและเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล, คาการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา ตรวจสอบระบบฐานขอมูลภาครัฐ 

ตามโครงการจายตรงคารักษาพยาบาล  

  -  จัดทําทะเบียนคุมการเบิกเงินสวัสดิการ คาการศึกษาบุตร  



119 
 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

 3.2  ฝายบริหารการเบิกจาย 2   (ตรวจสอบใบสําคัญ)       
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 177) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารการเบิกจาย 2 (ตรวจสอบใบสําคัญ) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ กําหนดวิธีการ ดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ ใบสําคัญการ

เบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ตรวจสอบ และวางระบบการควบคุมการเบิกเงินผานระบบการเบิก

จายเงินภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System) รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบสรุปรายงานการขอเบิกเงิน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม ตรวจสอบและบริหารเงินยืม เงินงบประมาณ และเงินยืมเงินนอกงบประมาณ วิเคราะหและติดตามขอมูลแผนการเบิก

จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ติดตามและตรวจสอบใบสําคัญเพื่อสงชดใหเงินยืมประเภทตางๆ  ควบคุม ตรวจสอบการถอนคืนเงินรายได

แผนดินเพื่อชดใชเงินทดรองจายที่กรมศุลกากรจายคืนเงินประเภทภาษีสรรพสามิต และถอนคืนรายไดแผนดินใหแกผูประกอบการที่มีสิทธิไดรับเงินคืน  

ศึกษาและวางแนวทางในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบใบสําคัญ   จัดทํารายงานการเบิกจายตามระเบียบ ควบคุม กํากับ ดูแลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงินแกหนวยงานทั่วประเทศ

ตรวจสอบ และขออนุมัติสิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการ ตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายคาใชจายเดินทาง/อบรมตางประเทศชั่วคราว  ถอนคืนรายได

แผนดินเพื่อชดใชเงินทดรองกรมศุลกากรที่จายคืนเงินภาษีสรรพสามิต และถอนคืนรายไดแกผูประกอบการที่มีสิทธิ์ไดรับคืน ตรวจสอบและเบิกจายเงินให

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ตามระเบียบของกรมสรรพสามิต และสรุปรายงานการเบิกจายเงินใหองคการฯ ตรวจสอบ

และเบิกจายเงินหมวดงบอุดหนุน และคาเบี้ยประชุม ตรวจสอบ ควบคุมทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ เงินยืม เงินนอกงบประมาณ สรุปลูกหนี้เงิน
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ยืมคงคาง ณ สิ้นปงบประมาณ ตรวจสอบ สรุปรายงานการขอเบิกเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสเสนอผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสําคัญเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ ทุนการศึกษา งาน

หมวดสาธารณูปโภค งานหมวดรายจายอื่น และเงินนอกงบประมาณอื่น ตรวจสอบการขอเบิกเงินนอกงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อแจงให

กรมบัญชีกลางโอนเงินใหตามที่กรมสรรพสามิตรองขอ จัดทํา ตรวจสอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายที่กรมสรรพสามิตหักเงินไวเพื่อใหกับคูคา 

ตรวจสอบและขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติขอมูลหลักผูขายรวมทั้งจัดทําทะเบียนควบคุมขอมูลหลักผูขายที่ตองการใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขา

บัญชีให ตรวจสอบและขอเบิกเงินที่ไดรับการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และขยายระยะเวลาการจายเงิน จัดทําทะเบียนคุมคาสาธารณูปโภค การเบิกคาเครื่อง

แตงตัวในการเดินทางไปราชการตางประเทศ เงินประกันผลงาน ตรวจสอบและขอเบิกเงินที่ไดรับผอนผันหรือไดรับอนุมัติใหเบิกเงินนอกงบประมาณได

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดจัดทําทะเบียนคุมการเบิกทุนการศึกษาของขาราชการที่มีสิทธิ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลการขอเบิกเงินในระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีใหบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ 

หนังสือเวียนใหผูที่เกี่ยวของ  ขอมูลหลักผูขายเพื่อใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่รองขอและหนังสืออื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ 

ติดตอ สงเอกสารกับหนวยงานราชการ  หนวยงานเอกชน และธนาคารพาณิชยที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินของหนวยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 
 

 3.3  ฝายบริหารการเบิกจาย 3  (เบิกจายเงิน)     
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 182) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารการเบิกจาย 3 (เบิกจายเงิน) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ กําหนดวิธีการ ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจายเงิน การ
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เบิกเกินสงคืน การรับเงินและนําสงเงินคืนคลัง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เงินทดรองจายเงินกองทุนเพื่อการอนุรักษ

พลังงาน เงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จัดทําฐานขอมูล สถิติการเบิกจายเงินกองทุนตาง ๆเพื่อใชในการบริหารการเบิกจายเงินกองทุน  งาน

ฌาปนกิจสงเคราะห วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมการจายเงินที่ผานระบบการเบิกจายเงินภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal 

Management Information system) ทั้งที่จายผานสวนราชการ และจายตรงใหแกคูคาของหนวยงานทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ควบคุม

และบริหารเงินทดรองราชการของหนวยงาน เพื่อใหเพียงพอกับความตองการและถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ควบคุมและตรวจสอบการโอนเงินใหแกคู

คาที่หนวยงานโอนเงินเขาบัญชีตามระบบการเบิกจายเงินภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และประสานงานกับคูคาในเรื่องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่

จายที่หนวยงานหักเงินไวควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหคําปรกึษา แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ  

จัดทํารายการเบิกจายตามระเบียบที่เกี่ยวของ    ศึกษา รวบรวมขอมูลในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินแกเจาหนาที่ เจาหนี้ 

บุคคลภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก-จายเงินใหแกผูขอรับเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวัน และ

ยืนยันยอดรายงานผูบังคับบัญชา  รับคืนเงินเบิกเกินสงคืน นําเงินฝากธนาคารตามที่ระเบียบกําหนด ตรวจสอบและควบคุมใบเสร็จรับเงินของสวนบริหาร

การเบิกจาย ตรวจสอบและเบิกจายเงินยืมทดรองราชการ เขียนเช็ค ควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  ตรวจสอบการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของคูคา ประสานงานกับคูคาในการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ดําเนินการตรวจสอบดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากธนาคารที่

เกี่ยวของเพื่อนําสงเปนรายไดแผนดิน ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานราชการ  หนวยงานเอกชน และธนาคารพาณิชยที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินของ

สวนราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการขอจายเงินในระบบการเบิกจายเงินภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government 

Fiscal Management Information system) ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ บันทึกการเบิกเกินสงคืนในระบบการเบิกจายเงินภาครัฐดวยระบบ
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อิเล็กทรอนิกส และจัดทําหนังสือตอบรับการสงคืนเงินเบิกเกินใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ ดําเนินการแจงการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินตอ

กรมสรรพากร จัดทํารายงานการสงมอบทรัพยสินราชการ ตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

จัดทําหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินในเช็คและแจงการขอเปด-ปดบัญชีกับธนาคาร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
  

4.  สวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 186) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับการตรวจสอบงานบริหารรายได และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนากระบวนการแนวทางการ

ทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาและขับเคลื่อนงาน ตลอดจนกํากับ ดูแล ตรวจสอบผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม

วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายในฐานะผูชํานาญการในงานการเงินและบัญชีในงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 

และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยคิดริเริ่มพัฒนากระบวนงานแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนแกไขปญหา

และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค การบริหารการคลังภาครัฐและระบบบริหารการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) นํา

เทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในการบริหารขอมูลรายไดรวมของกรมสรรพสามิตเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนองคกรภายในของหนวยงานกรมสรรพสามิต และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.1 ฝายบริหารรายได 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและนักบัญชีชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 187) 

 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารรายได มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง ปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการรับชําระรายไดและการจัดทํารายงานในระบบรายไดเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
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วิเคราะห แกไขปญหาจากการปฏิบัติงานดานการรับชําระภาษี และการรับชําระภาษีที่มีลักษณะเฉพาะ งานดานรับชําระรายไดจากระบบรายไดของกรม

สรรพสามิต ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นกรมสรรพสามิตเพื่อกําหนดวิธีการ มาตรฐานการรับชําระรายได และการจัดทํารายงานในระบบรายไดของ

กรมสรรพสามิต กับกําดูแล และเปนหนวยงานกลางที่ดําเนินการจัดการถอนคืนเงินรายไดใหกับผูชําระภาษีที่มีความประสงคขอถอนคืนเงินรายไดทั่ว

ประเทศ การแจงการคืนภาษีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติตอหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนดานวิชาการเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และจัดทําแนวปฏิบัติงาน

ดานการรับ- นําสงเงินรายไดเสนอกรมสรรพสามิต พัฒนารูปแบบและชองทางการรับชําระภาษีของกรมใหมีความกระชับ รัดกุม ลดขั้นตอนการทํางาน 

ภายใตการทํางานแบบบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการบริหารการคลังภาครัฐของประเทศ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   

 

 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการถอนคืนเงินรายไดใหกับผูชําระภาษีที่ขอถอนคืนรายไดทั่ว

ประเทศ แจงการคืนภาษีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นกรมสรรพสามิต กําหนดวิธีการมาตรฐาน ใน

การรับชําระรายได การจัดทํารายงานในระบบงานรายไดและจัดทําแนวปฏิบัติงานดานการรับ – นําสงเงินรายไดของกรมสรรพสามิตพัฒนารูปแบบและชอง

ทางการรับชําระภาษีของกรมใหมีความกระชับ รัดกุม ลดขั้นตอนการทํางาน ภายใตการทํางานแบบบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการบริหารการคลังของ

ประเทศสนับสนุนดานวิชาการใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ทั่วประเทศ และจัดทําแนวปฏิบัติงานดานการรับ – นําสงเงินรายไดของ

กรมสรรพสามิต รวมถึงการดําเนินการอื่นๆตามหนาที่ความรับผิดชอบ จัดประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับชําระภาษี ณ กรมสรรพสามิต รับเงินรายไดอื่นๆทุกประเภทของสวนกลาง วิเคราะห  ตรวจสอบขอมูล การจัดทํา

รายงานขอมูลการรับ และนําสงเงินประกัน รายงานการรับรายได วิเคราะหสถิติเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในดานการรับและนําสง

รายได การรับรายไดแทนกัน โดยประสานงานขอมูลและหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะห และจัดทํารายงานการเงิน งบเดือนทางการเงินที่กรม

กําหนดจัดทํางบเดือน ส.2/59 ,ส.2/59 ก., ส.2/59 ข. และงบเดือนอื่นที่กรมกําหนดเพิ่มเติม ตรวจสอบบันทึกทะเบียนเงินผลประโยชนและเงินประเภท
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อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนกลาง กรมสรรพสามิต เสนอแนวทางในการปฏิบัติงานดานการรับ –นําสงเงินรายไดของกรมสรรพสามิตพัฒนา

รูปแบบและชองทางการรับชําระภาษีของกรมใหมีความกระชับ รัดกุม ลดขั้นตอนการทํางาน ภายใตการทํางานแบบบูรณาการสอดคลองกับนโยบายดาน

การคลังของประเทศ สนับสนุนดานวิชาการใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ทั่วประเทศ และจัดทําแนวปฏิบัติงานดานการรับ – นําสงเงิน

รายไดของกรมสรรพสามิต รวมถึงการดําเนินการอื่นๆตามหนาที่ความรับผิดชอบ จัดประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแกไขปญหาจากการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    

 

 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินการขออนุมัติใชเช็คประเภท ง.  ใหกับผูประกอบการเสนอขออนุมัติกรม

สรรพสามิต พรอมจัดทํารายงานการเงิน เขารวมพัฒนารูปแบบและชองทางการรับชําระภาษีของกรมใหมีความกระชับ รัดกุม ลดขั้นตอนการทํางาน ภายใต

การทํางานแบบบูรณาการสอดคลองกับนโยบายดานการคลังของประเทศ  ประสานงานขอมูลการพิจารณาเสนอความเห็นและการดําเนินการเกี่ยวกับการ

ถอนคืนเงินรายไดใหกับผูชําระภาษีที่ขอถอนคืนรายไดทั่วประเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาขออนุมัติหักรายรับ- จายขาด จากการรับเงินรายได

ประเภทเดียวกันพรอมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประสานงานขอมูลการจัดเก็บและนําสงรายไดแทนกัน และขอมูลการจัดทํารายงานการรับรายไดแทนกัน 

ปฏิบัติงานในระบบ E-doc และระบบงาน RG-IT  ที่กรมสรรพสามิตกําหนดสําหรับงานที่อยูในความรับผิดชอบของสวนบริหารรายไดและธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณรวมถึงการบันทึกขอมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก 

เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มี และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ

มอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอก

แบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและ

คัดลอกลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและ
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ใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก ชวยจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบันทึกทะเบียนเงินผลประโยชนและเงินประเภท

อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนกลาง กรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.2  ฝายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 193) 

 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางในงานการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS ที่กรมกําหนด ศึกษา วิเคราะห พัฒนารูปแบบงานที่

รับผิดชอบดานการรับ-นําสงรายไดของกรมสรรพสามิต และรายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอื่น ผานระบบ GFMIS และระบบงานรายไดของกรมสรรพสามิต 

เพื่อกําหนดวิธีการ มาตรฐานการรับ – นําสงรายได ระบบ GFMIS โดยมีทีมงานเจาหนาที่รวมใหคําปรึกษาและซอมความเขาใจในปญหาการปฏิบัติงาน 

และกําหนดวิธีการ มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการรวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขรายการที่บันทึกผานระบบ รวมทั้งการถอนคืนเงินรายไดทั่ว

ประเทศ เพื่อจัดทํารายการการเงินดานการรับและนําสงรายไดของกรมสรรพสามิต พรอมทั้งกํากับดูแลและสนับสนุนใหการดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม

ตรวจสอบขอมูลการบันทึกขอมูลผานระบบ การแกไขปรับปรุงรายการที่กําหนดสิทธิใหทํารายการไดเฉพาะสวนกลาง และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน

ที่ไดรับมอบหมาย สนับสนุนดานวิชาการใหความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ทั่วประเทศ จัดทําแนวปฏิบัติงานดานการรับ-นําสงเงินรายได

ผานระบบ GFMIS  รวมถึงการดําเนินการอื่น ๆ ตามหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแกไขปญหาการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน พัฒนาการปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในการบริหารขอมูลรายไดรวมของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนขอมูล

สนับสนุนองคกรภายในของหนวยงานกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ    

 

 ปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี ระบบ GFMIS ที่กรมฯกําหนด ตรวจสอบรายการที่บันทึกผานระบบ ใหคําปรึกษา และกําหนดวิธีการ 

มาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการรับ-นําสงขอมูลรายไดที่บันทึกผานระบบ GFMIS และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําขอมูลรายไดทั่ว

ประเทศที่บันทึกผานระบบ GFMIS การแกไขปญหาการปรับปรุงรายการที่บันทึกผานระบบ GFMIS ในสวนที่กําหนดสิทธิ์ใหทํารายการไดเฉพาะสวนกลาง 

(สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/ภาค ไมสามารถปรับปรุงรายการได) ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานดานการรับชําระรายได ในระบบ GFMIS ภายใตขอมูลและ
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หลักเกณฑการทํางานที่เปนปจจุบัน (Realtime) ขออนุมัติหักรายรับ-จายขาด จากการรับเงินรายได ประเภทเดียวกัน พรอมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ประสานงานขอมูลการรับรายไดแทนกันในระบบ GFMIS ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดเก็บ และนําสงขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนกัน 

เชน กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ จัดทํารายงานรายไดของสวนกลาง และรายงานรายไดรวม สนับสนุนดานวิชาการใหความรู ความเขาใจ ใน

การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ทั่วประเทศ และจัดทําแนวปฏิบัติงานดานการรับ-นําสงเงินรายไดผานระบบ GFMIS ภายใตการทํางานแบบบูรณาการสอดคลอง

กับนโยบายการบริหารคลังของประเทศรวมถึงการดําเนินการอื่น ๆ ตามหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแกไข

ปญหาการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ดําเนินการตรวจสอบขอมูลการรับ-นําสงรายไดทั่วประเทศที่บันทึก

ผานระบบ GFMIS เพื่อจัดทํารายงานการเงินและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบและจัดทําขอมูลการถอนคืนเงินรายไดในระบบ GFMIS 

ใหกับผูชําระภาษีที่ขอถอนคืนรายไดทั่วประเทศ ชวยตรวจสอบขอมูลการบันทึกผานระบบ GFMIS  ดําเนินการเสนอขออนุมัติลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนาม

เขียนเช็คสั่งจาย กรณีรับชําระภาษีผานธนาคาร การรับชําระภาษีผานอินเตอรเน็ท หรือการรับชําระภาษีรูปแบบอื่น ๆ ที่กรมสรรพสามิตกําหนด และการ

จัดทํารวบรวมขอมูลการรับและนําสงเงินประกัน เปนทีมงานใหคําปรึกษา และกําหนดวิธีการ มาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการรับ-นําสงขอมูลรายไดที่

บันทึกผานระบบ GFMIS และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    

 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณรวมถึงการบันทึกขอมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก 

เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มี และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ

มอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอก

แบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงาย ๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและ

คัดลอกลงรายการตาง ๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไปชวยทําบันทึกยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและ



127 
 

ใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก ประสานงานดานขอมูลสําหรับรายงานการเงิน งบเดือนทางการเงินที่กรมกําหนดดาน

ขอมูลสําหรับจัดทํางบเดือน ส.2/59 , ส.2/59 ก., ส.2/59 ข. และงบเดือนอื่นที่กรมกําหนดเพิ่มเติม และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

5. สวนจัดหาและบริหารแสตมป  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 199) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนจัดหาและบริหารแสตมป มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใน

การศึกษา วิเคราะห การจัดทําสถิติขอมูลการประมาณการจัดหาแสตมปไวใหเพียงพอกับความตองการของผูประกอบการ ควบคุมการเบิก-จาย

แสตมปใหกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   ควบคุมการตรวจสอบตรวจนับและการเก็บ–รักษาแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป  ตรวจสอบการรายงาน

สรุปงบเดือนการรับจายแสตมปสรรพสามิตประจําเดือนเพื่อรายงานกรมฯ  พิจารณากําหนดลักษณะแสตมปและคุณสมบัติกระดาษใชในการพิมพ

แสตมป   เพื่อขออนุมัติกรมฯ  กอนใหบริษัทผูรับจางจัดพิมพแสตมป  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.1 ฝายวางแผนการจัดหาแสตมป    
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 200) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวางแผนการจัดหาแสตมป มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานในการจัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจวิเคราะหรายงานการใชแสตมปเปรียบเทียบกับประมาณ

การเพื่อจัดหาแสตมปไวสํารองจายใหเพียงพอกับความตองการของผูประกอบการและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  วิเคราะห   ขอมูล   สถิติ   เพื่อจัดทํา

ประมาณการขออนุมัติจัดจางพิมพแสตมป  ศึกษาพัฒนารูปแบบแสตมปใหเหมาะสมและทันสมัย  พิจารณากําหนดลักษณะแสตมปและคุณสมบัติ

กระดาษที่ใชพิมพแสตมป  เพื่อขออนุมัติกรมฯและตรวจปรูฟแสตมปกอนใหบริษัทผูรับจางพิมพแสตมป  ตรวจสอบการขออนุมัติจัดจางพิมพแสตมป

และขนาดภาชนะลงบนดวงแสตมป ตรวจสอบสรุปรายงานงบเดือนเบิก-จายแสตมปสรรพสามิตประจําเดือนเปรียบเทียบกับปที่ผานมาในเดือนเดียวกัน   

ตรวจสอบการจัดสงแสตมปใหกับสรรพสามิตพื้นที่ตางๆ    ทางรถไฟ   ในแตละเดือน    โดยมีสายภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  

และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชํานาญการ   
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ   จัดทําสถิติ   ศึกษา   วิเคราะหการใชแสตมปและจัดทําประมาณการ   เพื่อสั่งจางพิมพแสตมป  

จัดตั้งงบประมาณรายจายสําหรับการสั่งจางพิมพแสตมปและการพิมพแกไขแสตมป   ดําเนินการรางกฎกระทรวงและกําหนดลักษณะแสตมปรวมกับสํานัก

กฎหมายเพื่อพิจารณาเสนอกรมฯ  ดําเนินการขออนุมัติกรม สั่งพิมพ  แกไขแสตมปและพิมพขนาดภาชนะลงบนดวงแสตมป  สรุปยอดรับ-จายปริมาณ

แสตมปคงเหลือของแสตมปสรรพสามิตเพื่อการจัดจางพิมพแสตมปสําหรับเตรียมเพื่อสํารองจาย  สรุปรายงานงบเดือนการเบิก-จายแสตมปสรรพสามิต

ประจําเดือนเปรียบเทียบกับปที่ผานมาในเดือนเดียวกันและจัดทํารายงานเสนอกรมฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดทํางบเดือนแสตมปสุรา(ส.ส. 2/40 ก)  แสตมปอุตสาหกรรม (ส.ส. 2/40 )  

ของพื้นที่ตางๆ  จัดทําสถิติการรับ – การจายและยอดคงเหลือแสตมปสุรา แสตมปอุตสาหกรรม ของพื้นที่ตางๆ  ทุกเดือนและสรุปยอดทั้งป  ดําเนินการ
จัดสงแสตมปตัวอยาง แสตมปสายใหหนวยงานที่เกีย่วของ  เปนกรรมการรวมในการตรวจรบัและตรวจนบัแสตมปที่สัง่จางพิมพจากโรงพิมพ  แสตมปที่พิมพ

แกไขจากโรงงานไพ  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  5.2  ฝายควบคุมและบริหารแสตมป 1   (สุรา)   
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 204) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายควบคุมและบริหารแสตมป 1   (สุรา)   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจนับและเก็บรักษา

แสตมป จัดทําแผนงาน/โครงการการตรวจสอบ ตรวจนับและการเก็บรักษาแสตมป กํากับดูแลการเสนอแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหสอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศ ควบคุมกํากับดูแล

การตรวจสอบ   ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพแสตมปนําสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะแสตมปตามกฎกระทรวงฯที่

ระบุไวในสัญญาจางพิมพ  ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุด  ควบคุมการจายและรับแสตมปที่นําไปจางโรงงานไพพิมพแกไขบนดวงแสตมป   ควบคุม

การจัดสงแสตมปสายภาคเหนือ   ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามงวดการสงแสตมป    ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการนําแสตมปเขาบัญชี    

ควบคุมการปดงวดแสตมปเมื่อสงครบตามสัญญา    ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป  1    ใหถูกตองตรงกับบัญชีรับ-จายแสตมป พรอมบันทึก

บัญชีประจําวัน   และจัดทํารายงานงบเดือน   ควบคุมการตรวจรับแสตมปสงคืนจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุดและ

แสตมปที่หมดความจําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป   ควบคุมการเบิกจายแสตมปหมวดสุรา ใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  

กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําบัญชีรับ-จายแสตมปหมวดสุรา   ควบคุมการจัดทํางบเดือนรับ-จายแสตมปและรายงานสรุปผลการรับ-จายแสตมป

ประจําเดือน  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุการสั่งจางพิมพแสตมป  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  5.2.1  งานควบคุมแสตมป 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   (ตําแหนงเลขที่ 205) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานควบคุมแสตมป (สุรา) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานการตรวจสอบ  ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศตามสัญญาจางพิมพ   ตรวจสอบ   ตรวจ

นับแสตมปที่ผูรับจางพิมพนํามาสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะแสตมป ตามกฎกระทรวงฯ ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ   

ตรวจสอบการจายและรบัแสตมปที่โรงงานไพนําไปพิมพแกไขบนดวงแสตมป   ตรวจสอบเอกสารการสงแสตมปจากผูรับจางพิมพแสตมปนํามารวบรวม

เพื่อปดงวด   เมื่อผูรับจางพิมพแสตมปสงแสตมปครบถวนตามสัญญาจางพิมพ   แจงสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ   ควบคุมการจัดสงแสตมปสาย

ภาคเหนือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามงวดการสงแสตมป   ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 1  พรอมบันทึกบัญชีประจําวัน  

และจัดทํารายงานงบเดือน  จายแสตมปหมวดสุราใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  ตรวจสอบการรับคนืแสตมปหมวดสุราที่หมดความจําเปนในการใชหรือ

เกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจรับแสตมปหมวดสุราจากผูรับจางพิมพใหถูกตองครบถวนตามเอกสารการนําสงและตาม

สัญญาจางพิมพแสตมปใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ     จัดทําบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯการจางพิมพแสตมป   

เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ   ตรวจสอบและตรวจนับแสตมปหมวดสุราที่นําสงโดยผูรับจางพิมพใหถูกตองกอนนําเขาบัญชี    ตรวจสอบ

รายละเอียดคุณสมบัติตางๆ    ของดวงแสตมปใหถูกตองครบถวนตามสัญญาจางพิมพ    จัดทําบันทึกการตรวจรับพัสดุการจางพิมพแสตมปเพื่อ

นําเขาบัญชี  เสนอบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อแจงจํานวนแสตมปชํารุดใหสวนบริหารการพัสดุดําเนินการแจงผูรับจางพิมพนําแสตมปมา

ทดแทน  จัดทําบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ    เพื่อขอรับแสตมปทดแทน    จัดทําเอกสารที่ผูรับจางพิมพแสตมปสงครบตามสัญญารวบรวม

นําเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อปดงวดสงใหสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ   ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 1 พรอมทั้ง

บันทึกบัญชีประจําวันและจัดทํารายงานงบเดือน     ควบคุมการเบิก-จายแสตมปหมวดสุรา     ตรวจสอบและรับคืนแสตมปหมวดสุราที่หมดความ

จําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจรับแสตมปหมวดสุราจากผูรับจางพิมพใหถูกตองครบถวนตามเอกสารการนําสงและตาม

สัญญาจางพิมพแสตมปใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ    จัดทําบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯการจางพิมพ

แสตมป     เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ    ตรวจสอบและตรวจนับแสตมปหมวดสุราที่นําสงโดยผูรับจางพิมพกอนนําเขาบัญชี  ตรวจสอบ

รายละเอียดคุณสมบัติตางๆ   ของดวงแสตมปใหถูกตองครบถวนตามสัญญาจางพิมพ   จัดทําบันทึกการตรวจรับพัสดุการจางพิมพแสตมป  เพื่อนําเขา

บัญชี   เสนอบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อแจงจํานวนแสตมปชํารุดใหสวนบริหารการพัสดุดําเนินการแจงผูรับจางพิมพนําแสตมปมา

ทดแทน  จัดทําบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อขอรับแสตมปทดแทน   จัดทําเอกสารที่ผูรับจางพิมพแสตมปสงครบตามสัญญารวบรวม

นําเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อปดงวดสงใหสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ   ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 1 พรอม

ทั้งบันทึกบัญชีประจําวัน   และจัดทํารายงานงบเดือน  ควบคุมการเบิก-จายแสตมปหมวดสุรา   ตรวจสอบและรับคืนแสตมปหมวดสุราที่หมดความ

จําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  5.2.2  งานบัญชีรับ-จายและรายงาน 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 208) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานบัญชีรับ-จายและรายงาน (สุรา)มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานการจัดทําบัญชีรับ- จายแสตมป  จัดทํารายงานสรุปผลการรับ- จายแสตมปประจําเดือน ตรวจสอบรายงานยอดแสตมปคงเหลือ

ประจําวันในคลังแสตมป 1 ใหถูกตองตรงกับบัญชี   จัดทํารายงานมูลคาแสตมปคงเหลือทุกสิ้นเดือน และทุกสิ้นป    จัดทําแผนปฏิบัติการและ

รายงานแผนทุกไตรมาส   จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   จัดทํางบประมาณรายจาย จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  สํารวจ

ตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปหมดความจําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ ้นป  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน     
 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรับ- จายแสตมป   จัดทํารายงานสรุปผลการรับ- จายแสตมป

ประจําเดือน  จัดทํารายงานยอดแสตมปคงเหลือประจําวันในคลังแสตมป 1 ใหถูกตองตรงกับบัญชี  จัดทํารายงานมูลคาแสตมปคงเหลือทุกสิ้นเดือน  

และทุกสิ้นป    จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน     จัดทํางบประมาณรายจาย       จัดทําทะเบียนครุภัณฑ  สํารวจตรวจสอบ

แสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความจําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 5.3  ฝายควบคุมและบริหารแสตมป 2   (อุตสาหกรรม)   

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 212) 
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   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายควบคุมและบริหารแสตมป 2  (อุตสาหกรรม) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ  ตรวจนับและเก็บรักษา

แสตมป จัดทําแผนงาน/โครงการ  ตรวจสอบ  ตรวจนับและการเก็บรักษาแสตมป กํากับดูแลการเสนอแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต   ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ   ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศ  ควบคุมกํากับ

ดูแลการตรวจสอบ   ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพแสตมปนําสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะแสตมปตามกฎกระทรวงฯ

ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ  ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุด  ควบคุมการจายและรับแสตมปที่นําไปจางโรงงานไพพิมพแกไขบนดวงแสตมป  

ควบคุมการจัดสงแสตมปสายภาคเหนือ  ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามงวดการสงแสตมป   ควบคุมการตรวจสอบเอกสารนําแสตมปเขา

บัญชี  ควบคุมการปดงวดแสตมปเมื่อสงครบตามสัญญา  ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 2  ใหถูกตองตรงกับบัญชีรับ-จายแสตมป พรอมบันทึก

บัญชีประจําวัน  และจัดทํารายงานงบเดือน  ควบคุมการตรวจรับแสตมปสงคืนจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุดและ

แสตมปที่หมดความจําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป    ควบคุมการเบิกจายแสตมปหมวดอุตสาหกรรม   ใหสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่  กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําบัญชีรับ-จายแสตมปหมวดอุตสาหกรรม   ควบคุมการจัดทํางบเดือนรับ-จายแสตมปและรายงานสรุปผล

การรับ-จายแสตมปประจําเดือน   กํากับดูแลการใชระบบ Computer Online แสตมปเครื่องปรับอากาศ   เปนกรรมการตรวจรับพัสดุการสั่งจางพิมพแสตมป  

และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 5.3.1  งานควบคุมแสตมป 
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 213) 

 

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานควบคุมแสตมป (อุตสาหกรรม) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ  ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจากโรงพิมพในประเทศและตางประเทศตามสัญญาจางพิมพ  

ตรวจสอบ  ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพนํามาสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะแสตมป  ตามกฎกระทรวงฯ ที่ระบุไวใน

สัญญาจางพิมพ    ตรวจสอบการจายและรับแสตมปที่โรงงานไพนําไปพิมพแกไขบนดวงแสตมป  ตรวจสอบเอกสารการสงแสตมปจากผูรับจางพิมพ

แสตมปนํามารวบรวมเพื่อปดงวด    เมื่อผูรับจางพิมพแสตมปสงแสตมปครบถวนตามสัญญาจางพิมพ  แจงสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ  ควบคุม
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การจัดสงแสตมปสายภาคเหนือ  ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามงวดการสงแสตมป  ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 2  พรอม

บันทึกบัญชีประจําวัน  และจัดทํารายงานงบเดือน  จายแสตมปหมวดอุตสาหกรรมใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  ตรวจสอบการรับคืนแสตมปหมวด

อุตสาหกรรมที่หมดความจําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจรับแสตมปหมวดอุตสาหกรรมจากผูรับจางพิมพใหถูกตองครบถวนตามเอกสารการนําและตาม

สัญญาจางพิมพแสตมปใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   จัดทําบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯการจางพิมพ

แสตมป   เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  ตรวจสอบและตรวจนับแสตมปหมวดอุตสาหกรรมที่นําสงโดยผูรับจางพิมพกอนนําเขาบัญชีตรวจสอบ

รายละเอียดคุณสมบัติตางๆ   ของดวงแสตมปใหถูกตองครบถวนตามสัญญาจางพิมพ   จัดทําบันทึกการตรวจรับพัสดุการจางพิมพแสตมปเพื่อนําเขาบัญชี 

เสนอบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อแจงจํานวนแสตมปชํารุดใหสวนบริหารการพัสดุดําเนินการแจงผูรับจางพิมพนําแสตมปมาทดแทน  จัดทํา

บันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  เพื่อขอรับแสตมปทดแทน  จัดทําเอกสารที่ผู ร ับจางพิมพแสตมปสงครบตามสัญญารวบรวมนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อปดงวด  สงใหสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป  2   พรอมทั้ง

บันทึกบัญชีประจําวัน     และจัดทํารายงานงบเดือน ควบคุมการเบิก-จายแสตมปหมวดอุตสาหกรรม  ตรวจสอบและรับคืนแสตมปหมวด

อุตสาหกรรมที่หมดความจําเปนในการใชหรือเกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  และปฏิบตัิงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน     

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจรับแสตมปหมวดอุตสาหกรรมจากผูรับจางพิมพใหถูกตองครบถวนตามเอกสารการนําสงและ

ตามสัญญาจางพิมพแสตมปใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  จัดทําบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจางพิมพ

แสตมป  เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  ตรวจสอบและตรวจนับแสตมปหมวดอุตสาหกรรมที่นําสงโดยผูรับจางพิมพแสตมปใหถูกตองกอน

นําเขาบัญชี   ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติตางๆของดวงแสตมปใหถูกตองครบถวนตามสัญญาจางพิมพ  จัดทําบันทึกการตรวจรับพัสดุการ

จางพิมพแสตมปเพื่อนําเขาบัญชีเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  ตรวจสอบแสตมปชํารุดแจงจํานวนแสตมปชํารุดสงสวนบริหารการพัสดุ
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ดําเนินการแจงผูรับจางพิมพแสตมปนําแสตมปมาทดแทน    จัดทําเอกสารที่ผูรับจางพิมพแสตมปสงครบตามสัญญารวบรวมนําเสนอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุฯเพื่อปดงวดสงใหสวนบริหารการพัสดุดําเนินการ   ตรวจสอบยอดแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 2  พรอมบันทึกบัญชีประจําวัน  

และจัดทํารายงาน งบเดือน  ควบคุมการเบิก-จายแสตมปหมวดอุตสาหกรรม  ตรวจสอบและรับคืนแสตมปหมวดอุตสาหกรรมที่หมดความจําเปน

ในการใชหรือเกิดการชํารุดจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตางๆ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.3.2  งานบัญชีรับ-จายและรายงาน 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    (ตําแหนงเลขที่ 216) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานบัญชีรับ-จายและรายงาน (อุตสาหกรรม) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานการจัดทําบัญชีรับ- จายแสตมป  จัดทํารายงานสรุปผลการรับ- จายแสตมปประจําเดือน ตรวจสอบรายงานยอด

แสตมปคงเหลือประจําวันในคลังแสตมป 2 ใหถูกตองตรงกับบัญชี   จัดทํารายงานมูลคาแสตมปคงเหลือทุกสิ ้นเดือน และทุกสิ ้นป    จัดทํา

แผนปฏิบัติการและรายงานแผนทุกไตรมาส   จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   จัดทํางบประมาณรายจาย จัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง  สํารวจตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปหมดความจําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป  และปฏิบัติงานอื่นๆ  

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน     
   

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรับ- จายแสตมป   จัดทํารายงานสรุปผลการรับ- จายแสตมปประจําเดือน  จัดทํารายงานยอดแสตมป

คงเหลือประจําวันในคลังแสตมป 2  ใหถูกตองตรงกับบัญชี  จัดทํารายงานมูลคาแสตมปคงเหลือทุกสิ้นเดือน  และทุกสิ้นป    จัดทํารายงานติดตาม

และประเมินผลการควบคุมภายใน     จัดทํางบประมาณรายจาย       จัดทําทะเบียนครุภัณฑ  สํารวจตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความ

จําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    
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  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรับ- จายแสตมป   จัดทํารายงานสรุปผลการรับ- จายแสตมปประจําเดือน  จัดทํารายงานยอดแสตมป

คงเหลือประจําวันในคลังแสตมป 2  ใหถูกตองตรงกับบัญชี  จัดทํารายงานมูลคาแสตมปคงเหลือทุกสิ้นเดือน  และทุกสิ้นป    จัดทํารายงานติดตาม

และประเมินผลการควบคุมภายใน     จัดทํางบประมาณรายจาย       จัดทําทะเบียนครุภัณฑ  สํารวจตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความ

จําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

6. สวนบริหารการพัสดุ   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 219) 
  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารการพัสดุ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในการ 

ดําเนินการวิเคราะห วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล การดําเนินการบริหารงานพัสดุ การบริหารสัญญา การจัดหา-จัดสงแบบพิมพ ใหสวนราชการ

ในสังกัดกรมสรรพสามิต การจัดทําบัญชีพัสดุ-ทะเบียนครุภัณฑและสินทรัพยของทางราชการ การจัดทํารายการสินทรัพย ตัดจําหนาย โอน  รับโอน แกไข

รายการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยผานระบบการบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  การดําเนินการในระบบการบริหารการเงินภาครัฐสู

ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ    การใช-ซอมบํารุงเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ  การลดการใชพลังงาน และปรับปรุงสถานที่

ทํางานใหเหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและพอเพียง  การจําหนายพัสดุ ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพไมสามารถใชในราชการไดอีกตอไป การจัดการดานการ

สาธารณูปโภค  งานสุขอนามัย ภายในสวนกลาง    งานที่ราชพัสดุ ที่อยูในความครอบครองของกรมสรรพสามิต  วิเคราะห วางแผน พัฒนาระบบการ

ทํางาน ความตองการใชสินทรัพย ใหงาย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

6.1 ฝายบริหารงานพัสดุ   

ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 220) 
  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารงานพัสดุ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางกํากับและวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑดูแล การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจางตามระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549  และที่

เกี่ยวของ จัดทําแผนการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง เมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําป ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล วางแผน การบริหารสัญญา การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวของในระบบการบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  การจัดหาแบบพิมพใหเหมาะสม พอเพียงกับ

การใชงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค การดําเนินการจัดหาและการใชพัสดุใหเหมาะสม ประหยัด พอเพียง และทันเวลา การซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ

ครุภัณฑและทรัพยสินของราชการ ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติ  การจัดซื้อ-จัดจาง ดําเนินการตอบขอหารือแกหนวยงานภายนอก-ภายในที่

เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
  

 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549  วิเคราะหจัดทําขอมูล สถิติ การใชพัสดุประจําปเปนขอมูลในการ

จัดหาตอไป วางแผน วิเคราะห การจัดหาแบบพิมพ พัสดุใหพอเพียงกับปริมาณการใชของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ใหทันเวลาและเปนไปดวย

ความประหยัด ดําเนินการจัดทําขอมูลใบสั่งซื้อ สั่งจาง ผานระบบบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  จัดทําทะเบียน สถิติขอมูลการซื้อ 

การจางสําหรับจัดทํารายงาน  ดําเนินการจัดทําขอมูลหลักผูขาย สรางขอมูลหลักฐานดานงานพัสดุ ผานระบบบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส   

(GFMIS)  จัดหาแบบพิมพทําบัญชี-ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑใชในราชการ ดําเนินการบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ-อุปกรณไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ใหมี

สภาพการใชงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

6.2  ฝายบริหารจัดการสินทรัพย     

ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 227) 
  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารจัดการสินทรัพย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชรถยนตเพื่อใหบริการในสวนกลางผานระบบการจองรถยนต   (E-office)   วางแผน วิเคราะห หามาตรการประหยัดพลังงาน

ใหเหมาะสม  การตรวจสภาพ ซอมบํารุงรถยนตใหใชงานไดดีอยูเสมอ  การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดของสถานที่  งานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ วาง
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แผนการเก็บรักษา จัดสงแบบพิมพของทางราชการใหสวนราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต การตรวจสอบ การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบ การจัดทํารายการสินทรัพย   ตัดจําหนาย  โอน รับโอน แกไขรายการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ดําเนินการผานระบบการบริหารการเงินภาครัฐ

ระบบอิเล็กทรอนิกส   (GFMIS)   วางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน และสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน  ควบคุม วางแผน กําหนดความตองการสินทรัพย  และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน    
  

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

วิธีการทางพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  วางแผน การดําเนินการเกี่ยวกับดานความปลอดภัย ความสะอาดภายในบริเวณกรมดําเนินการ

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง ควบคุม กํากับ ดูแลแผนงานที่ไดรับนโยบาย วางแผน วิเคราะห ประเมินผลงาน และรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ได

ดําเนินการ  จัดทํารายงาน ควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน วางแผน กําหนดความตองการสินทรัพย และปฏิบัติงานอื่นๆ  

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
  

 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่สําหรับเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ที่ไดจัดหาและสงคืนมาเก็บรักษาตาม

ระเบียบ  ตรวจสอบ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการดานพลังงานดานการสาธารณูปโภค  ติดตามจัดทําสถิติ การใชรถยนตใหเปนไปตามระเบียบการใช

รถราชการผานทางระบบการจองรถยนต  (E -office)  ดําเนินการตรวจสอบสภาพ ซอมแซมรถยนตใหสามารถใชงานไดดีดวยความประหยัดและคุมคา ชวย

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดซื้อรถยนต ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ในอาคารใหใชประโยชนอยางคุมคา เปนระเบียบและประหยัด 

ดําเนินการจัดทําทะเบียนครุภัณฑใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน ดําเนินการลางพัก ตัดจําหนาย โอน รับโอน รับบริจาค แกไขรายการสินทรัพย คิดคา

เสื่อมเกี่ยวกับรายการสินทรัพยผานระบบการบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)   การดําเนินการจัดเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑให

เหมาะสมไมเกิดความเสียหาย การดําเนินการซอมบํารุงพัสดุครุภัณฑที่สามารถซอมได ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑประจําป จําหนายออกจากบัญชี 

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล    มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  1. ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของกรม 

  2. ดําเนินการเกี่ยวกบัการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและลูกจางของกรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกรมสรรพสามิตใหมี

ศักยภาพและสมรรถนะตามที่กําหนดไวในแตละสายงาน รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บภาษีของกรม 

  3. ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการบริหารองคความรู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 4. ศึกษา วิเคราะห เพื่อการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใหกําลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม 

 5. ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงการกําหนดงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังกรมสรรพสามิตใหเหมาะสม สอดคลองกับบทบาท ภารกิจของ

หนวยงาน 

 6. ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนและกําหนดหลกัเกณฑตลอดจนการประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลขององคกร 

 7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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การแบงงานภายใน  

  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 6 สวน ดังนี้ 

  1. ฝายอํานวยการ 

   - งานบริหารทั่วไป 

   - งานโสตทัศนูปกรณ 
  2. สวนอัตรากําลังและระบบงาน 
   - ฝายโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 

   - ฝายวางแผนและบริหารกําลังคน 

   - ฝายบริหารพนักงานราชการและลูกจาง 

  3. สวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง 

   - ฝายสรรหา  

   - ฝายบรรจุและแตงตั้ง 

   - ฝายบริหารระบบบัญชีถือจาย 

  4. สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   - ฝายขอมูลบุคคลและบําเหน็จความชอบ 

   - ฝายวิชาการทรัพยากรบุคคล 

   - ฝายสวัสดิการ 
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  5. สวนวินัยและจริยธรรม 

   - ฝายวินัย 1 

   - ฝายวินัย 2 

 

  6. สวนบริหารงานฝกอบรม 

   - ฝายฝกอบรม 1 

   - ฝายฝกอบรม 2 

  7. สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   - ฝายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   - ฝายนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
1. ฝายอํานวยการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
  - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ และงานโสตทัศนูปกรณของสํานัก ใหมีประสิทธิภาพ 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในสาํนัก 

- เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเกีย่วกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ  

งานในหนาที่และงานอื่น ๆ ซึ่งไมอยูในหนาที่ของหนวยงานใด 

  - นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) มาใชในการบริหารงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  - จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก  

  - ติดตาม เรงรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของสวนตาง ๆ ในสํานัก 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสํานัก  

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการอบรม/สัมมนา 

  - ประสานงานและใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตางๆ ในสํานัก และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

ฝายอํานวยการ  มีการแบงงานภายในออกเปน 2 งาน ดังนี้ 
 

 1.1 งานบรหิารทั่วไป 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสํานักใหมีประสิทธิภาพ 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในสาํนัก 

- เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเกีย่วกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน

ในหนาที่และงานอื่น ๆ ซึ่งไมอยูในหนาที่ของหนวยงานใด 

  - นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) มาใชในการบริหารงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  - จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก  

  - ติดตาม เรงรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของสวนตาง ๆ ในสํานัก 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสํานัก  

  - ประสานงานและใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตางๆ ในสํานัก และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
 1.2 งานโสตทัศนูปกรณ 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการอบรม/สัมมนา 

  - อัดเทปการบรรยายการฝกอบรม/สัมมนา 

  - ถายวิดีโอ บันทึกภาพการฝกอบรม/สัมมนา 

   - จัดทํา ออกแบบปกเอกสาร ปายชื่อผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร โปสเตอร ประกอบการอบรม/สัมมนา 
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  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 
 

2. สวนอัตรากําลังและระบบงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการกําหนดงานและจัดกรอบอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ใหเหมาะสม  

และสอดคลองกับการแบงสวนราชการในกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหกําลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม 

สอดคลองกบัการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ศึกษา วิเคราะห หนาที่ความรับผิดชอบของทุกหนวยงานเพื่อการประเมินคางานสําหรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.มอบอํานาจ 

  - ดําเนินการเพื่อจัดเตรียมการคัดเลือกบุคคล และการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกสายงาน 
  - ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจูงใจพัฒนาและรักษาไวซึ่งผูปฏิบัติงานที่มีทักษะ 

หรือสมรรถนะสูง 

  - รวมเปนคณะทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
สวนอัตรากําลังและระบบงาน มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย  ดังนี้ 
 

  2.1 ฝายโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง มีหนาที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  - ศึกษา วิเคราะหการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะหการแบงงานภายในพรอมการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของทุกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต 
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  - ศึกษา วิเคราะหการจัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการทุกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะหตําแหนงและสายงานตาง ๆ เกี่ยวกับการจําแนกตําแหนงตาม พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนใหม 

- ศึกษา วิเคราะห เพื่อดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในระดับตาง ๆ ของขาราชการในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลอง

กับปริมาณงานและสภาพการณในปจจุบัน 

  - ดําเนินการประเมินผลงานบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆ 

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัด 

กรมสรรพสามิต 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 2.2 ฝายวางแผนและบริหารกําลังคน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห ปริมาณงาน ลักษณะงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อกําหนดอัตรากําลังในหนวยงานตางๆ  

ใหเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต และรองรับกบัสภาพการณปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- ศึกษา วิเคราะห วางแผนกําลังคนใหสอดคลองกบัแผนงานและนโยบาย เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานอัตรากําลังหนวยงานในหนวยงาน

ตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและรองรับกับสภาพการณที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ เชน การดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามแนวทาง HR Scorecard และรับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ  

 - การดําเนินการตามระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) และการปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล 

  - ดําเนินการประเมินผลงานบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆ 

- ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัด

กรมสรรพสามิต 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.3 ฝายบริหารพนักงานราชการและลูกจาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดกรอบโครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบ และอัตรากําลังพนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะหเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ และลูกจางใหเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน และสภาพงานที่แทจริง 

  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทํา ปรับปรุงหรือแกไขหลกัเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ  

อัตรา คาจาง พนักงานราชการ ลูกจาง พรอมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

  - จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลรายละเอยีดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการและลูกจาง  

  - ศึกษา วิเคราะห วางแผนกําลังคนเกีย่วกับพนักงานราชการ และลูกจางใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบาย ในหนวยงานตาง ๆ ให

เหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและนโยบายกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะหเพื่อดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ และลูกจางในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลอง 

กับปริมาณงานและสภาพการณในปจจุบัน 
- ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัด

กรมสรรพสามิต  

  - ดําเนินการประเมินผลงานบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆ 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. สวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการสรรหา การบรรจุและ 

การแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมสรรพสามิต  

  - ดําเนินการจัดทําคําสั่งกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ ตามที่ตัวบทกฎหมายกําหนด  

  - ดําเนินการวางแผนการทํางาน (Action Plan) ใหเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงคของสวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ใหสอดคลอง 
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กับนโยบาย/ยุทธศาสตรที่กรมกําหนด  

- พัฒนาระเบียบกฎเกณฑ กระบวนการสรรหา บรรจุและแตงตั้งใหทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับบริบทใหมในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มุงเนนการสรรหาในระบบเปด  
- นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในระบบการสรรหาคัดเลือกในทุกกระบวนการ เพื่อใหไดคนเกงคนดีเขาสูระบบราชการและรักษา

ขาราชการที่มีคุณภาพไวในระบบราชการ   

- การนําระบบสมรรถนะ Competency มาใชในการสรรหาคัดเลอืกบุคคลสําหรับตําแหนงแรกบรรจุ และการคัดเลือกเพื่อเลือ่นระดับ

ตําแหนงสงูขึ้นเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลกําหนดใหเปนรูปธรรม ชัดเจน   

  - กําหนดเสนทางความกาวหนาในหนาที่ราชการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงบริหารสงูในอนาคตตอไปได  

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   
สวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 

 3.1 ฝายสรรหา   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อนําเสนอการปรับปรุงหรือแกไขหลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการสรรหา และการกําหนดแผนการสรรหา 

  - กํากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหา พรอมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่กําหนด ไดแก การ

สอบแขงขัน และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การรับและใหโอน ตาม Action Plan ที่กําหนด และการบรรจุ

กลับเขารับราชการ 

  - ดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติในสวน 

ที่เกี่ยวของ 

  - ดําเนินการตรวจสอบ การทําสัญญาจาง และคําสั่งจางพนักงานราชการ 

  - ควบคุมและติดตามผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น  



147 
 

  - ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งการบริหารงานบุคคลตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสรรพสามิตภาค  

  - การดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต  

  - ศึกษา และนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับใชในกระบวนการสรรหาบุคคล  

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนในเรื่องตางๆ  

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการสรรหา ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 3.2 ฝายบรรจุและแตงตั้ง   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

                   - การศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อนําเสนอการปรับปรุงหรอืแกไขหลกัเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการ 
  - ดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง การลาออกของขาราชการและลูกจาง รวมถึงการปรับระดับชั้นลูกจางประจํา 

  - การขออนุมัติตัวบุคคลไปกระทรวงการคลังเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการในตําแหนงประเภทวิชาการเชี่ยวชาญ 
  - เสนอแนวทางการคัดเลือกขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการตน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
  - ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารขอมูลบุคคล ประวัติการรับราชการเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาการดํารงตําแหนง 

ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ประวัติทางวินัยสําหรับใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนและแตงตั้งขาราชการตําแหนง

ประเภทอํานวยการตน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบไปกระทรวงการคลัง 

  - ดําเนินการตรวจสอบและติดตามแผนงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
และดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย 
  - ศึกษา และเสนอแนวปฏบิัติในการบริหารบุคคลเกีย่วกับการยายขาราชการ 

  - บริหารและควบคุมตําแหนงวางขาราชการเพื่อรองรับการสรรหา การคัดเลือก และยุบเลิกเพื่อกําหนดตําแหนงสูงขึ้น 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 

  - ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง ประสานงานกับสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานภายในและภายนอก 
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  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 3.3 ฝายบริหารระบบบัญชีถือจาย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                    

   - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานระบบการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําตามแผนปฏิบัติงานประจําของทุกปงบประมาณ เพื่อ

สนองตอบตอสิทธิประโยชน และผลตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกขาราชการและลูกจาง ไดแก การบริหารการเบิกจายตรง (ตามระบบ GFMIS) 

                 - ศึกษา วิเคราะหเกี ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาราชการและลูกจาง ที่มีผลกระทบตอการจายเงินเดือน คาจางในระบบ 

ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับระบบสํานักบริหารการคลังและรายได 
                   - การประเมินและติดตามรายงานผลตอกรมบัญชีกลาง  เพื่อใหการประมวลผลของระบบบริหารบัญชีถือจายตรวจสอบถูกตองตรงกับ

ขอเท็จจริง 
  - ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลบุคคลตามโครงการจายตรงเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 
  - การจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา 
  - ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับระบบบัญชีถือจาย ประสานงานกับสํานักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง และหนวยงานภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

                   - จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบําเหน็จบํานาญในระบบคอมพิวเตอรและแฟมประวัติบุคคล 

  - ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา 

  - จัดสรรเงินรางวัลประจําป 
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                   - ดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด เงินทดแทน เงินทําขวัญ

ของขาราชการ และลูกจางประจํา 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบําเหน็จขาราชการ (กบข.) และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทตามระเบียบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 

                   - การจัดทําบัตรประจําตัวประเภทตาง ๆ ไดแก บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  

2527 บัตรพิทักษเสรีชน และบัตรเหรียญชายแดน 

  - จัดทําฐานขอมูลบุคคลภาครัฐสําหรับจายตรงคารักษาพยาบาล 

                   - ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของกรม 

                   - ศึกษา วิเคราะห นําเสนอและปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตรของกรมในและการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายของ

กรมและรัฐบาลตามวาระแหงชาติ 
                   - ศึกษา วิเคราะห ขอมูลบุคคลเพื่อวางแผน ปรับปรุงแกไขการบริหารคาตอบแทนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพิจารณาความดี 

ความชอบของบุคลากร 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการนําระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) ไปประกอบการบริหารคาตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะของ

บุคลากร 
  - ศึกษา วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุง วางแผนและพัฒนาสวัสดิการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของกรมและสภาพการณ 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 

                   - บริการขอมูลบุคคลเพื่อการบริหาร และเผยแพรประชาสัมพันธระบบการบริหารงานบุคคล เชน จัดทําขอมูลบุคคล ระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ในระบบ Internet  จัดทําหนังสือรับรองประเภทตางๆ ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมที่เปนประโยชนและสวัสดิการของกรม

และหนวยงานอื่นๆ ใหทราบทั้งทาง Internet และแผนพับ 
  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับขอมูลบุคคล และสวัสดิการ 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล   มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 4.1. ฝายขอมูลบุคคลและบําเหน็จความชอบ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
  - ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลบุคคลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อประโยชนตอการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

                   - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานราชการ 
  - การพิจารณาความดี ความชอบของขาราชการ ไดแก การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา การเลื่อนขั้น

คาตอบแทนของพนกังานราชการ และการจัดสรรเงินรางวัลประจําป 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  - กํากับดูแลการลาทุกประเภทตามระเบียบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 

                    - การขอรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ ของขาราชการ  การขอรับบําเหน็จลูกจางประจํา และบําเหน็จตกทอดตลอดจนการขอรับ 

เงินทดแทน หรือเงินทําขวัญของขาราชการและลูกจาง ฯลฯ 

                    - การจัดทําบัตรประจําตัวประเภทตาง ๆ ไดแก บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  

2527 บัตรพิทักษเสรีชน และบัตรเหรียญชายแดน 

  - จัดทําฐานขอมูลบุคคลภาครัฐสําหรับจายตรงคารักษาพยาบาล 

  - การดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบําเหน็จขาราชการ (กบข.) และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลกูจางประจํา (กสจ.) 

  - จัดทําหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบําเหน็จบํานาญ 

  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อการพัฒนาและการดําเนินการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลบุคคลเพื่อนํามาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลและ

ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรขององคกรและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

  - จัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารงานบุคคล 
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  - การจัดทําสื่อ เผยแพร ประชาสัมพันธระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยผานเครือขาย Internet และ Intranet 

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับขอมูลบุคคล และบําเหน็จความชอบ 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4.2. ฝายวิชาการทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อนําเสนอการปรับปรุงหรือแกไขหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล 

  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อนําระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานแนวใหมมา

ปรับใหสอดคลองกับทิศทางนโยบายของกรม 

                   - ศึกษา วิเคราะห เพื่อการดําเนินการตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับการมุงเนนทรัพยากรบุคคลและสวนอื่นๆ ที่

เกี่ยวของตามนโยบายของรัฐบาลและวาระแหงชาติ 
                    - ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของ กรม 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการนําระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) ไปประกอบการบริหารคาตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะของ

บุคลากร 
  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับวชิาการทรัพยากรบุคคล 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 4.3. ฝายสวัสดิการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห และวางแผนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนงานนโยบายของกรม คณะกรรมการสวัสดิการกรม

และระเบียบที่เกี่ยวของ  

  - ศึกษาและพัฒนาขบวนการดําเนินการโครงการสวัสดิการตาง ๆ โดยการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใช   

  - ศึกษา และปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิการของกรมใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามความคืบหนา หรือผลสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 
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  - ดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

  - รายงานผลการดําเนินกิจกรรมสวัสดิการใหกรม และคณะกรรมการสวัสดิการกรมทราบ 

  - ติดตอประสานงานและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปญหากับบุคคล/หนวยงาน ผูรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการภายนอกหนวยงาน 

  - การเขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

- ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมที่เปนประโยชนและสวัสดิการของกรมและหนวยงานอื่นๆ ใหบุคลากรกรมไดรับทราบทั่วกัน   

- ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติกับผูรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
5. สวนวินัยและจริยธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด 

  - พิจารณาและใหความเห็นในขอกฎหมายเกี่ยวกบัเรื่องทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 

                    - ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง มีวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม และการรักษาจรรยาขาราชการ 

  - การจัดทําสถิติและประวัติขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัย 

  - ศึกษา วิเคราะห สาเหตุการกระทําผิด และหามาตรการลดผูกระทําผิดทางวินัยและผูกระทําผดิทางละเมิด 

  - ดําเนินการจัดทําคูมือหรือเอกสารเผยแพรความรูทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 

  - การพิจารณาคัดเลือกขาราชการและลูกจางดีเดนประจําป 

  - ประสานงาน และ/หรือปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย และจริยธรรม 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สวนวินัยและจริยธรรม มีการแบงงานภายในออกเปน 2 ฝาย ดังนี้ 

 5.1 ฝายวินยั 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - พิจารณาขอรองเรียน กลาวหา บัตรสนเทห การรองทุกข และการรองขอความเปนธรรม 

  - ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย และดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

  - ดําเนินการตรวจสํานวนการสืบสวน และสอบสวน 

  - ดําเนินการตรวจสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

  - ใหความเห็นในขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 

  - ดําเนินการจัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 

  - การรายงานการลงโทษทางวินัย และจัดทําสถิติและประวัติขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัย 

  - ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการและลูกจาง มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และการรักษาจรรยาขาราชการ 

  - วิเคราะหสาเหตุการกระทําความผิดทางวินัย ละเมิด และมูลเหตุแหงการรองทุกข รองเรียน เพื่อหามาตรการลดผูกระทําผิดทางวินัยและละเมิด 

  - ดําเนินการจัดทําคูมือ เอกสารเผยแพรความรูทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด 

  - การพิจารณาคัดเลือกขาราชการและลูกจางดีเดนประจําป 

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับเรือ่งวินัยและจริยธรรม 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 5.1 ฝายวินยั 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - พิจารณาขอรองเรียน กลาวหา บัตรสนเทห การรองทุกข และการรองขอความเปนธรรม 
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  - ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย และจัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 

  - การรายงานการลงโทษทางวินัย และจัดทําสถิติและประวัติขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัย 

  - ดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

  - ดําเนินการตรวจสํานวนการสืบสวน สอบสวน 

  - ดําเนินการตรวจสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

  - ใหความเห็นในขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 

  - ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการและลกูจาง มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และการรักษาจรรยาขาราชการ 

  - วิเคราะหสาเหตุการกระทําความผิดทางวินัย ละเมิด และมูลเหตุแหงการรองทุกข รองเรียน เพื่อหามาตรการลดผูกระทําผิดทางวินัยและละเมิด 

  - ดําเนินการจัดทําคูมือ เอกสารเผยแพรความรูทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด 

  - การพิจารณาคัดเลือกขาราชการและลูกจางดีเดนประจําป 

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับเรือ่งวินัยและจรยิธรรม 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

6. สวนบริหารงานฝกอบรม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

                   - บริหารจัดการดานการพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมสรรพสามิตดวยการฝกอบรม/สัมมนา รวมถึงการพัฒนาใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพสูง มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ สามารถตอบสนองตอเปาหมาย

และยุทธศาสตรขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                    - ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) รวมทั้งแผนการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล  

(Competency-Based Development) ใหบรรลุตามเปาประสงคและตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว 

                    - ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีของกรมใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองใน

ภาพลักษณและบทบาทหนาที่ของกรม เพื่อกอใหเกิดความรวมมือที่ดีระหวางบุคคล องคกร ชุมชน และสังคมแวดลอมโดยรวม 
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                    - เปนหนวยงานกลางในการบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม รวมถึง ประสานงานเครือขายในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลกับหนวยงานภายนอก เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต 

  - ปฏิบัติงานรวมกับและ/หรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการฝกอบรม/สัมมนา รวมถึงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
สวนบริหารงานฝกอบรม มีการแบงงานภายในออกเปน  2 ฝาย ดังนี้ 

 6.1  ฝายฝกอบรม 1  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

                    - บริหารจัดการและรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการ หลักสูตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับภารกิจและหนาที่หลัก

ของกรมสรรพสามิต  

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการฝกอบรม/สัมมนา รวมถึงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 6.2  ฝายฝกอบรม 2  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

- บริหารจัดการและรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการ หลักสูตรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ

ทั่วไปที่จะชวยสนับสนุนภารกิจของกรม รวมถึงการจัดประชุม/สัมมนาผูบริหารของกรม  

  - ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการฝกอบรม/สัมมนา รวมถึงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

7. สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตใหมีประสิทธิภาพและกาวสูองคกรแหงการเรียนรู 
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  - ศึกษา คนควา วิเคราะห เพื่อหาความจําเปนและรูปแบบการเรียนรูใหมๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และกาวไปสู 

การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

  - กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 

  - พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิตโดยการเรียนรูผานการสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส เชน การจัดการ

ความรู (Knowledge management) การเรียนรูดวยสื่ออิเลคทรอนิกส (e-Learning) บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) 

  - พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยระบบสารสนเทศ เชน โครงการเกี่ยวกับความรูดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศหลักสูตรเสริมอื่น ๆ และติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 

  - เสนอนโยบาย จัดทําแผน ดําเนินการ สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการไดรับการพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณที่จําเปน 

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาตอในทุกระดับการศึกษา และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโทและเอกในและตางประเทศ 

                    - ศึกษา วเิคราะห และปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินสมรรถนะ(Competency) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางเครือขายการเรียนรู 

  -  ศึกษา คนควา พัฒนา และจัดทําเอกสาร รวมทั้งสื่อประกอบการเรียนรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูภายในองคกร 

  -  กําหนดเกณฑและมาตรฐานการฝกอบรม รวมถึงวิธีการเพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความคุมคาและประโยชน 

สูงสุดของทรัพยากรบุคคลและองคกรโดยรวม 
  -  ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการแบงงานภายในออกเปน 2  ฝาย ดังนี้ 

 7.1 ฝายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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                    - เสนอนโยบายพรอมจัดทําแผนดําเนินการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โท  เอก  

ทั้งในและตางประเทศ 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตใหมีประสิทธิภาพและกาวสูองคกรแหงการเรียนรู 
 
  - ศึกษา วิเคราะห ปญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่นําไปใชงานไดอยางเปนรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพ 

  - ศึกษา คนควา วิเคราะหเพื่อหาความจําเปนและรูปแบบการเรียนเพื่อพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับงานของกรมสรรพสามิต 

  - จัดตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง กรมสรรพสามิต 

- สรางเครือขายการเรียนรูใหครอบคลมุและทั่วถึงทั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางของกรมสรรพสามิต  

- นําสื่อเทคโนโลยีมาใชใหตรงกับกลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนา รวมทั้งเสริมความรูในเรื่องที่เกี่ยวของในเรื่องที่ควรทราบ เพื่อใหบุคลากร

ของกรมสรรพสามิตมีความรูเทาทันกับยุคสมัยที่เปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอมปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

  - พัฒนาสื่อประกอบการเรียนรูเพื่อประยุกตใชใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงและชัดเจน 

                    - ศึกษา วเิคราะห และปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินสมรรถนะ(Competency) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 7.2  ฝายนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  - จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการฝกอบรมและสรางเครือขายแหงการเรียนรู  

                   - นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) มาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

พรอมกับบูรณาการขอมูลของระบบงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันได 
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- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดหาอุปกรณ และกําหนดนโยบาย

ความปลอดภัยขอมูลบุคคล 

                    - สรางสภาพแวดลอมและกระบวนการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการ

เรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร 

- พัฒนาบทเรียนบนเครือขาย (Web-Based Courseware) ซึ่งจัดใหบริการเรียนผานเครือขายอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต (e-Learning) 

ของกรมสรรพสามิต 
- พัฒนาทรัพยากรการเรียนรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ชุดสื่อประสม เพื่อใชเปนสื่อประกอบการสอนและสื่อเสรมิการเรียนรู 

- ศึกษาและประสานกับหนวยงานตางๆ ดําเนินงานการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต (Long-Life Learning Resource Center) ใน

รูปแบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส 

- ถายทอดองคความรูและทักษะใหมๆ ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ดวยการจัดฝกอบรมใหแกขาราชการ พนักงานและลูกจาง   
เชน คอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ 

  - ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมา 

 
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแผนงาน/โครงการ และแผนทรัพยากร

บุคคล โดยการวินิจฉัย สั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชา ในฝายอํานวยการ สวนอัตรากําลังและระบบงาน สวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล สวนวินัยและ

จริยธรรม สวนบริหารงานฝกอบรม และสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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1. ฝายอํานวยการ   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 233)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงาน ในงานบริหารทั่วไป และงานโสตทัศนูปกรณของสํานัก เกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ – สงหนังสือ ลงทะเบียน เวียน เก็บหนังสือราชการ ราง

โตตอบหนังสือ และงานพิมพ การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ตรวจสอบความสะอาดและความพรอมของอาคารสถานที่ฝกอบรม อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ

โครงการฝกอบรมและศูนยฝกอบรม ตลอดจนอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกผูเขารับการฝกอบรม ดําเนินการตั้งงบประมาณประจําป ติดตอประสานงาน

กับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตาง ๆ ในสํานัก การจัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และงานอื่น ๆ ซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  1.1  งานบริหารทั่วไป 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (ตําแหนงเลขที่ 234)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงาน ในงานสารบรรณของสํานัก รับ - สงหนังสือลงทะเบียน เวียน เก็บหนังสือราชการรางโตตอบหนังสือและงานพิมพ การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ 

ดําเนินการตั้งงบประมาณประจําป การจัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และงานอื่น ๆ ซึ่งไม

อยูในหนาที่ของหนวยงานใด ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตาง ๆ ในสํานัก และปฏิบัติงานอื่น 

ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานัก การรับ–สงหนังสือ รางโตตอบหนังสือ เก็บรักษาหนังสือ

ราชการเวียนหนังสือ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ การจัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล และตรวจทานหนังสือ ตรวจสอบพัสดุประจําป เบิกจายพัสดุครุภัณฑและ

จัดทําทะเบียน จัดทํางบเดือนและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การบันทึกขอมูล การสั่งพิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ ตรวจสอบความถูกตอง
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ครบถวนของเอกสาร ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงาน ศึกษารายละเอียดจําแนกประเภทและกําหนดแบบของขอมูลที่บันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

สรางตารางแบบฟอรมงบเดือนและรายงานตาง ๆ ศึกษาโปรแกรมตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปน

ปจจุบันยิ่งขึ้น ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน การบันทึกขอมูลตาง ๆ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการ

บันทึกขอมูล ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม รวมเปนกรรมการควบคุมการปดแสตมปสุราที่นําเขามาใน

ราชอาณาจักร ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  1.2  งานโสตทัศนูปกรณ 

ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน (ตําแหนงเลขที่ 238)  

 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องโสตทัศนูปกรณและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรมสัมมนา การอัดเทปคําบรรยายการบันทึกภาพการฝกอบรม 

สัมมนา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบปกเอกสารการอบรมสัมมนา ออกแบบและจัดทําปายชื่อผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร โปสเตอร

ประกอบการอบรม/สัมมนา เขียนแผนใสประกอบคําบรรยาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล การสั่งพิมพขอมูล พิมพหนังสือราชการ เอกสาร ตําราเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบันทึกขอมูลทุก

ชนิดเกี่ยวกับการฝกอบรม ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่บันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร รายละเอียดของรหัสขอมูล ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน

แกไขขอมูลและงานพิมพตาง ๆ จัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมูกอนนํามาบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การสรางตาราง แบบฟอรมงบ
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เดือน และรายงานตาง ๆ ศึกษาโปรแกรมตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูลเพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น ใหคําปรึกษา 

แนะนํา ตอบปญหาในการใชงานดานการบันทึกขอมูล ชวยปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

 

2. สวนอัตรากําลังและระบบงาน เหน็ควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 241)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนอัตรากําลังและระบบงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

เกี่ยวกับการวิเคราะห วางแผนเพื่อจัดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบาย การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ ปรับปรุง

ระบบงาน การบริหารงานบุคคล การจัดกรอบการกําหนดตําแหนงขาราชการและลูกจาง การปรับระดับตําแหนงตาง ๆ ใหมีระดับสูงขึ้น ตลอดจน

ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกบุคคลในการประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  2.1  ฝายโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 242)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน การแบงสวนราชการ อัตรากําลังของทุกหนวยงานใน

กรมสรรพสามิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและรองรับกับสภาพงานที่เกิดขึ้นในอนาคต ศึกษา วิเคราะห เพื่อ

ดําเนินการขออนุมัติการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การปรับระดับตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลัง การเปลี่ยนแปลงสายงาน การตัดโอนตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนของขาราชการ ที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงานและคุณภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษา วิเคราะหและ

วางแผนเพื่อการพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบ
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ทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับ

การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆ  ตรวจสอบและวิเคราะหเพื่อประมวลผลขอมูลใน

เรื่องตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ  ศึกษาและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศึกษา วิเคราะห บทบาท ภารกิจตาง ๆ เพื่อขอรับการจัดสรรตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ

ความคิดเห็นในกรณีตาง ๆ เพื่อปรับปรุงงานดานอัตรากําลังและระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่

และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 

มติ ก.พ. และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหเพื่อปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและการแบงงาน

ภายใน ระบบงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และอัตรากําลังขาราชการในสังกัดกรมสรรพสามิตใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและ

รองรับกับสภาพการณที่เกิดขึ้นในอนาคตตามแนวนโยบายภาครัฐแนวใหม  ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตาง ๆ  ศึกษา วิเคราะหและวางแผนเพื่อการพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecard) ศึกษา วิเคราะหเพื่อดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลัง การเปลี่ยนแปลงสายงาน การตัดโอนตําแหนงและ

อัตราเงินเดือนของขาราชการ ที่อยูในความรับผิดชอบในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานและสภาพการณในปจจุบัน ศึกษา 

วิเคราะห บทบาท ภารกิจตาง ๆ เพื่อขอรับการจัดสรรตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.พ.มอบ

อํานาจ ดําเนินการประเมินบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆ เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ 

ที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. 

และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
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  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหเพื่อปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและการแบงงานภายใน 

ระบบงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และอัตรากําลังขาราชการในสังกัดกรมสรรพสามิตใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและรองรับกับ

สภาพการณที่เกิดขึ้นในอนาคตตามแนวนโยบายภาครัฐแนวใหม  ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  

ศึกษา วิเคราะหและวางแผนเพื่อการพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

แผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ศึกษา วิเคราะห

เพื่อดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลัง การเปลี่ยนแปลงสายงาน การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการ ที่อยูใน

ความรับผิดชอบในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานและสภาพการณในปจจุบัน ศึกษา วิเคราะห บทบาท ภารกิจตาง ๆ เพื่อขอรับ

การจัดสรรตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุ  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ ดําเนินการประเมินบุคคลใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการในสายงานตาง ๆใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. 

และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

      2.2  ฝายวางแผนและบริหารกําลังคน 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 245) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวางแผนและบริหารกําลังคน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ปริมาณงาน ลักษณะงานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อวางแผนกําหนด

อัตรากําลังในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณ แผนงานและนโยบายกรมสรรพสามิต และรองรับกับสภาพการณปจจุบัน และที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ เชน การติดตามและการจัดทําแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธตาม ระบบ 

HR Scorcard การดําเนินการตามระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ ดําเนินการ

ประเมินบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับ การวางแผนและการบริหารกําลังคน ตามกฎระเบียบและวิธี

ปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัดกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 



164 
 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ปริมาณงาน ลักษณะงานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดกรม

สรรพสามิต เพื่อวางแผนกําหนดอัตรากําลังในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณ แผนงาน/นโยบายกรมสรรพสามิต และรองรับกับ

สภาพการณปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ เชน การติดตามและการจัดทําแผนการ

บริหารงานเชิงกลยุทธตาม ระบบ HR Scorcard การดําเนินการตามระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ ดําเนินการประเมินบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับ การวางแผนและการบริหาร

กําลังคน ตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัดกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่ตองใชงานของสวนอัตรากําลังและระบบงานโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร เชน จัดทํา

แบบฟอรม แผนภูมิ รวบรวมสถิติขอมูล และจัดทําบัญชีคูมือสรุปปริมาณงาน การจัดระบบเอกสารและขอมูล ตาง ๆ ชวยตรวจสอบเอกสาร การประเมิน

คุณสมบัติและผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ศึกษาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาชวยในการปฏิบัติงานหรือ

ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  2.3  ฝายบรหิารพนักงานราชการและลูกจาง 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 248) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารพนักงานราชการและลูกจาง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดกรอบโครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบ ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัดกรมสรรพสามิต ใหเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน และสภาพงานที่แทจริง ปรับปรุงหรือแกไขหลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ อัตราคาจาง พนักงานราชการ ลูกจาง พรอมทั้งวางแผนกําลังคนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
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และลูกจาง ใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบายที่กรมกําหนด ศึกษา วิเคราะหเพื่อดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ และลูกจาง

ในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานและสภาพการณในปจจุบัน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทําและพัฒนาฐานขอมูล

รายละเอียดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการและลูกจาง เพื่อใหเปนขอมูลปจจุบัน ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ 

ดําเนินการประเมินบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลแก

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัดกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดกรอบโครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบ ปรับปรุงการ

กําหนดตําแหนงพนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกรมสรรพสามิต ใหเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน และสภาพงานที่แทจริง ปรับปรุงหรือแกไข

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ อัตราคาจาง พนักงานราชการ ลูกจาง พรอมทั้งวางแผนกําลังคน

เกี่ยวกับพนักงานราชการ และลูกจาง ใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบายที่กรมกําหนด ศึกษา วิเคราะหเพื่อดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง

พนักงานราชการ และลูกจางในหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานและสภาพการณในปจจุบัน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลรายละเอียดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการและลูกจาง เพื่อใหเปนขอมูลปจจุบัน ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ตามที่ ก.พ.มอบอํานาจ ดําเนินการประเมินบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตาง ๆใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติดาน

การบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัดกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
3. สวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 251) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนสรรหา บรรจุและแตงตั้ง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

เกี่ยวกับการวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหา การบรรจุและแตงตั้ง ขาราชการ พนักงานราชการ และ
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ลูกจางของกรมสรรพสามิตใหเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงคตามนโยบาย ยุทธศาสตรที่กรมกําหนดเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงการมอบหมายและมอบ

อํานาจหนาที่ ตามที่บทกฎหมายกําหนด พัฒนาระเบียบกฎเกณฑ กระบวนการสรรหา บรรจุและแตงตั้งใหทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับ

บริบทใหมในการบริหารทรัพยากรบุคคล มุงเนนการสรรหาในระบบเปด นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการสรรหาคัดเลือกในทุก

กระบวนการ เพื่อใหไดคนเกงคนดีเขาสูระบบราชการและรักษาขาราชการที่มีคุณภาพไวในระบบราชการ การนําระบบสมรรถนะ Competency มาใชในการ

สรรหาคัดเลือกบุคคลสําหรับตําแหนงแรกบรรจุ และการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงสูงขึ้นเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล

กําหนดใหเปนรูปธรรม ชัดเจน  กําหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงบริหารระดับสูงในอนาคตตอไป ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําและ 

แกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  3.1  ฝายสรรหา  

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 252) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายสรรหา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อนําเสนอการปรับปรุงหรือแกไขหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสรรหา กําหนด

แผนการสรรหา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหา พรอมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่กําหนด ไดแก การสอบแขงขัน 

การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ดําเนินตรวจสอบ การทําสัญญาจาง และคําสั่งจางพนักงาน

ราชการ เปนคณะทํางานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติในสวนที่

เกี่ยวของ  ควบคุมและติดตามผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึ้น และการรับและใหโอนตาม Action Plan ที่

กําหนดไว และการบรรจุกลับเขารับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ศึกษา และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในกระบวนการ

สรรหาบุคคล การมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนในเรื่องตางๆ ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการสรรหา ทั้ง

หนวยงานภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
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  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการกําหนดแผนการดําเนินการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกบุคคล

เพื่อสรรหาบุคลากรโดยการรับสมัครระบบ E-Recruitment บรรจุเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ดําเนินตรวจสอบ การทําสัญญาจาง และ

คําสั่งจางพนักงานราชการ ดําเนินการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น วางแผน Action Plan ในการดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาโดย

การโอน การเลื่อนระดับควบหรือสูงกวาระดับควบ และการบรรจุกลับเขารับราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต  เปนคณะทํางานตาม

แผนงาน BlueprintFor Change ดําเนินการตามแผนการนําระบบสมรรถนะ ( Competency ) มาใชในระบบสรรหาคัดเลือก โดยการสัมภาษณพรอมกับ

รายงานผลการดําเนินงานตอ ก.พ.ร. ประจําไตรมาส และเขารวมเปนคณะทํางานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 

Scorecard เพื่อนําแผนไปปฏิบัติงานในหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ  ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาและทีมงานในการประชุมโครงการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล HR Scorecard และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาโดยการสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกบุคคล

โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการรับสมัครเพื่อบรรจุเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ดําเนินตรวจสอบ การทําสัญญาจาง และคําสั่งจางพนักงาน

ราชการ การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น  ดําเนินการรับโอนและการใหโอนตาม Action Plan ที่กําหนด และการเลื่อนระดับควบ

หรือสูงกวาระดับควบ เขารวมเปนคณะทํางานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ประสานงานการประชุมและ

ติดตามแผนงาน ประเด็นยุทธศาสตรตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การบรรจุกลับเขารับราชการ  การจัดทําคําสั่งจางลูกจาง การให

ลูกจางชั่วคราวไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว การลาออกจากราชการของลูกจางชั่วคราว การลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  3.2  ฝายบรรจุและแตงตั้ง 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 256) 
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  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบรรจุและแตงตั้ง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อนําเสนอการปรับปรุงหรือแกไขหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุและ

แตงตั้งขาราชการ เสนอรางแนวทางการคัดเลือกขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการตน โดยการประเมินคุณลักษณะบุคคลและผลการปฏิบัติงาน การขอ

อนุมัติตัวบุคคลไปกระทรวงการคลังเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการตําแหนงประเภทวิชาการเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารขอมูล

บุคคล ประวัติการรับราชการเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา การดํารงตําแหนงผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ประวัติทางวินัยเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภทอํานวยการ และเสนอขอความเห็นชอบไป

กระทรวงการคลัง  ควบคุมตรวจสอบและติดตามแผนงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กํากับดูแล

และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งเสนอรางแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการยายขาราชการทุกระดับ ตรวจสอบความถูกตองของ

คําสั่งกรณีการอางอิงตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการลาออก การแตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง รวมทั้ง ใหคําปรึกษา และ

แนะนําเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง ประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.และหนวยงานภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินการยายสับเปลี่ยนสายงาน การยายขาราชการที่ไมเคยดํารงตําแหนงใน

สายงานที่ไมใชวุฒิปริญญา เขาสูสายงานที่ใชวุฒิปริญญา โดยการคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้ง การพิจารณาปรับเงินเดือนขาราชการใหไดรับเงินเดือน

ตามวุฒิ เปนคณะทํางานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และเขารวมเปนคณะทํางานตามแผนการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดมุงเนนทรัพยากรบุคคล นําแผนไปปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย  ดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิ การดํารงตําแหนงเนื่องจากจะตองมีผลการเลื่อนระดับยอนหลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนด เพื่อเสนอรางคําสั่งเลื่อนระดับ

ตําแหนงสูงขึ้น กรณีตองพิจารณาขออนุมัติ การยกเวนคุณสมบัติและระยะเวลาการดํารงตําแหนงเพื่อรักษาสิทธิประโยชนใหแกขาราชการ การปรับ

ระดับชั้นลูกจางประจําของกรมสรรพสามิตทุกราย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  
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  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินการยายสับเปลี่ยนสายงาน การยายขาราชการที่ไมเคยดํารงตําแหนงใน

สายงานที่ไมใชวุฒิปริญญา เขาสูสายงานที่ใชวุฒิปริญญา โดยการคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้ง การพิจารณาปรับเงินเดือนขาราชการใหไดรับเงินเดือน

ตามวุฒิ เปนคณะทํางานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และเขารวมเปนคณะทํางานตามแผนการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดมุงเนนทรัพยากรบุคคล นําแผนไปปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิ การดํารงตําแหนงเนื่องจากจะตองมีผลการเลื่อนระดับยอนหลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนด เพื่อเสนอรางคําสั่งเลื่อนระดับ

ตําแหนงสูงขึ้น กรณีตองพิจารณาขออนุมัติ การยกเวนคุณสมบัติและระยะเวลาการดํารงตําแหนงเพื่อรักษาสิทธิประโยชนใหแกขาราชการ การปรับ

ระดับชั้นลูกจางประจําของกรมสรรพสามิตทุกราย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานเตรียมเอกสารทั่วไป การบันทึกและแกไขขอมูลในคอมพิวเตอรเกี่ยวกับบัญชีอาวุโสของ

ขาราชการประเภทตางๆ ยกเวนประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ใหเปนปจจุบัน  รวบรวมขอมูลและสรุปคํา

รองขอยาย  และขอเสนอการขอปรับปรุงตัวบุคคลจากหนวยงานตางๆ การนําขอมูลคําสั่งและประกาศกรมตางๆ เผยแพรใหทุกหนวยงานของกรม

ทราบในระบบคอมพิวเตอร On-Line พรอมกับจัดสงสําเนาคําสั่งทุกคําสั่งแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  ควบคุมการลา การจองรถ การจองหองประชุม 

ดวยระบบสํานักงานอัตโนมัติ E-Office  บันทึกขอมูลประวัติขาราชการประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป  

ประเภทอํานวยการ  และประเภทบริหาร (แบบหมายเลข 1) ใหถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย  

 

  3.3  ฝายบรหิารระบบบัญชีถือจาย 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 260) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารระบบบัญชีถือจาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการบรรจุและแตงตั้งบุคคลทดแทนตําแหนงวางโดยการควบคุมและตรวจสอบตําแหนงวางเพื่อจัดสรร
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ใหในการขอบุคคลผูสอบแขงขันไดเขารับราชการจากสํานักงาน ก.พ. กันตําแหนงวางสําหรับขาราชการที่ไดรับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นเพื่อแตงตั้ง

ขาราชการในทุกกรณี จัดเตรียมเอกสารขอมูลบุคคล ประวัติการรับราชการเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา การดํารงตําแหนง ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 

ประวัติทางวินัย ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีอาวุโสในระบบคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบัน เพื ่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไปอาวุโสลงมา ตําแหนงประเภทวิชาการชํานาญการพิเศษลงมา 

และจัดทํารางคําสั่งยายและเลื่อนขาราชการ ตามสรุปผลรายงานการประชุมคณะกรรมการ  พรอมกับรายงานผลการดําเนินการยายเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณตามระเบียบของกรมสรรพสามิตเสนอปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการให

ถูกตองตรงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อการโอนอัตราเงินเดือนตามคําสั่งยายและเลื่อนขาราชการทุกตําแหนง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการตรวจสอบ และแกไขบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําตาม

โครงการจายตรงเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลประวัติขาราชการประเภททั่วไป ชํานาญงานขึ้น

ไป  ประเภทวิชาการ ชํานาญการขึ้นไป  ประเภทอํานวยการ  ประเภทบริหาร (แบบหมายเลข 1) ใหถูกตองตรงกันกับบัญชีถือจายขาราชการจัดทําฐานขอมูล

บุคคลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ระบบ (Data Base) ใหเปนปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณา

คัดเลือกขาราชการเพื่อเสนอรายชื่อไปกระทรวงการคลังและการพิจารณาแตงตั้งขาราชการประเภทตางๆ ใหแกคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลจาก

บัญชีผูผานการคัดเลือก ภาค ก.และ ภาค ข.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากตางประเทศ ตามสายงานที่ ก.พ.กําหนด และปฏิบัติงาน

อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานเตรียมเอกสารทั่วไป การดําเนินการสรรหาบุคคลโดยทําหนังสือขอผูสอบแขงขันไดจาก

สํานักงาน ก.พ. ในตําแหนงแรกบรรจุ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ จัดเตรียมขอมูลเอกสาร อุปกรณตางๆ ใน

การดําเนินการสอบตามแผน Action Plan การสอบที่กําหนด ประสานงานการจัดหาสถานที่สอบ จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา 
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สถานที่สอบ จัดเตรียมและหาอุปกรณการสอบ เปนเจาหนาที่จัดทําขอสอบ จัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการสอบ  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้ง

ภายในและภายนอก จัดสงคําสั่งที่เกี่ยวกับการสรรหาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รวบรวมและบันทึกขอมูลผูยื่นความประสงคขอโอนเพื่อใชในการ

พิจารณารับโอน ขอมูลลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

4. สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (เลขที่ตําแหนง 263) 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนวิชาการทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

เกี่ยวกับการจัดทําระบบขอมูลบุคคล การจัดทําแฟมประวัติขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา การลาทุกประเภท การจัดทําบัตรประจําตัวประเภทตางๆ การจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

วิสัยทัศนของกรม และรัฐบาลตามวาระแหงชาติ การดําเนินการเกี่ยวกับการนําระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) ไปประกอบการบริหาร

คาตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะของบุคลากร การบริการขอมูลบุคคลเพื่อการบริหาร และเผยแพรประชาสัมพันธ ระบบการบริหารงานบุคคล 

(HRIS) และกิจกรรมที่เปนประโยชนและสวัสดิการของกรม และหนวยงานอื่นๆ ใหทราบทั้งทาง Internet และแผนพับ การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางทุกประเภท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  4.1  ฝายขอมูลบุคคลและบําเหน็จความชอบ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 264) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายขอมูลบุคคลและบําเหน็จความชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และขาราชการบําเหน็จบํานาญใน



172 
 

ระบบคอมพิวเตอรและแฟมประวัติบุคคล ขอมูลบุคคล ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ

โดยการนําตัวชี้วัดมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา  ศึกษา และกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อการเลือกสรร การทําสัญญาจาง และการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปน

ธรรม นําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมาศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป ศึกษาวิเคราะหอัตราการ

สูญเสียขาราชการที่เกษียณอายุเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณายุบเลิกหรือเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจที่ตองปฏิบัติและไมเปนภาระดาน

งบประมาณสําหรับโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับหลักการยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ การจัดทําฐานขอมูล

บุคคลภาครัฐสําหรับการจายตรงคารักษาพยาบาล การจัดทําเว็บไซตและใหบริการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารดานการบริหารงานบุคคล 

การจัดสรรเงินรางวัลประจําป การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด เงินทดแทน เงิน

ทําขวัญของขาราชการและลูกจางประจํา การดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบําเหน็จขาราชการ (กบข.) และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําของสวน

ราชการ (กสจ.) กํากับดูแลการลาทุกประเภทตามระเบียบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การจัดทําบัตรประจําตัวประเภทตางๆ ไดแก 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 บัตรพิทักษเสรีชน และบัตรเหรียญชายแดน ประสานกับ

หนวยงานทั้งภายนอกและภายในองคกรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหบริการขอมูลบุคคลแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และขาราชการ

บําเหน็จบํานาญในระบบคอมพิวเตอรและแฟมประวัติบุคคล ขอมูลบุคคล ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา

ความดีความชอบโดยการนําตัวชี้วัดมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา  

ศึกษา และกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อการเลือกสรร การทําสัญญาจาง และการจายคาตอบแทน

ที่เหมาะสมและเปนธรรม นําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมาศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป ศึกษา

วิเคราะหอัตราการสูญเสียขาราชการที่เกษียณอายุเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณายุบเลิกหรือเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจที่ตองปฏิบัติและ
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ไมเปนภาระดานงบประมาณสําหรับโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับหลักการยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ การ

จัดทําฐานขอมูลบุคคลภาครัฐสําหรับการจายตรงคารักษาพยาบาล การจัดทําเว็บไซตและใหบริการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารดานการ

บริหารงานบุคคล การจัดสรรเงินรางวัลประจําป การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด 

เงินทดแทน เงินทําขวัญของขาราชการและลูกจางประจํา การดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบําเหน็จขาราชการ (กบข.) และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) กํากับดูแลการลาทุกประเภทตามระเบียบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การจัดทําบัตรประจําตัว

ประเภทตางๆ ไดแก บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 บัตรพิทักษเสรีชน และบัตรเหรียญ

ชายแดน ประสานกับหนวยงานทั้งภายนอกและภายในองคกรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหบริการขอมูลบุคคลแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน 

  

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึก ปรับปรุง แกไข ขอมูลขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และขาราชการบําเหน็จบํานาญในระบบ

คอมพิวเตอรและแฟมประวัติบุคคล ใหถูกตองเปนปจจุบัน การจัดเตรียมขอมูลบุคคลใหกับหนวยงานตาง ๆ การจัดทําบัตรทุกประเภท งานพิมพเอกสาร

ตาง ๆ การจัดทําหนังสือรับรองตาง ๆ การควบคุมวันลาทุกประเภท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  4.2  ฝายวิชาการทรัพยากรบุคคล 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 267) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวิชาการทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห  จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนายุทธศาสตรและแผน

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของกรมฯ และรัฐบาลตามวาระแหงชาติ การศึกษา วิเคราะห ขอมูล

บุคคล เพื่อวางแผน ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการบริหารคาตอบแทนการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และ
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต การดําเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล (HRIS) พรอมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบปญหาตาง ๆ 

เกี่ยวกับวิชาการการทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห  จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของกรมฯ และรัฐบาลตาม

วาระแหงชาติ การศึกษา วิเคราะห ขอมูลบุคคล เพื่อวางแผน ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการบริหารคาตอบแทนการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต การดําเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล (HRIS) พรอมทั้งให

คําปรึกษา แนะนํา และตอบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับวิชาการการทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห  จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การพัฒนายุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานัก ขอมูลบุคคลเพื่อวางแผนปรับปรุงแกไข และพัฒนาการ

บริหารคาตอบแทนการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ การใหบริการและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลบุคคล ระบบ

การบริหารงานบุคคล (HRIS) และติดตอหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
  4.3  ฝายสวสัดิการ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 270) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายสวัสดิการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวางแผน เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของกรมและระเบียบตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ เชน สถานพยาบาลของกรม ทุนการศึกษาบุตร อาคารบานพักกรมสรรพสามิต การชวยเหลือขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางที่เสียชีวิต
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ขณะปฏิบัติหนาที่ การชวยเหลือผูประสบภัยทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่และภัยพิบัติ ดําเนินการศึกษาวิเคราะห ประมวลผล เกี่ยวกับดานงบประมาณ 

และตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางทั่วถึง อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสนอความคิดเห็นตอกรม หรือคณะกรรมการใหมีการ

จัดบริการหรือกิจกรรมประเภทตาง ๆ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและเปนสวัสดิการของกรม และแจงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหทราบ

ทั้งทาง Internet และแผนพับ ดําเนินการปฏิบัติงานในลักษณะของสํารวจความตองการสวัสดิการประเภทตาง ๆ จากบุคลากรแตละประเภทและแตละระดับ ที่

ตองการใหปรับปรุง หรือจัดใหมีกิจกรรมสวัสดิการเพิ่มขึ้น ซึ่งขอมูลที่ไดจะมีจากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  จัดทําโครงการตรวจสุขภาพ

ประจําป โครงการตรวจสุขภาพรางกายและจิตใจพนักงานขับรถยนต การจัดสรรเงินสวนลดสลากบํารุงการกุศลที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสลากกิน

แบงรัฐบาล การออกหนังสือรับรองความประพฤติ การขอพระราชทานเพลิงศพ การจัดประชุมเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ ใหคําปรึกษาแนะนํา

หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวางแผน เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ ให

สอดคลองกับนโยบายของกรมและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถานพยาบาลของกรม ทุนการศึกษาบุตร อาคารบานพักกรมสรรพสามิต การชวยเหลือ

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่ การชวยเหลือผูประสบภัยทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่และภัยพิบัติ ดําเนินการศึกษา

วิเคราะห ประมวลผล เกี่ยวกับดานงบประมาณ และตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางทั่วถึง อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสนอความ

คิดเห็นตอกรม หรือคณะกรรมการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรมประเภทตาง ๆ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและเปนสวัสดิการของกรม 

และแจงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหทราบทั้งทาง Internet และแผนพับ ดําเนินการปฏิบัติงานในลักษณะของสํารวจความตองการสวัสดิการประเภทตาง ๆ 

จากบุคลากรแตละประเภทและแตละระดับ ที่ตองการใหปรับปรุง หรือจัดใหมีกิจกรรมสวัสดิการเพิ่มขึ้น ซึ่งขอมูลที่ไดจะมีจากทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน  จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําป โครงการตรวจสุขภาพรางกายและจิตใจพนักงานขับรถยนต การจัดสรรเงินสวนลดสลากบํารุงการกุศลที่

ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล การออกหนังสือรับรองความประพฤติ การขอพระราชทานเพลิงศพ การจัดประชุมเพื่อดําเนินการ
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เกี่ยวกับสวัสดิการ ใหคําปรึกษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5. สวนวินัยและจริยธรรม เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 272) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนวินัยและจริยธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับ

การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ  การรองทุกข และกระบวนการความรับผิดทางละเมิด ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เสนอแนวทาง

การบริหารงานบุคคลดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด และกําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีคุณธรรม 

จรยิธรรม และรักษาจรรยา ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กรมสรรพสามิตกําหนด พิจารณาและใหความเห็นในขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องวินัยและ

ความรับผิดทางละเมิด ตลอดจน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือแกเจาหนาที่รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

  5.1  ฝายวินยั 1 
ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 273) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวินัย 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย พิจารณาขอรองเรียน กลาวหา บัตรสนเทห การอุทธรณ การรองทุกข ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย 

ตรวจสํานวนการสืบสวน สอบสวน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนทางวินัย ใหความเห็นในขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางวินัย จัดทําคําสั่ง

เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การรายงานการลงโทษทางวินัย ศึกษา พิจารณา เสนอแนะความคิดเห็นในกรณีตาง ๆ เพื่อปรับปรุงการรักษาระเบียบ วินัย 

และจรรยาของบุคลากร การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด วิเคราะหสาเหตุ และมูลเหตุของการทําผิดทางวินัยและละเมิด เพื่อหา

มาตรการลดผูกระทําผิด ดําเนินการจัดทําคูมือหรือ เอกสารเผยแพรความรูทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด ใหคําปรึกษา แนะนํา แนวทางการนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่
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รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตอบขอหารือแกเจาหนาที่รวมทั้งหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงาน

อื่นที่เกี่ยวของ ติดตามและดําเนินการรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

  

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย พิจารณาขอรองเรียน กลาวหา บัตรสนเทห การอุทธรณ การ

รองทุกข ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย ตรวจสํานวนการสืบสวน สอบสวน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนทางวินัย จัดทําคําสั่ง

เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การรายงานการลงโทษทางวินัย การเสนอขอพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย จรรยาของบุคลากร พิจารณา

ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ศึกษา  เสนอแนะและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อให

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ปรับปรุงและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตอบ

ขอหารือแกเจาหนาที่รวมทั้งหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําสถิติผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสวน การจัดเก็บและรวบรวมตลอดจนคนหาเอกสาร ติดตอประสานงานกับบุคคล

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหถูกตอง ขอมูลเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบไดโดยเร็ว และ

ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  5.2  ฝายวินยั 2 
ตําแหนงนิติกรชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 277) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวินัย 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย พิจารณาขอรองเรียน กลาวหา บัตรสนเทห การอุทธรณ การรองทุกข ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย 
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ตรวจสํานวนการสืบสวน สอบสวน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนทางวินัย จัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การรายงานการ

ลงโทษทางวินัย ศึกษา พิจารณา เสนอแนะความคิดเห็นในกรณีตาง ๆ เพื่อปรับปรุงการรักษาระเบียบ วินัย และจรรยาของบุคลากร วิเคราะหสาเหตุ และ

มูลเหตุของการทําผิด เพื่อหามาตรการลดผูกระทําผิด การจัดทําคูมือหรือเอกสารเผยแพรความรูทางวินัยรับผิดชอบการวางแผน เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ

โครงการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และรักษาจรรยา ใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไป

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตอบขอหารือแกเจาหนาที่รวมทั้งหนวยงานตอบขอหารือแกเจาหนาที่รวมทั้งหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับ

บุคคลหรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ติดตามและดําเนินการรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย  พิจารณาขอรองเรียน กลาวหา บัตรสนเทห การอุทธรณ การ

รองทุกข ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย   ตรวจสํานวนการสืบสวน สอบสวน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนทางวินัย จัดทําคําสั่ง

เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การรายงานการลงโทษทางวินัย การเสนอขอพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย ดําเนินการตามแผนงานและ

โครงการการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และ รักษาจรรยา ศึกษา และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมมาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ปรับปรุงและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตอบขอหารือแกเจาหนาที่รวมทั้งหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ การ

พิจารณาคัดเลือกขาราชการและลูกจางดีเดนประจําป จัดทําสถิติผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

6. สวนบริหารงานฝกอบรม เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 281) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารงานฝกอบรม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
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เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมสรรพสามิตดวยการฝกอบรม/สัมมนา รวมถึงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ดูแลการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตาง ๆ 

ภายในกรม ประสานงานและสรางเครือขายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งกับหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
  6.1  ฝายฝกอบรม 1 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 282) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายฝกอบรม 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการ หลักสูตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับภารกิจและหนาที่หลักของกรมสรรพสามิต ไดแก การจัดเก็บ

ภาษี การตรวจสอบภาษี และการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอดจนการใหความรูเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตแก

บุคคลภายนอกและผูประกอบการที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพสามิต โดยใชกระบวนการฝกอบรม/สัมมนา หรือรูปแบบการพัฒนาอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสานงานและใหความชวยเหลือสนับสนุนสํานักงานสรรพสามิตภาคในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลักสูตรหรือ

กิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจและหนาที่หลักของกรมสรรพสามิต ไดแก การจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี และการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย
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สรรพสามิต โดยดูแลการดําเนินการทั้งโครงการตามกระบวนงานของการฝกอบรม/สัมมนา ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการฝกอบรม/สัมมนา ประสานงานกับฝายบริหารทั่วไปในการ

เตรียมความพรอมของการฝกอบรม/สัมมนา ทั้งดานสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และเอกสารประกอบการฝกอบรม ดูแลงานธุรการทั่วไปของฝาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 

 

 

  6.2  ฝายฝกอบรม 2 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 286) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายฝกอบรม 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการ หลักสูตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการทั่วไปที่จะชวยสนับสนุนภารกิจของกรม

สรรพสามิต โดยใชกระบวนการฝกอบรม/สัมมนา หรือรูปแบบการพัฒนาอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การจัดประชุม/สัมมนาผูบริหารของกรมสรรพสามิต ประสานงานและใหความชวยเหลือสนับสนุนสํานักงานสรรพสามิตภาคในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  
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  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลักสูตรหรือ

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการทั่วไปที่จะชวยสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพสามิต การจัดประชุม/สัมมนาผูบริหารของกรมสรรพสามิต โดยดูแล

การดําเนินการทั้งโครงการตามกระบวนการของการฝกอบรม/สัมมนา ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการฝกอบรม/สัมมนา ประสานงานกับฝายบริหารทั่วไปในการ

เตรียมความพรอมของการฝกอบรม/สัมมนา ทั้งดานสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และเอกสารประกอบการฝกอบรม ดูแลงานธุรการทั่วไปของฝาย และปฏิบัติงาน

อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

7. สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 290) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดการความรู การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมี

โอกาสพัฒนาความรูดานการศึกษา รวมทั้งสรางทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพและมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ และการดูแลบูรณาการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสรางเครือขายดวยรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม ๆ ทั้งจากภายในและนอกหนวยงาน เพื่อใหกรมสรรพสามิตกาวไปสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรู และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  7.1  ฝายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 291) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหหาความรู ความจําเปนในการพัฒนาความรูดานวิชาการซึ่งจะเปนองคความรูสําคัญในการ

สนับสนุน สงเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรไดมีความรูเทาทันกับสภาพการณปจจุบัน เปนการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมในการ

ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการ  เปนการบริหารจัดการความรูใหแกบุคลากรของกรมสรรพสามิตอยางเปนระบบ สามารถเขาถึง

ความรูไดงาย สะดวก รวดเร็ว โดยพิจารณาการใชรูปแบบสื่อความรูที่เหมาะสมเพื่อใหเขาถึงบุคลากรของกรมสรรพสามิตซึ่งมีอยูทั่วประเทศพรอม ๆ กัน

ทําหนาที่สื่อกลางคนควาหาแหลงความรูจากภายนอกเพื่อใหบุคลากรของกรมสรรพสามิตสามารถเขาถึงความรูไดสะดวกและรวดเร็ว และจัดทําแผนพรอม

ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนการสรางองคความรูในรูปแบบ

ของการพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล เปนการยกระดับสถานภาพทางสังคมใหแกบุคลากรเทียบเทากับบุคลากรในองคกรอื่นๆ พรอมดําเนินการประสานงาน

และใหความชวยเหลือสนับสนุนหนวยงานอื่นในดานการจัดการความรูใหบรรลุประสิทธิผลซึ่งเปนการสงเสริมพัฒนารูปแบบการจัดการความรูผานชอง

ทางตรงกับหนวยงานที่ตองการเปนกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห คนควาหาความรูดานวิชาการเพื่อนําไปประยุกตใชใหตรงกับกลุม

บุคลากรของกรมสรรพสามิต พัฒนาการบริหารจัดการความรูพรอมดําเนินกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะความรูที่จะใหแกบุคลากรของกรม

สรรพสามิต รวมทั้งพิจารณาการใชสื่อใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลที่ตองการพัฒนาความรู  จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน ประสานงานติดตอผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานเพื่อมาใหความรูแกบุคลากรของกรมสรรพสามิต  รวมทั้งพัฒนารูปแบบการใชสื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรงและชัดเจนอยางทั่วถึง  สราง

เครือขายการเรียนรูโดยทําหนาที่สื่อกลางระหวางผูถายทอด และผูฟงอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนในการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันได 

ตลอดเวลา ตลอดรวมทําหนาที่สื่อกลางคนควาหาแหลงความรูจากภายนอกเพื่อใหบุคลากรของกรมสรรพสามิตสามารถเขาถึงความรูไดสะดวกและรวดเร็ว  

ประสานงานดานการศึกษาตอของขาราชการที่ไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมจัดดําเนินการกิจกรรมบริหารจัดการความรู รวมประสานงานดานการศึกษาตอของขาราชการที่ไดรับ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก ทั้งในและตางประเทศ  และดูแลงานธุรการทั่วไปของฝาย ตลอดจนอํานวยความสะดวกและปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  7.2  ฝายนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 294) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการฝกอบรมและ

สรางเครือขายแหงการเรียนรู เสนอนโยบายและแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดทําและขออนุมัติโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดหา

อุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสําหรับการบริหาร และพัฒนาบุคลากร กําหนดวิธีการและวางระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลบุคคล ดําเนินการ

พัฒนาระบบการฝกอบรมและบทเรียนบนเครือขาย จัดสรางทรัพยากรการเรียนรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ศึกษาและประสานกับหนวยงานตางๆ 

ดําเนินงานการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรูดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูดาน

ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาวิจัยและประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรจากการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวการศึกษา วิเคราะหขอมูล และดําเนินการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการ

ฝกอบรมและสรางเครือขายแหงการเรียนรู จัดทําโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและงบประมาณเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสําหรับการบริหาร และพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการฝกอบรมและบทเรียนบนเครือขาย จัดทําทรัพยากร

การเรียนรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ศึกษาและประสานกับหนวยงานตางๆ ดําเนินงานการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความรูดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูดานภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาวิจัยและประเมิน

คุณภาพการพัฒนาบุคลากรจากการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลความพรอมของสถานที่เอกสารและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและ

งบประมาณเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการพัฒนาระบบการฝกอบรมและบทเรียนบน

เครือขาย ประสานงานกับงานบริหารทั่วไปในการเตรียมดําเนินการโครงการตางๆ แจงนับขอมูลและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนที่ใชในประเมินคุณภาพการ

พัฒนาบุคลากรจากการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู ติดตอประสานงานและจัดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสารทางการเงินที่ใชในการเบิกจายของโครงการ รวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ เขาประชุม จัดพิมพรายงานการประชุม ปฏิบัติงาน

ธุรการรับ - สงเอกสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักแผนภาษ ี
 

สํานักแผนภาษี   มีหนาที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 

  1. ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงสรางภาษีและระบบบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 

  2. ดําเนินการเชื่อมความสัมพันธทางดานระบบภาษีและประสานงานดานความชวยเหลือดานการบริหารจัดเก็บภาษีจากหนวยงานทั้งในและ

ตางประเทศ รวมถึงเพื่อพัฒนากรมสรรพสามิตใหเปนองคกรหรือสถาบันการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในระดับนานาชาติในอนาคต 

  3. ศึกษา วิเคราะห ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยีและขอมูลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อ

ดําเนินการวางแผนยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรระดับจังหวัด รวมถึงการจัดทํา

ประมาณการหรือเปาหมายรายไดภาษีสรรพสามิต 
  4. ศึกษา และกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมสรรพสามิต การเพิ่มประสิทธิภาพ  

นํานวัตกรรมใหมมาใชในการบริหารจัดเก็บภาษี 
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  5. ติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของหนวยงานตางๆ  

ในสังกัดกรม 
  6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
การแบงงานภายใน  
  สํานักแผนภาษี  มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย  5 สวน  ดังนี้ 

   1. ฝายอํานวยการ 

   2. สวนพัฒนาโครงสรางภาษี 
   3. สวนแผนภาษี 
   4. สวนสรางและพัฒนาแบบจําลอง 
   5. สวนวางแผนและพฒันาคุณภาพการบริหารงาน 
   6. สวนติดตามและประเมินผล 

  
1. ฝายอํานวยการ    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

     - บริหารงานสารบรรณ กํากับ และดูแลการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสํานัก 

    - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลภายในสํานัก 

   - เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือตาง ๆ ในหนาที่ของสํานักใหมีประสิทธิผล 

    - จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก  

    - ติดตาม เรงรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏบิัติตามแผนงาน/โครงการของสวนตาง ๆ ในสํานัก 

    - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสํานัก  

    - ติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตางๆ ในสํานัก และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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        - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2. สวนพัฒนาโครงสรางภาษ ี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

    - ศึกษา ภาวะเศรษฐกิจการเงิน การคลัง สังคม สิ่งแวดลอม พลังงานและเทคโนโลยีเพื่อประกอบการเสนอแนะการพัฒนาโครงสราง

ภาษีของกรมสรรพสามิต 
    - ศึกษาผลกระทบของการเปดการคาเสรีที่มีตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคาและบริการแตละประเภท 
    - รวบรวมขอมูลการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสินคาและบริการของตางประเทศทั่วโลก 

    - ศึกษา วิเคราะห มาตรการภาษีสรรพสามิตของตางประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงและประยุกตใชในประเทศไทย 
   - ศึกษา วิเคราะห แนวทางการปรับปรุงโครงสรางภาษีสินคาและบริการสรรพสามิตที่มีอยู ใหสอดคลองกับสถานการณ 

เศรษฐกิจ สังคมปจจุบัน 
    - ศึกษา วิเคราะห แนวทางการขยายฐานภาษีสรรพสามิตสินคาและบริการใหมๆ 

    - ศึกษาผลกระทบของการขยายเพดาน และปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
    - ติดตอประสานงานกับหนวยงานจัดเก็บภาษีทั้งในและตางประเทศ  เพื่อขอความรวมมือทางวิชาการและประสานงานดานนโยบายภาษี 
    - ตอบขอหารือหรือชี้แจงขอหารือแกหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต      

       - จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรดานภาษีของกรมสรรพสามิต / 

กระทรวงการคลัง และนโยบายของรัฐบาล 
                                      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. สวนแผนภาษ ี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

       -  จัดทําฐานขอมูลรายไดภาษีทุกสินคาและบริการ รวมทั้งปริมาณการชําระของสินคาสรรพสามิตทุกประเภทที่กรมสรรพสามิต      

จัดเก็บภาษีแยกเปนรายเดือน และรายบริษัท รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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    -  ประเมินและคาดการณผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตรายเดือน เพื่อรายงานสถานการณรายไดภาษีสรรพสามิตใหกรม

สรรพสามิตและกระทรวงการคลังทราบ  

    -  ศึกษา วิเคราะห และรายงานสภาพปญหาที่สงผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต 

    -  ติดตาม  และประเมินผลการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิต  สํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   

    -  วิเคราะหเพื่อรายงานผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตในสินคาและบริการแตละประเภท เปนรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งป  
และรายปเพื่อเสนอกระทรวงการคลังและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

- ศึกษาขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณทางเศรษฐกิจ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวง

อุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อศึกษาแนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงดานภาษีเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการคาดการณปปจจุบันและปตอไป 

    -  จัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตในระยะสั้น 
    -  จัดทําเปาหมายรายไดภาษีสรรพสามิตทั่วราชอาณาจักร  

   -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

    -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
4. สวนสรางและพัฒนาแบบจําลอง  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- จัดเก็บและรวบรวมขอมูลดานปริมาณสินคา รายไดภาษีสรรพสามิต ขอมูลดานเศรษฐกิจ และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการนํามาใช 
กับแบบจําลอง  
        - ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาค และขอมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อนํามาใชกับแบบจําลอง 

     - ศึกษาวิเคราะห แนวทางการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตเปนรายสินคาและบริการในรูปแบบหรือแบบจําลองตางๆ เชน  

Micro หรือ Macro Economic Model , Simulation Model , Ordinary Least Square Method และ ETR เปนตน 

     - จัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตในระยะยาว (3-5 ป)  
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     - ศึกษา และวางแผนทางดานนวัตกรรมมาใชในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 

กรมสรรพสามิต รวมถึงประสานงานและดูงานการนํานวัตกรรมในตางประเทศมาใชในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
-  วิเคราะหและประเมินผล และพัฒนาแบบจําลองใหสอดคลองกับขอมูลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหแบบจําลองมีความสมบูรณและ

นาเชื่อถือ 

-  สํารวจและวิเคราะหผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ทั้งในนโยบายดานภาษี และ

นโยบายที่ไมใชภาษี รวมถึงผลกระทบดานอื่นๆ  

                       - กําหนดรูปแบบและมาตรฐานในการศึกษาความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีออกแบบสํารวจ 

หรือวิธีอื่นๆ เพื่อทราบปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษี ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง การใหบริการตอไป 

      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

5. สวนวางแผน และพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
 

-  ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมปจจัยตางๆ เพื่อประกอบการวางแผนยุทธศาสตร เชน ลักษณะเฉพาะขององคกร  ความตองการ ความ

คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพการแขงขันภายในและภายนอกประเทศ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สําคัญ 

นวัตกรรมและการดําเนินงานขององคกร จุดแข็งจุดออนภายใน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานกับขององคกรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมายขอบังคับตางๆ ความรับผิดชอบตอสังคม

และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  

   - ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต รวมถึงการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/โครงการระยะสั้นและระยะยาว เปาหมาย และตัวชี้วัดขององคกร ที่ใหความสําคัญกับความทาทายตอองคกร  

   - ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรอง รวมถึงแผนงาน/โครงการของหนวยงาน

ประจําป และระยะ 4 ป ใหสอดคลองกับเปาประสงคและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิตและนําไปประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจาย

ประจําปของกรมสรรพสามิต  
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                       - ศึกษา วิเคราะห การกําหนดและทบทวนหลักเกณฑการประเมินผลงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา รวมถึงการกําหนดมาตรการ

แรงจูงใจ 
  - ศึกษา วิเคราะห การประเมินผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบกับเปาประสงค ผลการดําเนินงานที่ผานมา ผลการ    

ดําเนินการที่คาดไว และกับระดับเทียบเคียงที่สําคัญ เพื่อนําไปประกอบการวางแผนยุทธศาสตรและการวิเคราะหการบริหารงบประมาณ 

            - ประสานงานการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการและการพัฒนากระบวนงานของหนวยงานตางๆ  รวมถึงการจัดทํา การเผยแพร

เอกสาร การบรรยาย/สัมมนา ที่เกี่ยวของกับการบริหารยุทธศาสตร 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 
6. สวนติดตามและประเมินผล   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

                      - ศึกษาเกี่ยวกับการวดัผลการดําเนินงานของภาครัฐ  รวมถึงการสํารวจและเปรียบเทียบการวัดผลการดําเนินงานของกรมจัดเก็บรายได          

เพื่อใหมีความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
       - ศึกษาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหม ๆ ทั้งผลการดําเนินงานที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินที่กอใหเกิดประสิทธิภาพตอกรม 

สรรพสามิตและกระทรวงการคลัง 

       - ศึกษา  และกําหนดระบบควบคุม  กํากับผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  ชัดเจน  เปนรูปธรรมและสอดคลองกับการบริหาร              

การดําเนินงานของกรมสรรพสามิต 
       - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

       - กํากับ  ติดตาม  วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งเปนไป              

ตามเกณฑการพัฒนาระบบราชการและเกณฑการประเมินผลองคกรในระบบราชการไทยของ ก.พ.ร. 

       - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักแผนภาษี ดังนี้  
 
ตําแหนงผูอํานวยสํานัก  ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการภาษี)   

 

ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักแผนภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ  แผนงบประมาณ และแผน

ทรัพยากรบุคคลของสํานัก โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน อํานวยการ ควบคุม  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ  สวนพัฒนาโครงสราง

ภาษี  สวนแผนภาษี  สวนสรางและพัฒนาแบบจําลอง สวนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน  สวนติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการให

คําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
 

ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการภาษี  (นักวิชาการภาษี)เชี่ยวชาญ 

 

    ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการภาษี มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย สงเสริม พัฒนา วางแผนงานติดตาม เรงรัดการ

ปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึง

กฎระเบียบของหนวยงานอื่นที่กําหนดใหกรมสรรพสามิตตองดําเนินการและนโยบายของรัฐบาล การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงใหขอเสนอแนะ

คําปรึกษา และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายภาษีและแนวทางการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต การใหความรูและการอบรม 

บรรยาย การสรางองคความรู การพัฒนาบุคลากรในงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงเกินกวามาตรฐาน รวมถึงบทบาท

และหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้ 
 - ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการที่มีผลกระทบตอสุขภาพ (Sin Tax) ในรูปแบบตาง ๆ เชนเก็บ

ภาษีตามปริมาณ ตามมูลคา เพื่อกําหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอประชาชนรัฐบาลและเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวม 
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                    - ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environment Tax)  ตามหลักผู

กอใหเกิดมลพิษเปนผูจาย (Pollutor ’ Pay  Principle : PPP)  
                    - ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการที่สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Tax) 

ไดแก   สงเสริมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
                    - ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และใหเกิดความเปนธรรม 

ในการจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น 
                    - ศึกษา วิเคราะหอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงอัตราภาษีใหสอดคลองกับสภาพการณใน

ปจจุบันและตามมาตรฐานสากล 
-  ศึกษา พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีจากตางประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บภาษีใหเปนมาตรฐาน (Bench Marking)  

ตามหลักสากล 
  - ศึกษา วิเคราะหผลกระทบจากขอตกลงทางการคาขององคกรการคาระหวางประเทศ อาทิ GATT, FTA, AFTA และ WTO เปนตน 
  - ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการใชมาตรการทางภาษี เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของสินคาและบริการบางประเภท  
เพื่อใหสอดคลองกบัแนวทางตามนโยบายรัฐบาล 
  - ศึกษา วิเคราะหระบบการจัดเก็บภาษีใหเปนมาตรฐานตามหลักสากล และเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศ 
  - ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุน 
แนวนโยบายภาครัฐบาล และรองรับกับการเปดเสรีทางการคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

- วิเคราะห เสนอแนะกําหนดแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตทั้งในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 
  - วิเคราะห เสนอแนะและกําหนดการประมาณการจัดเก็บภาษีในแตละป เพื่อใหสอดคลองทั้งในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาคตามที่

ไดรับเปาหมายการจัดเก็บภาษีจากกระทรวงการคลัง 
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  - ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะตนทุนการผลิตของสินคาที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีอยูในตางประเทศ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

กําหนดตนทุนสินคาที่จะนํามาผลิตภายในประเทศ เพื่อเปนฐานในการจัดเก็บภาษี 
- ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรประยุกตมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรม 
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บภาษีในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม โปรงใสและเปนที่ยอมรับ

สําหรับผูประกอบการภายในประเทศและผูนําเขา 
  - ศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลผูเสียภาษีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการคํานวณภาษี 
  - ศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักแผนภาษี เพื่อใชเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงานราชการตาง ๆ 

ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
  - ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัยปญหา ขอหารือตาง ๆ เกี่ยวกับแนวนโยบายการจัดเก็บภาษีตอสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงาน

ราชการอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชน 
  - กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาการภาษีในสํานักแผนภาษี 
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
1. ฝายอํานวยการ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 299)  

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  -  งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของสํานัก 

  -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  พัสดุครุภัณฑของสํานัก 
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  - การจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมทั้งการรายงาน 

ความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
  - การรวบรวม จัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานัก 

  - การติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกิจตาง ๆ ของสํานัก 

  - การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม การจัดทํารายงานการประชุมของงานในความรับผิดชอบ 

  - การศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร/นโยบายของกรม/นโยบายของสํานัก เชน แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน ฯลฯ  รวมทั้งติดตาม 

วิเคราะห ประเมินผล เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผน  

  - เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
  - การติดตอประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานัก 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

-  งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป พัสดุครุภัณฑ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของสํานัก  
-  การจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบรหิารงานของสํานัก และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมทั้งการรายงาน          

ความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
   -  การรวบรวม จัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานัก 

                   -  การติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกจิตาง ๆ ของสํานัก 
                   -  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม การจัดทํารายงานการประชุมของงานในความรับผิดชอบ 

  -  การศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกบั แผน

ยุทธศาสตร/นโยบายของกรม/นโยบายของสํานัก เชน แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งติดตาม วิเคราะห 

ประเมินผล เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผน  
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                   -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
                   -  การติดตอประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานัก 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2. สวนพัฒนาโครงสรางภาษ ีเห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 301)  

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนพัฒนาโครงสรางภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากบัดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
                   -  ศึกษา ภาวะเศรษฐกิจการเงิน การคลัง สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี  เพื่อประกอบการเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาโครงสราง 
ภาษี และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาล 
                        -  ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเศรษฐกจิรายสนิคาที่เกีย่วของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงโครงสรางและระบบภาษี และขยายฐานการจัดเกบ็ภาษี 
                   - ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา และเสนอความเหน็ที่ตองใชความเชี่ยวชาญดานการ ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
โครงสรางภาษีหรือขยายฐานภาษีใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
                   - ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา การปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิตใหเหมาะสมที่จะนํามาใชปฏิบัติ ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องระบบภาษี 
สรรพสามิต การบริหารจัดเก็บภาษี แกขาราชการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
                   - ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาในการวิเคราะหถึงผลกระทบของการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
                   - ศึกษา วเิคราะหและเสนอแนะแนวทางในการจัดเก็บภาษีและมาตรการตางๆ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายและตามแผน 
ที่กําหนดไว  
                   - ใหคําปรึกษาในการประสานงานกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ เพื่อบูรณาการดานนโยบายภาษ ีและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
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   - เสนอแนะขอคิดเห็นที่ตองอาศัยความชํานาญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางและระบบภาษีสรรพสามิต เชน การปรับปรุงฐานภาษีอัตรา 
ภาษี และการขยายฐานภาษีสรรพสามิตใหเหมาะสมตอภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี เปนตน และการนํามาใชปฏิบัติ 
                   - ศึกษา วิเคราะห การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในตางประเทศ เพื่อนํามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย 
                   - วิเคราะหผลกระทบของมาตรดานภาษีที่มีผลตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและภาพรวมโดยทั่วไปของประเทศ 

- ประสานงานกับหนวยงานจัดเก็บภาษีทั้งในและตางประเทศ  เพื่อบูรณาการดานนโยบายภาษีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรดานภาษีของกรมสรรพสามิต / กระทรวงการคลัง                    

และนโยบายของรัฐบาล 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 

   
ตําแหนงนักวิชาการภาษปีฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

 

  - รวบรวม ศกึษา วิเคราะหขอมูลสินคาสรรพสามิตที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนขอมูลการผลิต การจําหนาย ราคา และสวนแบงการตลาด 
และสภาพของธุรกิจนั้น ๆ ในปจจุบัน  เพื่อประกอบการเสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงภาษีสรรพสามิต 
  -.เสนอแนะขอคิดเห็นที่ตองอาศัยความชํานาญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางและระบบภาษีสรรพสามิต เชน การปรับปรุงฐานภาษีอัตรา

ภาษ ีและการขยายฐานภาษีสรรพสามิตใหเหมาะสมตอภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี เปนตน และการนํามาใชปฏิบัติ 
  -.ศึกษา วิเคราะหการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในตางประเทศ เพื่อนํามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย
  - วิเคราะหผลกระทบของมาตรการดานภาษีที่มีผลตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และภาพรวมโดยทั่วไปของประเทศ                          
  - การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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ปฏิบัติงานทั่วไปในสวนพัฒนาโครงสรางภาษี เชน การชวยคนหาขอมูล เอกสาร หนังสือตางๆ รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการ
จัดทํารายงาน การจัดทําสําเนาเกี่ยวกับกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงการคลัง  ประกาศกรมสรรพสามิต  และระเบียบ ขอบังคับตางๆ การประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ การตรวจสอบความถูกตอง ของเอกสารเผยแพร การรวบรวมขอมูล การจัดเก็บภาษีของสินคาประเภทตางๆ การชวยจัดเตรียมการ
ประชุม/สัมมนา/อบรมทางวิชาการของงานในสวนพัฒนาโครงสรางภาษี  รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
 

 - งานบันทึกขอมูล  สั่งพิมพขอมูล  พิมพหนังสือเอกสารราชการ   
 - การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ดานการบันทึกขอมูลใหถูกตองและงานพิมพตาง ๆ   
 - การจัดทําสถิติ ขอมูล และรายงานประเภทตาง ๆ   

- การศึกษาโปรแกรมตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูลเพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น   
- ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาในการใชงานดานการบันทึกขอมูล  ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ   
- งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสวนพัฒนาโครงสรางภาษี   
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
3. สวนแผนภาษ ี  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 308)   

 

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนแผนภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ วางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

หนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  ดังนี้ 
- ศึกษา วิเคราะห แนวทางในการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม 
- กํากับ ดูแลการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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- กํากับ ดูแลการจัดทําแผน เปาหมายการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั่วราชอาณาจักร 
- วิเคราะหและประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในสวนกลาง  และสวนภูมิภาค เพื่อเปนพื้นฐานขอมูลในการจัดทํา

เปาหมาย รายไดภาษีสรรพสามิตในปตอไป 
- วิเคราะหและรายงานผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภทเปนรายเดือน  รายไตรมาส  ราย 6 เดือน  และ 

รายป  เพื่อเสนอกระทรวงการคลังและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 
- ศึกษา วิเคราะหและคาดการณผลของการจัดเก็บรายไดลวงหนาในแตละเดือน 

     - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

- ศึกษา วิเคราะห  จัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว 
- ศึกษา วิเคราะห แนวทางการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิต และนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดทํา เพื่อใหการจัดทํา   

ประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตมีความถูกตอง เหมาะสม และใกลเคียงกบัความเปนจริงมากที่สุด 
- จัดทําเปาหมายการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั่วราชอาณาจักร พรอมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการจัดเก็บรายไดของกรมเพื่อเสนอ 

กระทรวงการคลัง 
- ศึกษา วิเคราะห ติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- ศึกษา วิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของกระทรวงการคลัง 
- จัดทํารายงานวิเคราะหสรุปผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตตอกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

                        - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาค และขอมูลในการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต เพื่อการจัดทําประมาณการ  
รายไดภาษี หรือเปาหมายรายไดภาษี 

- ศึกษา  วิเคราะห  จัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
- จัดทําเปาหมายการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั่วราชอาณาจักร 
- ศึกษา วิเคราะห ติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- ศึกษา วิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของกระทรวงการคลัง 
- จัดทํารายงานวิเคราะหสรุปผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตตอกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     - ศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะห ประเมินผลและการจัดทํารายไดภาษีสรรพสามิต  
     - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะห การจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว 
- ศึกษา วิเคราะห ติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- จัดทําเปาหมายรายการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- ศึกษา วิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของกระทรวงการคลัง 
- จัดทํารายงานวิเคราะหสรุปผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตตอกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

         - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 



201 
 

ตําแหนงนักวิชาการภาษปีฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
- ศึกษา วิเคราะห การจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว 
- ศึกษา วิเคราะห ติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- จัดทําเปาหมายรายการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- ศึกษา วิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของกระทรวงการคลัง 
- จัดทํารายงานวิเคราะหสรุปผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตตอกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     - การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะห การจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว 
- ศึกษา วิเคราะห ติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- จัดทําเปาหมายรายการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตของสินคาแตละประเภท 
- ศึกษา วิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของกระทรวงการคลัง 
- จัดทํารายงานวิเคราะหสรุปผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตตอกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

         - การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

      ปฏิบัติงานทั่วไปในสวนแผนภาษี การจัดเก็บ รวบรวม คนหาขอมูลตางๆและรวบรวมสรปุผลการจัดเก็บรายไดของหนวยงานตางๆ  
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ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคสงมา รวมทั้งการชวยจัดทําแผนงาน การติดตอประสานงานกับงานธุรการในการจัดพิมพขอมูลและเอกสารตางๆ ในการเตรียม 
วาระการประชุม เอกสาร และจัดทํารายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในสวนแผนภาษี รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. สวนสรางและพัฒนาแบบจําลอง  เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 316)  

 

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนสรางและพัฒนาแบบจําลอง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
-  การศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเพื่อการสรางและพัฒนาแบบจําลอง   สําหรับการประมาณการภาษีระยะยาว ศึกษาขอมูลทาง 

เศรษฐกิจและผลการจัดเก็บภาษี เพื่อจัดทําแบบจําลอง 
- ใหคําปรึกษาการจัดทําประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตในระยะยาว (3-5 ป) โดยใชเครื่องมือทางสถิติตาง ๆ 
- ศึกษาและวางแผนดานนวัตกรรม ซึ่งสามารถนํามาใชในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
- พัฒนาแบบจําลองใหสอดคลองกับขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป 
- ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ ทั้งนโยบายดานภาษีและนโยบายที่ไมใช

ภาษี 

- กําหนดรูปแบบและมาตรฐานในการศึกษา ความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีออกแบบจําลอง 
     - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- ศึกษาวิเคราะหขอมูล เพื่อสรางและพัฒนาแบบจําลอง สําหรับการประมาณการภาษีในระยะยาว 3-5 ป 
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- จัดทําฐานขอมูลสําหรับการทําแบบจําลอง 
- ศึกษาเครื่องมือทางสถิติ เพื่อประยุกตใชในการจัดทําแบบจําลอง 
- ศึกษาวิเคราะหนวัตกรรม ซึ่งสามารถนํามาใชในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
- ศึกษาและวเิคราะหผลกระทบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อันเนือ่งมาจากนโยบายของรัฐ ทั้งนโยบายดานภาษีและนโยบายที่ไมใชภาษี 
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการภาษปีฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้
 

- ศึกษาวิเคราะหขอมูล เพื่อสรางและพัฒนาแบบจําลอง สําหรับประมาณการภาษีในระยะยาว 3-5 ป 
- จัดทําฐานขอมูลสําหรับการทําแบบจําลอง 
- ศึกษาเครื่องมือทางสถิติ เพื่อประยุกตใชในการจัดทําแบบจําลอง 
- ศึกษาการกําหนดรูปแบบและมาตรฐานในการศึกษาความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการของกรมสรรพสามิต 

     - การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
5. สวนวางแผน และพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน  เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 321)  

 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
    - กํากับดูแล วิเคราะห และใหคําปรึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 



204 
 

    - กํากับดูแล วิเคราะห ใหคําปรึกษา และการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต ใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต/กระทรวงการคลัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล 

- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติประจําป  และแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
- ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําปรึกษากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
- ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 
- ประสาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปและแผนรายปใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ 
- กํากับดูแล การศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษาการกําหนดและทบทวนเกณฑการประเมินผลงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา รวมทั้ง

การกําหนดมาตรการแรงจูงใจ 
- กํากับดูแล ใหคําปรึกษา การจัดทําและเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ การบรรยาย/สัมมนา  ฯลฯ  

    - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

       -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    -  ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

    -  ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม 
สรรพสามิต/กระทรวงการคลัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล  
      -  ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป  และแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

      -  ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําปรึกษากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

      -  ศึกษา วิเคราะห แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 
    -  ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ       

    -  กํากับดูแลในการรวบรวมแผนงาน/โครงการตางๆ  
      -  จัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปและแผนรายปใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ 
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      -  วิเคราะห จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณรายจายประจําปของกรมสรรพสามิต 

      -  ศึกษาวิเคราะห ใหคําปรึกษา การกําหนดและทบทวนเกณฑการประเมินผลงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา รวมทั้งการกําหนด 

มาตรการแรงจูงใจ 
    - ใหคําปรึกษาการจัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ การบรรยาย/สัมมนา  ฯลฯ  

    - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    -  ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
    -  ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต/

กระทรวงการคลัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล  
      -  ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป  และแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

      -  ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําปรึกษากระบวนการจัดทําแผนงาน/ โครงการ 

      -  ศึกษา วิเคราะห แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 

      -  ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ  

      -  จัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปและแผนรายปใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ 

      -  กํากับ ดูแลในการรวบรวมแผนงาน/โครงการตางๆ  
      -  วิเคราะห จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณรายจายประจําปของกรมสรรพสามิต 
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      -  ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา การกําหนดและทบทวนเกณฑการประเมินผลงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา รวมทั้งการกําหนด

มาตรการแรงจูงใจ 

    -  ใหคําปรึกษาการจัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ การบรรยาย/สมัมนา  ฯลฯ  

    - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    - ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
    - ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต/   

กระทรวงการคลัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล  
      - ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป  และแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

    - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/ โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  การบรหิารงานจัดการภาครัฐ 

      - ศึกษา รวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ  
      -  รวบรวม  ศึกษา วิเคราะห แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 

      -  จัดทําแผนรายปใหสอดคลองกบัแผนงบประมาณ 
      -  รวบรวม  วิเคราะห จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณรายจายประจําป 

      -  รวบรวมแผนงาน/โครงการตางๆ จากหนวยงานตางๆ ภายในกรมสรรพสามิต 
                       -  รวบรวมขอมูล เพื่อจัดทําเกณฑการประเมินผลงานระดับสํานัก  กอง หรือเทียบเทา  รวมทั้งการกําหนดมาตรการแรงจูงใจ 

    -  จัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ การบรรยาย/สัมมนา  ฯลฯ  
     - การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2. สวนติดตามและประเมินผล   เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 326)   

 

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนติดตามและประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

ดังนี้  
    - กํากับ ดูแล การติดตามและประเมินผลตามแผนคํารับรองปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต 
    - กํากับ ดูแล การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต  
    - ศึกษาการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ 

      - กํากับ ดูแลการประเมินผลระดับสํานัก/กอง เพื่อเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ 
      - ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําปรึกษากระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 
      - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลแผนตางๆ 

      - กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาการจัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ  

    - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

    - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

    - กํากับดูแล การติดตามและประเมินผลตามแผนคํารับรองปฏิบัติราชการ ของกรมสรรพสามิต 

    - กํากับดูแล การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานภายในกรมฯ 

    - กํากับดูแลการประเมินผลระดับสํานัก/กอง เพื่อเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ 
               - ศึกษาการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ 
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      - ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําปรึกษากระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนงาน / โครงการ 
      - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการตางๆ 

      - กํากับดูแล ใหคําปรึกษาการจัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ  

    - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
    - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    - ศึกษา วิเคราะห การติดตามและประเมินผล ตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมสรรพสามิต 
    - ศึกษา วิเคราะห การติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต  

      - ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําแนะนํากระบวนการการจัดทํารายงานตามแผนงาน / โครงการ 
      - ศึกษา วิเคราะห แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการติดตามประเมินผล 

    - ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของการรายงานผลตามแผนงาน /โครงการ 
      - กํากับดูแลในการรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการตางๆ  

    - กํากับดูแลการจัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  
    - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

     - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการภาษชีํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    - ศึกษา วิเคราะห การติดตามและประเมินผล ตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมสรรพสามิต 
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    - ศึกษา วิเคราะห การติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายในกรมฯ  
      - ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและใหคําแนะนํากระบวนการการจัดทํารายงานตามแผนงาน / โครงการ 
      - ศึกษา วิเคราะห แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการติดตามประเมินผล 

    - ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของการรายงานผลตามแผนงาน /โครงการ 
      - กํากับดูแลในการรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการตางๆ  

    - กํากับดูแลการจัดทํา และเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  
    - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
    - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการภาษปีฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    - ศึกษา วิเคราะห รวบรวมการติดตามและประเมินผล และจัดทํารายงานผลตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมสรรพสามิต 

    - ศึกษา วิเคราะห รวบรวมการติดตามและประเมินผล และจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต  

      - ศึกษา วิเคราะห พัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานตามแผนงาน/ โครงการ 
      - ศึกษา วิเคราะห แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการติดตามประเมินผล 

    - ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ  ที่เกี่ยวของการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 
    - รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตางๆ  และจัดทํารายงานวิเคราะหการประเมินเสนอผูบรหิารตามสายบังคับบัญชา  

           - รวบรวม  จัดทําและเผยแพรเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  
    - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

    - ปฏิบัติงานและใหความรวมมือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ     ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    - ศึกษา วิเคราะห รวบรวมการติดตามและประเมินผล และจัดทํารายงานผลตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมสรรพสามิต 

    - ศึกษา วิเคราะห รวบรวมการติดตามและประเมินผล และจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายในกรมฯ  

      - ศึกษา วิเคราะห พัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานตามแผนงาน/ โครงการ 
      - ศึกษา วิเคราะห แผนงาน/โครงการ ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการติดตามประเมินผล 

    - ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ  ที่เกี่ยวของการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 
    - รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตางๆ  และจัดทํารายงานวิเคราะหการประเมินเสนอผูบรหิารตามสายบังคับบัญชา  

           - รวบรวม  จัดทําและเผยแพรเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  
    - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

    - ปฏิบัติงานและใหความรวมมือ หรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

                    -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

    - รวบรวมการติดตามและประเมินผล ตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมสรรพสามิต 

    - รวบรวมการติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานภายในกรมฯ    

    - รวบรวมการจัดทํารายงานผลตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการและแผนแผนปฏิบัติการเปนรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน                       

ราย 9 เดือน และรายป 

      - พัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานตามแผนงาน/โครงการ 
      - รวบรวมปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการตางๆ     

    - รวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 
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      - รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตางๆ  

    - รวบรวม จัดทําและเผยแพรเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  
    - ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการตามหลักการบรหิารที่ทันสมัย เชน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

    - ปฏิบัติงานและใหความรวมมือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักกฎหมาย 
 

สํานักกฎหมาย     มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  1. ศึกษา วิเคราะห แกไข ปรับปรุง พัฒนา สรางมาตรฐาน ระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายภาษี

สรรพสามิตของไทยกับตางประเทศ 
  2. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการรางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
  3. สรางมาตรฐาน กําหนดระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

  4. พิจารณา วินิจฉัย ใหคําปรึกษา ใหความรูทางวิชาการ งานดานนิติกรรมสัญญาขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  5. ควบคุมการจัดทําระบบสารสนเทศกฎหมาย ใหความรู ความเห็น แนะนํา ฝกอบรม และเผยแพรงานวิชาการดานกฎหมายภาษีสรรพสามิต

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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  6. กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และดําเนินการศึกษา วิเคราะห กําหนดระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติพรอมทั้งดําเนินกระบวนการที่เกี่ยวกับ

ระบบงานดานกฎหมาย ระบบงานดานคดี ทั้งในทางอาญา ทางแพง ทางปกครอง  และในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

  7. ศึกษา วิเคราะห กําหนดระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ พรอมทั้งดําเนินกระบวนการพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคํา

คัดคานและคําอุทธรณการประเมินภาษี คําขอทุเลาการชําระภาษี คํารองของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และคําอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

  8. ดําเนินการเรงรัดบังคับชําระภาษีคางตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
           9. เปนศูนยกลางในการดําเนินคดีรวมกับคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต รวมถึง

ดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับรวมกับหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่มีบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการดําเนินคดี เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ กรมศุลกากร พรอมทั้งใหความเห็น เสนอแนะและสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต 

  10. ดําเนินการพิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
  11. ดําเนินการพิจารณาการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

              12. ดําเนินการตรวจพิสูจนของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตทุกชนิดที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 

  13. ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การคืน การทําลาย และการขาย

ทอดตลาด 

  14. ประเมินราคาของกลางทุกชนิดที่มีการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  
 15. เปนพยานตอศาลในฐานะผูชํานาญการในการตรวจพิสูจนของกลาง 
 16. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
การแบงงานภายใน 
  

  สํานักกฎหมาย มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย  4  สวน ดังนี้ 

    1. ฝายอํานวยการ 
    2. สวนกฎหมายและระเบียบ 
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    3. สวนคดี 
    4. สวนอุทธรณ 

    5. สวนพิสูจนและจัดการของกลาง 
 
 
 
 
 
 
1. ฝายอํานวยการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 

  - ควบคุมดูแลการจัดทําขอมูล การรับ-สงหนังสือทั่วไป เขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

  -  บริหารงานสารบรรณ กํากับและดูแลการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสํานักใหมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลภายในสํานัก 
  -  เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือตางๆ ในหนาที่ของสํานัก 

  -  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใชในการบริหารงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  -  จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก  

  -  ติดตาม เรงรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของกลุมงานในสํานัก 

  -  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสํานัก  
  -  ควบคุมดูแลการจัดทําและบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศกฎหมายของสํานักกฎหมาย และเผยแพรขอมูลดวยระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

  -  ควบคุมดูแลระบบการบริการตอบปญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักกฎหมาย 
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  - ประสานงานและใหบริการทั่วไปแกกลุมงานในสํานัก และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  - ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2. สวนกฎหมายและระเบียบ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห แกไข ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายสรรพสามิต ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต และ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหกฎหมายภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ไมซ้ําซอน โดยมุงเนนและใหความสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม  

    - ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยกับของตางประเทศเพื่อนํามาปรับปรุงระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต

ของไทยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินธุรกิจสมัยใหม 

  -  ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีของตางประเทศเพื่อพัฒนา

มาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีของไทย 

  - เสนอแนะและดําเนินการรางกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดเก็บภาษีของ

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

  -  สรางมาตรฐานการวินิจฉัยปญหากฎหมายโดยเปนศูนยกลางในการรวบรวมและประมวลผลการตอบขอหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิตของ

กรมสรรพสามิต  

  -  วินิจฉัย และตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่น 

  -  พิจารณาตอบขอหารือ ใหคําแนะนําปรึกษาในขอกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ตามที่หนวยงานตาง ๆ หารือมา 

  -  ชี้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในประเด็นกฎหมายที่ยังขาดแนวทางปฏิบัติ 

  -  พิจารณา ตรวจสอบ และดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต 
  -  พิจารณารางประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ตองออกตามกฎหมายอื่น  
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  -  ใหความรูและเผยแพรทางวิชาการดานกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ แกขาราชการกรมสรรพสามิต หรือสวน   

ราชการอื่น และภาคเอกชน ใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
  - เสนอแนะและดําเนินการรางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกบันโยบายของ

รัฐบาล 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

3. สวนคดี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  -  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานคดีอาญา คดีแพง  รวมทั้งคดีลมละลาย  คดีปกครองและในชั้นอนุญาโตตุลาการที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม

สรรพสามิต   

  - ประสานงานการพัฒนาระบบขอมูลสถิติคดี  เอกสารหลักฐาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีกับหนวยงานภายในสังกัดและหนวยงาน

ภายนอก เชน   พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  และศาล  เปนตน  เพื่อใหเปนศูนยกลางในการดําเนินคดีของกรมสรรพสามิต 

  - พัฒนาความรูความสามารถ  เสนอแนะแนวทางการรางคําใหการตอสูคดีตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต  กฎหมายปกครองที่

สําคัญ ไดแก  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เปนตน 
  - ปรับปรุง  พัฒนาระบบกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับงานดานคดี ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตเพื่อให

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน  เชน  ระเบียบวาดวยการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาด  ระเบียบวาดวยการเรงรัดบังคับชําระ

ภาษีคาง   เปนตน   
  -  ดําเนินการเกี่ยวกับการแจงเตือนใหชําระภาษีที่คาง  สืบหาหลักทรัพยหรือทรัพยสินของผูคางชําระภาษี  และเรงรัดบังคับชําระภาษีคางตาม

กฎหมายภาษีสรรพสามิต 
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  - เปนศูนยกลางในการดําเนินคดีรวมกับคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต รวมถึง

ดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับรวมกับหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่มีบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการดําเนินคดี เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ กรมศุลกากร   
  -  พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะและสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต 
  -  ใหคําปรึกษาแนะนําและประสานงานในการใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการฟองคดี  หรือตอสูคดีในกรณีที่

เปนโจทกหรือจําเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ 
  -  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับสัญญา ขอหารือ ในสวนที่เกี่ยวของกับคดีกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ 

  - ตรวจงานเปรียบเทียบคดีและแนะนําปญหาขอกฎหมายใหแกขาราชการในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
  -  กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และดําเนินการศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางการดําเนินคดี รวมทั้งการจัดทํางบประมาณประจําปเกี่ยวกับ

การดําเนินคดี 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. สวนอุทธรณ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

      -  พิจารณาคําคัดคานการประเมินภาษี พิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มในกรณีที่มีจํานวนวงเงินภาษีสูง  (นอกเหนืออํานาจ

การพิจารณาวินิจฉัยของสาํนักงานสรรพสามิตภาค)  
       -  พิจารณาอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ (ดําเนินการในกระบวนการเกี่ยวกับการ
รับคําอุทธรณ พิจารณาเบื้องตน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณตามมติที่ประชุมใหคณะกรรมการฯ  ลงนาม และสงใหผู

อุทธรณ) 
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       -  พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการประเมิน อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน และอุทธรณตอศาล พิจารณา

ดําเนินการดานนิติกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพยที่นํามาใชเปนหลักประกันการขอทุเลาการชําระภาษี 

      -  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อเสนออธิบดีและปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาวินิจฉัย ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมาย       

      -  ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง แกไข พัฒนา สรางมาตรฐานในการกําหนดระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติและเทคนิคในการพิจารณาคําคัดคาน 

อุทธรณ คําขอทุเลาการชําระภาษี การพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งการจัดทําคูมือหรือแนวทาง

ปฏิบัติ ตลอดจนซักซอมความเขาใจ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาระบบงานดวย  
               -  ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง แกไข พัฒนา ในการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ  ขั้นตอน เกี่ยวกับการคัดคานการประเมินภาษี การอุทธรณ

วินิจฉัยคําคัดคาน การงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การขอทุเลาการชําระภาษี การทําคําสั่งทางปกครอง และอุทธรณคําสั่งทางปกครองและกฎหมาย

มหาชนอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ  ใหความรู  และฝกอบรมทางวิชาการในดานกฎหมายตางๆ ที่

เกี่ยวของ แกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต   
-  ศึกษา วิเคราะหคําพิพากษาฎีกาที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการประเมิน การคัดคานการประเมิน การอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน และการ

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
-  ศึกษา วิเคราะห วินิจฉัยปญหาที่ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนหรือพิจารณากําหนดหลักเกณฑใหม เพื่อใหมีความชัดเจนและมี

มาตรฐาน 

-  ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห และประมวลผลการพิจารณาคําคัดคานและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ของหนวยงานใน

สังกัดกรมสรรพสามิต และจัดหมวดหมูเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการคนควาเผยแพรใหสํานักงานสรรพสามิตภาค  และหนวยงานที่เกี่ยวของ    
-  จัดทําและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบงาน 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
5.  สวนพิสูจนและจัดการของกลาง  มีหนาที่รับผิดชอบดังนี ้
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 -  เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการตรวจพิสูจนของกลางทุกชนิดที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร พรอมทั้ง

ประเมินภาษีของกลางทุกชนิดที่กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  
 -  ตรวจพิสูจนของกลางที่กระทําผิดกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร และประเมินราคาของกลาง

ทุกชนิดที่กระทําผิดกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ไม

สามารถตรวจพิสูจนได หรือมีปญหา และไดโอนคดีมาดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร 

    -  ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย และการขายทอดตลาด ทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร สรรพสามิตพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่สาขา ซึ่งไดสงของกลางมาใหดําเนินการ ตลอดจนพิจารณาคําขอคืนของกลาง 

     -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหไดมาซึ่งขอมูล เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต เพื่อ

ประโยชนในการตรวจพิสูจนของกลาง   ตลอดจนดําเนินการในการตรวจสอบขอมูลผูเสียภาษีที่จดทะเบียนตามกฎหมายสรรพสามิต และประสานงานกับ

หนวยงานตางๆ  ในการขอขอมูลอัตราภาษี มูลคาของสินคาเพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีและคุณลักษณะของสินคา เชน ประเภทรถยนต น้ํามันเปนตน 

    -  การเปนพยานตอศาลในฐานะผูชํานาญการในการตรวจพิสูจนของกลาง 
     -  ดําเนินการขออนุมัติผูมีอํานาจในการออกตรวจพิสูจนของกลางนอกสถานที่ การไปเปนพยานในชั้นศาลในฐานะผูชํานาญการ 
     -  ดําเนินการในการจัดทําบัญชีของกลาง แยกประเภทชนิดของกลาง ทั้งที่เสร็จคดีแลว และอยูในระหวางคดี 
     -  ดําเนินการรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับของกลาง ที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดสงมาเก็บรักษา 
     -  ดําเนินการตรวจสอบบัญชีของกลาง และของกลางที่ตกเปนของกรมแลว เพื่อดําเนินการขออนุมัติทําลาย หรือขายทอดตลาดตอไป 

     -  ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขานุการ คณะกรรมการวินิจฉัยของกลาง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยของกลาง กรณีของกลางที่ไมสามารถชี้ชัดความผิด

พรอมทั้งแจงผลการวนิิจฉัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักกฎหมาย  ดังนี้ 
 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
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  ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักกฎหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ สวน

กฎหมายและระเบียบ สวนคดี สวนอุทธรณ สวนพิสูจนและจัดการของกลาง เพื่อมอบหมายงาน อํานวยการ สั่งการควบคุม กํากับการดําเนินงานของสํานัก

ในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการจัดเก็บภาษีของรัฐ  ดําเนินการ

เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง ควบคุม ดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับของกลาง เวนแตการตรวจสอบและวิเคราะห

คุณสมบัติของกลาง ใหคําปรึกษาแนะนําการตอบขอหารือทางภาษีสรรพสามิต การดําเนินคดี การวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษี และการอุทธรณ 

ปกครองบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในสํานัก ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
 

ตําแหนงนิติกร  (เฉพาะดานกฎหมายภาษีสรรพสามิต) เชี่ยวชาญ   ปฏิบัติงานดังนี ้
 

  -  ศึกษา วิเคราะห ขอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตของตางประเทศ

เพื่อแกไขปรับปรุง พัฒนา สรางองคความรูใหมในระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนิน

ธุรกิจสมัยใหม ตามนโยบายของกรม กระทรวงการคลัง และรัฐบาล เพื่อใหการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและเกิดความเปนธรรมตอผูมีหนาที่

เสียภาษี จัดทําโครงการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต โครงการเผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต  
  -  ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นเกี่ยวกับการสรางหลักการและวิธีการจัดเก็บภาษี และดําเนินการรางกฎหมายภาษีสรรพสามิต และกฎหมาย

อื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตใหมีความรัดกุมและใหความเปนธรรมแกผูมีหนาที่เสียภาษี  
  -  ศึกษา วิเคราะห การใชมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไมใชมาตรการทางภาษี เพื่อคุมครองและสงเสริมการลงทุนในประเทศ ใหเกิด

ความเปนธรรมและดูแลสังคม  
  -  ศึกษา วิเคราะห การใชกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อคุมครองดูแลสิ่งแวดลอม ตามหลักการผูใดกอใหเกิดมลพิษเปนผูรับผิดชอบ  

  -  ศึกษา วิเคราะห สรางมาตรฐาน กําหนดระเบียบ คําสั่ง คูมือ แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อนํามาเปนแนวทางปฏิบัติแกเจาหนาที่และผูมีหนาที่

เสียภาษี ใหเกิดความสะดวกและเปนธรรมตอการปฏิบัติงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  
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  -  วินิจฉัย ตีความ ตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา ตามกฎหมายสรรพสามิต ที่มีความยุงยาก สลับซับซอน หรืองานที่ตองใชความเชี่ยวชาญ

ดานกฎหมายเปนพิเศษ  
  -  ศึกษา วิเคราะห ขอวินิจฉัย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง การตอบขอหารือทางกฎหมายที่เปนขอยุติแลว นํามาพิจารณาวินิจฉัยปญหาภาษี

สรรพสามิต เพื่อสรุปหลักเกณฑการวินิจฉัย การตีความ และเสนอแนะการแกไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิต กฎหมายลําดับรอง และแนวทางปฏิบัติ 

ใหมีความชัดเจน เปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบายการจัดเก็บภาษี และอุดชองวางของกฎหมาย  
  -  พิจารณาใหความเห็น คําปรึกษา งานนิติกรรมและสัญญา ที่กรมสรรพสามิตและหนวยงานในสังกัดเปนคูสัญญา 
  -  ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย 
  -  เปนผูแทนกรมสรรพสามิตเขารวมการศึกษาพิจารณาระดับนโยบายในการประชุมการชี้แจงหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดาน

กฎหมายในที่ประชุมผูแทนหนวยงานระดับกรม กระทรวง รัฐสภา และระดับประเทศ และทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาทําความเขาใจและเขารวมประชุมใน

การรางหรือการพิจารณาความตกลงระหวางประเทศที่ตองอาศัยหรืออางอิงกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

ตําแหนงนิติกร (เฉพาะดานคดี)เชี่ยวชาญ    

 

  -  ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับงานดานคดี ทั้งทางแพง ทางอาญา ทางปกครอง  และในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

  -  ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา  แนะนํา เกี่ยวกับการเรงรัดบังคับชําระภาษีคางตามกฎหมายสรรพสามิต การบังคับทาง

ปกครองตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
  -  พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี การจายเงินสินบนและเงินรางวัล  
  -  ศึกษา วิเคราะห การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแนวทางการดําเนินคดี  
  -  ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานการประเมิน คําอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน ประเด็นที่

เกี่ยวของกับการตรวจสอบภาษี การประเมินภาษี รวมถึงการวิเคราะหประเด็นการคัดคานฯ การอุทธรณ  
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  -  พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษี คํารองของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
  -  พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง  
  -  ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพิสูจนของกลางที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรในคดีการกระทํา

ผิดกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต 
  -  พิจารณา ใหความเห็น คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการประเมินราคาของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิตและ

การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายในหนาที่ของสรรพสามิต ตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การคืน การทําลาย และการขาย

ทอดตลาด 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
1. ฝายอํานวยการ เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 336) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานดานสารบรรณ งานธุรการทั่วไปของสํานัก ใหมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ภายในสํานัก งานเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสํานัก การติดตาม เรงรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตาม

แผนงาน/โครงการของกลุมงาน ในสํานัก การจัดทําแผนงานโครงการงบประมาณ รวมทั้งงานติดตามและรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ 

การจัดทําขอมูล การรับ-สงหนังสือทั่วไปเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การจัดทําระบบสารสนเทศกฎหมายของสํานักกฎหมาย และเผยแพรขอมูล

ดวยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี การนําเขาขอมูลประชาสัมพันธ ระบบการบริการตอบปญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตทางอิเล็กทรอนิกสของสํานัก

กฎหมาย ติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตางๆ ในสํานักรับหมายศาล หมายเรียกพยานเอกสาร พยานวัตถุ และจัดสงเอกสารใหตาม
หมายเรียกใหแกศาล อัยการและพนักงานสอบสวน เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ  
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  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณรายจายประจําป ติดตามประเมินผล จัดทํารายงาน
แผนงาน/โครงการ ตางๆ ของสํานัก และรายงานความกาวหนาของงาน แผนงาน/โครงการ ในความรับผิดชอบ รวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อ
ศึกษา วิเคราะห แยกประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการและจัดทําเปนสถิติ ศึกษา วิเคราะห กฎหมายภาษีสรรพสามิต หนังสือตอบขอ
หารือ หนังสือเวียนทั้งภายในและภายนอกหนวยงานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตเขาสูระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตในโครงการ
สารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต  ใหคําแนะนํา และใหบริการดานขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตกับเจาหนาที่หรือบุคคลภายนอกใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ควบคุม ดูแล งานสารบรรณ  และการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสํานัก ใหมีประสิทธิภาพตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ควบคุม ดูแลการนําเขาขอมูลประชาสัมพันธในระบบการบริการตอบปญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตทาง

อิเล็กทรอนิกสของสํานักกฎหมาย  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานดานสารบรรณ ปฏิบัติงานราง โตตอบหนังสือ ควบคุม ดูแลการเบิกจายเงิน พัสดุ 
ครุภัณฑ รับหมายศาล หมายเรียกพยานเอกสารพยานวัตถุ และจัดสงเอกสารตามหมายเรียกใหแกศาล  อัยการและพนักงานสอบสวน  จัดเก็บขอมูล

เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อการสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต และปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความรู 
ความเขาใจ กับหนวยงานภายใน ภายนอกสํานัก ผูประกอบอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป  เพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
สรรพสามิต และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ  นําเขาขอมูลประชาสัมพันธในระบบการบริการตอบปญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตทางอิเล็กทรอนิกส
ของสํานักกฎหมาย ชวยจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ชวยจัดเตรียมเรื่อง  เตรียมวาระสําหรับการประชุม  จัดทํารายงานการประชุม รายงานการ
บริหารงานบุคคลภายในสํานัก  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อํานวยความสะดวกและใหบริการทั่วไป  การบันทึกขอมูล 
การสั่งพิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบื้องตนของเอกสาร การแกไขขอมูลและงานพิมพตาง ๆ   ศึกษา

รายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร  การจัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมูกอนนํามาบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การ
ลําดับความสําคัญ ความตอเนื่องเพื่อประโยชนในการคนหาเอกสาร  การจัดทําบัตรดัชนีของเอกสาร การสรางตารางแบบฟอรม งบเดือนและรายงานตางๆ 
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การทําทะเบียนรับ-สงขอมูล และบันทึกขอมูลเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขอหารือ และ

กฎหมายภาษีสรรพสามิตในโครงการสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหเปนปจจุบัน  บันทึกขอมูล
เขาสูระบบการบริการตอบปญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักกฎหมาย การศึกษาโปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงาน

บันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว และเปนปจจุบันยิ่งขึ้น ใหคําปรึกษา แนะนําในการใชงานดานคอมพิวเตอร ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2. สวนกฎหมายและระเบียบ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 344) 

 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนกฎหมายและระเบียบ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

ในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหนาที่สรรพสามิต การวินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่น งานนิติกรรม

และสัญญาที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต  ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ตองออกตามกฎหมายอื่น การพิจารณาตอบขอหารือ การ
ใหคําแนะนําปรึกษาในขอกฎหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   

 

 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหยึดถือเปนทางปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษี ศึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรคหลักการและวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและ

กฎหมายอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตใหรัดกุมและเปนแนวทางปฏิบัติที่อํานวยความสะดวกใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษี งายแกการใช

และการศึกษาใหเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว รางกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดเก็บภาษี

ของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในประเด็นกฎหมายที่ยังขาดแนวทางปฏิบัติ พิจารณาวินิจฉัยปญหา



225 
 

กฎหมายสรรพสามิตในประเด็นและขอเท็จจริงที่มีความยุงยากสลับซับซอน สรางมาตรฐานการวินิจฉัยปญหากฎหมายวาดวยการรวบรวมและประมวลผล

การตอบขอหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิตของกรมใหเปนธรรมและจัดทําคําอธิบายขอหารือ พิจารณา ตรวจสอบ และดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและ
สัญญาที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต ใหคําปรึกษา แนะนํา  และชวยแกปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยตีความกฎหมาย ประกาศ  คําสั่ง และระเบียบ
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่น เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 
เปนผูแทนกรมสรรพสามิตในการเขารวมประชุม/ชี้แจงกฎหมายสรรพสามิต และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหนาที่สรรพสามิต ใหการศึกษาอบรมทาง
วิชาการแกขาราชการกรมสรรพสามิต หรือสวนราชการอื่นและภาคเอกชนใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยาง

ถูกตอง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการ    

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการพิจารณาใหคําปรึกษา ตอบขอหารืองานดานกฎหมาย ในการตีความลักษณะสินคา
ที่ตองจัดเก็บภาษี ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตางๆ ตามที่หนวยงานตางๆ หารือมา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ประยุกตนํา
ระบบ windows access เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการคนหาใหเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายทุกชนิด เพื่อ
นํามาแยกประเภทและจัดเก็บเปนฐานขอมูลของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต  ดวยระบบคอมพิวเตอร สําหรับใชเปนขอมูลกฎหมายสรรพสามิตทั้งหมด 
และเปนฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน (update) โดยแบงประเภทของกฎหมายตามลําดับ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ รวมถึงจัดทําฐานขอมูลรหัสสินคาสรรพสามิตดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange : EDI ) ใหเปน
ปจจุบัน เพื่อใหผูนําเขา ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูมีหนาที่เสียภาษี  และประชาชนใชเปนฐานขอมูลของสินคาสรรพสามิตทุกชนิด ลําดับเอกสารกฎหมาย
ทุกชนิดที่มีผลใชบังคับทางกฎหมาย เมื่อผานกระบวนการดําเนินการทั้งหมดแลว สําหรับใชเปนฐานขอมูล เพื่อการอางอิงและสืบคน โดยจัดทําเปน

แฟมขอมูลและแยกประเภทของกฎหมายเปนหมวดหมู จัดทําฐานขอมูลระบบการตอบขอหารือกฎหมายที่กรมสรรพสามิตไดตอบ/แจงใหทราบ โดยจัดทํา
เปนระบบคอมพิวเตอร  โดยมีคําคน (search) เปนอักขระทุกคํา เพื่อการคนหาไดอยางรวดเร็ว และจัดทําในระบบธรรมดา (manual) ซึ่งทําเปนบัตรสรุป
ประเด็นสําหรับการคนหาแบบทั่วไป สําหรับใชเปนแนวบรรทัดฐานในการตอบขอหารือครั้งตอไป ศึกษา วิเคราะห และแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  และใหยึดถือเปนทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
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แกผูเสียภาษี ศึกษา วิเคราะห หลักการและวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตใหรัดกุมและเปน

แนวทางปฏิบัติที่อํานวยความสะดวกใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษี งายแกการใชและการศึกษาใหเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว พิจารณาวินิจฉัยปญหา

กฎหมายและเรื่องตาง ๆ ใหการศึกษา อบรมทางวิชาการแกขาราชการกรมสรรพสามิต หรือสวนราชการอื่นและภาคเอกชนใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางถูกตอง จัดทําระบบสารสนเทศของสํานักกฎหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการจัดเตรียมและรวบรวมขอมูลที่ใชในการเสนอรางกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งตาง 
ๆ ศึกษา วิเคราะห และแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และใหยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษี ศึกษา วิเคราะห และพิจารณารางกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตใหรัดกุมและเปนแนวทางปฏิบัติที่อํานวยความสะดวกและใหความเปน
ธรรมแกผูเสียภาษี ศึกษา ปญหาขอกฎหมายและตรวจรางสัญญาตาง ๆ กรณีที่กรมเปนคูสัญญากับบุคคลภายนอก พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายและ
เรื่องตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต ชี้แจง แนะนํา ตอบขอหารือ ขอกระทูถามในกรณีตางๆ พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมมาใชในงานกฎหมายเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3. สวนคดี  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 355) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนคดี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน 

มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับงานดานคดีอาญา 

คดีแพง  รวมทั้งคดีลมละลาย  และคดีปกครองที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต รวมถึงการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ ประสานงานการ

พัฒนาระบบขอมูลสถิติคดี  เอกสารหลักฐาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีกับหนวยงานภายในสังกัดและหนวยงานภายนอก เชน พนักงานสอบสวน 
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พนักงานอัยการ และศาล เปนตน  เพื่อใหเปนศูนยกลางของการดําเนินคดีของกรมสรรพสามิต พัฒนาความรูความสามารถ  เสนอแนะแนวทางการราง

คําใหการตอสูคดีตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต  กฎหมายปกครองที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เปนตน ปรับปรุง พัฒนาระบบ

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับงานดานคดี ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิตเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณใน

ปจจุบัน เชน  ระเบียบวาดวยการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาด  ระเบียบวาดวยการเรงรัดบังคับชําระภาษีคาง   เปนตน  ดําเนินการเกี่ยวกับการ

แจงเตือนใหชําระภาษีที่คาง  สืบหาทรัพยสินของผูคางชําระภาษี  และเรงรัดบังคับชําระภาษีคางตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบปรับ  หรือสง

พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต  พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ และสั่งจายเงินสินบนและเงิน

รางวัลตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่อยูในอํานาจหนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนําและประสานงานในการใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่ของกรม

สรรพสามิตเกี่ยวกับการฟองคดี  หรือตอสูคดีในกรณีที่เปนโจทกหรือจําเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับสัญญา ขอหารือ  

ในสวนที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดทางสัญญาและการกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตรวจงาน

เปรียบเทียบคดีและแนะนําปญหาขอกฎหมายใหแกขาราชการในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการดําเนินคดี รวมทั้งการจัดทํางบประมาณประจําปเกี่ยวกับการดําเนินคดี และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
ตําแหนงนิติกรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 

 

  ปฏิบัติงานในการควบคุมและใหความเห็นชอบในการดําเนินคดีทั้งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่น  รวมทั้งคดีปกครองในกรณีที่
กรมสรรพสามิตเปนผูฟองคดีหรือเปนผูถูกฟองคดี และวิเคราะหปญหาระบบงานดานคดี และเสนอแนะหรือปรับปรุงในการออกกฎหมายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติหรือขั้นตอนในระบบงานคดี การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวมถึงการวินิจฉัยปญหา และตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับงานดานคดี  
รวมทั้งปฏิบัติงานดานการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไข ปรับปรุงระบบและวิธีการดําเนินคดีภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับกฎหมาย
และคําพิพากษาของศาล เพื่อพัฒนาแนวทางการตอสูคดีภาษีสรรพสามิตและตามกฎหมายอื่นใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพ การกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
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งานดานคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่น ทําการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493  
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน ติดตาม ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย คําสั่ง และปญหาเกี่ยวกับการดําเนินคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวมทั้งคําพิพากษาที่ศาลตัดสินแลว 
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับกฎหมายและคําพิพากษาของศาล และจัดทําเปนคําสั่งและแนวทาง
ปฏิบัติ รวบรวม และประมวลผลคําพิพากษาที่ศาลตัดสินแลวเกี่ยวกับคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต  เพื่อทําการวิเคราะหและจัดทําสรุปผลการวินิจฉัย
ของศาล กําหนดแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ของกรม เพื่อสรางมาตรฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะ
วิธีการและเทคนิคในการดําเนินคดีภาษีสรรพสามิต เพื่อใหการปฏิบัติงานดานคดีของกรมสรรพสามิตมีมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกันอยางชัดเจน 

พิจารณาและใหความเห็น เสนอแนะ และสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต พิจารณา วิเคราะห วินิจฉัยปญหาใน
ประเด็นตาง ๆ ในงานดานคดี ตลอดจนตีความกฎหมายในขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายนั้น ๆ เปน
กรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ เปนผูแทนกรมสรรพสามิตในการเขารวมประชุม/ชี้แจง เกี่ยวกับงานดาน
คดีทั้งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นของกรมสรรพสามิต รวมทั้งคดีปกครองในกรณีที่กรมสรรพสามิตเปนผูฟองคดีหรือเปนผูถูกฟองคดี  
ใหการศึกษาอบรมทางวิชาการแกขาราชการสรรพสามิตเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน เทคนิค และวิธีการดําเนินคดีภาษี
สรรพสามิต รวมทั้งการตรวจสอบ เรงรัดบังคับชําระภาษีคาง  ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยแกปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายแกขาราชการสรรพสามิต และ
เจาหนาที่ของกรมที่ตองตอสูคดีในกรณีที่เปนโจทกหรือจําเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการ    

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับในการศึกษา วิเคราะหปญหาระบบงานดานคดี  และเสนอแนะหรือปรับปรุงในการ
ออกกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนในระบบงานคดี รวมถึงการวินิจฉัยปญหา และตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับงานดานคดี  นอกจากนั้นยัง
รับผิดชอบดําเนินคดีทั้งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่น รวมทั้งคดีปกครองในกรณีที่กรมสรรพสามิต เปนผูฟองคดีหรือเปนผูถูกฟองคดี 
การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต พิจารณาและเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเกี่ยวกับการสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัล การพิจารณาโทษ

ผูกระทําผิดทางเงื่อนไขแหงคํามั่นสัญญา การเรงรัดบังคับชําระภาษีคาง  ศึกษา วิเคราะหในการเตรียมการรางและแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย 
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รวมทั้งระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคดีใหเหมาะสม กับสถานการณปจจุบัน และรองรับการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ศึกษา วิเคราะห
ปญหาและขอเท็จจริงของงานคดีที่เกิดขึ้น ทั้งในทางแพงและอาญารวมทั้งคดีปกครอง  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานคดีให
สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติ และสอดคลองกับสิทธิและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  ศึกษา พัฒนาการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในงานเกี่ยวกับคดี  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิด
ทางอาญาตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน พิจารณาขออนุมัติจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต 
ดําเนินการดานคดีในทางอาญา กรณีที่กรมสรรพสามิตหรือเจาหนาที่กรมสรรพสามิตเปนโจทกหรือจําเลยในคดีอาญา โดยไดรับการแตงตั้ง จากกรม

สรรพสามิตใหเปนผูแทนคดีทําหนาที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดี ตั้งแตเริ่มตนจนคดีถึงที่สุด รับมอบอํานาจจากกรม
สรรพสามิตเพื่อดําเนินการรองทุกขหรือกลาวโทษ ในกรณีที่กรมสรรพสามิตเปนผูเสียหายในคดีอาญา เรงรัดติดตามหนี้คาภาษีที่คางชําระหรือหนี้อื่นใดที่
เปนคดีความกับกรมสรรพสามิต รวมทั้งชะลอการบังคับคดีโดยผอนชําระภาษีเปนงวด โดยมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน ดําเนินการบังคับชําระภาษี
คาง รวมทั้งยึดทรัพยหรืออายัดสิทธิเรียกรองของผูที่คางชําระภาษีสรรพสามิต ดําเนินการดานคดีในทางแพง โดยไดรับการแตงตั้งจากกรมสรรพสามิตใหเปน
ผูแทนทําหนาที่ประสานงานกับพนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดี  ตั้งแตเริ่มตนจนคดีถึงที่สุด รับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิตเพื่อดําเนินการขอรับชําระ
หนี้ในคดีฟนฟูกิจการของลูกหนี้ คดีลมละลายหรือเปนตัวแทนกรมสรรพสามิต ในการสืบหาทรัพยสิน และบังคับคดี หรือในกรณีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
รวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการสืบหาหลักทรัพยและบังคับคดีของลูกหนี้ของกรมสรรพสามิตหลังคําพิพากษา ตรวจสอบหนังสือสัญญาตาง ๆ เพื่อ

ดําเนินการฟองคดี หรือตอสูคดีกับบุคคลภายนอกในกรณีผิดสัญญาหรือหนวยงานราชการถูกฟอง ดําเนินการดานคดีปกครอง กรณีที่กรมสรรพสามิตหรือ
เจาหนาที่กรมสรรพสามิตเปนผูฟองคดีหรือเปนผูถูกฟองคดี โดยไดรับการแตงตั้ง  จากกรมสรรพสามิตใหเปนผูแทนคดีทําหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
อัยการผูรับผิดชอบคดีตั้งแตเริ่มตนจนคดีถึงที่สุด พิจารณา วินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ชี้แจง แนะนํา ตอบขอหารือ ขอกระทูถามในกรณีตางๆ ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายในของกรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่น รวมทั้งบุคคลอื่น เพื่อชวยเหลือแกเจาหนาที่ของกรมในการดําเนินคดี 
ตางๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการหรือชํานาญการ   
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  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการดําเนินคดีทั้งตามรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิตในการรองทุกขกลาวโทษ การ
ขอรับชําระหนี้ในคดีฟนฟูกิจการลูกหนี้ คดีลมละลายหรือเปนตัวแทนกรมสรรพสามิตในการสืบหาทรัพยสินการบังคับคดีหรือในกรณีอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย รวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการสืบหาหลักทรัพยและบังคับคดีของลูกหนี้ของกรมสรรพสามิตหลังคําพิพากษา ตรวจสอบหนังสือสัญญาตาง ๆ 
เพื่อดําเนินการฟองคดี หรือตอสูคดีกับบุคคลภายนอก ในกรณีผิดสัญญาหรือหนวยงานราชการถูกฟองดําเนินการดานคดีปกครอง กรณีที่กรมสรรพสามิต
หรือเจาหนาที่กรมสรรพสามิต เปนผูฟองคดีหรือเปนผูถูกฟองคดี  โดยไดรับการแตงตั้งจากกรมสรรพสามิตใหเปนผูแทนคดีทําหนาที่ประสานงานกับ

พนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดีตั้งแตเริ่มตนจนคดีถึงที่สุด พิจารณา วินิจฉัย ปญหาขอกฎหมาย ชี้แจง แนะนํา ตอบขอหารือ ขอกระทูถามในกรณีตางๆ  
ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่นรวมทั้งบุคคลอื่น เพื่อชวยเหลือแกเจาหนาที่ของกรมในการดําเนินคดีตางๆ ศึกษา 
วิเคราะหในการเตรียมการรางและแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคดีใหเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน และรองรับการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ศึกษา วิเคราะห ปญหาและขอเท็จจริงของงานคดีที่เกิดขึ้น ทั้งในทางแพงและอาญารวมทั้งคดี
ปกครอง  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานคดี ศึกษากฎหมายอื่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิและหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดไว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ ศึกษา วิเคราะหหนังสือสัญญาตาง ๆ เพื่อดําเนินการฟองคดี หรือตอสูคดีกับบุคคลภายนอก
ในกรณีผิดสัญญาหรือหนวยงานราชการถูกฟอง ศึกษา พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในงานคดี เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน 

   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําบัญชีเงินสด เงินคงเหลือประจําวันจากคาปรับ นําเงินคาปรับเปรียบเทียบคดีมาแยกสงเปนเงินผลประโยชนและ
เงินสินบนรางวัล  นําเงินผลประโยชนรวมถึงเงินคาปรับอื่นสงสํานักบริหารการคลังและรายได  รวบรวมสถิติคดีเพื่อจัดทํางบเดือนที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของ
สวนคดี  ดําเนินการเบิกจายเงินและพัสดุครุภัณฑของสวนคดี จัดทําประมาณการรายจายประจําปของสวนคดี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. สวนอุทธรณ เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 366) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนอุทธรณ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

หนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในงานดานการ

พิจารณาคําคัดคานการประเมินภาษี พิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มในกรณีที่มีจํานวนวงเงินภาษีสูง (นอกเหนืออํานาจการพิจารณา

วินิจฉัยของสํานักงานสรรพสามิตภาค) การพิจารณาอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ การ

พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการประเมิน อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน และอุทธรณตอศาล การพิจารณาดําเนินการดาน

นิติกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพยที่นํามาใชเปนหลักประกัน การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อเสนออธิบดี

และปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมาย  การศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง แกไข และพัฒนา กําหนดระเบียบ 

คําสั่ง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคําคัดคาน อุทธรณ คําขอทุเลาการชําระภาษี และการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และการพิจารณา

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งการจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติ     ตลอดจนซักซอมความเขาใจ และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน 

ใหคําปรึกษา และตอบขอหารือเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการคัดคานการประเมินภาษี การอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน  การงดหรือลด

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การขอทุเลาการชําระภาษี การทําคําสั่งทางปกครอง และอุทธรณคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งใหความรู   และฝกอบรมทางวิชาการใน

ดานกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ แกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตและติดตามตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหและประมวลผลการพิจารณาคําคัดคานและการ

พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต และจัดหมวดหมูเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการคนควาเผยแพรในการทํางาน

แกสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของการจัดทําและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนิติกรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานการประเมินภาษี พิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  และพิจารณาอุทธรณคํา

วินิจฉัยคําคัดคานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ กรณีที่มีปญหาในขอกฎหมายหรือการตรวจสอบบัญชี และขอเท็จจริงที่ยุงยากสลับซับซอน 

พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษี ในระหวางการใชสิทธิคัดคาน อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน และอุทธรณตอศาล รวมทั้งการพิจารณา  ดําเนินการทางดาน
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นิติกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพยที่นํามาใชเปนหลักประกัน พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง  ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต  การศึกษาวิเคราะห 

เพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนากําหนดระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคําคัดคาน อุทธรณ คําขอทุเลาการชําระภาษี และการพิจารณางดหรือลด

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งการจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติตลอดจนซักซอมความเขาใจ และนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน  ใหคําปรึกษา และตอบขอหารือเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการคัดคานการประเมินภาษี การ

อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน การงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การขอทุเลาการชําระภาษี การทําคําสั่งทางปกครอง และอุทธรณคําสั่งทางปกครอง รวมทั้ง

ใหความรู  และฝกอบรมทางวิชาการในดานกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ แกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต  ติดตามตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหและ

ประมวลผลการพิจารณาคําคัดคาน และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ใหปากคํา และเปนพยานเกี่ยวกับ

สํานวนที่รับผิดชอบ ในชั้นพนักงานอัยการและในชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการ   

 

   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานการประเมินภาษี และพิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับ 

และเงินเพิ่ม ในกรณีที่มีจํานวนวงเงินภาษีสูง (นอกเหนืออํานาจการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงานสรรพสามิตภาค) ที่มีปญหาการพิจารณาในขอกฎหมาย

และขอเท็จจริงที่ยุงยาก  พิจารณาอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษี (ดําเนินการในกระบวนการเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ พิจารณาเบื้องตน จัด

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณตามมติที่ประชุมใหคณะกรรมการฯลงนาม และสงใหผูอุทธรณ) พิจารณาคําขอทุเลาการ

ชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคาน อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน และการอุทธรณตอศาล และพิจารณาดําเนินการทางดานนิติกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพยที่

นํามาใชเปนหลักประกัน พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ศึกษา วิเคราะห  เพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนา กําหนด

ระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคําคัดคาน อุทธรณ คําขอทุเลาการชําระภาษี และการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และการ

พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองรวมทั้งการจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติตลอดจนซักซอมความเขาใจ และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ

ปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลการพิจารณาคําคัดคาน และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ของหนวยงานในสังกัด

กรมสรรพสามิต ใหปากคํา และเปนพยานเกี่ยวกับสํานวนที่รับผิดชอบในชั้นพนักงานอัยการและในชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการ  
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  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานการประเมินภาษี และพิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ในกรณีที่มีจํานวน

วงเงินภาษีสูง (นอกเหนืออํานาจการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงานสรรพสามิตภาค) ที่มีปญหาการพิจารณาในขอกฎหมายและขอเท็จจริงที่ยุงยาก   

พิจารณาอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษี (ดําเนินการในกระบวนการเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ พิจารณาเบื้องตน จัดประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณตามมติที่ประชุมใหคณะกรรมการฯลงนาม และสงใหผูอุทธรณ) พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการ

ใชสิทธิคัดคาน อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน และการอุทธรณตอศาล และพิจารณาดําเนินการทางดานนิติกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพยที่นํามาใชเปน

หลักประกัน พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ในงานที่มีปญหาดานการตรวจสอบบัญชี   ศึกษา และวิเคราะห

ประเด็นที่เปนขอโตแยงที่เปนปญหาในดานการตรวจสอบบัญชี และขอเท็จจริงทางบัญชีที่ยุงยากสลับซับซอนในงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคาน 
อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน คําขอทุเลาการชําระภาษี  คํารองของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองที่

ไดรับมอบหมาย ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลการพิจารณาคําคัดคาน และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ของหนวยงานใน

สังกัดกรมสรรพสามิต ใหปากคํา และเปนพยานเกี่ยวกับสํานวนที่รับผิดชอบ ในชั้นพนักงานอัยการและในชั้นศาล  จัดทําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช

ในการพัฒนาระบบงาน  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ     
 

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานและพิจารณาคํารองของดหรือลดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ในกรณีที่มีจํานวนวงเงินภาษีสูง 

(นอกเหนืออํานาจการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงานสรรพสามิตภาค) ที่มีปญหาการพิจารณาดานการตรวจสอบบัญชีและขอเท็จจริงที่ยุงยาก  พิจารณา

อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษี (ดําเนินการในกระบวนการเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ พิจารณาเบื้องตน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณตามมติที่ประชุมใหคณะกรรมการฯลงนาม และสงใหผูอุทธรณ) พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง  ของหนวยงานใน

สังกัดกรมสรรพสามิต ในงานที่มีปญหาดานการตรวจสอบบัญชีที่ยุงยาก  พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการประเมิน ใช

สิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมิน และใชสิทธิอุทธรณตอศาล และพิจารณาดําเนินการทางดานนิติกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพยที่นํามาใชเปน
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หลักประกันตามคําขอทุเลาการชําระภาษีศึกษา และวิเคราะหประเด็นที่เปนขอโตแยงที่เปนปญหาในดานการตรวจสอบบัญชี และขอเท็จจริงทางบัญชีในงาน

ที่เกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานการประเมินภาษี อุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน คําขอทุเลาการชําระภาษี คํารองของดหรือลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และการ

พิจารณา  อุทธรณคําสั่งทางปกครองที่ไดรับมอบหมาย ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลการพิจารณาคําคัดคาน และการพิจารณา

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง ของหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต  ใหปากคํา และเปนพยานเกี่ยวกับสํานวนที่รับผิดชอบ ในชั้นพนักงานอัยการและในชั้น

ศาล จัดทําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการพัฒนาระบบงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
5. สวนพิสูจนและจัดการของกลาง  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 373) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนพิสูจนและจัดการของกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนของกลางทุกชนิดที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร  ดําเนินควบคุมเจาหนาที่ในสวนฯ ใหดําเนินการ

เกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เชน การเก็บรักษา การทําลายและการขายทอดตลาด การเปนพยานตอศาลในฐานะผูชํานาญการในการ
พิสูจนของกลาง  พิจารณาคําขอคืนของกลาง ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง ซึ่งเกี่ยวพันกับงานดาน

สรรพสามิต ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง แกเจาหนาที่และประชาชน เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ควบคุม ดูแล และดําเนินการขออนุมัติผูมีอํานาจใหเจาหนาที่ในสวนฯ ออกไปดําเนินการตรวจพิสูจนของกลางนอกสถานที่ ตลอดจนการ

ไปเปนพยานในชั้นศาล ดําเนินการขออนุมัติทําลาย หรือขายทอดตลาดของกลางที่ตกเปนของกรมสรรพสามิตแลว  ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขานุการ 

คณะกรรมการวินิจฉัยของกลาง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยของกลาง กรณีของกลางที่ไมสามารถชี้ชัดความผิดพรอมทั้งแจงผลการวินิจฉัยใหกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ พัฒนาระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

    

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนของกลางทุกชนิดที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร  ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต เชน การเก็บรักษา การทําลายและการขายทอดตลาด การเปนพยานตอศาลในฐานะผูชํานาญการในการพิสูจนของกลาง ดําเนินการ
ออกไปตรวจพิสูจนของกลางนอกสถานที่ ตลอดจนการไปเปนพยานในชั้นศาล ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนของกลาง  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น
ในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง ซึ่งเกี่ยวพันกับงานดานสรรพสามิต ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของ
กลาง แกเจาหนาที่และประชาชน เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง ตรวจสอบเอกสารและขอ
อนุมัติเบิกจายเงินรางวัลคาขายของกลางใหผูมีสิทธิ์ พัฒนาระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนของกลางทุกชนิดที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ดําเนินการ

เกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เชน การเก็บรักษา การทําลาย และการขายทอดตลาด ดําเนินการออกไปตรวจพิสูจนของกลางนอก
สถานที่ ตลอดจนการไปเปนพยานในชั้นศาลการเปนพยานตอศาลในฐานะผูชํานาญการในการพิสูจนของกลาง ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนของกลาง  
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลางซึ่งเกี่ยวพันกับงานดานสรรพสามิต ตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิก

จายเงินรางวัลคาขายของกลางใหผูมีสิทธิ์ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง 
แกเจาหนาที่และประชาชน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง พัฒนาระบบงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนของกลางทุกชนิดที่ไมตองใชวิธีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต เชน การเก็บรักษา การทําลายและการขายทอดตลาด ดําเนินการออกไปตรวจพิสูจนของกลางนอกสถานที่ ตลอดจนการไปเปนพยาน
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ในชั้นศาลการเปนพยานตอศาลในฐานะผูชํานาญการในการพิสูจนของกลาง ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนของกลาง ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นใน
กรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง ซึ่งเกี่ยวพันกับงานดานสรรพสามิต ตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัลคาขายของกลางใหผูมีสิทธิ์ 
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ในกรณีที่มีปญหาในการตรวจพิสูจนของกลาง แกเจาหนาที่และประชาชนเกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง พัฒนาระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบันและทัน
ตอเหตุการณ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 

 

สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม    มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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  1. ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตดวยระบบการวิเคราะหขอมูล การสืบสวน การประมวลหลักฐาน การตรวจสอบทางบัญชี 

และการประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บเพิ่มเติม 
  2. ตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติ สุรา ยาสูบ และไพ 

  3. ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม รวมทั้งเปนศูนยกลางในการกําหนดนโยบายดานการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด รวมกับหนวยงาน

ตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต ในความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตที่อยูในอํานาจหนาที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎหมายอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

  4. ตรวจสอบและแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิตและโรงงานที่อยูในความควบคุมของกรมใหปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของกรม 

  5. ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา สรางมาตรฐาน ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการขอมูลทางวิชาการ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม 
  6. เปนศูนยประสานงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับปโตรเลียมรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่กรม

สรรพสามิตมอบหมาย 

  7. เปนศูนยกลางวิทยุและสื่อสารของกรม 
  8. ควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

  9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
การแบงงานภายใน  
 

  สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม  มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย  5  สวน ดังนี้ 
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1. ฝายอํานวยการ 
1.1 งานบริหารทั่วไป 

1.2 งานสื่อสาร 
     2. สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม 

2.1  ฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 
2.2  ฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการปราบปราม 

   3. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1 
    3.1  ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถยนตและเรือ) 
    3.2  ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถจักรยานยนต แบตเตอรี่ น้ําหอม และโทรคมนาคม) 
    3.3  ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องปรับอากาศ หินออนและหินแกรนิต) 
   4. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2 
    4.1  ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน) 
    4.2  ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (สนามมา สนามกอลฟ แกวเลคคริสตัล อาบอบนวดและดิสโกเธค) 
    4.3  ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องดื่มและเครื่องขายเครื่องดื่ม พรม และสารทําลายชั้นบรรยากาศ) 
   5. สวนปองกันและปราบปราม 1 
       5.1  ฝายปองกันและปราบปราม 1 
      5.2  ฝายปองกันและปราบปราม 2 
       5.3  ฝายปองกันและปราบปราม 3 
   6. สวนปองกันและปราบปราม 2 
      6.1  ฝายปองกันและปราบปราม 1          
    6.2  ฝายปองกันและปราบปราม 2 
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      6.3  ฝายปองกันและปราบปราม 3 
 
1. ฝายอํานวยการ    มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

 -  ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม  ตามระเบียบสารบรรณ (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) 

ไดแก งานธุรการ งานพิมพ  งานบันทึกขอมูล การจัดเก็บ การคนหา เปนตน 
  - งานบริหารงานบุคคล เชน การจัดทํางบเดือนวันลาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทะเบียนขอมูลบุคคลากรในสํานักฯ การจัดทําเสนอขั้นเงินเดือน  
  - การจัดเตรียมการประชุมของสํานักฯ รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - ประสานงานเพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการประจําป แผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักฯ แผนกลยุทธ และงบประมาณรายจาย รวมทั้ง

ติดตามและรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ 
  - จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑของสํานักฯ  
               - เปนศูนยรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆ  และสถิติขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับงานในสํานักฯ  

  - จัดทําคําสั่งตางๆ ของสํานักฯ ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 

  - ประสานงานดานขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - เปนศูนยกลางขอมูลทะเบียนกลางในการตรวจสอบสถานภาพของบุคคลจากระบบคอมพิวเตอร ที่เชื่อมโยงระหวางกรมการปกครองกับ 

กรมสรรพสามิต  
               - เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารใหหนวยงานตางๆ ภายในกรมและจังหวัดใกลเคียง โดยใชเครื่องมือสื่อสารในระบบตางๆ การใหคําปรึกษา 

แนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องมือสื่อสาร ตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรม ติดตอประสานงานกับสวนราชการอื่นๆ ในการขอขาย

การสื่อสาร การกําหนดรหัสเรียกขานประจําตัวบุคคล 

  - ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

1 ฝายอํานวยการ     มีการแบงงานภายในออกเปน 2  งาน ดังนี้  



241 
 

  1.1  งานบริหารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
              - ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม  ตามระเบียบสารบรรณ (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) 

ไดแก งานธุรการ งานพิมพ  งานบันทึกขอมูล การจัดเก็บ การคนหา เปนตน 
  - งานบริหารงานบุคคล เชน การจัดทํางบเดือนวันลาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทะเบียนขอมูลบุคคลากรในสํานักฯ การจดัทําเสนอขั้นเงินเดือน  
  - การจัดเตรียมการประชุม การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - ประสานงานเพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการประจําป แผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักฯ แผนกลยุทธ และงบประมาณรายจาย รวมทั้ง

ติดตามและรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ 
  - จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑของสํานักฯ  
             - เปนศูนยรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆ  และสถิติขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับงานในสํานักฯ  

  - จัดทําคําสั่งตางๆ ของสํานักฯ ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา เชน คําสั่งใหบุคลากรในสํานักฯ ปฏิบัติหนาที่ประจํา ณ หนวยใด 
  - ประสานงานดานขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  - เปนศูนยกลางขอมูลทะเบียนกลางในการตรวจสอบสถานภาพของบุคคลจากระบบคอมพิวเตอร ที่เชื่อมโยงระหวางกรมการปกครองกับ 

กรมสรรพสามิต  
  - ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  1.2. งานสื่อสาร  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  - เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
  - ปฏิบัติงานรับแจงเบาะแสผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต สายดวน 1713 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

  - รวบรวม เรียบเรียง บันทึก ขาวสารและติดตามผล (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

  - จัดทําฐานขอมูล การรับแจงเบาะแสผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต สายดวน 1713 
  - กําหนด แกไข รหัสนามเรียกขานประจําตัวบุคคล 
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  -  ควบคุมการใชวิทยุสื่อสาร ใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานดานสื่อสาร  ปรับปรุง และพัฒนาระบบสื่อสาร 

  - สํารวจ จัดหา จัดสรรเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสนับสนุนดานปราบปราม 

  - สํารวจ ติดตั้ง โยกยาย ซอม และบํารุงเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณสนับสนุนดานปราบปราม 

  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการขอใชสถานที่ การขอขยายขายสื่อสาร และวางเครือขายสื่อสารใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

  - จัดทําฐานขอมูล การเบิก-จาย การซอมบํารุง การจัดซื้อ-จัดจาง  วัสดุครุภัณฑเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสนับสนุน  
  - ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษา เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณสนับสนุนดานปราบปราม 
  - ปฏิบัติงานดานโสตทัศนูปกรณ 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2. สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบตรวจสอบภาษีและการปราบปราม    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

                      - กําหนดแผนงานปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ เปาหมายการบริหารงานการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม กําหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน  

หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนแนวปฏิบัติตลอดจน ศึกษาคนควาทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบและปราบปรามใหเปน

สากล ไดแก การสืบสวนประมวลหลักฐาน การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการดําเนินธุรกิจระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การคัดเลือก 

รายผูประกอบการ การกํากับดูแล การตรวจแนะนํา การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ  การตรวจคน การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ  
(Field Audit) การตรวจสอบภาษี และการปองกันและปราบปราม ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และการปราบปราม จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน และใหการสนับสนุนงานดานวิชาการ 

 - ควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

-  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาการบริหารและสรางเครือขายดานขอมูล พัฒนาทีมงานตรวจสอบภาษี การปองกันและการ

ปราบปรามใหกาวสูระดับสากล จัดระบบการบริหาร และเครื่องมืออุปกรณเพื่อติดตามดูแลใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตอง  
-  พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตรวจสอบภาษีและการปราบปรามหรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศอยาง 

ตอเนื่อง และจัดสรางเครือขายอยางยั่งยืน   
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-  ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภาษีและการปราบปราม ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กําหนด  
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2. สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบตรวจสอบภาษีและการปราบปราม   มีการแบงงานภายในออกเปน 2 ฝาย ดังนี้ 

2.1  ฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-   กําหนดแผนงานปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ เปาหมายการบริหารงานตรวจสอบภาษี  
-   ควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

-   ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต  ออกแบบและพัฒนาแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบภาษี 

-   พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับระบบงานใหเปนสากล การสืบสวนประมวลหลักฐาน  

การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการดําเนินธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกรายผูประกอบการ การกํากับดูแล ตรวจ

แนะนํา การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ  การตรวจคน การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) และการตรวจสอบภาษี  

-   กําหนดมาตรการและวางแนวทางการบริหารเพื่อสรางความสมัครใจในการชําระภาษี (Compliance Management)  

-   พัฒนาเทคนิคการไตสวนผูประกอบการ  

-   สอบทาน กํากับ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภาษีใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กําหนด 

-   จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หลักสูตรและเปนวิทยากรการฝกอบรมสัมมนา 

-   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตรวจสอบภาษี กําหนดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใช กับงาน

ตรวจสอบภาษ ี 
-  พัฒนาการบริหารขอมูล (Information and Intelligence Management) เพื่อใหไดขอมูลที่เปนหมวดหมูและมีระเบียบรวมถึงเปนแหลง

ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม/บริการ ศูนยขอมูลและประมวลผลผูประกอบการ ขอมูลเชิงธุรกิจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการชําระภาษี 

การตรวจสอบภาษีระหวางหนวยงานตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ และการปรับปรุงระบบขอมูลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 
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-  พัฒนาระบบงานบริหารจัดการขอมูลองคความรู (Learning Organization) เพื่อสรางกลไกใหทุกคนมีความรูเหมือนๆกัน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา

ความรูทางวิชาการแกหนวยงานตรวจสอบภาษีทั่วประเทศใหมีเสถียรภาพ 

-  พัฒนาทีมงานตรวจสอบภาษีใหกาวสูระดับสากล สามารถจัดระบบการบริหารเพื่อติดตามดูแลใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตองเต็มเม็ด

เต็มหนวยและคุมคากับคาใชจาย 

-  พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตรวจสอบภาษีและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะระบบ  

การตรวจสอบภาษีใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  

-  ศึกษา วิเคราะหการกระทําที่เปนอาชญากรรมทางธุรกิจ (White – collar crime) เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามพฤติการณการชําระภาษี ที่

ไมถูกตอง 

-  การประสานงานดานขอมูลใหแกสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน   

-  การติดตามประเมินผลงานของสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 

-  ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ปองกันและปราบปราม 

-  ใหความสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคแกหนวยงาน สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ และพื้นที่สาขา 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.2 ฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการปราบปราม     มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-   กําหนดแผนงานปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ เปาหมายการบริหารงานปองกันและปราบปราม 
-   พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับระบบงานใหเปนสากล การสืบสวนสอบสวน การวิเคราะหขอมูล  

ผูกระทําผิด และการจับกุม 
-   สอบทาน กํากับ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปรามใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กําหนด 

-   จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หลักสูตรและเปนวิทยากรการฝกอบรมสัมมนา 
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-   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานปราบปราม กําหนดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณสมัยใหมเขามา 

ประยุกตใชกับงานปองกันและปราบปราม 

-  พัฒนาการบริหารขอมูล (Information and Intelligence Management) เพื่อใหไดขอมูลที่เปนหมวดหมูและมีระเบียบรวมถึงเปนแหลง 

ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม/บริการ ศูนยขอมูลและประมวลผลผูประกอบการ ขอมูลเชิงธุรกิจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการชําระภาษี การ

ปราบปรามระหวางหนวยงานปราบปรามและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั่วประเทศ และการปรับปรุงระบบขอมูลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 

-  การพัฒนาระบบงานบริหารจัดการขอมูลองคความรู (Learning Organization) ดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ การสรางกลไกใหทุกคนมี

ความรูเหมือนๆกัน เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการแกหนวยงานปราบปรามทั่วประเทศใหมีเสถียรภาพ 

 - พัฒนาทีมงานปราบปรามใหกาวสูระดับสากล สามารถจัดระบบการบริหารเพื่อติดตามดูแลใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตองเต็มเม็ดเต็ม

หนวยและคุมคากับคาใชจาย 

-  พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานปราบปรามและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะระบบการ 

ปองกันและปราบปรามใหทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  

-  ศึกษา วิเคราะหการกระทําที่เปนอาชญากรรมทางธุรกิจ (White – collar crime) เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามพฤติการณการชําระภาษีที่

ไมถูกตอง 

-  การประสานงานดานขอมูลใหแกสวนปองกันและปราบปราม 

-  การติดตามประเมินผลงานของสวนปองกันและปราบปราม 

-  ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 

-  ใหความสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคแกหนวยงาน สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ และพื้นที่สาขา 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

3. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1     มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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               -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลและประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตทั้งจากแหลงภายในและ     

ภายนอก    

- การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ   

- วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี  การไตสวน การประเมินภาษ ีรวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม    

- การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ  

หลีกเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต   

- สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย   

- การตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติ สุรา ยาสูบ ไพ 

- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยรับผิดชอบดําเนินการกับผูประกอบอุตสาหกรรมผูประกอบ

กิจการสถานบริการ ผูนําเขา เจาของคลังสินคาทัณฑบน สําหรับสินคาและบริการประเภท  รถยนต เรือ รถจักรยานยนต แบตเตอรี่ น้ําหอม 

เครื่องปรับอากาศ หินออน หินแกรนิต และ โทรคมนาคม รวมทั้งสินคาและบริการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

3. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1    มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 

3.1 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถยนตและเรือ) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   

 

-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายใน และ

ภายนอก  
-  การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห   
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-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมิน

ภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

-  การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit)    

-  การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ 

-  การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ

หลกีเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต   

-  สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  

-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวยสํานักงาน 

สรรพสามิตภาค สาํนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

3.2  ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถจักรยานยนต แบตเตอรี่ น้ําหอม และโทรคมนาคม) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายใน และ

ภายนอก 

-  การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห 

-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน  

การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

-  การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 

-  การออกตรวจปฏิบัติการ  ณ  โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ 
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-  การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต 
-  สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวยสํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

3.3 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องปรับอากาศ หินออน หินแกรนิต)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายใน และภายนอก 

- การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห 

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี  การไตสวน การประเมิน

ภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

- การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 

- การออกตรวจปฏิบัติการ  ณ  โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ 

- การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต 

- สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 

- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวยสํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
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- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

4. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2     มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและ

ภายนอก    
-  การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit)  
-  การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ   
-  วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี  การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม    
-  การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต   
-  สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  
-  การตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติสุรา  ยาสูบ ไพ 

-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
-  รับผิดชอบดําเนินการกับผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบกิจการสถานบริการ ผูนําเขา เจาของคลังสินคาทัณฑบน สําหรับสินคาและ   

บริการประเภท น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน สนามมา สนามกอลฟ แกวเลคคริสตัล อาบอบนวด ไนทคลับ และดิสโกเธค เครื่องดื่มและเครื่องขายเครื่องดื่ม 

พรม และสารทําลายชั้นบรรยากาศ รวมทั้งสินคาและบริการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวยสํานักงาน    

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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4. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2    มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 
4.1 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   

 

-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายใน และ

ภายนอก 

-  การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห 

-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี  การไตสวน ประเมิน

ภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

-  การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 

-  การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ 

-  การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต 

-  สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 

-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวยสํานักงาน    

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

4.2 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (สนามมา สนามกอลฟ แกวเลคคริสตัล อาบอบนวด  ไนตคลับ และดิสโกเธค) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายใน และ

ภายนอก 
-  การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห 
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-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี  การไตสวน การ

ประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

-  การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 

-  การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ 

-  การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต 

-  สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวย         

สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

4.3 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องดื่มและเครื่องขายเครื่องดื่ม พรม และสารทําลายชั้นบรรยากาศ)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
 

-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและ

ภายนอก 
-  การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห 

-  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมิน

ภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

-  การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) 

-  การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอตุสาหกรรมและสถานบริการ 
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-  การตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีการชําระภาษีสรรพสามิต 
-  สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวย         

สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 
5.  สวนปองกันและปราบปราม 1   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
       

                       -  กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลอง

กับนโยบายของกรมสรรพสามิต และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดยสนับสนุนและ

รับผิดชอบการปองกันและปราบปรามเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1, 2, 7, 8 และ 9 และในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ 1 และ 2 

       -  ศึกษาวิเคราะหขอมูลการกระทําผิด ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509  พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  พ.ร.บ.ไพ 

พุทธศักราช 2486 และพ.ร.บ.อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดกําหนดตามแผนปองกันและ

ปราบปราม และแผนการปราบปรามเฉพาะกิจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเหมาะสม โดยจัดกําลังเสริมและแบงกําลังและอุปกรณการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ และลักษณะการกระทําผิดที่แตกตางกัน ทั้งทางบกและทางน้ํา  
       -  สนับสนุนการสืบสวนและศึกษาขอมูลการกระทําผิดจากแหลงขาวภายในและภายนอกสํานักงาน เพื่อนํามาวิเคราะหใหไดขอมูลที่ชัดเจนและ

รัดกุม  และทราบถึงเครือขายของการกระทําผิดที่ชัดเจน เพื่อใหสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 
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เนื่องจากในปจจุบันการกระทําผิดมีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยชองวางของกฎหมาย มีการนําเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมาใชใน

การกระทําความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาที่  
 -  สนับสนุนการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่ไดรับมอบหมาย  
 -  สนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม ตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหนวยงานภายในกรม

สรรพสามิต ไดแก สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สํานักงานสรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  สํานักกฎหมาย กลุมวิเคราะหสินคาและ

ของกลาง สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี สํานักบริหารการคลังและรายได และสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หนวยงานภายนอกกรม

สรรพสามิต ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง  กรมศุลกากร  กรมธุรกิจพลังงาน  กองทัพบก  กองทัพเรือ  ตํารวจน้ํา 

กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงาน ปปส.  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  กรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย  กรมการปกครอง  กรมการขนสงทางบก 

สํานักงาน ปปง. การทาอากาศยาน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  บริษัท ทศท. จํากัด (มหาชน)  โรงงานยาสูบ และโรงงานไพ 
 - รับขอรองเรียนแจงเบาะแสการกระทําผิดจากประชาชนผานทาง INTERNET เว็บไซตกรมสรรพสามิต ศูนย HOTLINE 1713 และตู 

ปณ.10 เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและสงใหสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอเท็จจริง 
 - การประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรบัผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปอง

ปรามการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
-  ออกตรวจ แนะนํารานคา สถานบริการ และผูประกอบอุตสาหกรรม ใหทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการชําระภาษีและ

เสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในการบริโภคสินคาและบริการ ที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิตผานการชําระภาษีแลว 
-  รวบรวมสถิติขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน นําเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตามและประเมินสถานการณ ตลอดจน

แนวโนมการกระทําผิดลักลอบหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาการปองกันและปราบปรามใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต 
-  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอกรมสรรพสามิตทราบหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ 
-  รวมออกตรวจปฏิบัติการกับสวนตรวจสอบภาษี ของสํานักฯ กรณีพบการกระทําผิดของผูประกอบการอุตสาหกรรม สถานบริการ ตาม

กฎหมายสรรพสามิต หลังจากการสืบสวนทราบความผิด และตองใชเจาหนาที่ที่มีความรูในการตรวจสอบบัญชีเพื่อยึดอายัดบัญชีเอกสาร 
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  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5. สวนปองกันและปราบปราม 1     มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 

5.1 ฝายปองกันและปราบปราม 1   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานปองกัน

และปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต วางแผน

ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิตขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ มีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางใน

เขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบดวย เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน และ

เขตจอมทอง และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 2 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว  
  - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรม และรานจําหนายสินคา

สรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ  
  - ประชาสัมพันธแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบตัิตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา 
  - สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมกับนักตรวจสอบภาษี 

เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และสัญญาของทางราชการ 
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  - รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522

ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  
  - จัดทํารายงาน และเอกสารดานธุรการของฝายปองกันและปราบปราม 1 เพื่อเสนอใหงานธุรการของสวนปองกันและปราบปราม 1

รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
5.2  ฝายปองกันและปราบปราม 2   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานปองกัน

และปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต วางแผน

ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบดวย เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ เขตบาง

พลัด เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน และเขตธนบุรี และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตและรับผิดชอบสวน

ภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานใน

หนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรม และราน

จําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
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 - ประชาสัมพันธแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา 
  - สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมกับนักตรวจสอบภาษี 

เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และสัญญาของทางราชการ  
  - รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522

ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้ง ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  
  - จัดทํารายงาน และเอกสารดานธุรการของฝายปองกันและปราบปราม 2 เพื่อเสนอใหงานธุรการของสวนปองกันและปราบปราม 1 

รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5.3  ฝายปองกันและปราบปราม 3    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  - กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานปองกัน

และปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต วางแผน

ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประกอบดวย เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตและ

รับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และ9 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานใน
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หนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรม และราน

จําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงานกบบุคคลหรือหนวยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
  -  ประชาสัมพันธแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา 
  - สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมกับนักตรวจสอบภาษี 

เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และสัญญาของทางราชการ 
  - รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522

ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  
  - จัดทํารายงาน และเอกสารดานธุรการของฝายปองกันและปราบปราม 3 เพื่อเสนอใหงานธุรการของสวนปองกันและปราบปราม 1 

รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
6.  สวนปองกันและปราบปราม 2    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อให

สอดคลองกับนโยบายของกรมสรรพสามิต และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดย

สนับสนุนและรับผิดชอบการปองกันและปราบปรามเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3, 4, 5, และ 6 และในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิต

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3, 4 และ 5 

  - ศึกษาวิเคราะหขอมูลการกระทําผิด ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509  พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  พ.ร.บ.

ไพ พุทธศักราช 2486 และพ.ร.บ.อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดกําหนดตามแผนปองกันและ
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ปราบปราม และแผนการปราบปรามเฉพาะกิจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเหมาะสม โดยจัดกําลังเสริมและแบงกําลังและอุปกรณการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ และลักษณะการกระทําผิดที่แตกตางกัน ทั้งทางบกและทางน้ํา  
  - สนับสนุนการสืบสวนและศึกษาขอมูลการกระทําผิดจากแหลงขาวภายในและภายนอกสํานักงาน เพื่อนํามาวิเคราะหใหไดขอมูลที่ชัดเจน

และรัดกุม  และทราบถึงเครือขายของการกระทําผิดที่ชัดเจน เพื่อใหสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 

เนื่องจากในปจจุบันการกระทําผิดมีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยชองวางของกฎหมาย มีการนําเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมาใชใน

การกระทําความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาที่  
  - สนับสนุนการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่ไดรับมอบหมาย  
  - สนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม ตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหนวยงานภายในกรม

สรรพสามิต ไดแก สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  สํานักกฎหมาย กลุมวิเคราะหสินคาและ

ของกลาง สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี สํานักบริหารการคลังและรายได และสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หนวยงานภายนอกกรม

สรรพสามิต ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง  กรมศุลกากร  กรมธุรกิจพลังงาน  กองทัพบก  กองทัพเรือ  ตํารวจน้ํา 

กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงาน ปปส.  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  การการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย  กรมการปกครอง  กรมการขนสงทางบก 

สํานักงาน ปปง. การทาอากาศยาน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  บริษัท ทศท. จํากัด (มหาชน)  โรงงานยาสูบ และโรงงานไพ 
  - รับขอรองเรียนแจงเบาะแสการกระทําผิดจากประชาชนผานทาง INTERNET เว็บไซตกรมสรรพสามิต ศูนย HOTLINE 1713 และตู 

ปณ.10 เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและสงใหสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอเท็จจริง 
  - การประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปอง

ปรามการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
  -  ออกตรวจ แนะนํารานคา สถานบริการ และผูประกอบอุตสาหกรรม ใหทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการชําระภาษีและ

เสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในการบริโภคสินคาและบริการ ที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิตผานการชําระภาษีแลว 
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  - รวบรวมสถิติขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน นําเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตามและประเมินสถานการณ ตลอดจน

แนวโนมการกระทําผิดลักลอบหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาการปองกันและปราบปรามใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่องตามนโยบายของกรมสรรพสามิต 
  - สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอกรมสรรพสามิตทราบหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ

  - จับกุมและดําเนินคดีแลว วายังมีการกระทําผิดหรือเกี่ยวของกับการกระทําผิดอีกหรือไม 
  - รวมออกตรวจปฏิบัติการกับสวนตรวจสอบภาษี ของสํานักฯ กรณีพบการกระทําผิดของผูประกอบการอุตสาหกรรม สถานบริการ ตาม

กฎหมายสรรพสามิต หลังจากการสืบสวนทราบความผิด และตองใชเจาหนาที่ที่มีความรูในการตรวจสอบบัญชีเพื่อยึดอายัดบัญชีเอกสาร 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
6.  สวนปองกันและปราบปราม 2     มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี ้

6.1  ฝายปองกันและปราบปราม 1    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานปองกัน

และปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต วางแผน

ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3ประกอบดวย เขตเขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตราชเทวี 

เขตพญาไท เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตพระโขนง และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานใน

หนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรม และราน
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จําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
  - ประชาสัมพันธแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา 
  - สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมกับนักตรวจสอบภาษี 

เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และสัญญาของทางราชการ  
  - รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522

ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  
  - จัดทํารายงาน และเอกสารดานธุรการของฝายปองกันและปราบปราม 1 เพื่อเสนอใหงานธุรการของสวนปองกันและปราบปราม 2 

รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

6.2  ฝายปองกันและปราบปราม 2     มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  - กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานปองกัน

และปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต วางแผน

ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการกรทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิตขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ประกอบดวย เขตบางนา เขตสวนหลวง เขต

ประเวศ เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง   เขตบางกะป และเขตจตุจักร และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานใน

หนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรม และราน

จําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือ

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
  - ประชาสัมพันธแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา 
  - สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมกับนักตรวจสอบภาษี 

เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และสัญญาของทางราชการ  
  - รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522

ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  
  - จัดทํารายงาน และเอกสารดานธุรการของฝายปองกันและปราบปราม 2 เพื่อเสนอใหงานธุรการของสวนปองกันและปราบปราม 2 

รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

6.3  ฝายปองกันและปราบปราม 3     มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  - กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานปองกัน

และปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต วางแผน

ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ประกอบดวย เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขต
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บางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง   เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตหลักสี่ และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขต

พื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ6 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานใน

หนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรม และราน

จําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงานกบบุคคลหรือหนวยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
  - ประชาสัมพันธแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา 
  - สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมกับนักตรวจสอบภาษี 

เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และสัญญาของทางราชการ 
  - รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  
  - จัดทํารายงาน และเอกสารดานธุรการของฝายปองกันและปราบปราม 3 เพื่อเสนอใหงานธุรการของสวนปองกันและปราบปราม 2 

รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม   ดังนี้ 
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ตําแหนงผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 

 

                  บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม มีอํานาจหนาที่ในการมอบหมายงาน อํานวยการ สั่งการควบคุม 

กํากับดําเนินงานของสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม ซึ่งไดแก ฝายอํานวยการ สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการ

ปราบปราม สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1 และ 2  สวนปองกันและปราบปราม 1 และ 2  และปกครองบังคับบัญชาขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน

ราชการในสํานักฯ ตลอดจนตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา 
 

ตําแหนงนักตรวจสอบภาษี    (เฉพาะดานการตรวจสอบภาษี)เชี่ยวชาญ   
 

- ศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวางแผนยุทธศาสตรการบริหารตรวจสอบภาษี การควบคุม และกํากับดูแล

ภาษีเชิงรุก (Proactive Tax Audit Administration) ควบคุมการนําแผนไปปฏิบัติ (Strategic Management) ใหรองรับกับทิศทางในการบริหารหรือ

วัตถุประสงคหลักของกรมสรรพสามิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 - ศึกษา วิเคราะห วิจัยทิศทางการประกอบการที่เปลี่ยนแปลง วิถีการดําเนินกิจกรรมการสรางเครือขาย เพื่อเสนอแนะการวางแผน

ปฏิบัติงานและแผนกลยุทธการตรวจสอบภาษีที่ถูกตองและทันเหตุการณ 

 - ศึกษา วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอแนะขอกฎหมายที่ใชในกระบวนการ

ตรวจสอบภาษีใหเปนไปอยางถูกตอง เที่ยงธรรมและเสมอภาค 
 - ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานที่ใชในการตรวจสอบภาษีทั้งของหนวยงานภาษีอื่นในประเทศและตางประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมของสินคาและบริการ รวมถึงใชเปนคูมือใน

การปฏิบัติงาน 
 - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะทางวิชาการในการตั้งประเด็นในการตรวจสอบและติดตามผูเสียภาษีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะการพัฒนาระบบการสืบสวนประมวลหลักฐาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบภาษีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

โดยการพัฒนาและบูรณาการความรูและทักษะทุกประเภทในองครวม เชน สรางระบบการขาว การเชื่อมโยงขอมูลเครือขาย การวิจัยปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ

พฤติกรรมการชําระภาษีของผูประกอบการ ผูนําเขา และที่อาจกอใหเกิดอาชญากรรมทางธุรกิจ(White-collar crime) มาตรการและแนวทางบริหารเพื่อ

สรางความสมัครใจในการชําระภาษี (Compliance Management) เพื่อดึงผูหลบเลี่ยงใหกลับเขาสูระบบภาษี 

 - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะการพัฒนาเทคนิคการไตสวน การเจรจาตอรอง  เพื่อใหไดขอมูลเอกสารหลักฐานที่สมบูรณครบถวน 

 - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะการสรางกลไกในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการตรวจสอบภาษีที่ทันสมัย(e-audit) การพัฒนา

ระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส การสรางฐานขอมูล  การพัฒนาการบริหารขอมูล (Information and Intelligence Management) เพื่อใชวิเคราะหและประเมินคา

ความนาเชื่อถือและความถูกตองของขอมูลขาวสาร (Integrity and Accuracy Information) ไดอยางถูกตอง  การจัดทําโปรแกรมการบันทึกขอเท็จจริงและ

ขอมูล(Face & Data)  และพัฒนาระบบงานตาง ๆ  เพื่อใหสามารถคํานวณหาผลสรุปในแตละรายอุตสาหกรรมและบริการ  และการคํานวณขอมูลดาน

สถิติ  รวมทั้งการจัดทําผลลัพธในรูปแบบของรายงานตาง ๆ ตลอดจนการจัดทํา Home Page เพื่อเผยแพรขอมูลผานทาง Intranet  อุปกรณ เครื่องมือใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบสวนประมวลผลการตรวจสอบภาษี เชนโปรแกรมสําเร็จรูป (Computer Audit Assistant Technique :CAAT) 

ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดของบุคลากรในหนวยงาน ผูประกอบการ และขอมูลทางวิชาการ  ใหสามารถจัดเก็บและเรียกใชขอมูลที่เปนปจจุบัน 

(Real time)  ไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง 

 - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตรวจสอบภาษีทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะ

ระบบการตรวจสอบภาษีใหทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกที่ไรพรมแดน 

 - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา การสรางวัฒนธรรมและภาพลักษณใหมของหนวยงานตรวจสอบภาษีโดยการยึดถือผูเสียภาษีเปน

ศูนยกลาง (Taxpayer Oriented) หมายถึง การสรางกลไกหรือระบบการปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเปนหุนสวนกับผูเสียภาษี (Partnership) เพื่อการพัฒนา

หนวยงานตรวจสอบภาษีใหมีเสถียรภาพและยั่งยืน ( Sustainable Growth) 

 - การศึกษา เสนอแนะ ใหคําปรึกษา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาหนวยงานตรวจสอบภาษีใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) พัฒนาความรูทางวิชาการแกหนวยงานตรวจสอบภาษีทั่วประเทศใหมีเสถียรภาพ ทําหนาที่ติดตาม ใหคําแนะนํา แกไขปญหา มี
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สวนรวมในการดําเนินงานกับทีมงานระหวางทําการตรวจสอบ และทําหนาที่ประสานงานกับองคภาครัฐ องคกรเอกชนในทุกระดับ และเปนตัวแทนกรม

สรรพสามิตในการนําทีมงานตรวจสอบภาษีกาวสูระดับสากล 

 - สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหตระหนักในการเรียนรูและการตอบสนองตอความเคลื่อนไหวใหมๆ อยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถ

พิจารณานําแนวทางที่ดีที่สุด (Best  Practices)ไปปฏิบัติ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร 

 - ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนเปนวิทยากรเผยแพรความรู  

 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิต   (เฉพาะดานการตรวจสอบสรรพสามิต) เชี่ยวชาญ    

  - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด รวมถึงระเบียบตางๆที่

เกี่ยวของ เพื่อใหทันสมัย สอดคลองกับกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

  - ศึกษา พัฒนา เสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนเฉพาะกิจที่สําคัญตาม

นโยบายของกรมสรรพสามิต ในเชิงกลยุทธที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอดจนการเสนอปรับปรุง แกไข 

กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันและเปนประโยชนตอการปองกันและ

ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตและตอการจัดเก็บภาษีในภาพรวม 
  - ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาแนวทางและมาตรการการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อ

นํามาประยุกตใชกับกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะหสถานการณที่จะสงผลกระทบตอการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใช

ความรูและประสบการณ เพื่อหาขอสรุปเสนอความเห็นในการตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหา แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมี

ความกาวหนาในระดับสากล 
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  - กํากับ ดูแล แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปราม ตลอดจนใหปรึกษาและคําแนะนําแกเจาหนาที่                    

ภายในหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งระบบงานที่เกี่ยวกับแผนงานและเทคนิคในการปรามปรามตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินการได

อยางถูกตอง  
  - วางแผนเชิงกลยุทธเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติงานหรือมาตรการตางๆ ในการปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปราม หรืองานอื่นๆที่

เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน วิเคราะหปญหาและผลกระทบตางๆ เพื่อ

เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขตอผูบริหารสูง 
  - วางแผน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหเกิดการพัฒนาและมีความชํานาญงานมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการปองกันและ

ปราบปราม 
  - เปนผูแทนกรมสรรพสามิตในการเขารวมประชุม สัมมนา เจรจา ชี้แจง ตอบปญหาทางดานการปองกันและปราบปราม และแลกเปลี่ยน

ความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปราม และนําความรูที่ไดมาพัฒนาเทคนิคการปรามปรามเพื่อใชเปน

แนวทางปฏิบัติตอไป 

  - ประสานการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด เพื่อสงเสริมการประสานงานที่ดีระหวาง 

หนวยงานตาง ๆ  

  - ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะความคิดเห็นในการแกไขปญหาและวินิจฉัยปญหาที่สําคัญ ตลอดจนการเผยแพรความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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1. ฝายอํานวยการ  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 381) 

 

               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การติดตอประสานงาน และใหบริการทั่วไปแกหนวยงานตางๆ ภายในสํานัก รวบรวมแผนงานและ

งบประมาณ การจัดเก็บรวบรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตาง ๆ การควบคุม-ดูแลการปฏิบัติงานของงานสื่อสาร  ปฏิบัติงานอื่นๆ 

ซึ่งไมอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  1.1 งานบริหารทั่วไป  
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  (ตําแหนงเลขที่ 382) 

 

               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดเก็บขอมูลเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตาง ๆ และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
                

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการติดตอประสานงาน การจัดเตรียมขอมูล และเตรียมการสําหรับการประชุม การ

บริหารงานบุคคลภายในสํานัก การจัดเก็บรวบรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตาง ๆ เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความ

รับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย    ติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกหนวยงานตาง ๆ ในสํานัก ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการลงรหัสขอมูล การบันทึกขอมูล การสั่งพิมพขอมูล  พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร ควบคุม

ปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล การปฏิบัติงานดานการบันทึกขอมูลและแกไขปรับปรุง การจัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมู

กอนนํามาบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การสรางตาราง แบบฟอรม งบเดือน และการจัดทํารายงานตางๆ การจัดทะเบียนรับ-สงขอมูลการติดตอ
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ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การศึกษาโปรแกรมตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบัน

ยิ่งขึ้น ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาในการใชงานดานการบันทึกขอมูล ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  1.2 งานสื่อสาร 
ตําแหนงเจาพนักงานสื่อสารชํานาญงาน   (ตําแหนงเลขที่ 387) 
                

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานสื่อสาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงานการติดตอสื่อสารของกรม การวางแผนติดตั้ง การติดตั้ง การตรวจซอมบํารุงรักษา ศูนยวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร ตูสาขาโทรศัพท และ

เครื่องโทรศัพทของกรม ควบคุมการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ วางแผนระบบเครือขายสื่อสารทั่วประเทศ การติดตอประสานงานกับกรมไปรษณียโทรเลข เพื่อ

ขอขยายเครือขายสื่อสาร การติดตอประสานงานกับสถานีโทรทัศนเพื่อขอใชสถานที่ติดตั้งศูนยวิทยุสื่อสารจังหวัดในกรณีที่กรมไมมีสถานที่ในการติดตั้ง การ

กําหนดรหัสประจําตัวเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร การควบคุมการใชวัสดุ ครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน การควบคุมจัดทําบัญชีหมายเลขโทรศัพทที่มีอยูทั้ง

สายตรวจ และโทรศัพทภายใน เพื่อรวบรวมสงฝายประชาสัมพันธ จัดทําหนังสือหมายเลขโทรศัพทของกรม การใหคําปรึกษา  แนะนําการใชเครื่องมือ

สื่อสาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
                

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของกรม ติดตั้ง ตรวจซอม บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร การติดตั้ง

โสตทัศนูปกรณ ติดตอประสานงานกับกรมไปรษณียโทรเลขเพื่อขอขยายเครือขายสื่อสาร ติดตอประสานงานกับสถานีโทรทัศนเพื่อขอใชสถานที่ในการ

ติดตั้งศูนยวิทยุของจังหวัดที่กรมไมมีสถานที่ติดตั้ง กําหนดรหัสประจําตัวเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร การเบิก-จายวัสดุ ครุภัณฑ ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

จัดทําบัญชีหมายเลขโทรศัพททั้งสายตรวจ และโทรศัพทภายใน เพื่อแจงฝายประชาสัมพันธ จัดทําหนังสือหมายเลขโทรศัพทของกรม รวมทั้งการให

คําแนะนําในการสื่อสาร ปฏิบัติงานรับ-สง ขาวประจําเครื่องสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตรวจขาว รวบรวมและเรียบเรียงการรับ-

สงขาวประจําวัน เพื่อเปนขอมูลและหลักฐาน ชวยการตรวจซอมแซมและติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องวิทยุรับ-สง ชนิดติดตั้งประจําที่ของจังหวัดตางๆ และ
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โทรศัพทของหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม ดําเนินการกําหนดและปรับปรุงรหัสประจําตัวบุคคลเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร จัดระบบการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 

ของงานสื่อสารใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ ตรวจสอบใชคลื่นความถี่วิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทําทะเบียนความถี่วิทยุ ติดตั้งและควบคุม

โสตทัศนูปกรณ ควบคุมเครื่องเสียงหองประชุม ติดตอประสานงานกับสถานีโทรทัศน และขายงานของงานปกครองเพื่อขอใชสถานที่ติดตั้งศูนยวิทยุ

ประสานงานในแผนงาน โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ จัดทําหนังสือราชการของงานสื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนําการใหบริการและแกไข

ปญหาขัดของในการใชอุปกรณสื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ เบิกจายวัสดุครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานใหบริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงานที่

รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  
                

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจซอม วิทยุสื่อสารของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรม การติดตั้ง ตรวจซอม โทรศัพทและดูแลรักษา

ตูสาขาโทรศัพท จัดทําบัญชีเครื่องมือ-เครื่องใช อะไหลสํารองที่ใชในการซอมแซมเครื่องมือสื่อสาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2. สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 394) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือ

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในการพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนแนวปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานตลอดจน 

ศึกษาคนควาทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามใหกาวสูระดับสากล  การวางแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ 

เปาหมายการบริหารงานการตรวจสอบภาษีและการปองกันและปราบปราม ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และ

ติดตามประเมินผลงานดานตรวจสอบภาษี ปองกันและปราบปรามของกรม การควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ใหคําปรึกษา แนะนํา การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมืออุปกรณเพื่อติดตามดูแลใหการเสียภาษี การบริหารและสรางเครือขายดานขอมูล การบริหารจัดการขอมูลองค
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ความรู พัฒนาทีมงานตรวจสอบภาษี การปองกันและการปราบปรามใหกาวสูระดับสากล พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตรวจสอบภาษีและ

สืบสวน ปองกันและปราบปรามและองคกรตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
              2.1 ฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 395) 

 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ขอมูลสถิติ ความเสี่ยงในการคัดเลือกรายผูประกอบการ เพื่อพิจารณากําหนดการวาง

แผนการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ และกํากับดูแลการติดตามประเมินผลงานของสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการสืบสวนประมวลหลักฐาน การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการดําเนินธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแล การตรวจแนะนํา การ

ออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ  การตรวจคน การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) มาตรการและ

แนวทางการบริหารเพื่อสรางความสมัครใจในการชําระภาษี (Compliance Management) พัฒนา ปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

คูมือการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อใชในการตรวจสอบภาษีและสืบสวน 

การควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ประสานความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ  ใหความสนับสนุนทาง

วิชาการและดานขอมูลใหแกสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน และสวนปองกันและปราบปราม และหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย  

 

ตําแหนงนักตรวจสอบภาษี    ระดับ ชํานาญการ   

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภาษีของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดที่เกี่ยวของ และติดตาม
ประเมินผล การวิเคราะหปญหา เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุตามแผนและเปาหมายที่กําหนด การปฏิบัติงานทะเบียนควบคุมการ

ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต การพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาใชในการ
ปฏิบัติงาน  ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และออกแบบฟอรมที่ใช เทคนิคตางๆ  รวมถึงการกําหนดมาตรฐาน 
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หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  สอบทาน กํากับ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภาษีและสืบสวนให

เปนไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กําหนด  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หลักสูตรการฝกอบรมและเปนวิทยากรการฝกอบรมสัมมนา พัฒนาศูนยขอมูลและ

ประมวลผลผูประกอบการ ขอมูลเชิงธุรกิจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ พิจารณาและศึกษาตลอดจนการขอ

ความรวมมือทางวิชาการกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  ศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมและสาเหตุของการหลีกเลี่ยงการชําระภาษี การกระทําที่
เปนอาชญากรรมทางธุรกิจ  เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามพฤติการณการชําระภาษีที่ไมถูกตอง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ การวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน และของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดที่เกี่ยวของ การทําทะเบียนควบคุมสํารวจการตรวจสอบภาษี ติดตามผลจากการ

ตรวจสอบและประเมินภาษีตามแผนประจําป   จัดทําระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบภาษี  ปรับปรุงแนวทาง

การปฏิบัติงาน จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ ขอมูลเชิงธุรกิจ รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภาษีและสืบสวนเพื่อการสอบทาน กํากับ 

ติดตามและควบคุม จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หลักสูตรและเอกสารการฝกอบรมและเปนวิทยากรการฝกอบรมสัมมนา วิเคราะหและเสาะหาแหลงความ

รวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  การสืบหา รับขาวสารการเคลื่อนไหวของผูเสียภาษี ศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมและสาเหตุของการหลีกเลี่ยงการ
ชําระภาษี ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ปองกันและปราบปราม ในการตรวจสถานประกอบการ และในกรณีที่มีขอสงสัยวากระทําผิดหรืออาจจะกระทําผิด 
การจัดทํารายงานตางๆ รวมพิจารณาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณที่เหมาะสมทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติงาน

ดานทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

   2.2 ฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการปราบปราม 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 403)   
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดที่เกี่ยวของ และติดตาม
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ประเมินผล เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุตามแผนและเปาหมายที่กําหนด การวิเคราะหปญหา การสืบสวนหาขอมูลการกระทําผิดตาม

กฎหมายสรรพสามิต การประมวลขอมูลเกี่ยวกับขอมูลการจับกุม ผลคดี สถิติที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานปองกันและ
ปราบปราม ศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมและสาเหตุของการหลีกเลี่ยงการชําระภาษี การกระทําที่เปนอาชญากรรมทางธุรกิจ เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตาม
พฤติการณการชําระภาษีที่ไมถูกตอง การพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมา
ใชในการปฏิบัติงาน  ศึกษาเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ เทคนิค อุปกรณ เครื่องมือตางๆ  รวมถึงมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  สอบทาน กํากับ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานแผนการปองกันและปราบปรามใหเปนไปตามนโยบายและ

มาตรฐานที่กําหนด  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หลักสูตรการฝกอบรมและเปนวิทยากรการฝกอบรมสัมมนา พัฒนาศูนยขอมูลและประมวลผลผูกระทําผิด

กฎหมายสรรพสามิต และ พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานกําหนดแผนการปองกันและปราบปรามทั่ว

ประเทศ พิจารณาและศึกษา ตลอดจนการขอความรวมมือทางวิชาการกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ การวางแผนสืบสวน ปราบปราบผูกระทําผิดตาม

กฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 จัดทําระเบียบ ปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติงาน จัดทําฐานขอมูลผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.

2522 รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหนวยงานปองกันและปราบปราม เพื่อการสอบทาน กํากับ ติดตามและควบคุม จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หลักสูตร

การฝกอบรมและเปนวิทยากรการฝกอบรมสัมมนา การสืบหา รับขาวสารการเคลื่อนไหวของผูเสียภาษี ศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมและสาเหตุของการ

หลีกเลี่ยงการชําระภาษี ปฏิบัติงานรวมกับนักตรวจสอบภาษีในการออกตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ และในกรณีที่มีขอสงสัยวากระทําผิดหรืออาจจะ
กระทําผิด จัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ รวมพิจารณาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณที่

เหมาะสมทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน วิเคราะหและเสาะหาแหลงความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด การสืบหา รับขาวสารการเคลื่อนไหวของผูเสียภาษี ศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมและ
สาเหตุของการหลีกเลี่ยงการชําระภาษี เพื่อการวางแผนสืบสวน การปองกันและปราบปราม การประมวลผลการจับกุม  จัดทําฐานขอมูลผูกระทําผิดตาม

กฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522  การจัดทํารายงานตางๆ ใหการ

สนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคในการสืบสวนและประมวลผลการจับกุม ปฏิบัติงานรวมกับนักตรวจสอบภาษีในการออกตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ 
จัดทําเอกสารในการฝกอบรม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
   
3. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 408) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ในงานการสืบสวนและประมวลหลักฐาน การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตาม

กฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ 

การตรวจคน การวางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม   และการสอบทานสํานวนการ

ตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การสอบทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิต สําหรับสินคาและบริการประเภท รถยนต เรือ รถจักรยานยนต 

แบตเตอรี่ น้ําหอม เครื่องปรับอากาศ หินออน หินแกรนิต และโทรคมนาคม รวมทั้งสินคาและบริการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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      3.1 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถยนตและเรือ) 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 409) 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถยนตและเรือ) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและ

ภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ 

ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทาง

บัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา รวมทั้งการใหการสนับสนุน
ทางวิชาการ และเทคนิคการตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การไตสวน 

การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ศึกษา วิเคราะห ระบบบัญชีและระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการตรวจสอบและ

ดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี สรุปและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พรอมพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา การ

ตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดกรม ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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  3.2 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถจักรยานยนต แบตเตอรี่ น้ําหอมและโทรคมนาคม) 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 414) 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถจักรยานยนต แบตเตอรี่ น้ําหอมและโทรคมนาคม) มีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมาย

ภาษีสรรพสามิต การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน วางแผนและดําเนินการ

ตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา รวมทั้งการให

การสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคการตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการ   
   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   

การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ 

สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ย

ปรับเงินเพิ่ม ศึกษา วิเคราะห ระบบบัญชีและระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี สรุป

และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พรอมพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทาง

ธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา การตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคแกหนวยสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ   
 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การไตสวน 

การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ศึกษา วิเคราะห ระบบบัญชีและระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการตรวจสอบและ

ดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี สรุปและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พรอมพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา การ

ตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดกรม ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 
  3.3 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องปรับอากาศ หินออนและหินแกรนิต) 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 420) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องปรับอากาศ หินออนและหินแกรนิต) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจ

คน วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนวิทยากร

เผยแพร แนะนํา รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคการตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ   
 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การไตสวน 

การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ศึกษา วิเคราะห ระบบบัญชีและระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการตรวจสอบและ

ดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี สรุปและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พรอมพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา การ

ตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดกรม ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
   
 

4. สวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 425) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใน

งานการสืบสวนและประมวลหลักฐาน  การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจ

คน การวางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม   และการสอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้ง

ในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การสอบทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิต สําหรับสินคาและบริการประเภท น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน สนามมา สนาม

กอลฟ แกวเลคคริสตัล อาบอบนวด และดิสโกเธค เครื่องดื่มและเครื่องขายเครื่องดื่ม พรม และสารทําลายชั้นบรรยากาศ รวมทั้งสินคาและบริการอื่นๆ ที่

ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  4.1 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน) 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 426) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้ง

จากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การ

ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน วางแผนและ

ดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา 

รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคการตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การไตสวน 

การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ศึกษา วิเคราะห ระบบบัญชีและระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการตรวจสอบและ

ดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี สรุปและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พรอมพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา การ

ตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดกรม ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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  4.2 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (สนามมา สนามกอลฟ แกวเลคคริสตัล อาบอบนวด และดิสโกเธค) 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 431) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (สนามมา สนามกอลฟ แกวเลคคริสตัล อาบอบนวด และดิสโกเธค) มีหนาที่ความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการ

ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษี

ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถาน

บริการ การตรวจคน วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคการตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การไตสวน 

การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ศึกษา วิเคราะห ระบบบัญชีและระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการตรวจสอบและ

ดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี สรุปและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พรอมพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา การ

ตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดกรม ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
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  4.3 ฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องดื่มและเครื่องขายเครื่องดื่ม พรม และสารทําลายชั้นบรรยากาศ) 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 437) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องดื่มและเครื่องขายเครื่องดื่ม พรม และสารทําลายชั้นบรรยากาศ) มีหนาที่

ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของ

ผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรง

อุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน วางแผนและดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี การไตสวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคนิคการตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ  
 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล และประมวลหลักฐานของผูประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก   การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะห  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit) การออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจคน การไตสวน 

การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ศึกษา วิเคราะห ระบบบัญชีและระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการตรวจสอบและ

ดําเนินการตรวจสอบทางบัญชี สรุปและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พรอมพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางธุรกิจในรายที่ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เปนวิทยากรเผยแพร แนะนํา การ

ตรวจสอบภาษีใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดกรม ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
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5. สวนปองกันและปราบปราม 1      เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 441) 
  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนปองกันและปราบปราม 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใน

งานดานปองกันและปราบปราม กําหนดแผนงาน/โครงการการสืบสวน การตรวจ และการปราบปราม รวมทั้งแผนเฉพาะกิจตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายของกรม ควบคุมแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสายตรวจ ตลอดจนการใหความสนับสนุนทางดานวิชาการ เทคนิค และการปฏิบัติงานตอหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1, 2, 7, 8 

และ9 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 พื้นที่ 1 และ 2 และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 
5.1 ฝายปองกันและปราบปราม 1 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 442) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต 

ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต 

วางแผนประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการ

กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิตขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบดวย เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขต

หนองแขม เขตบางแค เขตบางบอน  เขตบางขุนเทียน และเขตจอมทอง และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 2 และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522  วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ 

ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับ

ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ รวมรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงาน

อุตสาหกรรม และรานจําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงาน

กับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

  

 ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในฐานะหัวหนาทีมตรวจ โดยควบคุมและปฏิบัติงานออกตรวจจับกุม และปราบปรามผูกระทํา

ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แนะนํารานจําหนายสินคา

สรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน    
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ รวม

ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนํา เสนอขอคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ เพื่อความคลองตัว สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

5.2 ฝายปองกันและปราบปราม 2 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 459) 

  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต 

ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต 

วางแผนประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการ

กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิตขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบดวย เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ 

เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน และเขตธนบุรี และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ 

ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับ

ระเบียบและวีปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ รวมรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงาน

อุตสาหกรรม และรานจําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงาน

กับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ  สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน     
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ  สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ รวม
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ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนํา เสนอขอคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ เพื่อความคลองตัว สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฝายปองกันและปราบปราม 3 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 474) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม 3 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต 

ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต 

วางแผนประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการ

กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประกอบดวย เขตพระนคร เขตปอมปราบ

ศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 8 และภาคที่ 9 และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ       
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ 

ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับ

ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ รวมรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงาน
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อุตสาหกรรม และรานจําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงาน

กบบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ        
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในฐานะหัวหนาทีมตรวจ โดยควบคุมและปฏิบัติงานออกตรวจจับกุม และปราบปรามผูกระทํา

ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แนะนํารานจําหนายสินคา

สรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

6. สวนปองกันและปราบปราม 2   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 486) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนปองกันและปราบปราม 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใน

งานดานปองกันและปราบปราม กําหนดแผนงาน/โครงการการสืบสวน การตรวจ และการปราบปราม รวมทั้งแผนเฉพาะกิจตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
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นโยบายของกรม ควบคุมแนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสายตรวจ ตลอดจนการใหความสนับสนุนทางดานวิชาการ เทคนิค และการปฏิบัติงานตอหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3,4, 5 และ

6 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 พื้นที่ 3, 4 และ 5 และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

6.1 ฝายปองกันและปราบปราม 1 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ    (ตําแหนงเลขที่ 487) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต 

ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต 

วางแผนประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการ

กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ประกอบดวย เขตเขตบางซื่อ เขตดุสิต เขต

ราชเทวี เขตพญาไท เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตพระโขนง และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิต

ภาคที่ 3 และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในฐานะหัวหนาทีมตรวจ  วางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม 

ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือ

เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแก
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โรงงานอุตสาหกรรม และรานจําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอ

ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน     
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไม

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน       
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไม

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงาน

กับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนํา เสนอขอคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในความรับผดิชอบใหเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ เพื่อความคลองตัว สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ฝายปองกันและปราบปราม 2 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   (ตําแหนงเลขที่ 498)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต 

ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต 

วางแผนประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการ

กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิตขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ประกอบดวย เขตบางนา เขตสวนหลวง เขต

ประเวศ เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตบางกะป และเขตจตุจักร และรับผิดชอบสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ 

ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับ

ระเบียบและวีธีปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงาน

อุตสาหกรรม และรานจําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงาน

กับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ    
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาทีมตรวจ โดยควบคุมและปฏิบัติงานออกตรวจจับกุม และปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แนะนํารานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงาน

อุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และสัญญา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนํา

ชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรือ

อายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทาง

ราชการ รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอ

ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ รวม

ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนํา เสนอขอคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ เพื่อความคลองตัว สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ฝายปองกันและปราบปราม 3 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ    (ตําแหนงเลขที่ 512) 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม 3 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต 

ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามตามเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกรมสรรพสามิตและหนวยงานภายนอกกรมสรรพสามิต 

วางแผนประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนการปองปรามการ

กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรวบรวมสถิติขอมูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่รับผิดชอบสวนกลางในเขตสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ประกอบดวย เขตดอนเมือง  เขตสายไหม 

เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตหลักสี่ และรับผิดชอบสวนภูมิภาคใน

เขตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ6 และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ       
   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนสืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 วางแผนปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานใน

หนาที่ความรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงาน พรอมทั้งวิเคราะหสรุปเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ ใหคําแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรม และราน

จําหนายสินคาสรรพสามิตที่อยูในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 



292 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน     
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวมดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน     
   

  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการออกตรวจ สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผน จับกุม ปองกันและปราบปราม

ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต แนะนําชี้แจงรานจําหนายสินคาสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา 

รวมกับนักตรวจสอบภาษี เพื่อตรวจคนหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ รวม

ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ติดตอประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนํา เสนอขอคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ เพื่อความคลองตัว สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเภทสินคา สุรา ยาสูบ ไพ เครื่องดื่ม แกว พรม

เครื่องสําอาง  สนามแขงมา สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด ไนทคลับ ดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
 

  1. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะ และพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ 

เกี่ยวกับสินคา และบริการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  2. กําหนดกลยุทธและวางแนวทางในการบริหารจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินคาและบริการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความทันสมัย ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  3. กํากับ ดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหขอมูลและประมวลผลการบริหารการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการที่อยูในความ

รับผิดชอบของสํานัก ของหนวยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั่วประเทศใหเปนไปตามเปาหมาย กลยุทธ มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตางๆ ที่กําหนดไว  
  4. กําหนดมูลคาของสินคาและบริการเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณภาษี 

  5. กํากับ ดูแล ตรวจปฏิบัติการ ตรวจสอบ สืบคน และประมวลหลักฐาน ณ โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ หรืออื่นๆ เกี่ยวกับบัญชี

เอกสารหลักฐานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในการพิจารณากําหนดมูลคาของสินคาและบริการเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณภาษี และเพื่อใหการบริหารการ 

จัดเก็บภาษีในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 

  6. พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

   7. พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนด

ลักษณะแสตมปสรรพสามิต   

  8. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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การแบงงานภายใน  
 
  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  มีการแบงงานภายใน ออกเปน 1 ฝาย 3 สวน ดังนี้ 

    1. ฝายอํานวยการ 
    2. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (สุรา เบียร และเอทานอล) 

     - ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (สุรา) 
     - ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล) 

     - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (สุรา) 

     - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล) 

    3. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 (ยาสูบ  ไพ) 

     - ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี  (บุหรี่ซิกาแรต) 
     - ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) 

     - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต) 

     - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) 

    4. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (เครื่องดื่ม แกว พรม เครื่องสําอาง สนามแขงมา สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด 

ไนทคลับ และดิสโกเธค  กิจการโทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น) 

     - ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม) 

     - ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (แกว พรม  เครื่องสําอาง  สนามแขงมา สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด ไนทคลับ และ

ดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น) 
        - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม) 
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   - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (แกว พรม  เครื่องสําอาง  สนามแขงมา สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด ไนทคลับ และดิสโกเธค 

กิจการโทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น)  
 
1. ฝายอํานวยการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

  - บริหารงานสารบรรณ และกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสํานัก 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลภายในสํานัก 

       - เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และงานอื่น ๆ ซึ่งไมอยู   

ในหนาที่ของสวนงานใดในสํานัก 

                -  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมที่อยูในความรับผิดชอบ 

  - จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก  

  - ติดตาม เรงรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของสวนตาง ๆ ในสํานัก 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสํานัก  

  - ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1    มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาประเภท สุรา เบียร เอทานอลในดานตางๆ ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาในความรับผิดชอบ ของสินคาในความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนนุยุทธศาสตร 

นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
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  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา 

รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา

ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี 

รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใส

และเปนธรรม  

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการ

รวบรวม/วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 
   - ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

  - ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) 

การเรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
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  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  - ปฏบิัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 มีการแบงงานภายในออกเปน 4 ฝาย  ดังนี้ 
 

     2.1  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (สุรา)   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคาํนวณภาษี 

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  

  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  - ประสานงาน/ปฏิบตัิงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย    
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             2.2  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี  (เบียร  เอทานอล)   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษ ี 

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.3  ฝายพฒันาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (สุรา)   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 
 ของกรมสรรพสามิต  
  - ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน 

การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงาน 
ดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของในความรับผิดชอบใหเปนไป

ตามกฎหมาย มาตรฐาน   หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ 

ภาษีใหทันสมัย  
  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  2.4  ฝายพฒันาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษ ี (เบียร  เอทานอล)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  



301 
 

- ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

- ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบรหิารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2    มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาประเภท ยาสูบ ไพ ในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 

   -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน 

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาในความรับผิดชอบ ของสินคาในความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตร

นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของ 
สินคา รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  
    -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ  หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา

ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี 

รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใส

และเปนธรรม  
   - ศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตใบยา เพื่อใชในการกําหนดราคารับซื้อใบยาขั้นต่ํา 
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวม/ 

วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได 

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 
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  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน    

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) 
การเรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม  
   -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  มีการแบงงานภายในออกเปน  4 ฝาย ดังนี้  

 

3.1  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต )  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

   -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสนิคา  
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  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
   3.2  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี   (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

   -  ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

   -  ศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตใบยา เพื่อใชในการกําหนดราคารบัซื้อใบยาขั้นต่ํา 
  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
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  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
  3.3  ฝายพฒันาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (บุหรี่ซิกาแรต)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน    

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
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  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  3.4  ฝายพฒันาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษ ี(ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน  

การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
   -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
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  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาและบริการประเภทเครื่องดื่ม แกว พรม เครื่องสําอาง  สนามแขงมา   

สถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด ไนทคลับ ดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม  และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้นในดานตางๆ ดังนี้   
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน 

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาและบริการในความรับผิดชอบ ของสินคาและบริการในความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุน

ยุทธศาสตร นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล 
  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา 

รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ  หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา

ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนายการยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี 

รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใส

และเปนธรรม  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวม/ 

วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนาํระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 

ในการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  -  ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได 

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - .รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การ

เรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
   -  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนด 

ลักษณะแสตมปสรรพสามิต  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิต

ภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม  

   -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3    มีการแบงงานภายในออกเปน  4  ฝาย  ดังนี ้

  4.1  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษ ี (เครื่องดื่ม)      มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
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  -  ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  -  ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาสินคา  

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสาํนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

   -  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนด 

ลักษณะแสตมปสรรพสามิต  

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  4.2  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (แกว พรม เครื่องสําอาง สนามแขงมา  สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด  ไนตคลับ 

ดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม  และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาและบริการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาและบริการในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 
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  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาและบริการในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาและบริการในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาและบริการในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาและบริการ  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  4.3  ฝายพฒันาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษ ี (เครื่องดื่ม) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน  

การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
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  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
  -  วิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 
  -  ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

   -  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนด

ลักษณะแสตมปสรรพสามิต  

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  4.4   ฝายพฒันาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (แกว พรม เครื่องสําอาง สนามแขงมา  สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด  ไนทคลับ   

ดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงาน 
ดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
  -  วิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 
  -  ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 
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  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  ดังนี้ 
 

ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ  

แผนงบประมาณ และแผนทรัพยากรบุคคลของสํานัก โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน  อํานวยการ ควบคุม  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝาย และ

สวนตาง ๆ ในสํานัก ดานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ  และ

กิจกรรมตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ  กฎหมายวาดวยไพ กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ที่อยูใน

ความรับผิดชอบของสํานัก  ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการสรรพสามิต  (นักวิชาการสรรพสามิต) เชี่ยวชาญ  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการสรรพสามิต มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห สงเสริม พัฒนาวางแผนงานติดตาม เรงรัดการ

ปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึง

กฎระเบียบของหนวยงานอื่นที่กําหนดใหกรมสรรพสามิตตองดําเนินการและนโยบายของรัฐบาล  การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงใหขอเสนอแนะ 

คําปรึกษา และแกไขปญหาตางๆที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต การใหความรูและการอบรม บรรยาย การสรางองคความรู การ

พัฒนาบุคลากรในงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
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  -  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน กลยุทธและติดตามประเมินผล การดําเนินการบริหารการ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิต การพัฒนาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ ภายในสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 1 และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่มีมาตรฐานสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาของ

รัฐบาลในเชิงการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 
  -  ศึกษา คนควา ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานตาง ๆ ในเรื่องของการกําหนดมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษีของสวน 
ตาง ๆ ในสํานักแกนักวิชาการในหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บภาษีสามารถทําไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตลอดจนการบูรณาการ

ทํางานรวมกับสํานัก/กอง หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหผลงานที่ออกมาของสํานักมีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิตใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อเสนอความคิดเห็นในดานนโยบายและในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีในเชิงลึก  โดยตอง

อาศัยการประยุกต องคความรูในเชิงวิชาการรวมทั้งเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ ในการวิเคราะห  ทั้งในประเทศและตางประเทศ และวางแผนการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บภาษีรายสินคาเพื่อนํามาปรับประยุกตใช 

 -  สรางสรรคผลงานในลักษณะ Talent และ Creative ในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีรวมถึงการใชองคความรู 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาพอสมควรในการตัดสินใจแกไขปญหาการเสนอแนะในงานที่ไมเคยมีมากอน เพื่อใหการกําหนดมาตรฐาน การ

พัฒนา และการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับโลกยุค Globalization 

 -  บริหารจัดการความรูในสํานัก (Bureau Knowledge Management) โดยศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อวาง

มาตรฐานในการจัดทําคูมือ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อสรางมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี โดยเผยแพรผานทาง Web Site ของสํานักรวมถึงการวางแผน

และพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) ของสํานัก เพื่อใหบุคลากรในสํานักมีการพัฒนาทักษะและความชํานาญกอใหเกิดการสรางมาตรฐานและพัฒนา

งานของสํานัก 
 -  เปนผูแทนของสํานักในการเขารวมสัมมนา ประชุม บรรยาย เจรจา ชี้แจง เผยแพร ผลงานทางวิชาการของสํานัก และประสานการปฏิบัติ 
งานทั้งภายในและภายนอก หนวยงานของภาครัฐบาล เอกชน หนวยงานตางประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ อันจะ 

เปนประโยชนตอกรมสรรพสามิตในดานการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 
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- ศึกษา วิเคราะหตนทุนการผลิตสินคาสวนเหลื่อมทางการตลาด  (Marketing Margin) เพื่อใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน

ราคา ณ โรงอุตสาหกรรมที่ใชเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ศึกษา วิเคราะหขอตกลงทางการคาขององคกรระหวางประเทศตาง ๆ เชน GATT, AFTA และ WTO เปนตน หรือมาตรการกีดกันทาง

การคาแบบตาง ๆ ทั้ง มาตรการกีดกันทางการคาในดานภาษี และมิใชทางภาษีที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให

สอดคลองกับขอตกลงดังกลาวและเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรนโยบายของรัฐบาล 
- ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาหนาที่ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติของสินคาและบริการ 

ที่อยูในความรับผิดชอบ 
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 1. ฝายอํานวยการ เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 526)   

 

  - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  -  งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
  -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  พัสดุครุภัณฑของสํานัก 
  -  การจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบรหิารงานของสํานัก และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมทั้งการรายงาน

ความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
  -  การรวบรวม จัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานัก 
  -  การติดตามและรวบรวมแผน รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจตาง ๆ ของสํานัก 
                    -  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมที่อยูในความรับผิดชอบ 
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-  การศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตร/

นโยบายของกรม/นโยบายของสํานัก เชน แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งติดตาม วิเคราะห ประเมินผล  

เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผน  

-  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

  -  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

-  งานสาบรรณ และงานธุรการทั่วไปตั้งแตการรับ - สงหนังสือราชการดวยระบบงานดานสารบรรณอิเลคทรอนิคส  การจัดทําทะเบียนรับ-สง

ขอมูล และใหบริการคนหาขอมูล การเก็บรักษา ตลอดจนการทําลายเอกสาร 
-  การติดตามและรวบรวมแผน รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจตาง ๆ ของสํานัก 
-  การรวบรวม  จัดเก็บขอมูลดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานัก 
-  จัดเตรียมการสําหรับการประชุม การประสานงาน และงานการบริหารงานบุคคลภายในสํานัก จัดทําทะเบียน งบเดือน หรือรายงานตางๆ ใน

ความรับผิดชอบ  
-  การเบิกจายพัสดุครุภัณฑของสํานัก  
-  ชวยจัดทําแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจายประจําปของสํานัก 
-  งานราง-โตตอบหนังสือ และงานพิมพหนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ 
-  การบันทึกขอมูล ประมวลผล การสั่งพิมพขอมูล ตรวจสอบ/แกไขขอมูล  
-  การศึกษาโปรแกรม ระบบงานตางๆ ที่กําหนดตามแนวทางรัฐบาลอิเลคทรอนิกส  e-Government เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

-  ใหคําปรึกษา แนะนําในการใชงานดานคอมพิวเตอร ดูแล บํารุงรักษาเครี่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูลชวย

ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
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-  การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ภายในและภายนอกสํานัก รวมทั้งใหบริการ

ทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกหนวยงานตาง ๆ  ในสํานัก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

2. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (สุรา เบียร และเอทานอล)   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 531)  

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเกบ็ภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนญุาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (สุรา)      

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 532)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (สุรา) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  
  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
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  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

   -  ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกาํหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

   -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสนิคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
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  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  



321 
 

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  2  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี   (เบียร เอทานอล)   
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 538)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล 

แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค  

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
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  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกบัการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  3  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (สุรา)  
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 542)   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (สุรา) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
 



324 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
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  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
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  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผลเรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล)  
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 547)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เบียร เอทานอล) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

   -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี ( Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

   -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต   

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
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  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผลเรื่องตาง ๆ ของฝาย และปฏิบัติงานอื่น 

ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
3. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 (ยาสูบ ไพ) เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 551)  
   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 

งานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

 

         -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  
   - ศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตใบยา เพื่อใชในการกําหนดราคารับซื้อใบยาขั้นต่ํา 
  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัมาตรฐานและมูลคาสินคา 
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   - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  1  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี  (บุหรี่ซิกาแรต)    
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 552)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

   -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสนิคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษสีินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -   ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
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  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสนิคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
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  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 

  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

                - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 



335 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  2  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี  ((ยาสูบนอกจากบหุรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ)    
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 556)   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี  (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) มีหนาที่ความ

รับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  
   - ศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตใบยา เพื่อใชในการกําหนดราคารับซื้อใบยาขั้นต่ํา 

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  

  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
  - ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  
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   - ศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตใบยา เพื่อใชในการกําหนดราคารับซื้อใบยาขั้นต่ํา 

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต  

  -   ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏบิัติงาน   

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 

  - ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 
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  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 
  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และ

ประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  3  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต ) 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 559)   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (บุหรี่ซิกาแรต)  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
- ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

- ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (  Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
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  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน    

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอยีดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ 

ภาษีใหทันสมัย  
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
- ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  

การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
- ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (  Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงาน 

ดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
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  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบตัิงาน   
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
- ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

- ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (  Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 
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  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย และปฏิบัติงานอื่น 

ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 563)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (ยาสูบนอกจากบุหรี่ซิกาแรต  ยาเสน ใบยาสูบ ไพ) มีหนาที่ความ

รับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
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- ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

   - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมสรรพสามิต  
- ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

   - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ของ

ฝาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (เครื่องดื่ม แกว พรม เครื่องสําอาง สนามแขงมา สถานอาบน้ํา อบตัว นวด ไนทคลับ ดิสโกเธค กิจการ

โทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น) เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 566) 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน 

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ การกําหนดมูลคาของสินคาและบริการ ของสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และ

สนับสนุนยุทธศาสตร นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
-  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา 

รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  

-  ศึ ศึกษา วิเคราะห กษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ   หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี   การกําหนดมูลคากําหนดมูลคา

หรือราคาขอหรือราคาของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการงสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ  การควบคุมการผลิตและจําหนายการควบคุมการผลิตและจําหนาย  การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และ

การคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี การคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด

ความโความโปรงใสและเปนธรรม ปรงใสและเปนธรรม  
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  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการ

รวบรวม/ วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได  

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบรหิารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

   -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
 -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การ

เรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลีย่งภาษี 

   -  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนด

ลักษณะแสตมปสรรพสามิต  

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิต

ภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม  

   - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  1  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม)  

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 567)  

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกบัการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาสินคา  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 
  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 



347 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาสินคา  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัมาตรฐานและมูลคาสินคา  

  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  2  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี  (แกว พรม เครื่องสําอาง สนามแขงมา  สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด  ไนทคลับ  ดิสโกเธค 

กิจการโทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น)    
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 572)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี (แกว พรมฯ)  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาสินคา  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัมาตรฐานและมูลคาสินคา  
  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวธิีการปฏิบัติงาน 
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  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาสินคา  

  - ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือวางหลักเกณฑในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัมาตรฐานและมูลคาสินคา  

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
             - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม)   
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 577)   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (เครื่องดื่ม) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

   - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

-  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
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  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
  -  วิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 

  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

   -  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนด

ลักษณะแสตมปสรรพสามิต  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
               - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

  - ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต  

  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (  Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
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  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน  

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

  -  วิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 
  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  -  พิจารณา กํากับดูแล การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และการกําหนด

ลักษณะแสตมปสรรพสามิต  

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
               - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  4   ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (แกว พรม  เครื่องสําอาง  สนามแขงมา สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด ไนทคลับ และ

ดิสโกเธค กิจการโทรคมนาคม และสินคา บริการใหมที่เพิ่มขึ้น)      

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 582)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (แกว พรมฯ) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

   -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 
  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
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  -  วิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 

  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  
  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
             - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
  -   ศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับในการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการ

รายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (Tax Administration Data Center ) รวมทั้งการประสานงานดาน

ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  - ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต 

  - ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี และติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษี 
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  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการกรณีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน   

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
  - ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

  - วิเคราะหรายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 
  - ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม 

  - ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน   
  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องตาง ๆ ของฝาย 

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  
 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีหนาที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับสินคาประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน รถยนต รถจักรยานยนต  

เครื่องไฟฟา แบตเตอรี่ สนามกอลฟ  สารโอโซน และสินคาอื่น ๆ ดังนี้ 
  1. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะ และพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ 

เกี่ยวกับสินคาและบริการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  2. กําหนดกลยุทธและวางแนวทางในการบริหารจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินคาและบริการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความทันสมัย ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  3. กํากับ ดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหขอมูลและประมวลผลการบริหารการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการที่อยูในความ

รับผิดชอบของสํานัก ของหนวยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั่วประเทศใหเปนไปตามเปาหมาย กลยุทธ มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตางๆ ที่กําหนดไว  
  4. กําหนดมูลคาของสินคาและบริการเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณภาษี 

  5. กํากับ ดูแล ตรวจปฏิบัติการ ตรวจสอบ สืบคน และประมวลหลักฐาน ณ โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ หรืออื่นๆ เกี่ยวกับบัญชี

เอกสารหลักฐานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในการพิจารณากําหนดมูลคาของสินคาและบริการเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณภาษี และเพื่อใหการบริหารการ

จัดเก็บภาษีในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 
  6. พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 

  7. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
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การแบงงานภายใน  
 
 สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 4 สวน  ดังนี้ 

 1. ฝายอํานวยการ 
 2. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน) 
    - ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา  
    - ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
    - ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 
    - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
    - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
 3. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 (สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) 

   - ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี 
     - ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 
   - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
 4. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (รถยนต และรถจักรยานยนต) 
   - ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา 
   - ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
   - ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 
   - ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
 5. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 (เครื่องไฟฟา แบตเตอรี่ สนามกอลฟ สารโอโซนและสินคาอื่นๆ) 

    - ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา 
    - ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
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- ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 
- ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

1. ฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - บริหารงานสารบรรณ และกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสํานัก 

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลภายในสํานัก 

       - เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และงานอื่นๆ ซึ่งไมอยูใน

หนาที่ของสวนงานใดในสํานัก 

  - จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก  

  - ติดตาม เรงรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของสวนตาง ๆ ในสํานัก 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสํานัก  
                - การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมที่อยูในความรับผิดชอบ 

  - ประสานงานและใหบริการทั่วไปแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

               -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน 

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาในความรับผิดชอบ ของสินคาในความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนนุยุทธศาสตร

นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
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  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา 

รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ   หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร การจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา
ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การควบคุมการขนยาย การยกเวน การลดหยอน การ

ลดอัตราและการคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการ

รวบรวม/วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

  -  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การ

เรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏบิัติงาน  
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  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

 สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรม  
  -  ดําเนินการจัดสงใบขนสินคาขาออกที่ไดรับจากกรมศุลกากรเฉพาะสินคาที่อยูในความรับผิดชอบ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  มีการแบงงานภายในออกเปน 5  ฝาย ดังนี้ 
 

1  ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยทุธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
-  ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพื่อใหการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
-  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันในการจัดเกบ็ภาษี 
-  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันในการจัดเก็บภาษี 
-  พิจารณา ตรวจสอบ และพัฒนาหลักเกณฑในการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
-  ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อใชในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

-  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชเปนเกณฑในการคาํนวณภาษี 
-  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพื่อปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตรของรัฐบาล 
- ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีอยางมีบูรณาการ (Integrated) เพื่อพัฒนาและกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ ประกาศ 

ระเบียบคําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตราและการคืน

ภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ

โปรงใสและเปนธรรม  
- ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

- พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และผอนผันการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การ

ลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี ในกรณีที่ผูประกอบการมีเหตุจําเปนจนไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

- พิจารณา วินิจฉัย ปญหา และขอรองเรียนตางๆ  
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- รวบรวม ศกึษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการจัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
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- ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) และสรางระบบขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชในการวิเคราะหวาง

แผนการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การนําระบบเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

- จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4 ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธและวางแนวทางในการติดตามกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน รวมถึงการกําหนด

มาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา พัฒนา เสนอแนะ การกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการกํากับดูแลการ

จัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) 

- ศึกษา วิเคราะหปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

- ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด  

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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5  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการขนยายน้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามัน   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธและวางแนวทางในการควบคุมการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันทางทะเล การรับ-จายน้ํามันทางทะเล

รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกันการลักลอบนําเขาน้ํามันตามคลังชายฝงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรมและโปรงใสสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการควบคุมขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันทางทะเลใหมีความทันสมัย (Modern Logistics 

Management System) เพื่อปองกันการลักลอบนําเขาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันจากตางประเทศ 
- ตรวจปฏิบัติการ ตรวจสอบ ติดตามและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันในทะเล การรับ-จายน้ํามันที่คลังน้ํามัน ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักเกณฑที่กําหนด  

- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามัน และควบคุมการเติมสาร Marker สําหรับน้ํามันที่ขอยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ณ คลังน้ํามันในเขต

พื้นที่กรุงเทพฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

 - ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 (สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) และกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง)  มีหนาที่ความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

   -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  -   ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาของสินคาในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตร 

นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
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- ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา 
รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  

-  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ  หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา

ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนายการควบคุมการขนยาย การยกเวน การลดหยอน การ

ลดอัตรา และการคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการ  หลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวม/ 

 วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ใชในการจัดเก็บภาษี 
   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 
   - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  
  - ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

 -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การ

เรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลีย่งภาษี 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  
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  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2   มีการแบงงานภายในออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 
 
 

1  ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
  - ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพื่อปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลเปน

ธรรมและโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
 - ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีและการกําหนดมูลคาอยางมีบูรณาการ (Integrated) เพื่อพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน 

การลดหยอน การลดอัตรา การคืนภาษี การจัดทําคูมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและ ปองกัน การหลีกเลี่ยงภาษี 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม 

  - ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ เพื่อประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรม

สรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่กับทันสมัย 
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  - พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับ กรณีตัวแทน หรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย หรือกรณีผูผลิต ผูนําเขากระทําผิด 

ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  - พิจารณาผอนผันการดําเนินการในการบริหารจัดการ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหา และขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด  

  - ศึกษาวิเคราะหขอมูล การพิจารณาการหักเงินประกันสงเขากองทุนฯ  การตรวจสอบคําขอรับเงินชดเชย และตรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุน

น้ํามันเชื้อเพลิง 

          - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนนุการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

          -   กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

          -   รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)   

          -   รวบรวม วิเคราะห งบเดือนของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน และผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  

          -   จัดทําฐานระบบขอมูลของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน และผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  และ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

          -   ศึกษา  พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
          -   ศึกษา และพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน(Hydrocarbon 

Solvent) รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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          -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณปริมาณที่คาดวาจะยกเวนภาษีของสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  เพื่อกําหนด

มาตรการในการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

          -  ตรวจปฏิบัติการดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน และผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) 

กรณีตรวจพบความผิดปกติของขอมูล 

          -  จัดทํารายละเอียดขอมูล (Template) ของผูแทนและผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)   

          -  ดําเนินการเกี่ยวกับคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย  จากการตรวจ
วิเคราะหขอมูล หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

          -  จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล 

          -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

          -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 3   ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

          -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธและวางแนวทางในการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเปนธรรมและโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
          -  ศึกษา พัฒนา เสนอแนะการบริหารการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการยกเวนภาษีสารละลาย 

ประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)   และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

          -  ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบดานการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเพื่อพัฒนาการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) ใหทันสมัย 

          -  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตผูแทนและผูใชและบริหารความเสี่ยงการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) รวมทั้ง

เปนศูนยกลางประสานงานการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  
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          -  ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการ ผูนําเขา ผูแทนและผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon 

Solvent) ใหเปนไปตามกฎหมาย 

          -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) รวมถึงแนวทาง

การตรวจปฏิบัติการตรวจสอบ (Per-Audit และ Post-Audit) 

          -  ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในสวนของสรรพสามิตพื้นที่และผูประกอบการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

          -  ศึกษา วิเคราะหปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon 

Solvent)  

          -  ดําเนินการเกี่ยวกับคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  

          -  ดําเนินการเกี่ยวกับคาภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และหรือการพิจารณางด/ยกเวนคาภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูนํา

เขา (สค.01) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขวาดวยการขอยกเวนภาษีสรรพสามิตสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ  

          -  พิจารณา อนุมัติ และอนุญาตการดําเนินการในการบริหารจัดการสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่ไมอยูในอํานาจ

หนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จากการตรวจปฏิบัติการ  หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวของ 

          -  จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบและที่เกี่ยวของ 

          -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

          - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (รถยนต และรถจักรยานยนต) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
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  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาของสินคาในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนนุยุทธศาสตร

นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของ       

สินคา รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ  หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา

ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี 

รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใส

และเปนธรรม  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการ

รวบรวม/ วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 
  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  
   -  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
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  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การ

เรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิต

ภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิ 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  1  ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทาง และกลยุทธ เพื่อใหการกําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิต 
  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี 
  -  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑในการพัฒนาการกําหนดมูลคาสินคา 

  -  ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิตของสนิคา เพื่อใชในการพิจารณากําหนดมาตรฐานมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 
  -  จัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 
  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของสินคา 
  -  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกบัมูลคาสินคา เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  2  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิต 

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดเก็บภาษีของสินคา เพื่อประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรม

สรรพสามิต 
  -  กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลด

อัตรา และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคา 

  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลดอัตรา

และลดหยอนภาษี สําหรับสินคา 

  -   พัฒนาและปรับปรุง  หลักเกณฑ  ระเบียบ  คําสั่ง  และประกาศ  ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  การควบคุมการผลิตและจําหนาย  การคืน  

การยกเวนภาษี และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคา     
  -  จัดทําคูมือ และแนวปฏิบัติในการทํางาน 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑที่กําหนด 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 3   ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

   - รวบรวม ศกึษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคา 
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  -  ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

   -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

   -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

   -  จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     

4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    

   -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

   -  ศึกษา พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย  

   -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีสินคา 

   -  ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 

   -  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 



374 
 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    
 

5. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4  (เครื่องไฟฟา แบตเตอรี่ สนามกอลฟ สารโอโซน และสินคาอื่นๆ ) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน 

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาของสินคาและบริการในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุน

ยุทธศาสตร นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของ สินคา

และบริการ รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  
  -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ   หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา

ของสินคาและบริการที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และ

การคืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด

ความโปรงใสและเปนธรรม  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวม/ 

วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช

ในการจัดเก็บภาษี 

   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  -  ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได 

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  
  -  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด 

ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) การเรงรัดการจัดเก็บ

ภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  
  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิต

ภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  1 ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทาง และกลยุทธ เพื่อใหการกําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิต 
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  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  
  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี 

  -  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑในการพัฒนาการกําหนดมูลคาสินคาและบริการ 
  -  ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิตของสินคาและบริการ เพื่อใชในการพิจารณากําหนดมาตรฐานมูลคาสินคาและบริการที่ใชเปนเกณฑ

ในการคํานวณภาษี 

  -  จัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 
  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของสินคาและบริการ 
  -  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกบัมูลคาสินคาและบริการ เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  2  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  -  ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาและบริการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

กรมสรรพสามิต 
  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดเก็บภาษีของสินคาและบริการ เพื่อประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษี

ของกรมสรรพสามิต 
  -  กาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลด

อัตรา และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ 
  -  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลดอัตรา 

และลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ 
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  -  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การ

ยกเวนภาษี และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ    

  -  จัดทําคูมือ และแนวปฏิบัติในการทํางาน 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 3  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

  -  ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาและบริการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

  -  จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
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  -  ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรมและโปรงใสสอดคลองกบั

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  

  -  ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย 

  -  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย  

  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

  -  ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  -  ศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี 

  -  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ดังนี้ 
 

ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก    
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการ  

แผนงบประมาณ และแผนทรัพยากรบุคคลของสํานัก โดยการวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน  อํานวยการ ควบคุม  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝาย และ

สวนตาง ๆ ในสํานักดานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ และ

กิจกรรม  ตาง ๆ  ตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา  แกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิต) เชี่ยวชาญ  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการสรรพสามิต มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห สงเสริม พัฒนาวางแผนงานติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงาน

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎระเบียบของ

หนวยงานอื่นที่กําหนดใหกรมสรรพสามิตตองดําเนินการและนโยบายของรัฐบาล  การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา และ

แกไขปญหาตางๆที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต การใหความรูและการอบรม บรรยาย การสรางองคความรู  การพัฒนาบุคลากร

ในงานที่เกี่ยวของ   ดังนี้ 

  - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน กลยุทธและติดตามประเมินผล การดําเนินการบริหารการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิต การพัฒนาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ ภายในสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 2 และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่มีมาตรฐานสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาของรัฐบาลในเชิง

การทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 

  - ศึกษา คนควา ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานตาง ๆ ในเรื่องของการกําหนดมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษีของสวนตาง ๆ 

ในสํานักแกนักวิชาการในหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บภาษีสามารถทําไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตลอดจนการบูรณาการทํางาน

รวมกับสํานัก/กอง หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหผลงานที่ออกมาของสํานักมีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิตใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
  - ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อเสนอความคิดเห็นในดานนโยบายและในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีใน

เชิงลึก  โดยตองอาศัยการประยุกต องคความรูในเชิงวิชาการรวมทั้งเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ ในการวิเคราะห  ทั้งในประเทศและตางประเทศ และวางแผน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บภาษีรายสินคาเพื่อนํามาปรับประยุกตใช 
  - สรางสรรคผลงานในลักษณะ Talent และ Creative ในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีรวมถึงการใชองคความรู 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาพอสมควรในการตัดสินใจแกไขปญหาการเสนอแนะในงานที่ไมเคยมีมากอน เพื่อใหการกําหนดมาตรฐาน การ

พัฒนา และการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับโลกยุค Globalization 
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  - บริหารจัดการความรูในสํานัก (Bureau Knowledge Management) โดยศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อวาง

มาตรฐานในการจัดทําคูมือ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อสรางมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี โดยเผยแพรผานทาง Web Site ของสํานักรวมถึงการวางแผน

และพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) ของสํานัก เพื่อใหบุคลากรในสํานักมีการพัฒนาทักษะและความชํานาญกอใหเกิดการสรางมาตรฐานและพัฒนา

งานของสํานัก   

  - เปนผูแทนของสํานักในการเขารวมสัมมนา ประชุม บรรยาย เจรจา ชี้แจง เผยแพร ผลงานทางวิชาการของสํานัก และประสานการ

ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก หนวยงานของภาครัฐบาล เอกชน หนวยงานตางประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

อันจะเปนประโยชนตอกรมสรรพสามิตในดานการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 

 - ศึกษา วิเคราะหตนทุนการผลิตสินคาสวนเหลื่อมทางการตลาด  (Marketing  Margin) เพื่อใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน

ราคา ณ โรงอุตสาหกรรมที่ใชเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 - ศึกษา วิเคราะหขอตกลงทางการคาขององคกรระหวางประเทศตาง ๆ เชน GATT, AFTA  และ WTO เปนตน หรือมาตรการกีดกันทาง

การคาแบบตาง ๆ ทั้ง มาตรการกีดกันทางการคาในดานภาษี และมิใชทางภาษีที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให

สอดคลองกับขอตกลงดังกลาวและเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรนโยบายของรัฐบาล 

 - ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาหนาที่ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติของสินคาและบริการที่

อยูในความรับผิดชอบ 

 - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
1. ฝายอํานวยการ เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 587)  

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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  -  งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
  -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  พัสดุครุภัณฑของสํานัก 

  -  การจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบรหิารงานของสํานัก และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมทั้งการรายงาน

ความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  

  -  การรวบรวม จัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานัก 

  -  การติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกิจตาง ๆ ของสํานัก 

  -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

  -  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมที่อยูในความรับผิดชอบ 

  -  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  การศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนงาน โครงการงบประมาณรายจายประจําป 
-  ติดตามประเมินผล และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ 

-  รวบรวม จัดเก็บ  และศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการที่เกีย่วของกับงานในหนาที่ของสํานัก 

-  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  การบริหารงานบุคคล งบประมาณ พัสดุครุภัณฑของสํานกั 
-  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

         -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
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 -  งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปตั้งแตการรับ - สงหนังสือราชการดวยระบบงานดานสารบรรณอิเลคทรอนิคส  การจัดทําทะเบียน

รับ-สงขอมูล และใหบริการคนหาขอมูล การเก็บรักษา ตลอดจนการทําลายเอกสาร 
                    -  การติดตามและรวบรวมแผน รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจตาง ๆ ของสํานัก 
  -  การรวบรวม  จัดเก็บขอมูลดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานัก 

  -  จัดเตรียมการสําหรับการประชุม การประสานงาน และงานการบริหารงานบุคคลภายในสํานัก  
  -  จัดทําทะเบียน งบเดือน หรือรายงานตางๆ ในความรับผิดชอบ  
  -  การเบิกจายพัสดุครุภัณฑของสํานัก  
                   -  ชวยการจัดทําแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจายประจําปของสํานัก 
          -  งานราง-โตตอบหนังสือ และงานพิมพหนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ 
 -  การบันทึกขอมูล ประมวลผล การสั่งพิมพขอมูล ตรวจสอบ/แกไขขอมูล  

  -  การศึกษาโปรแกรม ระบบงานตางๆ ที่กําหนดตามแนวทางรัฐบาลอิเลคทรอนิกส e - Government เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน  

 -  ใหคําปรึกษา แนะนําในการใชงานดานคอมพิวเตอร ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูลชวย

ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
-  การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ภายในและภายนอกสํานัก รวมทั้งใหบริการ

ทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกหนวยงานตาง ๆ  ในสํานัก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

    
 
2. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 593)   
 



383 
 

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
   -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
   -  ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธเพื่อปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   -  ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อสนับสนุนนโยบายดานพลังงานตางๆ ของรัฐบาล 
   -  ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีการ

กําหนดมูลคา การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการขนยาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี และมาตรการตางๆ ในการควบคุมและ

ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งระบบ 
   -  ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลการรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและอัตรากําลัง  
   -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี แนวทางการตรวจปฏิบัติการและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-

Audit)  รวมถึงการวางแผนการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีและการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 
   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

   -  พัฒนาระบบควบคุมการขนยายใหมีความทันสมัย (Modern Logistics Management System) 
   -  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บภาษีและการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
   -  พิจารณาวินิจฉัยปญหาและกําหนดแนวทางปฏิบัติในงานที่เกี่ยวของ 
   -  ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 
   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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   1  ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 594)  

 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงาน

ของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธ เพื่อใหการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิตของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชในการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

- กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับมูลคาน้ํามันและผลิตภณัฑน้ํามันเพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  
- พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- จัดทํา แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพื่อใหการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต   
- ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิตของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชในการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน   

- กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

- พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน   
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 



385 
 

      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- จัดทํา แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษาวิเคราะหราคาและตนทุนการผลิตของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชในการกําหนดมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  
- กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับมูลคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

- ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 597)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี ้
 

  - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพื่อปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตรของรัฐบาล 

  - ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีอยางมีบูรณาการ (Integrated) เพื่อพัฒนาและกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ ประกาศ

ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการ

คืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เกิดความ

โปรงใสและเปนธรรม 
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  - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต

  - ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

  - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และผอนผันการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวนการ

ลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี ในกรณีที่ผูประกอบการมีเหตุจําเปนจนไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด  

  - พิจารณา วินิจฉัย ปญหา และขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  - จัดทํา แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
 - ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีอยางมีบูรณาการ (Integrated) เพื่อพัฒนาและกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ ประกาศ 

ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการ

คืนภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ

โปรงใสและเปนธรรม 
  - ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 - พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และผอนผันการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การ

ลดหยอนการลดอัตรา และการคืนภาษี ในกรณีที่ผูประกอบการมีเหตุจําเปนจนไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
 - พิจารณา วินิจฉัย ปญหา และขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่กาํหนด   
 - ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 600)  

 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
  - การนําระบบเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลกาปฏิบัติงาน  
  - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ    

  - ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการจัดเก็บภาษี และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  - ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  - จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template)  
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

  - จัดทํา แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  - ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการจัดเก็บภาษี และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  - นําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  - ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

  - จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template)  

  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

 

- จัดทํา แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลการจัดเก็บภาษี และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- นําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

- ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  

- จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template)  
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 603)  

 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธและวางแนวทางในการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน รวมถึงการกําหนดมาตรการ

ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
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- ศึกษา พัฒนา เสนอแนะแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการกํากับ

ดูแลการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  

- ศึกษา วิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย 

- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)  
- ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

 - ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- จัดทํา แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห และวางแนวทางในการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกันการ

หลีกเลี่ยงภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา พัฒนา และเสนอแนะแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการ

กํากับดูแลการจัดเก็บภาษีและการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  

- ศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)  
- ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กาํหนด 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
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- จัดทํา แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห แนวทางในการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของกรมสรรพสามิต  
- ศึกษา พัฒนา เสนอแนะ การกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการกํากับดูแลการ

จัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)  

- ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.5 ฝายพฒันาและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน    

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 607)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล 

แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธและแนวทางในการควบคุมการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันทางทะเล การรับ-จายน้ํามันทางทะเล 

รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกันการลักลอบนําเขาน้ํามันตามคลังชายฝงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรมและโปรงใส สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการควบคุมขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันทางทะเลใหมีความทันสมัย (Modern Logistics 

Management System) เพื่อปองกันการลักลอบนําเขาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันจากตางประเทศ 
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- ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดําเนินการขนยายน้ํามันในทะเล ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของคลังน้ํามันให

เปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันในทะเล และการตรวจสอบ(Pre-Audit และ st-

Audit)  

- ติดตาม กํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนดตลอด 24 ชั่วโมง  

- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกํากับดูแลการขนยายน้ํามันใหมีประสิทธิภาพ  
- ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามัน และควบคุมการเติมสาร Marker สําหรับน้ํามันที่ขอยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ณ คลังน้ํามันใน

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- จัดทําแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา พัฒนา เสนอแนะ รูปแบบการควบคุมการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันในทะเล รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมมาใชในการควบคุมและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันในทะเลเพื่อปองกันการลักลอบนําเขาน้ํามันและ ผลิตภัณฑน้ํามันจาก

ตางประเทศ  
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันในทะเล และการตรวจสอบ (Pre-Audit และ 

Post-Audit) 
- ติดตามและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนดตลอด 24 ชั่วโมง  
- รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกํากับดูแลการขน

ยายน้ํามันใหมีประสิทธิภาพ  
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- ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดําเนินการขนยายน้ํามันในทะเล ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของคลังน้ํามันให

เปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
- ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามัน และควบคุมการเติมสาร Marker สําหรับน้ํามันที่ขอยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ณ คลังน้ํามันใน

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

 

- ติดตามและกํากับดูแลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนดตลอด 24 ชั่วโมง 

- ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดําเนินการขนยายน้ํามันในทะเล ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของคลังน้ํามันให

เปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด  
- รวบรวมขอมูลการขนยายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกํากับดูแลการขนยายน้ํามันได

อยางมีประสิทธิภาพ  
- ตรวจสอบการรับ-จายน้ํามัน และควบคุมการเติมสาร Marker สําหรับน้ํามันที่ขอยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ณ คลังน้ํามันใน

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 (สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) และกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง)  เห็นควร

กําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 611)  
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   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ทํางานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  

 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
- ศึกษา วิเคราะห แนวทาง กลยุทธ เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลอง ตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต รวมทั้งสนับสนุนนโยบาย

พลังงานตางๆ ของรัฐบาล 

- ศึกษา วิเคราะห แนวทาง กลยุทธกระบวนการจัดการ บริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง การจัดทําคูมือและแนวทางใน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรการตางๆ ในการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีอยางเปนระบบ 
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล เพื่อควบคุมและ

กํากับติดตาม รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตโดยการนําระบบ

เทคโนโลยีที่ทันกับสมัยมาใชในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

- ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อประยุกตใชกับการบริหาร 

- ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกําหนดมูลคา การตรวจปฏิบัติการและ

มาตรการตางๆ ในการบริหาร 

- ศึกษาวิเคราะห กํากับดูแลการจัดทํา พัฒนา และเผยแพรองคความรู (Knowledge)  

- ศึกษา และพัฒนารูปแบบและรายละเอียดขอมูล (Template) เพื่อเปนศูนยขอมูลในการศึกษา วิเคราะห และกําหนดกลยุทธในการ

บริหารจัดการใหสามารถขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  

- ศึกษา พัฒนา และเสริมสรางระบบ Information Center ในการกํากับติดตาม  

- กํากับดูแลการพิจารณาเกี่ยวกับการหกัเงินประกันสงเขากองทุนฯ และการตรวจสอบคําขอรับเงินชดเชยจากกองทุนฯ 

- กํากับดูแลการดําเนินการเกี่ยวกบัเบี้ยปรับกรณีกระทําผิดขอตกลง  
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- กํากับการพิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่

กําหนด  

- ศึกษาวิเคราะห วางแผนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก รวมทั้งจัดทําแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

- กํากับการพิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับ อนุมัติ อนุญาต และผอนผันการดําเนินการในการบริหารจัดการ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. ฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี    

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 612)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานและมูลคาการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

- กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห แนวทางและกลยุทธ เพื่อปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

และการกําหนดมูลคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตรของรัฐบาล 
- ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีและการกําหนดมูลคาอยางมีบูรณาการ (Integrated) เพื่อพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ การควบคุมการผลิ และ จําหนาย การยกเวน 

การลดหยอน การลดอัตรา การคืนภาษี การจัดทําคูมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม 
- ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชในการกําหนดมูลคา 
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- ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ เพื่อประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

กรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่กับทันสมัย 

- พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับ กรณีตัวแทน หรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย หรือกรณีผูผลิต ผูนําเขา

กระทําผิด ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  - พิจารณาผอนผันการดําเนินการในการบริหารจัดการ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

- พิจารณา วินิจฉัย ปญหา และขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด 

 - ศึกษาวิเคราะหขอมูล การพิจารณาการหักเงินประกันสงเขากองทุนฯ  การตรวจสอบคําขอรับเงินชดเชย และตรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับ

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

- จัดทําแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีและการกําหนดมูลคาอยางมีบูรณาการ (Integrated) เพื่อพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ การควบคุมการผลิต และจําหนาย การยกเวน 

การลดหยอน การลดอัตรา การคืนภาษี การจัดทําคูมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรม 
- ศึกษา วิเคราะหราคาและตนทุนการผลิต เพื่อใชในการกําหนดมูลคา 
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- ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ เพื่อประยุกตใชกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

กรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่กับทันสมัย 

           - พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับ กรณีตัวแทน หรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย หรือกรณีผูผลิตผูนําเขา

กระทําผิด ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

           - พิจารณาผอนผันการดําเนินการในการบริหารจัดการ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  - ศึกษาวิเคราะหขอมูล การพิจารณาการหักเงินประกันสงเขากองทุนฯ  การตรวจสอบคําขอรับเงินชดเชย และตรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2. ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล    

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 615)  

 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงาน

ของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

- ศึกษา วิเคราะห การกําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน(Hydrocarbon 
Solvent)  
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- ศึกษา พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน  
- ศึกษา และพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน

(Hydrocarbon Solvent)  
- ศึกษา วิเคราะห และคาดการณปริมาณที่คาดวาจะยกเวนภาษีของสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน(Hydrocarbon Solvent) เพื่อ

กําหนดมาตรการในการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

- จัดทํารายละเอียดขอมูล (Template) ของตัวแทน และผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน(Hydrocarbon Solvent) 

- วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบอุตสาหกรรมสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (ผูนําเขา ผูผลิต ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใช)  

  -  จัดทําฐานระบบขอมูล โดยจัดทําทะเบียนขอมูลและแฟมประวัติของผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใชสารละลาย

ประเภทไฮโดรคารบอนในกรุงเทพ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อใชเปนฐานในการตรวจสอบและควบคุม  

  -  ปรับปรุงฐานขอมูลของผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใช ใหเปนปจจุบัน  

  -  ติดตอและประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนายงานที่เกี่ยวของ (หนายงานภายใน และหนายงานปราบปรามภายนอก)          
  -  รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การนําเขา การจําหนาย การใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ของผูผลิต ผูนําเขา

ตัวแทน และผูใชเปนรายบุคคล สรุปรายเดือน และปงบประมาณ ทั้งในกรุงเทพและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  

  -  ดําเนินการเกี่ยวกับคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย จากการ
ตรวจวิเคราะหขอมูล หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  วิเคราะหการใชสารละลายแตละภาคอุตสาหกรรม 

  -  ตรวจปฏิบัติการการดําเนินการของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน และผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon 

olvent) กรณีมีความผิดปกติของขอมูล 

  -  วิเคราะหความเหมาะสมของการจําหนายสารละลายจากผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาไปยัง ตัวแทนและหรือผูใชฯ  

  -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ  
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  -  ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

  -  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัผูประกอบอุตสาหกรรมสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (ผูนําเขา ผูผลิต ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใช)  
  -  จัดทําฐานระบบขอมูล โดยจัดทําทะเบียนขอมูลและแฟมประวัติของผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใชสารละลาย

ประเภทไฮโดรคารบอนในกรุงเทพ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อใชเปนฐานในการตรวจสอบและควบคุม และเปนศูนยกลางขอมูล 

 
  -  ปรับปรุงฐานขอมูลของผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใช ใหเปนปจจุบัน 

  -  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การนําเขา การจําหนาย การใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ของผูผลิต ผูนําเขา ตัวแทน และผูใช

เปนรายบุคคล สรุปรายเดือน และปงบประมาณ ทั้งในกรุงเทพและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

  -  ตรวจสอบและวิเคราะหงบเดือนรายงานการผลิตและจําหนายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (ผูผลิต ผูนําเขา ตัวแทน และผูใช) 

  -  ดําเนินการเกี่ยวกบัคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย จากการ
ตรวจวิเคราะหขอมูล หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  วิเคราะหการใชสารละลายแตละภาคอุตสาหกรรม  

  -  วิเคราะหความเหมาะสมของการจําหนายสารละลายจากผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาไปยัง ตัวแทนและหรือผูใชฯ 

  -  ติดตอและประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

  -  คาดการณปริมาณที่คาดวาจะยกเวนภาษีของสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) เพื่อกําหนดมาตรการในการ

ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษ ี

  -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 

  -  การพิจารณาตอบขอหารือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  
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  -  ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

  -  จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับวิเคราะหขอมูล 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

 -  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบอุตสาหกรรมสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (ผูนําเขา ผูผลิต ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใช)                   

 -  จัดทําฐานระบบขอมูล จัดทําทะเบียนขอมูลและแฟมประวัติของผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใชสารละลาย

ประเภทไฮโดรคารบอนในกรุงเทพ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อใชเปนฐานในการตรวจสอบและควบคุม  

 - ปรับปรุงฐานขอมูลของผูผลิต ผูนําเขา ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน และผูใช ใหเปนปจจุบัน 

 - ติดตอและประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 - รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การนําเขา การจําหนาย การใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ของผูผลิต ผูนําเขา ตัวแทน และผูใช

เปนรายบุคคล สรุปรายเดือน และปงบประมาณ ทั้งในกรุงเทพและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 - ตรวจสอบและวิเคราะหงบเดือนรายงานการผลิตและจําหนายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (ผูผลิต ผูนําเขา ตัวแทน และผูใช) 

 - รายงานผลการผลิต จําหนาย สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  

 - เคราะหการใชสารละลายแตละภาคอุตสาหกรรม  
 - วิเคราะหความเหมาะสมของการจําหนายสารละลายจากผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาไปยัง ตัวแทนและหรือผูใชฯ 

 - จัดทําทะเบียนคุมใบกํากับการขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  

 - เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 

 - ตอบขอหารือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  

 - ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
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       - พิจารณาตอบขอหารือ ตลอดจนเสนอแนะ เสนอแนวทางแกไขปญหาและขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) ในสวนที่เกี่ยวของ 
    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี    
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   (ตําแหนงเลขที่ 618)      
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้    
                                                                                                                                                            

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธ และวางแนวทางในการบริหารเกี่ยวกับการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  (Hydrocarbon  

Solvent) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
    - ศึกษา พัฒนา เสนอแนะการบริหารการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใหในการบริหารการยกเวน 

ภาษี  สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

- ศึกษา วิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบเกี่ยวกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) เพื่อทราบ

ขอเท็จจริง 
- วางแผนตรวจปฏิบัติการตามแผนในการตรวจปฏิบัติการ ตัวแทน ผูใชสารละลายทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ประจําป

งบประมาณ  
- ตรวจเยี่ยมและตรวจปฏิบัติการการผลิตและจําหนายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนของโรงอุตสาหกรรมผลิตสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) และผูนําเขา 
  - ศึกษา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคจากการออกตรวจปฏิบัติการตามแผนเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอกรมสรรพสามิตในการ

ยกเวน ภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  
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- พิจารณาอนุญาต กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน ขอนําสารละลายที่จําหนายใหแกลูกคา แตสารละลายไมไดคุณภาพ

กลับคืนโรงอุตสาหกรรม หรือสถานที่เก็บสารละลาย 
- ศึกษา วิเคราะห เพื่อเฝาระวัง ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน ผูใช ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน

(Hydrocarbon Solvent) ที่อยูในกลุมเสี่ยง (Rubber Solvent และ White Spirit) 

- ศึกษา วิเคราะห ราคาน้ํามันเบนซิน และดีเซล ในทองตลาด เปรียบเทียบกับราคาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon 

Solvent) เพื่อเฝาระวังในการนําสารละลายฯ ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) รวมถึง

แนวทางการตรวจปฏิบัติการตรวจสอบ (Per-Audit และ Post-Audit)  
 
- ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในสวนของสรรพสามิตพื้นที่ และผูประกอบการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรม

สรรพสามิตกําหนด   
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับการปองกันการกระทําผิดเกี่ยวกับปโตรเลียม  

- เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ  

  - พิจารณาตอบขอหารือ ตลอดจนเสนอแนะ เสนอแนวทางแกไขปญหาและขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  

(Hydrocarbon Solvent) ในสวนที่เกี่ยวของ 
  - ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ในสวนที่ไมอยูในอํานาจของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  - ดําเนินการเกี่ยวกับคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใชกระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายจากการ

ตรวจปฏิบัติการ หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวของ 

  - พิจารณาเกี่ยวกับคาภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และหรือการพิจารณางด/ยกเวนคาภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผู

นําเขา (สค.01) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขวาดวยการขอยกเวนภาษีสรรพสามิตสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ  
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  - ใหคําปรึกษา ชี้แจงแนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  - จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ และที่เกี่ยวของ 

- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- จัดทําแผนออกตรวจปฏิบัติการผูประกอบกิจการเปนตัวแทนและผูใชสารละลายทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ประจําป 

งบประมาณ   
- ตรวจเยี่ยมและตรวจปฏิบัติการการผลิตและจําหนายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนของโรงอุตสาหกรรมผลิตสารละลายประเภท 

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) และผูนําเขา  
- สรุปผลการตรวจปฏิบัติการ และ ศึกษา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคจากการออกตรวจปฏิบัติการตามแผนเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาตอกรมสรรพสามิต ในการยกเวนภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  

- พิจารณาคําขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนและผูประกอบการตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต  เพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ  

  - ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับคาภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และหรือการพิจารณางด/ยกเวนคาภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีผูประกอบ

อุตสาหกรรม หรือผูนําเขา (สค.01) กระทําผิดขอตกลงการขออนุญาต 

- ตรวจสอบยันการซื้อสินคาที่ผลิตไดจากสารละลายของผูใช   

- ตรวจรับสารละลายในกรณีนําเขาและจากการแจงรับสารปลายทาง  

- พิจารณาการคืนหนังสือค้ําประกันของตัวแทนหรือผูใชสารละลาย 
- จัดกลุมผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ตัวแทน หรือผูใช ที่ผลิต นําเขา จําหนาย และใชสารละลายกลุมเสี่ยง (Rubber Solvent 

หรือ White Spirit) เพื่อดูแล และเนนควบคุมเปนพิเศษ  
- ตรวจสอบการจําหนายสารละลาย (Hydrocarbon Solvent) จากผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาไปยัง ตัวแทนและหรือผูใชฯ   
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- พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ผูประกอบอุตสาหกรรม และผูนํา

เขาขออนุญาตจําหนายหรือนําเขาเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

- จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ และที่เกี่ยวของ 

- ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

  - พิจารณาตอบขอหารือ ตลอดจนเสนอแนะ เสนอแนวทางแกไขปญหาและขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) ในสวนที่เกี่ยวของ 
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ    ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- รวบรวมรายชื่อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) เพื่อใชในการตรวจสอบ การออกใบอนุญาต   

- ตรวจสอบบัญชีการรับ-จายสารละลายของตัวแทนและผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ตามแผนตรวจประจําป   

- ตรวจสอบบัญชีและดําเนินการออกหนังสือแจงใหตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ชําระคาเบี้ยปรับกรณีกระทําผิด

ขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 
  - พิจารณาเกี่ยวกับคาเบี้ยปรับและหรืองดคาเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผูใชกระสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ทําผิดขอตกลงการขอ

อนุญาต 
- ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีขออนุญาตเปนตัวแทนหรือผูใชสารละลายรายใหม ขอยายสถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลาย โอนกิจการ  
- ตรวจสอบบัญชีกรณีตัวแทนหรือผูใชขอยกเลิกใบอนุญาต  

- ตรวจรับสารละลายในกรณีนําเขาและการแจงรับสารละลายปลายทาง   

- ตรวจสอบยันลูกคาที่ซื้อสินคาซึ่งผลิตไดจากสารละลายของผูใช   
- ตรวจเยี่ยมและตรวจปฏิบัติการแนะนําการปฏิบัติของผูประกอบอุตสาหกรรมและผูนําเขา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย  และประกาศ 
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กรมสรรพสามิต ที่กําหนด  
- ตรวจปฏิบัติการตามแผนการตรวจประจําปงบประมาณของตัวแทนและผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   

- ตรวจสอบการจําหนายสารละลายจากผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาไปยัง ตัวแทนและหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   
- รวบรวม วิเคราะห และสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการของฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี สวนมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 และสํานักงานสรรพสามิตพื้นทุกพื้น 
- จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ และที่เกี่ยวของ 

- ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

  - พิจารณาตอบขอหารือ ตลอดจนเสนอแนะ เสนอแนวทางแกไขปญหาและขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  

(Hydrocarbon Solvent) ในสวนที่เกี่ยวของ 
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

            - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน    ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

- รับแจงการรับสารละลายปลายทางของตัวแทนและผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) 
- พิจารณาคําขออนุญาตเปนตัวแทน หรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   

- พิจารณาคืนหนังสือค้ําประกันของตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   

- ตรวจสอบการจําหนายสารละลายจากผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาไปยัง ตัวแทนและหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   

- เก็บรวบรวมราคาน้ํามันดีเซล เบนซิน ราคาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) กลุมเสี่ยง (Rubber Solventและ 

White Spirit) 
 - จัดทําทะเบียนคุมงาน รับ-จาย งานในฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ( HydrocarbonSolvent )  

และกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง) 
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- จัดทําและจัดสงสําเนาใบอนุญาตของตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ใหสํานักงานสรรพสามิตภาคทุกภาค 

- สงและแจงผลตัวอยางสินคาสําเร็จรูป หรือสารละลาย ที่สงใหกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางตรวจวิเคราะห  

 - จัดทําทะเบียนครุภัณฑของฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี (สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) และ

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง) 
- รวบรวมขอมูล ตัวแทน ผูใชสารละลายที่กระทําผิดขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   

- รวบรวมขอมูล และจัดทําแฟมประวัติผูกระทําผิดเกี่ยวกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  

- ดําเนินการออกเลขที่ใบอนุญาตของตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน     
- จัดทํารายงานการออกใบอนุญาตประจําเดือน  
- คุมทะเบียนคําขออนุญาตของตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   

- ตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  ตามแผนตรวจประจําป  
- ตรวจเยี่ยมหรือตรวจแนะนําผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูนําเขา  
- ประสานงานขอมูลที่เกี่ยวของกบัหนวยงานภายในและหนวยปราบปรามภายนอก  

- จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ และที่เกี่ยวของ 
- ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  - พิจารณาตอบขอหารือ ตลอดจนเสนอแนะ เสนอแนวทางแกไขปญหาและขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  

(Hydrocarbon Solvent) ในสวนที่เกี่ยวของ 
      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      
 4. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (รถยนตและรถจักรยานยนต) เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในกาปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  (ตําแหนงเลขที่ 623)   
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   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
 

    - กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
 - ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาของสินคาในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตและสนับสนุน

ยุทธศาสตรนโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  
 - ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของ

สินคา รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  
 

- ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคา

ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การ ยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืน

ภาษี รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ

โปรงใสและเปนธรรม  
 - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการ

รวบรวม /วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 
    - ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

   - ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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   - ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได 

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
   - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

   - ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนา 

การจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
    - ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  

   - ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)  
การเรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

   - พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

   - จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบตัิงาน  
 
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สําหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิต

ภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกบัหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  1  ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 624)   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้   
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  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

กรมสรรพสามิตเพื่อใชเปนหลักเกณฑและมาตรฐานสากล 

  -  วิเคราะหตรวจสอบมูลคาของสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นตอกรมสรรพสามิต 

  -  แนะนําตอบขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณามูลคาของสินคาและหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีแกผูเสียภาษีและหนวยงานตางๆ  

  -  กําหนดมูลคาสินคาในกรณีที่ผูเสียภาษีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  

  -  พิจารณาอนุมัติรหัสรุนรถยนต (Model Code) และแบบแชสซีส (Chassis Model) ของรถยนตกระบะหรือแชสซีส และกระจกบังลมหนา 

(Chassis with Windshield) ใหเปนสิ่งสามารถนําไปดัดแปลงเปนรถยนตนั่งได 

  -  พิจารณาเกณฑขั้นต่ําสําหรับคาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุอุปกรณของการดัดแปลงรถยนตกระบะใหเปนรถยนตนั่ง 

  -  ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพื่อใหสอดคลองกับสภาพ

ปจจุบัน 
 -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

 

-  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑการพิจารณากําหนดมูลคาสินคาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

กรมสรรพสามิตเพื่อใชเปนหลักเกณฑและมาตรฐานสากล 
-  วิเคราะหตรวจสอบมูลคาของสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นตอกรมสรรพสามิต 
-  แนะนําตอบขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณามูลคาของสินคาและหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีแกผูเสียภาษีและหนวยงานตางๆ  
-  กําหนดมูลคาสินคาในกรณีที่ผูเสียภาษีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  
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-  พิจารณาอนุมัติรหัสรุนรถยนต (Model Code) และแบบแชสซีส (Chassis Model) ของรถยนตกระบะหรือแชสซีส และกระจกบังลมหนา 

(Chassis with Windshield) ใหเปนสิ่งสามารถนําไปดัดแปลงเปนรถยนตนั่งได  
-  พิจารณาเกณฑขั้นต่ําสําหรับคาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุอุปกรณของการดัดแปลงรถยนตกระบะใหเปนรถยนตนั่ง  
-  ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  
-  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน   
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  วิเคราะหตรวจสอบมูลคาของสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นตอกรมสรรพสามิต 

-  แนะนําตอบขอหารือเกีย่วกับการพิจารณามูลคาของสินคาและหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีแกผูเสียภาษีและหนวยงานตางๆ  

-  กําหนดมูลคาสินคาในกรณีที่ผูเสียภาษี ไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

-  พิจารณาอนุมัติรหัสรุนรถยนต (Model Code) และแบบแชสซีส (Chassis Model) ของรถยนตกระบะหรือแชสซีส และกระจกบังลมหนา 

(Chassis with Windshield) ใหเปนสิ่งสามารถนําไปดัดแปลงเปนรถยนตนั่งได  
-  พิจารณาเกณฑขั้นต่ําสําหรับคาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุอุปกรณของการดัดแปลงรถยนตกระบะใหเปนรถยนตนั่งใหขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  

-   วางหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคา  

-  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน   

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  วิเคราะหตรวจสอบมูลคาของสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นตอกรมสรรพสามิต  

-  แนะนําตอบขอหารือเกีย่วกับการพิจารณามูลคาของสินคาและหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีแกผูเสียภาษีและหนวยงานตางๆ  

-  กําหนดมูลคาสินคาในกรณีที่ผูเสียภาษีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  

-  พิจารณาอนุมัติรหัสรุนรถยนต (Model Code) และแบบแชสซีส (Chassis Model) ของรถยนตกระบะหรือแชสซีส และกระจกบังลมหนา 

(Chassis with Windshield) ใหเปนสิ่งสามารถนําไปดัดแปลงเปนรถยนตนั่งได  

-  พิจารณาเกณฑขั้นต่ําสําหรับคาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุอุปกรณของการดัดแปลงรถยนตกระบะใหเปนรถยนตนั่ง  

-  ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
-  วางหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดมูลคาสินคา  
-  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน   
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

  2  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 628)  

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้   
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-  การศึกษา วิเคราะหแนวทางเพื่อกําหนดมาตรฐานหรือเก็บภาษีโดยศึกษาจากหลักเกณฑและมาตรฐานสากล  

-  กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวนการลด

อัตราภาษีและการลดหยอนภาษี  

-  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืนการยกเวน

และการลดหยอนภาษี 

-  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 

-  พิจารณาวินิจฉัยปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนด   

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  การศึกษา วิเคราะหแนวทางเพื่อกําหนดมาตรฐานหรือเก็บภาษีโดยศึกษาจากหลักเกณฑและมาตรฐานสากล 

-  กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวนการลด

อัตราภาษี และการลดหยอนภาษี  

-  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การ

ยกเวนและการลดหยอนภาษี  

-  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 

-  พิจารณาวินิจฉัยปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนด    

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

     
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

 

-  การศึกษา วิเคราะหแนวทางเพื่อกําหนดมาตรฐานหรือเก็บภาษีโดยศึกษาจากหลักเกณฑและมาตรฐานสากล  

-  กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

-  การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลดอัตราภาษี และการลดหยอนภาษี  
-  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนายการคืน การยกเวน

และการลดหยอนภาษี  
-  จัดทําคูมือในการปฏบิัติงาน 
-  พิจารณาวินิจฉัยปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนด  

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3  ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 631)   

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงาน ดังนี้   
 

-  กําหนด แผนปฏิบัติงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
-  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคา 
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   -  ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

   -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
   -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

   -  จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก          

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

 

  -  กําหนด แผนปฏิบัติงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

   -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคา 

   -  ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

   -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

   -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

   -  จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ  (Template) 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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  -   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

  -  กําหนด แผนปฏิบัติงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

   -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคา 

   -  ศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน  
   -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
   -  ศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   -  ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 

   -  จัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 

  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
 4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 634)   

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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-  การกําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรมและโปรงใส  สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  
-  วิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เชน วิเคราะหตนทุนการผลิตสินคา สํารวจราคาในทองตลาด  

-  พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  

-  พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรมและโปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิต  
-  ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เชน วิเคราะหตนทุนการผลิตสินคา สํารวจราคาในทองตลาด  

-  พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  

-  พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
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-  วิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เชน วิเคราะหตนทุนการผลิตสินคา สํารวจราคาในทองตลาด  

-  พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  
-  พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี 
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

5. สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4  (เครื่องไฟฟา แบตเตอรี่ สนามกอลฟ สารโอโซน และสินคาอื่นๆ ) เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนง และ

หนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 638)    
 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา  ดังนี้   
 
 

   -  กําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษา วิเคราะหแนวทางและกลยุทธ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน

การปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดมูลคาของสินคาของสินคาในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตและสนับสนุนยุทธศาสตร

นโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของรัฐบาล  

  -  ศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การกําหนดมูลคาของสินคา

รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต  
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  -  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ตรวจสอบ ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีพรอมปญหาตาง ๆ ในเชิงบูรณาการเพื่อกําหนดกลยุทธ หรือวาง

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การกําหนดมูลคา

ของสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี  การตรวจปฏิบัติการ การควบคุมการผลิตและจําหนาย การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี 

รวมถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปรงใส

และเปนธรรม  
    -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการ

รวบรวม/วิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี 
   -  ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  -  ศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูลในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการประสานงานดานขอมูลและอื่น ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  ศึกษา วิเคราะห คาดการณรายไดของกรมสรรพสามิต รวมทั้งติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของายได

เพื่อกําหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  
  -  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีทั่วประเทศ 

  -  ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหทันสมัย  
   -  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด  
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบ ( Pre-Audit และ Post-Audit ) 

การเรงรัดการจัดเก็บภาษี และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

  -  จัดทําคูมือและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
  -  พิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการดําเนินการดานการบริหารการจัดเก็บภาษี สาํหรับกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
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สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือกรณีอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
                     

  1 ฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 639)   
 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานการกําหนดมูลคา   มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

   -  การศึกษา วิเคราะหแนวทาง และกลยุทธ เพื่อใหการกําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิต 

   -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

   -  การศึกษา วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี 

   -  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑในการพัฒนาการกําหนดมูลคาสินคา 

   -  ศึกษา วเิคราะหราคาและตนทุนการผลติของสินคา เพื่อใชในการพิจารณากําหนดมาตรฐานมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

   -  จัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 

   -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของสินคา 

   -  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกบัมูลคาสินคา เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษ 

  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
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  -  การศึกษา วิเคราะหแนวทาง  เพื่อใหการกําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

  -  การศึกษา วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี 

  -  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑในการพัฒนาการกําหนดมูลคาสินคา 

  -  ศึกษา วเิคราะหราคาและตนทุนการผลติของสนิคา เพื่อใชในการพิจารณากําหนดมาตรฐานมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  -  จัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 

  -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของสินคา 

  -  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกบัมูลคาสินคา เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏบิัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

  -  การศึกษา วิเคราะหแนวทางเพื่อใหการกําหนดมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต

  -  ศึกษาหลกัเกณฑและมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี  

   -  การศึกษา วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาสินคาในการจัดเก็บภาษี 

   -  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑในการพัฒนาการกําหนดมูลคาสินคา 

    -  ศึกษา วเิคราะหราคาและตนทุนการผลติของสินคา เพื่อใชในการพิจารณากําหนดมาตรฐานมูลคาสินคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 
  -  จัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 
           -  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของสินคา 

  -  พิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกบัมูลคาสินคา เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

2  ฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 643)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน  ดังนี้   
 

-  การศึกษา วิเคราะห แนวทาง และกลยุทธเพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิต 
-  การศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล สําหรบัสินคาและบริการ 
-  การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน 

การลดอัตรา และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ 
-  การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การยกเวน การลดอัตรา 

และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ 
-  การพัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและ จําหนาย การคืน การ

ยกเวนภาษี และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ  
-  การจัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติในการทํางาน   
-  การพิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของสินคาและบริการ 

-  การพิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับมูลคาสนิคาและบริการ เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

 -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

  -  การศึกษา วิเคราะห แนวทางเพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาสอดคลองกบัยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต   
-  การศึกษาหลักเกณฑและมาตรฐานสากล สําหรบัสินคาและบริการ   
-  การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย 

การคืน การยกเวน การลดอัตรา และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ 
-  การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืนการยกเวน การลดอัตรา 

และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ  
-  การพัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจําหนาย การคืน การ

ยกเวนภาษี และการลดหยอนภาษี สําหรับสินคาและบริการ  
-  การจัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติในการทํางาน   

-  การพิจารณา วินิจฉัย ปญหาและขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับมูลคาของสินคาและบริการ   

-  การพิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับมูลคาสนิคาและบริการ เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
3   ฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  (ตําแหนงเลขที่ 646)  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและวิเคราะหขอมูล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้   
 

-  การกําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต   
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-  การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 
-  การศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
-  การศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
-  การศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาและบริการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

-  การติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของรายได เพื่อกาํหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี   

-  การจัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template) 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้   
 

-  การกําหนดแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 
-  การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

-  การศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
- การศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ   
-  การศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาและบริการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  การติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของรายได เพื่อกาํหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี   
-  การจัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template)  
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-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  การกําหนดแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

-  การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูลการบริหารการจัดเก็บภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ   

-  การศึกษา พัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การรายงาน การวางแผน และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
-  การศึกษาและพัฒนาศูนยขอมูล (Information Center) ในการบริหารกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการประสานงานดานขอมูลกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  การศึกษา วิเคราะห และคาดการณรายไดที่คาดวาจะเก็บไดของสินคาและบริการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

-  การติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของรายได เพื่อกาํหนดมาตรการในการเรงรัดการจัดเก็บภาษี   
-  การจัดทํารายละเอียดขอมูลของผูประกอบการ (Template)  

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4  ฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี   

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 649)   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานผูรวมงาน และปฏิบัติงาน  ดังนี้   
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-  การศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใสสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต 

-  การศึกษา พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี   

-  การศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย 

-  การตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย  

-  การศึกษา วเิคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ  
-  การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด   

-  การศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

-  การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน  
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

 

-  การศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรม  และโปรงใส

สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต   

-  การศึกษา พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  

-  การศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  
-  การตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย   
-  การศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 
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-  การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด   
-  การศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี   

-  การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน  
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

-  การศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธ  ในการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนธรรมและโปรงใส

สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  

-  การศึกษา พัฒนาการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บภาษี  

-  การศึกษา และวิเคราะห รูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีใหทันสมัย  

-  การตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย  

-  การศึกษา วิเคราะห และพัฒนา แนวทางการกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

-  การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

-  การศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการจัดเก็บภาษี  

-  การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน  

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 

 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10   มีหนาที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 

  1  จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดเก็บภาษี  การตรวจสอบ การปองกันและปราบปราม  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
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  2. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ใหเปนไป

ตามนโยบาย แผนงานและเปาหมายที่กําหนด 

  3. ใหการสนับสนุนชวยเหลือทางวิชาการ ทางกฎหมาย ทางเทคโนโลยี แกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  4. ใหการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดเก็บภาษี ดานการตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา 

  5. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ไดรับมอบหมาย 

  6. เปนศูนยขอมูล และประมวลผลการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา 

               7. การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดวยระบบการตรวจสอบหลักฐานทาง

บัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสุรา  ยาสูบ และ ไพ   

  8. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

การแบงงานภายใน  
 
  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1- 10  มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 4 สวน ดังนี้ 

1. ฝายอํานวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 
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- งานการเจาหนาที่ 
   2. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       - ฝายสารสนเทศและบริการ 

       - ฝายพัฒนาระบบงาน 
   3. สวนบริหารการจัดเก็บภาษี 
        - ฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี 

        - ฝายติดตามและประเมินผล 

   4. สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
        - ฝายตรวจสอบภาษี 
        - ฝายปองกันและปราบปราม 

   5. สวนกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝายอํานวยการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกขอมูล และงานสารบรรณทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

-  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ 
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-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ  และพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปการเงินฯ พัสดุ แสตมป และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ 

  -  จัดทําแผนงาน  โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งงานติดตาม วิเคราะห ประเมินผล

และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
-  ติดตาม ดูแล  เรงรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในสวนของงานจัดการสํานักงาน งานบริหารสินทรัพย 

และบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห นํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประมวลผล 
-  ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรม

สรรพสามิต 
-  เปนศูนยขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมที่อยูในความรับผิดชอบ 

-  ประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดโดยเฉพาะ และตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

ฝายอํานวยการ  มีการแบงงานภายในออกเปน  2  งาน  ดังนี้ 
1.  งานบริหารทั่วไป   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ปฏิบัติงานธุรการ งานบันทึกขอมูล และงานสารบรรณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
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-  การจัดทําแผนงาน/โครงการดานงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  ประสานการ

วางแผนงบประมาณรายจายของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กับกรมสรรพสามิตใหเหมาะสมเปนไปตามแผนงานหรือภารกิจที่กําหนด และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต  พรอมติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุ

ครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาคกอนนําเสนอรายงาน 

-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใน

ความรับผิดชอบตามระเบียบ หรือตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต เชน การใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การอนุมัติการ

จายเงินยืมราชการ เงินยืมทดรองราชการ  เงินยืมเงินนอกงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ  รวมทั้งตรวจตัดปการเงินฯ พัสดุครุภัณฑ  ตรวจ

แสตมปสรรพสามิตคงเหลือ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ  
-  กํากับ ดูแลการประชุม ประมวลผลการประชุม สรุปมติที่ประชุม และติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่

สรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  กํากับ ดูแล เรงรัด ตรวจสอบ วิเคราะหการใชจายเงินทุกประเภทของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ใหเปนไปโดยเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ 
-  ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรม

สรรพสามิต 
-  ใหคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตาง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานทางงบประมาณ บัญชี 

การเงิน พัสดุครุภัณฑ แกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

-  เปนศูนยขอมูล  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

-  ควบคุม ดูแลดานสาธารณูปโภค อาคารสํานักงาน และยานพาหนะตางๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.  งานการเจาหนาที่   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

  1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ ตามอํานาจหนาที่ที่กรมสรรพสามิตไดมอบหมายในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 

  ดานการบริหารงานบุคคล 
-  การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง จาง เลิกจาง พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว  
-  ดําเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น

ตามที่กรมมอบอํานาจ 
-  การพิจารณาปรับปรุงตัวบุคคลของขาราชการไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสม เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา 

-  การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตดานการบริหารงานบุคคลกรณีตาง ๆ   เชน การใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เดินทางไป 

-  ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ และปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติ การลางาน การยืมตัวชวยราชการ และการขอรับทุนการศึกษา ฯลฯ 

-  การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ขั้นคาจางลูกจางประจําและขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการ 

-  การแตงตั้งใหขาราชการรักษาราชการแทน /ปฏิบัติราชการแทน  

-  ดําเนินการเกี่ยวกบังานสวัสดิการในหนวยงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
  -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการและการขอรับบําเหน็จลูกจาง   

-  การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง 
-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการขอรับ-คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ การขอมีบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ในหนาที่ของกรมสรรพสามิต 
   -  ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 

2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

-  วิเคราะหและจัดทําขอมูล/แผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรมสรรพสามิต 
-  วางแผน/วิเคราะหหาสิง่จูงใจดานสวัสดิการตาง ๆ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว 
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-  วางแผนเพื่อจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
-  วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี

มาตรฐาน  
 

   ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

-  จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และดําเนินการฝกอบรมขาราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจางของหนวยงานในความรับผิดชอบ ในหลักสูตรที่พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจําเปน และสามารถตอบสนองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

-  ดําเนินการพิจารณาบุคคลใหเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม ในหนวยงานพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาคและ

พิจารณาการใหขาราชการเขารับการฝกอบรมซึ่งหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม 
   2) ใหคําแนะนํา และปรึกษาเกี่ยวกับขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ รวมทั้ง

ติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  
3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

    4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  โดย

ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล

การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา  และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา 

แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต  ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน   
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ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS  หรือเพื่อ

ใชประโยชนในการวางแผน  ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ   โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  
-  กํากับ ดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบขาวสารสนเทศในการใหบริการเผยแพร ประชาสัมพันธ  ใหแกหนวยงานภายใน 

ภายนอก และบุคคลทั่วไปผานชองทางตาง ๆ  เชน ทาง Website , Intranet การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป แผนพับ 

วารสาร เปนตน    

-  ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานในความรับผิดชอบ 

-  การพิจารณาโครงการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   

-  ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ กรมสรรพสามิต

หรือหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

-  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา หรือฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร  และอุปกรณตอพวงตาง ๆ การออกแบบระบบงาน  การ

เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงาน  และติดตั้งระบบงานที่พัฒนาโดยกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตภาค  แกหนวยงานใน

พื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
-  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  บํารุงรักษาแฟมขอมูล  ตลอดจนตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลงานของหนวยงานภายในความรับผิดชอบ 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ     มีการแบงงานภายในออกเปน  2  ฝาย  ดังนี้ 

1 ฝายสารสนเทศและบริการ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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  -  เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  โดย

ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล

การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา  และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา 

แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต  ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน   

ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS  หรือเพื่อ

ใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ   โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ   

  -  รวมศึกษา วิเคราะห และพิจารณาโครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลของกรมสรรพสามิต  และ

หนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค- ศึกษา วิเคราะห รูปแบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตามความตองการของผูใช      

  -  จัดทําแผนงาน/โครงการ หรือวิธีการตาง ๆ สําหรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบขอมูล/ขาวสาร

สําหรับการปฏิบัติงานและบริการเผยแพร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนงานของกรม ภาค เชน จัดทําศูนยขอมูลแหงการเรียนรู (e-Learning) เกี่ยวกับ
ขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน คูมือการจัดเก็บภาษี การปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย การตรวจสอบภาษี การตรวจ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
  -  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกในการใหบริการ การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บและใหบริการประชาสัมพันธ 

ในรูปแบบ  Website , Intranet , Power Point  วดีิทัศน รายงานประจําป  แผนพับ  จุลสาร  วารสาร บอรดสถิติ ฯลฯ 
  -  รวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมี การใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิต

เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  -  รวมศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานในความรับผิดชอบ 
           -  ใหคําแนะนํา และปรึกษา รวมทั้งติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.  ฝายพัฒนาระบบงาน   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน  Hardware Software และ Network เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

   -  ศึกษา สํารวจ วิเคราะหถึงความตองการ การใชงานระบบคอมพิวเตอร และระบบงานสารสนเทศ เพื่อใหการพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการใชงานในปจจุบัน 
    -  จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด 
   -  ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น   
      -  ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหกับหนวยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบดูแล 

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและอุปกรณตาง ๆ แฟมขอมูลใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

-  การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น  

เชน  ระบบงานทะเบียนของผูจดทะเบียนสรรพสามิต  ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS  ระบบงานรายไดประจําวัน (e-Doc) ระบบงบ

เดือนรายได  (RG_IT) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ระบบเครือขาย LAN ของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ  รวมทั้งการติดตามผล/

ตรวจสอบแกไข/การรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมถึงดาน  Hardware 

Software การจัดการขอมูลและแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานตาง ๆ ที่สํานักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

  -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (e-Learning)  พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ  Intranet  ของสํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งจัดฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบงาน ตลอดจน

จัดทําคูมือระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
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   -  วิเคราะห ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของขอมูล กําหนดรหัส กําหนดมาตรฐานและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไวอยางมีระบบ

ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  
    -  ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผาน VDO conference ระหวางกรมสรรพสามิตกับสํานักงานสรรพสามิตภาค 
   -  ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานขอมูล 

   -  วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิใหเกิด

ความเสียหายที่จะมีขึ้นตอคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ   

  -  ใหคําแนะนํา และปรึกษา รวมทั้งติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
3. สวนบริหารการจัดเก็บภาษี  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-  การกําหนดยุทธศาสตร ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพสามิตภาค รวมกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความ

รับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต  
                  -  กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และ กํากับ ดูแล 

วิเคราะหขอมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใหเปนไปตามเปาประสงคในเชิงยุทธศาสตร  พรอมทั้งใหความชวยเหลือ หรือ

สนับสนุนแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 
    -  พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา

ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา

ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม

สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ          
   -  เรงรัด กํากับ ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเปาหมายของกรมสรรพสามิต 
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  -  พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยิ่งขึ้น 
  -  ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับสินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

สวนบริหารการจัดเก็บภาษี มีการแบงงานภายในออกเปน   2  ฝาย  ดังนี้     

  1.  ฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  การกําหนดยุทธศาสตร ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพสามิตภาค รวมกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความ

รับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต  
-  จัดทําประมาณการภาษี/เปาหมายรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความ

รับผิดชอบ เสนอกรมสรรพสามิต  

-  จัดทําแผนงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

แผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด  นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข หรือทบทวน ใหเหมาะสมกับสภาวการณที่

เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 

  -  พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย

วาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา
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ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม

สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ          
-  ติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และพิจารณาแนวทางแกไขเกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บภาษี ใหกับหนวยงานในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับสินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค

เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  2.  ฝายติดตามและประเมินผล   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  เรงรัด กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนด และกํากับผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเปนรูปธรรม 

-  ติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการ เปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดของแตละพื้นที่ รวมทั้ง

วิเคราะหหาสาเหตุ กรณีที่ทําใหภาษีสรรพสามิตไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด  
-  รวมจัดทําแผนงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความ

รับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความ

เสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด  

นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนงาน ใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 
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-  ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับสินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยสุรา  ยาสูบ และ ไพ   
-  ดําเนินการดานการสืบสวน ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตซึ่งอยูในอํานาจ

หนาที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต 

-  วิเคราะหเสนอขอมูล วิธีการ หรือมาตรการตาง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานดานการตรวจสอบภาษี การปองกันและปราบปรามผูกระทํา

ผิดกฎหมายสรรพสามิต 

-  เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค 
- ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตาม และวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขต

ความรับผิดชอบ  
-  ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสินคาเพื่อรอการสงออก 
-  ควบคุม ตรวจสอบสนิคาและแนะนํารานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิต 
-  ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนดานวิชาการและเทคนิคตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแกหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาค

พื้นที่ และพื้นที่สาขา 
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-  ประมวลสาระบบผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต และผูประกอบการที่ถูกออกหนังสือเรียก/หนังสือเตือน/หนังสือเชิญของ

หนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม  มีการแบงงานภายในออกเปน 2  ฝาย  ดังนี ้

  1. ฝายตรวจสอบภาษี    มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

-  กําหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภาษี     
-  ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดวยระบบการตรวจสอบหลักฐานทาง

บัญชี ประเมินเรียกเก็บภาษีพรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามแผนการตรวจสอบภาษีประจําป และจากกรณีที่มีเหตุนาสงสัยวาจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีตาม

ขอมูลขาวสารที่ไดรับ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสุรา  ยาสูบ และ ไพ   
                -  ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงานหรือสถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสินคาเพื่อรอการสงออก 

-  เสนอแนะใหขอมูลแกฝายปองกันและปราบปราม เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด 

-  เสนอแนะปรับปรุง และพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  -  ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดานวิชาการและเทคนิคตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค 
                   -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
       -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
      -  ปฏบิัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  2. ฝายปองกันและปราบปราม  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  กําหนดแผนปฏิบัติงาน และมาตรการในการปองกัน และปรามการกระทําความผิดตอกฎหมายในหนาที่ความรับผิดชอบของกรม

สรรพสามิต  
-  วิเคราะหเสนอขอมูล วิธีการเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
-  ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และติดตาม วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกัน และปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิต

พื้นที่ในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ  
  -  ควบคุม ตรวจสอบสนิคาและแนะนํารานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิต 

  -  ตรวจโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสนิคาเพื่อรอการสงออก 

  -  ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปราบปรามแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

 -  ประมวลสาระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
    -  ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนดานวิชาการและเทคนิคตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแกหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาค 

พื้นที่ และพื้นที่สาขา 
                 -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

    -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก       
      -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

 

 

5. สวนกฎหมาย   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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-  ดําเนินการดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบสํานักงานสรรพสามิตภาค                                                                     

-  ดําเนินการเกี่ยวกบัคําคัดคานการประเมินภาษี  คําอุทธรณ คําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมิน                                                      
-  พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษี                                                                                                                                  

-  เรงรัดการบังคับชําระภาษีคาง                                                                                                                                       

-  จัดทําระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และสัญญาตาง ๆ  และเสนอแนะแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบยีบ  คําสัง่  ประกาศ ขอบังคับและสัญญาตาง 
-  งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย 

และงานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต 

  -  ใหคําปรึกษา  แนะนํา และตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ แกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ พื้นที่สาขา 

ในความรับผิดชอบ 
  -  การตรวจสอบ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
   -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการขออนุมัติทําลาย ขายทอดตลาดและการกําหนดราคาขั้นต่ําในการขายทอดตลาดของกลาง 
  -  ดําเนินการเกี่ยวกบัดานคดีทั้งในทางอาญาและทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง 
  -  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต 

   -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการสั่งปลอยชั่วคราวผูตองหา 
  -  ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะในการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานคดี ติดตามคําพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติใหเกิดมาตรฐานในการดําเนินคดี 

  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม  จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10  ดังนี้ 
 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค  
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการ บริหารแผนงาน/โครงการ  แผนงบประมาณ 

และแผนทรัพยากรบุคคล ปกครองบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานสรรพสามิตภาค ตลอดจนการ

วินิจฉัยสั่งการ ตัดสินใจ อนุมัติ อนุญาต ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิตในกรณีตางๆ  รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ  การใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในจากการปฏิบัติงาน 

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
 
1. ฝายอํานวยการ เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ /ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส    

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการมอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู

รวมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการใชระบบปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
  -  การจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณ  และพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม

สรรพสามิต ประสานการวางแผนงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบกับกรมสรรพสามิต  พรอมวิเคราะห ติดตาม สรุปผลการใช

จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา ใหเปนไปตามแผนงานควบคุม

ภายใน แผนการบริหารความเสี่ยงในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค กอนนาํเสนอรายงานตอไป 
  -  ศึกษา วิเคราะหเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จาก

เครื่อง Terminal  และจัดตั้งเปนศูนยปฏิบัติการ GFMIs ในระดับภาค  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 
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  -  กํากับ ดูแลการประมวลผลการประชุม สรุปมติที่ประชุมและติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต/สรรพสามิตพื้นที่/

สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ  
-  ติดตาม ดูแล  เรงรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการในสวนของงานจัดการสํานักงาน และบริหารงาน

บุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห นําระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการประมวลผล 
  -  ใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการทางงบประมาณ  บัญชี  การเงิน  และการพัสดุ  ตรวจตัดปการเงินฯตรวจ

แสตมปคงเหลือ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี   
  -  ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปการเงิน พัสดุ แสตมปและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ 
  -  ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ

กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การบรรจุแตงตั้ง การยาย การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การจางหรือ

เลิกจางลูกจาง  การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรง การขอรับบําเหน็จ

บํานาญปกติขาราชการและขอรับบําเหน็จลูกจาง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนา ขาราชการ

พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาใหตอบสนองกับความตองการและสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรม

  -  ดําเนินการตามโครงการสรรพสามิตสัมพันธเชิงรุก โดยการประสานกับทุกสวนงานภายในภาค เพื่อใหการดําเนินการตามแผน/โครงการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-  พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดตั้งเปนศูนยขอมูลบุคลากรในระดับภาค 
    -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
     -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  1.1 งานบรหิารทั่วไป  เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน  ดังนี ้
 

-  ศึกษาการใชระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และควบคุม ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน

สารบรรณ และงานธุรการทั่วไป  
-  ศึกษา วิเคราะห รวมจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณ  และพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต ประสานการวางแผนงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบกับกรมสรรพสามิต  พรอมวิเคราะห 

ติดตาม สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา ใหเปนไป

ตามแผนงานควบคุมภายใน แผนการบริหารความเสี่ยงในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค กอนนําเสนอ

รายงานตอไป 
-  ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการ GFMIs จากเครื่อง Terminal  และจัดตั้งเปนศูนยปฏิบัติการ GFMIS ใน

ระดับภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่/พื้นที่สาขา 

-  ประมวลผลการประชุม สรุปมติที่ประชุม และติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต/สรรพสามิตพื้นที่/สรรพสามิตพื้นที่สาขา 

หรือสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ  

-  วิเคราะห ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการในสวนของงานจัดการสํานักงาน งานบริหารสินทรัพย และ

บริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประมวลผล 
   -  ใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการทางงบประมาณ  บัญชี  การเงิน  และการพัสดุ  ตรวจตัดปการเงินฯ ตรวจ

แสตมปหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี   
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   -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

    -  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

-  การจัดเตรียมขอมูล  เพื่อรวมจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   
-  ศึกษา  วิเคราะห  การบริหารงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาค  เพื่อใหการวางแผนหรือจัดสรรงบประมาณเปนไปอยาง

ประหยัดมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
-  ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานตามแผนงานและโครงการของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดทําบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานสรรพสามิตภาค  ดําเนินการตรวจตัดปการเงินตรวจ

แสตมป หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีคงเหลือ   
-  ศึกษา  และพัฒนา  การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  ทันสมัย  มาชวยในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความ

คลองตัว รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   
-  ศึกษา  วิเคราะห  เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบยีบปฏิบัติงานดานการเงิน  การงบประมาณและบัญชี 
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ  เกีย่วกับระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ   
-  จัดทํารายงานสรุปเปรียบเทียบและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค  พรอมแนวทางแกไขที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม

แผนงานและโครงการ  
-  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

    -  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 



448 
 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

-  รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลเพื่อรวมการจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ การบริหารงบประมาณการเงิน  และบัญชี  ของสํานักงานสรรพสามิตภาค  ตรวจตัดปการเงินฯ  ตรวจแสตมปหรือเครื่องหมายแสดงการ

เสียภาษี   
-  ตรวจสอบการบริหารงานตามแผนงานและโครงการ จัดทํารายงานการบริหารงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความ

รับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
-  ใหคําแนะนําและตรวจสอบเกีย่วกับระเบียบทางดานงบประมาณ การเงิน และบัญชีแกบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่  

-  ศึกษา และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิด

ความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ  เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่

รับผิดชอบ  
-   เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
-  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง      ดังนี้ 
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-  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป จัดทําบัญชีรับจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน จัดทําทะเบียนคุม

ยอดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทําหลักฐานประกอบฎีกาเบิกเงิน จัดทํารายละเอียดขอโอนเงินจัดสรรและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน

และการบัญชีของหนวยงาน 

-  ปฏิบัติงานดานการเงินในเรื่องสิทธิประโยชนของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เกี่ยวกับงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) งานประกันสังคมลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ การจัดเก็บขอมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (กบข.) รายงานและงบเดือนตาง ๆ  
-  เปนกรรมการในสวนที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ เชน กรรมการตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงิน การเก็บรักษาเงิน

ประจําวันคงเหลือ ฯลฯ  
-  ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับระเบียบทางดานงบประมาณการเงินและบัญชีแกบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่  
-  ปรับ ปรุง และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษา พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาชวยในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    

ดังนี้ 
 

-  งานสารบรรณและธุรการทั่วไป  งานบันทึกขอมูลและงานพิมพหนังสือราชการ   
-  จัดทําประมาณการใชพัสดุครุภัณฑ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ  จัดจาง  จัดทําทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ  เก็บรักษาและดําเนินการขาย

ทอดตลาดครุภัณฑ  จัดทําประมาณการใชแบบพิมพตาง ๆ  ดําเนินการเบิกจายแบบพิมพ ตรวจตัดปแบบพิมพเปนตัวเงินและพัสดุของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
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-  ควบคุมการใชรถยนต  ดําเนินการจดทะเบียน  ตอทะเบียนรถยนตของสํานักงาน  เก็บรักษาตัวอยางแสตมป  ตรวจนับแสตมปและ

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตประจํางวด 3 เดือน ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
-  รวมจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ดําเนินการเกี่ยวกบักองทุนสวัสดิการขาราชการสํานักงานสรรพสามิตภาค  
-  ตรวจสอบและจัดทํารายงาน  งบเดือนตาง ๆ ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ชวยเหลืออํานวยความสะดวกและใหบริการ

ในเรื่องตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ   
    -  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาในกรณีตาง ๆ  ในสวนที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุง/ แกไขพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ  สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น  
   -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กรรมการเก็บรักษาเงิน 
   -  การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ภายในและภายนอกสํานัก รวมทั้งใหบริการ
ทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกหนวยงานตาง ๆ  ในสํานัก 
   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้  
 

-  การบันทึกขอมูล  พิมพขอมูล  พิมพหนังสือเอกสารราชการ  การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร  ควบคุมปริมาณและ

คุณภาพของงานการบันทึกขอมูล   
-  การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการบันทึกขอมูล และงานพิมพตาง ๆ ใหถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

-  การศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร และตรวจสอบรายละเอียดเพื่อเพิ่มความถูกตอง  จัดเตรียมคัดแยก

เอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมู  สรางตาราง  แบบฟอรม  งบเดือนและการจัดทํารายงานตางๆ  

-  การศึกษาโปรแกรมตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล  เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น 

-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาในการใชงานดานการบันทึกขอมูล  ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ   

-  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก   
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-  การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ภายในและภายนอกสาํนัก รวมทั้งใหบริการ
ทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกหนวยงานตาง ๆ  ในสํานัก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  1.2  งานการเจาหนาที่   เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานการเจาหนาที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล  แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

-  กําหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และตรวจสอบ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน 

ดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
 -  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ ในการบริหารงาน

บุคคลเพื่อสนองยุทธศาสตรภาค  และสอดคลองกับแผน HR Scorecard ที่กรมกําหนด   

  -  ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ

กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสรรหา คัดเลือก การจางหรือเลิก

จางพนักงานราชการและลูกจาง การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง  การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรงใน

สํานักงานสรรพสามิตภาค การขอรับบําเหน็จบํานาญปกติขาราชการ และขอรับบําเหน็จลูกจาง  การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ฯลฯ  รวมถึงการวิเคราะห วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาให

ตอบสนองกับความตองการและสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต 

  -  วิเคราะห และจัดทําแผนโครงสรางอัตรากําลังในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาครวมกับกรม เพื่อเปนขอมูลสําหรับ

การนําไปใชประโยชนตอไป 
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-  วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี

มาตรฐาน 

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ  เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่

รับผิดชอบ   
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

      -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

 -  กําหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และตรวจสอบ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน

ดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
-  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ ในการบริหารงาน

บุคคลเพื่อสนองยุทธศาสตรภาค  และสอดคลองกับแผน HR Scorecard ที่กรมกําหนด   
  -  ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ

กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสรรหา คัดเลือก การจางหรือเลิก

จางพนักงานราชการและลูกจาง การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง  การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรง การ

ขอรับบําเหน็จบํานาญปกติขาราชการ และขอรับบําเหน็จลูกจาง  การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯลฯ   รวมถึงการวิเคราะห 

วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาใหตอบสนองกับความตองการ

และสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต 
-   วิเคราะห และจัดทําแผนโครงสรางอัตรากําลังในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาครวมกับกรมสรรพสามิต เพื่อเปน

ขอมูลสําหรับการนําไปใชประโยชนตอไป 
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-  วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี

มาตรฐาน 

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่

รับผิดชอบ   
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

       -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
       

   -  กําหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และตรวจสอบ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน

ดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

-  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ ในการบริหารงาน

บุคคลเพื่อสนองยุทธศาสตรภาค  และสอดคลองกับแผน HR Scorecard ที่กรมกําหนด   
  -  ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ

กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสรรหา คัดเลือก การจางหรือเลิก

จางพนักงานราชการและลูกจาง การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง  การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรง การ

ขอรับบําเหน็จบํานาญปกติขาราชการ และขอรับบําเหน็จลูกจาง  การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯลฯ   รวมถึงการวิเคราะห 

วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาใหตอบสนองกับความตองการ

และสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต 
   -  วิเคราะห และจัดทําแผนโครงสรางอัตรากําลังในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาครวมกับกรมสรรพสามิต เพื่อเปน

ขอมูลสําหรับการนําไปใชประโยชนตอไป 
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   -  วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี

มาตรฐาน 

   -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  -  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ  เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่

รับผิดชอบ   
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังนี้ 
 

  -  การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางของสํานักงานและในพื้นที่ตาง ๆ ภายในภาคใหเปนปจจุบัน   
  -  รวมวางแผนและจัดทําโครงการฝกอบรมขาราชการและลูกจาง   
 -  การประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรม  ชวยจัดเตรียมและพิจารณาขอมูลการแตงตั้ง  โยกยาย  พิจารณาความดี

ความชอบงานและดานวินัย  การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ  ภายในภาค  การจัดทํารายงาน  และงบเดือนตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ใหคําแนะนํา  

ชี้แจงตอบปญหาขัดของ  เกี่ยวกับงานการเจาหนาที่แกขาราชการและลูกจางภายในภาคและพื้นที่  งานสารบรรณและธุรการทั่วไปในงานการเจาหนาที่   
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ใหขอคิดเห็น  เสนอแนะ  แนวทาง  แกไข  ปรับปรุง  พัฒนารูปแบบ  ขั้นตอน  การ 

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณเพื่อความสะดวก  คลองตัว  และรวดเร็วยิ่งขึ้น   
    -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ  เห็นควรกาํหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ / ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 

  

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ วางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

เกี่ยวกับ  
- การรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  และประมวลผลขอมูล  สําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก

และบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS  หรือเพื่อใชประกอบการวางแผน  ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/

สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ    
- ศึกษา  วิเคราะหระบบงาน  ออกแบบระบบงาน เขียนโปรแกรม  ทดสอบโปรแกรม  ทดสอบระบบงาน  และติดตั้งระบบงานที่พัฒนาโดย

กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาค  
- ประมวลผลขอมูลสงหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใชประกอบการวางแผน  ปรับปรุงแผนประเมินผล  และประโยชนดานอื่น  
- ควบคุม  ดูแล  บํารุง  รักษาแฟมขอมูล ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดจากการใช

ระบบงานและเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณตอพวงตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลงานของหนวยงานภายในความรับผิดชอบ 
- ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE)  ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น  รวมทั้งการ

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน 

- การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศในการใหบริการเผยแพร ประชาสัมพันธ  ใหแกหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไปผาน

ชองทางตาง ๆ  เชน ทาง Website , Intranet การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร เปนตน    

  - พิจารณาโครงการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ   
- ใหคําปรึกษา ดาน  HARDWARE  และ  SOFTWARE   แนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใน

หนาที่ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร และการเขียนโปรแกรมแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
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  - ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต หรือ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 - จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

            - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

     2.1 ฝายสารสนเทศและบริการ   เหน็ควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายสารสนเทศและบริการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน ดังนี้     

   - เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  โดย

ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล

การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา  และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา 

แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต  ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน   

ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS  หรือเพื่อ

ใชประโยชนในการวางแผน  ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ  โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยู

เสมอ  
  - การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศ เพื่อการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ภายนอก และ

บุคคลทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website , Internet , Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาค การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร บอรดสถิติ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสรรพสามิตภาคตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ศูนยขอมูลแหงการเรียนรู (e-Learning) โดยมีขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
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   -  รวมศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE)  ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่น รวมทั้ง

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน 

  -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสินคาและบริการสรรพสามิตสําหรับประโยชนดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม ดูแล

บํารุงรักษาระบบงานฐานขอมูล แฟมขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการเรียกใชงาน  
  -  จัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point สําหรับนําเสนอในการประชุม/สัมมนาผูบริหารระดับสูง และการฝกอบรมตาง ๆ 

   -  ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

   - ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางและมาตรการตางๆ ในการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปตาม                    

เปาหมายและตามแนวทางมาตรการที่กําหนดไว 
-  รวมศึกษา วิเคราะห กําหนดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการในสวนงานที่เกี่ยวของ เชน แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร

ประชาสัมพันธ  ฯลฯ ใหสอดคลองกับกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  และกํากับ ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป 
-  รวมพิจารณาโครงการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
    -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  -  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ   

               -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

 -  เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  โดย

ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล
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การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา  และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา 

แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต  ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน   

ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS  หรือเพื่อ

ใชประโยชนในการวางแผน  ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ  โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยู

เสมอ  
-  การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศ เพื่อการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ภายนอก และ

บุคคลทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website , Internet , Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาค การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร บอรดสถิติ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสรรพสามิตภาคตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ศูนยขอมูลแหงการเรียนรู (e-Learning) โดยมีขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
-  รวมศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE)  ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น รวมทั้ง

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน 

  -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสินคาและบริการสรรพสามิตสําหรับประโยชนดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม ดูแล

บํารุงรักษาระบบงานฐานขอมูล แฟมขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการเรียกใชงาน  
  -  จัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point สําหรับนําเสนอในการประชุม/สัมมนาผูบริหารระดับสูง และการฝกอบรมตาง ๆ 

   -  ประสานงานกับหนวยงานภายในภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบการ

จัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  -  รวมศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางและมาตรการตางๆ ในการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปตาม                    

เปาหมายและตามแนวทางมาตรการที่กําหนดไว 
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-  รวมศึกษา วิเคราะห กําหนดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการในสวนงานที่เกี่ยวของ เชน แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร

ประชาสัมพันธ  ฯลฯ ใหสอดคลองกับกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  และกํากับ ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป 
   -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ   
                 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

            - เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  โดย

ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล

การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา  และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา 

แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต  ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน   

ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS  หรือเพื่อ

ใชประโยชนในการวางแผน  ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ  โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยู

เสมอ  
- การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศ เพื่อการใหบริการเผยแพรและการประชาสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไป 

ผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website และ  Internet Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาค การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจําป แผนพับ วารสาร บอรดสถิติ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสรรพสามิตภาคตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนยขอมูล

แหงการเรียนรู (e-Learning) โดยมีขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบตัิงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
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-  รวมศึกษา วิเคราะห และวางแผน การเชื่อมโยง (ON-LINE)  ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่น  รวมทั้ง

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน 

   -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสินคาและบริการสรรพสามิตสําหรับประโยชนดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม ดูแล

บํารุงรักษาระบบงานฐานขอมูล แฟมขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการเรียกใชงาน  
  -  จัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ PowerPoint สําหรับนําเสนอในการประชุม/สัมมนาผูบริหารระดับสูง และการฝกอบรมตาง ๆ 

   -  ประสานงานกับหนวยงานภายในภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบการ

จัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

   -  รวมศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางและมาตรการตางๆ ในการควบคุมภายในเกี่ยวกบัความเสี่ยงดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหเปนไปตาม                     

เปาหมายและตามแนวทางมาตรการที่กําหนดไว 
-  จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร และประชาสัมพันธ ใหบริการดานขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ แก

หนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป 
   -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   -  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ   
    -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

    - การศึกษารายละเอียดของขอมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสาร/ขอมูลดิบใหเปนหมวดหมู จําแนกประเภทขอมูล กําหนดหัสขอมูล/แบบของ

ขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร  การบันทึกขอมูล  พิมพขอมูล  พิมพหนังสือเอกสารราชการ  การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร

รวมทั้งติดตามผลการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 
-  ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล  ปรับปรุง/แกไขขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทันสมัยอยูเสมอ  
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-  การศึกษาโปรแกรมตางๆ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็ว และเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 

-  การบํารุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและและอุปกรณ  ตลอดจนแฟมขอมูลใหปลอดภัยจากการสูญหายหรือสูญเสีย และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางรวดเรว็ ถูกตองเปนปจจุบัน 
-  ดําเนินการรวบรวมขอมูลหรือเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของ

สํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อเปนศูนยขอมูล 
-  บันทึกขอมูลสารสนเทศและงานพิมพตาง ๆ บน Website และ Intranet  วีดิทัศน สถิติ รายงานประจําป แผนพับ จุลสาร วารสาร ฯลฯ เพื่อ

การบริหาร EIS/ MIS/ DSS และการเผยแพรประชาสัมพันธและบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป 

-  จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล ทําแผนปาย แผนชารด บอรด แผนภูมิ สรางตารางแบบฟอรม ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ PowerPoint

สําหรับนําเสนอในการประชุม อบรม/สัมมนา  งบเดือนและการจัดทํารายงานตาง ๆ ฯลฯ  และรวมจัดทําเอกสารเผยแพรของหนวยงาน  

   -  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสวน 
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาเกี่ยวกับการใชงานดานการบันทึกขอมูล  รวมทั้งติดตอ ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่

เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 
    -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  2.2 ฝายพัฒนาระบบงาน  เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาระบบงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
-  ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน  Hardware Software และ Network เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
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   -  ศึกษา สํารวจ วิเคราะหถึงความตองการ การใชงานระบบคอมพิวเตอร และระบบงานสารสนเทศ เพื่อใหการพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานในความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการใชงานในปจจุบัน 
    -  จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด 
   -  ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น   
      -  ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหกับหนวยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ  

ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและอุปกรณตาง ๆ แฟมขอมูล ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

   -  การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น  

เชน  ระบบงานทะเบียนของผูจดทะเบียนสรรพสามิต  ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS  ระบบงานรายไดประจําวัน (e-Doc) ระบบงบ

เดือนรายได  ((RG_IT) สาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ระบบเครือขาย LAN ของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ  รวมทั้งการติดตามผล/

ตรวจสอบแกไข/การรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมถึงดาน  Hardware 

Software การจัดการขอมูลและแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานตาง ๆ ที่สํานักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

        -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (e-Learning)  พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ  Intranet  ของสํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งจัดฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบงาน ตลอดจน

จัดทําคูมือระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
   -  วิเคราะห ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของขอมูล กําหนดรหัส กําหนดมาตรฐานและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไวอยางมีระบบ   

ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  
    -  ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผาน VDO conference ระหวางกรมสรรพสามิตกับสํานักงานสรรพสามิตภาค 
      -  ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานขอมูล 
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   -  วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิใหเกิด

ความเสียหายที่จะมีขึ้นตอคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 
   -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

            
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

-  ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน  Hardware Software และ Network เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

   -  ศึกษา สํารวจ วิเคราะหถึงความตองการ การใชงานระบบคอมพิวเตอร และระบบงานสารสนเทศ เพื่อใหการพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานในความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการใชงานในปจจุบัน 
    -  จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด 
   -  ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น   
      -  ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหกับหนวยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ  

ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและอุปกรณตาง ๆ แฟมขอมูล ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

   -  การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น  

เชน  ระบบงานทะเบียนของผูจดทะเบียนสรรพสามิต  ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS  ระบบงานรายไดประจําวัน (e-Doc) ระบบงบ

เดือนรายได  ((RG_IT) สาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ระบบเครือขาย LAN ของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ  รวมทั้งการติดตามผล/

ตรวจสอบแกไข/การรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมถึงดาน  Hardware 

Software การจัดการขอมูลและแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานตาง ๆ ที่สํานักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
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        -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (e-Learning)  พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ  Intranet  ของสํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งจัดฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบงาน ตลอดจน

จัดทําคูมือระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
   -  วิเคราะห ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของขอมูล กําหนดรหัส กําหนดมาตรฐานและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไวอยางมีระบบ

ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  
    -  ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผาน VDO conference ระหวางกรมสรรพสามิตกับสํานักงานสรรพสามิตภาค 
      -  ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานขอมูล 

   -  วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิใหเกิด

ความเสียหายที่จะมีขึ้นตอคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

    -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

-  การศึกษารายละเอียดของขอมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสาร/ขอมูลดิบใหเปนหมวดหมู จําแนกประเภทขอมูล กําหนดรหัสขอมูล/แบบ

ของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร  การบันทึกขอมูล  พิมพขอมูล  พิมพหนังสือเอกสารราชการ  การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร  

รวมทั้งติดตามผลการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 

-  ควบคมุปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล  ปรับปรุง/แกไขขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทันสมัยอยูเสมอ  
-  การศึกษาโปรแกรมตางๆ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็ว และเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 

-  การบํารุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและและอุปกรณ  ตลอดจนแฟมขอมูลใหปลอดภัยจากการสูญหายหรือสูญเสีย และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเปนปจจุบัน 
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-  บันทึกขอมูลสารสนเทศและงานพิมพตาง ๆ บน Website และ Intranet  วีดิทัศน สถิติ รายงานประจําป แผนพับ จุลสาร วารสาร ฯลฯ เพื่อ

การบริหาร EIS/ MIS/ DSS  เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธและบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป 
-  จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล จัดทําแผนปาย แผนชารด บอรด แผนภูมิ สรางตารางแบบฟอรม ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point 

สําหรับนําเสนอในการประชุม อบรม/สัมมนา  งบเดือนและการจัดทํารายงานตาง ๆ  
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาเกี่ยวกับการใชงานดานการบันทึกขอมูล  รวมทั้งติดตอ ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่

เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ  
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

-  การศึกษารายละเอียดของขอมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสาร/ขอมูลดิบใหเปนหมวดหมู จําแนกประเภทขอมูล กําหนดรหัสขอมูล/แบบ

ของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร  การบันทึกขอมูล  พิมพขอมูล  พิมพหนังสือเอกสารราชการ  การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร  

รวมทั้งติดตามผลการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 
-  ควบคมุปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล  ปรับปรุง/แกไขขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทันสมัยอยูเสมอ  

-  การศึกษาโปรแกรมตางๆ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็ว และเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 

-  การบํารุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและและอุปกรณ  ตลอดจนแฟมขอมูลใหปลอดภัยจากการสูญหายหรือสูญเสีย และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเปนปจจุบัน 
-  บันทึกขอมูลสารสนเทศและงานพิมพตาง ๆ บน Website และ Intranet  วีดิทัศน สถิติ รายงานประจําป แผนพับ จุลสาร วารสาร ฯลฯ  เพื่อ

การบริหาร EIS/ MIS/ DSS เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธและบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป 

-  จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล จัดทําแผนปาย แผนชารด บอรด แผนภูมิ สรางตารางแบบฟอรม ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point

สําหรับนําเสนอในการประชุม อบรม/สัมมนา  งบเดือนและการจัดทํารายงานตาง ๆ  
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-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาเกี่ยวกับการใชงานดานการบันทึกขอมูล  รวมทั้งติดตอ ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่

เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ  
   -  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสวน 
   -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3. สวนบริหารการจัดเก็บภาษี   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส   

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

ดังนี้ 
  -  ศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการที่  ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ  แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร 

หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี  แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ 

   -  ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต  รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห  ประเมินผล  เสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
   -  เรงรัด กํากับ ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเปาหมายของกรมสรรพสามิต 
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     -  พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา

ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา

ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม

สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ          
  -  พิจารณาปรบัปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกบัสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 

   -  จัดทําคูมือการปฏบิัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
      -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
    
  3.1 ฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ    

      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน  ดังนี้  
   -  รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการที่  ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ  แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร 

หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี  แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ 

   -  ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต  รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห  ประเมินผล  เสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
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    -  พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา

ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา

ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม

สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ          
         -  พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยิ่งขึ้น 
   -   จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

   -   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

   -  รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการที่  ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ  แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร 

หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี  แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ 

   -  ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต  รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห  ประเมินผล  เสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ  



469 
 

    -  พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา

ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา

ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม

สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ          
  -  พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยิ่งขึ้น 

    -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังนี้ 
 

   -  รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการที่  ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ  แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร 

หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี  แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ 

   -  ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต  รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห  ประเมินผล  เสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
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    -  พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา

ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา

ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม

สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ          
  -  พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยิ่งขึ้น 

   -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้ 
 

   -  ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี เชน แผนการ

จัดเก็บภาษี  แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง

ดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ 

 -  ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษี แยกตามประเภทสินคาใหกับสํานักงานสรรพสามิต

พื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิต 
-  ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม และตรวจสอบ บัญชีแสดงรายไดภาษีสรรพสามิตเก็บไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย เพื่อการ

กําหนดเปาหมายการจดัเก็บภาษี/ประมาณการรายได แยกตามประเภทสินคาใหกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ  

   -  ชวยปฏิบัติงานเรื่องการพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงิน
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ภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต

ภาค ตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ          
-  รวบรวม ตรวจสอบ จัดทํางบเดือนที่เกี่ยวของ และจัดทํารายงานสรุปสงกรมสรรพสามิตภายในกําหนดเวลา 

-  การประสานงานภายในหนวยงานของสํานักงานสรรพสามิตภาคและหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

รวมทั้งติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ   

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.2 ฝายติดตามและประเมินผล   เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนกัวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  

 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายติดตามและประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู

รวมปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน  ดังนี้  
 

-  ติดตาม ประมวลผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดของแตละพื้นที่ รวมทั้ง

วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหหาสาเหตุ ที่ทําใหการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  เสนอ

แนวทางแกไข พรอมขอเสนอแนะ  
-  เรงรัด กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตาม

เปาหมาย และกํากับผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเปนรูปธรรม 

-  รวมพิจารณาศึกษา วิเคราะห ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบ
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การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและภาวการณที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งรวมพิจารณาตรวจสอบ 

ปรับปรุงแกไข หรือทบทวน ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 

-  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานยิ่งขึ้น 
-  ติดตอประสานงาน ใหความรวมมือ และคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนางานดานการบริหารการจัดเก็บภาษีกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใน

ความรับผิดชอบ  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ /ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส/ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน 

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

-  ติดตาม ประมวลผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดของแตละพื้นที่รวมทั้ง

วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหหาสาเหตุ ที่ทําใหการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  เสนอ

แนวทางแกไข พรอมขอเสนอแนะ  
-  ติดตามรวบรวม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไป

ตามเปาหมาย  
-  รวมพิจารณาศึกษา วิเคราะห ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและภาวการณที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งรวมพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข หรือ

ทบทวน ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 
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-  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานยิ่งขึ้น 
-  ติดตอประสานงาน ใหความรวมมือ และคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนางานดานการบริหารการจัดเก็บภาษีกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใน

ความรับผิดชอบ  
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้  
 

-  ชวยรวบรวมและตรวจสอบบัญชีแสดงการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกบัปกอน และเปาหมาย 

-  การจัดทํารายงาน และตรวจสอบงบเดือนตาง ๆ  

  -  ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ ตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค และรายงานกรมสรรพสามิตทราบ 

   -  ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน และประเมินผลตามแผนงานงาน/โครงการตาง ๆ    
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
   

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้  

-  ชวยรวบรวมและตรวจสอบบัญชีแสดงการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกบัปกอน และเปาหมาย 

-  การบันทึกขอมูล จัดทําสถิติ ขอมูล รายงาน และตรวจสอบงบเดือนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

-  ชวยติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค และรายงานกรมสรรพสามิตทราบ 



474 
 

-  ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน และประเมินผลตามแผนงานงาน/โครงการตาง ๆ   

-  ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการทั่วไปของสวน 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

4. สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส    

 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 
 

-  ควบคุมเกี่ยวกับงานดานตรวจสอบภาษี ดานปราบปราม ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายวาดวยพิกัด

อัตราภาษีสรรพสามิตดวยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี ประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพิ่มเติมตามแผนการตรวจสอบภาษี

ประจําป และจากกรณีที่มีเหตุผลนาสงสัยวาจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีตามขอมูลขาวสารที่ไดรับ 

-  ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน สถานบริการ สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย สอบ

ทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิตดําเนินการประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม วางแผนกําหนดมาตรการปองกัน การหลบหนีภาษีและหลีกเลี่ยงภาษี  

-  เสนอแนะใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนการตรวจสอบภาษี และการจัดทําแผนปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด กําหนด

แผนปฏิบัติงานประจําเดือน ประจํางวด ประจําป และแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบายกรมสรรพสามิต หรือแผนอื่นๆ ที่

เกี่ยวของเชน  แผนการบริหารความเสี่ยง 
-  วิเคราะหเสนอขอมูลวิธีการเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภาษี กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งการวิเคราะห

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
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-  เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามแกหนวยงานในพื้นที่ภาค ควบคุม ตรวจสอบสินคาและแนะนําราน

จําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิต ประมวลสาระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

    4.1 ฝายตรวจสอบภาษี   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  ผูรวม

ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

-  ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานตรวจสอบภาษีประจําป การดําเนินการตรวจสอบภาษี และการประเมินภาษีรวมทั้ง

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การพิจารณาขอลดและงดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม   
-  การตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสินคาเพื่อรอการสงออก 

  -  การสอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การจัดทําทะเบียนผูเสียภาษี ทะเบียนควบคุมสํานวนการ

ตรวจสอบภาษี การวางแผน กําหนดมาตรการการปองกันการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษี  
  -  เสนอแนะใหขอมูลแกฝายปองกันและปราบปรามเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบภาษีสรรพสามิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  -  ใหการสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคการตรวจสอบแกหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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  -   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้      
 

-  การจัดทําแผนงานตรวจสอบภาษีประจําป 
-  การดําเนินการตรวจสอบภาษีและประเมินภาษี  รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การสอบทาน

สํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอกฎหมายและขอเท็จจริง การสอบทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิต 

-  การตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ 

-  การจัดทําทะเบียนผูเสยีภาษี  ทะเบียนคุมสํานวนการตรวจสอบภาษี 

-  กําหนดมาตรการปองกันการหลบหนีหรือหลกีเลีย่งภาษี 
-  เสนอแนะใหขอมูลแกฝายปองกันและปราบปราม 
-  ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษี 
-  ใหการสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคแกหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

         -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังนี ้
 

   -  ปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีผูประกอบอุตสาหกรรม  และผูประกอบกิจการสถานบริการตามแผนการตรวจสอบภาษี 

-  ออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ 

-  ขออนุมัติออกหนังสือเชิญ  หนังสือเรียก  หนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก 

-  พิจารณาศึกษาระบบบัญชีและระบบขอมูลของผูเสียภาษี 

-  ตรวจสอบขอเท็จจริง  วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 
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-  วางแผนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบของแตละราย 

-  ดําเนินการตรวจสอบภาษี  เอกสารหลักฐาน 
-  สรุปผลการตรวจสอบภาษี  การประเมินภาษี  รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

-  พิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม 
-  รวบรวมจัดเก็บสํานวนที่ตรวจสอบแลว 
-  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษ ีและจัดทํางบสรุปรายงานผลการตรวจสอบภาษีทุก 3 เดือน 

-  รวมในการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

  -  ศึกษาและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังนี้ 
 

-  การประสานงานและชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภาษี  
-  ชวยปฏิบัติงานจัดทําหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ  หนังสือเชิญ  หนังสือเรียก  หนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียกแจงการ

ประเมินภาษี  รวมทั้งหนังสือขอลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

-  จัดทําทะเบียนผูเสียภาษี  รวบรวมจัดเก็บ จัดทําทะเบียนควบคุมสํานวนการตรวจสอบภาษีที่ตรวจสอบภาษีแลว  สรุป รวบรวมขอมูล

สถิติตาง ๆ ในการจัดทํารายงานหรืองบเดือนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบภาษี 

-  เก็บรวบรวมแบบรายการชําระภาษี  งบเดือนแสดงการผลิต  การจําหนายและยอดคงเหลือสินคา และแบบแจงราคาขายของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสาํนักงานสรรพสามิตภาค 
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-  รวมออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ  งานสืบสวนสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับหลักฐานตาง ๆ ที่จะ

นํามาใชวิเคราะหในการตรวจสอบภาษี 
-  ใหความรู  ความเขาใจกับผูประกอบอุตสาหกรรมใหทราบถึงกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ที่ทางราชการกําหนด 

-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาในงานที่รับผิดชอบ 

-  ปรับปรุง  พัฒนา  รูปแบบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันตอเหตุการณ  สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

    4.2 ฝายปองกันและปราบปราม    เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ     

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

-  การกําหนดเปาหมายแผนปฏิบัติงานประจําป  และแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบายกรมสรรพสามิต 

  -  วางแผน และปฏิบัติการสืบสวน ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ และรวม
ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

-  วางแผนโครงการฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ดานการปราบปราม 
-  ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ และเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือลดผูกระทํา

ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
-  ประเมินผล  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  การปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา 

-  ใหคําปรึกษา แนะนําโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ และรานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบขอบังคับ  และสัญญาของทางราชการ 
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-  ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ภายในความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค 

-  ประมวลสาระบบของผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

         -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้      
 

-  ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตาม

นโยบายกรมสรรพสามิต 
-  วางแผน และปฏิบัติการสืบสวน ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ และรวม

ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
-  วางแผนและจัดทํามาตรการปองกันการหลีกเลีย่งภาษีสรรพสามิต  

-  ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ และเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือลดผูกระทํา

ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
-  ติดตาม ตรวจสอบ  เรงรัด ประเมินผล  การปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา 
-  รวบรวมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดานปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค 
-  วางแผนโครงการฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ดานการปราบปราม 

-  ใหคําปรึกษา แนะนําแกโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ และรานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ  ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ 
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-  ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ภายในความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค 
-  จัดทําสาระบบของผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
-  ศึกษา วิเคราะหปญหา ชี้แจง แนะนํา ตอบขอหารือในกรณีตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทํารายงานตางๆ พรอมทั้ง

วิเคราะหสรุปเปรียบเทียบและเสนอแนะความคิดเห็นเรื่องตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

-  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบายกรม

สรรพสามิต 
  -  วางแผน และปฏิบัติการสืบสวน ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ และรวม

ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
-  วางแผนและจดัทํามาตรการปองกันการหลีกเลีย่งภาษีสรรพสามิต  

-  ติดตาม ตรวจสอบ  เรงรัด ประเมินผล  การปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา 

-  ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ และเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือลดผูกระทํา

ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
-  รวบรวมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดานปราบปรามของพื้นที่ในสํานักงานสรรพสามิตภาค 
-  วางแผนโครงการฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ดานการปราบปราม 
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-  ใหคําแนะนําโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ และรานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ

ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ 
-  ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ภายในความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค 
-  ประมวลสาระบบของผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

 -  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

-  สืบสวนหาขอมูล  รวมวางแผนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
-  แนะนํารานคาและโรงอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และสัญญา

ของทางราชการ 
-  รวมกับนักตรวจสอบภาษี  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  เพื่อตรวจคน  ยึด  หรืออายัดบัญชี

เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ  จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ 

  -  รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. 2522  
-  รวบรวมจัดทําขอมูลผลสถิติคดีตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค  พรอมทั้ง

สรุปรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

-  จัดทําสาระบบผูกระทําผิดกฎหมาย 
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-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ ในความรับผิดชอบ 
  -  ใหความคิดเห็น  เสนอแนะแนวทาง  แกไข  ปรับปรุง  พัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ  

     -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    ดังนี้ 
 

 -  ชวยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

-  สืบสวนหาขอมูล  รวมวางแผนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

-  แนะนํารานคาและโรงอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และสัญญา

ของทางราชการ 
-  รวมกับนักตรวจสอบภาษี  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  เพื่อตรวจคน  ยึด  หรืออายัดบัญชี

เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ  จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ 

  -  รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. 2522  
-  รวบรวมจัดทําขอมูลผลสถิติคดีตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค  พรอมทั้ง

สรุปรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
-  จัดทําสาระบบผูกระทําผิดกฎหมาย 

-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ ในความรับผิดชอบ 

    -  ใหความคิดเห็น  เสนอแนะแนวทาง  แกไข  ปรับปรุง  พัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอ

เหตุการณ  
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

5. สวนกฎหมาย  เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ  / ตําแหนงนิติกรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนกฎหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

หนวยงาน ดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบงัคับบัญชาเกี่ยวกับ  
 

-  พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ 
-  วินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ใหคําปรึกษา แนะนําตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ  แกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งใหการอบรมทางวิชาการ  เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแกขาราชการสรรพสามิต  สวน

ราชการอื่น  และภาคเอกชน 
-  การดําเนินคดีตาง ๆ ในทางอาญา ทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง 
-  ดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับคาํคัดคานการประเมินภาษี  และคําอุทธรณคําคัดคานการประเมินภาษี 

-  พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษี 
-  ตรวจเอกสารหลักฐานขอมูลการดําเนินคดีและสาระบบเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบคดี พรอมทั้งแนะนําขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  -  การตรวจสอบ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
   -  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามที่กรมมอบหมาย 
 -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการสั่งปลอยชั่วคราวผูตองหา 
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   -  ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะในการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานคดี ติดตามคําพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติใหเกิดมาตรฐานในการดําเนินคดี 

-  ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา 
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ 

เชน  งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน

สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

          -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการ  ปฏิบัติงานชวยกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และปฏิบัติงานดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

-  พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  คําสั่ง ประกาศ  และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ

เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
   -   วินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

-  ใหคําปรึกษา แนะนําตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ  แกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งใหการอบรมทางวิชาการ  เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแกขาราชการสรรพสามิต  สวน

ราชการอื่น  และภาคเอกชน 
   -  ดําเนินการเกี่ยวกบังานดานคดีตาง ๆ ในทางอาญา ทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง 

-  ดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง  สรุปรายงานการดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง   
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-  พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการชําระภาษี 
-  พิจารณาเสนอกรณีการสั่งปลอยชั่วคราวผูตองหาของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจตอไป 
-  รับเรื่องยื่นคําคัดคานการประเมินภาษีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจตอไป 

-  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ขอมูลการดําเนินคดีและสาระบบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตรวจงาน

เปรียบเทียบคดี และแนะนําขอกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค     

  -  รับเรื่อง ตรวจสอบ คําอุทธรณ คําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษีเพื่อสงกรมสรรพสามิตดําเนินการตอไป 
-  ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา   

-  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจใหสํานักงานสรรพสามิตภาค 

  -  เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ 

เชน  งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน

สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

   -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการเตรียมขอมูลเพื่อดําเนินการดานคดี  ทั้งในทางอาญาและแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง 
-  ดําเนินการตรวจสอบ  จัดทําสํานวนคดีการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
-  ตรวจงานเปรียบเทียบคดี  และแนะนําปญหาขอกฎหมายใหแกพื้นที่ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
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-  ศึกษา  วิเคราะห  และใหขอเสนอแนะทางดานกฎหมายตามกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดความรัดกุม

และเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
-  ดําเนินการจัดทํา และตรวจสอบ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และสัญญาตาง ๆ  

-  ศึกษา  และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน 
-  พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย  เสนอแนะ  ปรับปรุง  แกไข  และใหคําแนะนํา  ชี้แจง  ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับ

ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 
   -  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจใหสํานักงานสรรพสามิตภาค 

-  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวผูตองหาของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
-  ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา 

-  พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ   

-  เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ 
เชน  งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน

สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ปฏิบัติงานดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  วินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
-  ตอบขอหารือ  ใหคําแนะนําดานขอกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ระเบียบตาง ๆ แกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน

สรรพสามิตภาค 
   -  รวบรวมขอมูล และการดําเนินคดีทั้งในทางอาญาและทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง  

-  รวบรวมขอมูลและดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง  สรุปรายงานการดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง   

-  ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสํานวนคดีตามกฎหมายในหนาที่สรรพสามิต 
-  ตรวจงานเปรียบเทียบคดี  และแนะนําปญหาขอกฎหมายใหแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 

-  พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการชําระภาษี 
-  พิจารณาสรุปเรื่องคําคัดคานการประเมินภาษี  คําอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานเสนอตอผูมีอํานาจ 

-  ใหการอบรมทางวิชาการแกขาราชการสรรพสามิต  สวนราชการอื่น  และภาคเอกชนใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
   -  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจใหสํานักงานสรรพสามิตภาค 

-  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวผูตองหาของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
-  ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา 
-  พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

  -  เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ 

เชน  งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน
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สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

    -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้
 

-  ชวยนิติกรเตรียมขอมูลในการดําเนินการดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบ  
-  รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ  ขอบังคับและสัญญาตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ

ใชเปนแนวทางหรือคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

-  ศึกษา  และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน 
-  เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ 

    -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

  - การบันทึกขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบื้องตนของเอกสาร การแกไขขอมูลและงานพิมพ

ตางๆ เชน พิมพการรายงานสรุปคดีภาษีคาง  งานหนังสือเวียนตาง ๆ  

 -  ศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร  การจัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมูกอนนํามาบันทึกเขา

เครื่องคอมพิวเตอร การลําดับความสําคัญ ความตอเนื่องเพื่อประโยชนในการคนหาเอกสาร   

 -  การจัดทําแฟมเก็บเอกสารแยกเปนหมวดกฎหมายทั่วไป หนังสือเวียนตาง ๆ  
 -  การทําทะเบียนรับ-สงขอมูล และบันทึกขอมูลเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
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 -  การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขอหารือ และกฎหมายภาษีสรรพสามิตในโครงการสารสนเทศกฎหมายภาษี

สรรพสามิต เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหเปนปจจุบัน   
 -  การศึกษาโปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว และเปนปจจุบันยิ่งขึ้น  

 -  ใหคําปรึกษา แนะนําในการใชงานดานคอมพิวเตอร ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล 

 -  ชวยปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป  
         -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
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สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  ( 86 พืน้ที่ ) 

 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่    มีหนาที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
    

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยจัดสรรเงินภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 

3. กํากับ ดูแล และสนบัสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  

4. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษี

สรรพสามิตใหเปนไปตามนโยบาย/แผนงาน และเปาหมายของกรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตภาค 

5. การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดวยระบบการตรวจสอบหลกัฐาน

ทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสุรา  ยาสูบ และ ไพ   
6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  
การแบงงานภายใน   
 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   มีการแบงงานภายในออกเปน 4 ฝาย  ดังนี้  

 1. ฝายอํานวยการ 

2. ฝายบริหารการจัดเก็บภาษี 
3. ฝายปราบปราม 

     4. ฝายกฎหมาย 
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1. ฝายอํานวยการ   มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ปฏิบัติงานอํานวยการทั่วไปของสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบันทึกขอมูล งานสารบรรณ งานดานพัสดุครุภัณฑ และงานดานการ

บริหารงานบุคคล  

-  ศึกษา วิเคราะห วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทําคําของบประมาณประจําปของหนวยงาน และดําเนินการ

เกี่ยวกับงานดานงบประมาณ  การเงิน  และการบัญชีทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบ  หรือที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติในกรณีตาง ๆ  

-  ดําเนินการเบิก-จาย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดวยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส 

(GFMIS)  ที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติในกรณีตาง ๆ 

-  จัดทํางบเดือนและรายงานทางการเงิน/การรวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความถูกตองของขอมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชี 

ของระบบปฏิบัติการ GFMIS ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/ พื้นที่สาขาที่อยูในความรับผิดชอบ 
-  การศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต /สํานักงาน

สรรพสามิตภาค/ พื้นที่ในสวนที่เกี่ยวของ เชน แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งติดตาม วิเคราะห 

ประเมินผล เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผน พรอมทั้งรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ 
-  เปนศูนยรวบรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

-  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งใหการสนับสนุน คําปรึกษา แนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 

-  ตรวจตัดปเงินผลประโยชน เอกสารตัวเงิน/แสตมปสรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  และพัสดุครุภัณฑประจําปรายไตรมาส 

รายปของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา 
-  การรวบรวม ตรวจสอบ งบเดือน รายงาน สถิติ ปริมาณงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขาตามที่ไดรับมอบหมาย  

    -  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมที่อยูในความรับผิดชอบ 
-  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับสวน

ราชการตาง ๆ ภายในจังหวัด หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย  
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  -  ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดโดยเฉพาะ และตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 2. ฝายบริหารการจัดเก็บภาษี    มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมาย

วาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ ดังนี้ 

 -  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งชี้แจง ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง

แกไขเสนอตอสํานักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต 
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12) (กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

(ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกบัวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา  เพื่อใหจัดเก็บภาษีได

ถูกตอง ครบถวน   

-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  (กรณีผูประกอบสถานบริการ) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรง

อุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีสถานบริการ เพื่อใหจัดเก็บภาษีได

ถูกตอง ครบถวน   
-  การตรวจวิเคราะหแบบภาษีสินคานําเขา กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่  เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน 

                   -  การพิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี  ยกเวนภาษี  และการลดหยอนภาษี ตามที่ไดรับมอบหมาย  เสนอตอสรรพสามิตพื้นที่             
 - การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 

 -  การพิจารณาการออกใบอนุญาตทําสุรา ทําเชื้อสุรา ขายสุรา ยาสบู ไพ พรอมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ  และที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ 
   - ประมาณการเบิก-จาย ควบคุม ตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก-จาย แสตมปสรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

สรรพสามิตทุกประเภท  
 -  การจดทะเบียนสรรพสามิต  การแจง  เลิก  โอน  ยายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ 
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 -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา แนะนํา

เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
           -  ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
   -  ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินภาษี  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และการขออนุมัติงด  ลด  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

   -  ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ  ยกเวนภาษี  คืนภาษี  และการลดหยอนภาษี  

-  ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบงานรายได  e-Doc / ระบบงานรายได ในรายละเอียด RG_IT / ระบบงานรายได Interface GFMIS

ใหถูกตองและทันเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด และตรวจสอบความถูกตองของการรับและนําสงงานรายได  Interface GFMIS ของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา  
-  การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทํารายงาน งบเดือน สถิติ ฐานขอมูลตาง ๆที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  เชน 

ฐานขอมูลราคา ฐานขอมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเวนภาษี และปริมาณสินคาที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลตาง ๆ เปนตน  

-  ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
-  ตรวจสอบสินคานําเขา -  สงออกราชอาณาจักร และสินคาขออนุญาตผานแดนเพื่อนําสงออกไปยังประเทศที่สาม 
-  กํากับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จําหนาย และการสงเสริมการจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตตามที่กําหนดใน

กฎหมาย และระเบียบใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
-  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งใหการสนับสนุน คําปรึกษา แนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 

-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
-  ใหคําปรึกษาแนะนาํ และใหความสนับสนุนงานดานการจัดเก็บภาษีแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3. ฝายปราบปราม  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา ยาสูบ ไพ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ ดังนี้ 

-  วางแผนการสืบสวน ปองกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และรวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
-  ตรวจรานคา โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
-  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต  
-  กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความสนับสนุนงานดานปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  

-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
-  จัดทําฐานขอมูลผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. ฝายกฎหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ดําเนินการเกี่ยวกบักฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย 

-  พิจารณา วินิจฉัย ปญหาขอกฎหมาย รวมทั้งตอบขอหารือ และใหคําปรึกษาแนะนํา ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง 

ระเบียบ และขอบังคับตางๆ  แกประชาชนผูเสียภาษี ผูประกอบการ หนวยงานในสังกัด หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการดําเนินการดานงานคดีในทางแพง คดีอาญา และคดีทางปกครอง 



502 
 

-  การเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ สุรา ยาสูบ ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527 และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจให

ปฏิบัติในกรณีตาง ๆ ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ  
-  การตรวจสอบสํานวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา 
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแตการตรวจพิสูจน การตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย การขาย

ทอดตลาดของกลาง และการคืนของกลาง 
-  งานพิจารณา ตรวจสอบการจัดทํานิติกรรม สัญญา หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาจาง ฯลฯ และ 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ  ตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา  
-  งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย 

และงานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และคําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรม

สรรพสามิต 

-  การจัดทํารายงานสถิติขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ การบันทึกขอมูลเขาสูระบบงานผูกระทําผิดใหเปนปจจุบัน 

-  การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

-  ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ดังนี้ 
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ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่     
 

  ปฏิบัติงานในฐานะสรรพสามิตพื้นที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปกครอง บังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางใน

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ดังนี้    
   -  บริหารแผนงาน/โครงการ  แผนงบประมาณ และแผนทรัพยากรบุคคล  

-  ดําเนินการจัดเก็บภาษี  การตรวจสอบภาษี การปองและปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา

ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวย

ยาสูบกฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด  
  -  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
-  กํากับ ดูแลการจัดทําแผนงาน/โครงการตามมาตรการที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร หรือนโยบายของกรมสรรพสามิต  
-  กํากับ ดูแล ใหความสนับสนุน ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
-  กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาํนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  
-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

               -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนนุการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส    
  

 ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่ผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานชวยเหลอืสรรพสามิตพื้นที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
-  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต  กฎหมายวาดวยจัดสรรเงินภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา  กฎหมายวาดวยจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมาย      
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 - ชวยเหลือกํากับ ดูแล การดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณของสํานักงาน การจัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่

ไดรับมอบหมาย  เชน แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง โครงการดานงบประมาณ พัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาให

สอดคลองตามยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต/ภาค/พื้นที่ และประสานงานการปฏิบัติกับสวนที่เกี่ยวของ พรอมวิเคราะหสรุปผลการปฏิบัติให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการ เพื่อสรุปผลในภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เสนอรายงานตอสํานักงานสรรพสามิตภาค/กรมสรรพสามิตตอไป 

  -  ชวยเหลือกํากับ ดูแล และควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่

 -   การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งใหการสนับสนุน ปรึกษา แนะนําในงานที่รับผิดชอบ 
  -  กํากับ ดูแล ติดตอประสานราชการกับสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  -  ตรวจสอบ  เรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ฝายอํานวยการ      เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  / ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส  
 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน

และปฏิบัติงาน   ดังนี้   

-  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เชน งานธุรการ งานบันทึกขอมูล งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งานดานพัสดุครุภัณฑที่

อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติในกรณีตาง ๆ เปนศูนยปฏิบัติงานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ของ

สํานักงาน 

-  ศึกษา วิเคราะห วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และจัดทําคําของบประมาณประจําปของหนวยงาน และ

ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานงบประมาณ  การเงิน  และการบัญชีทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบ  หรือที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติในกรณีตาง ๆ  
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-  ดําเนินการเบิก-จาย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดวยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส

(GFMIS) ที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติในกรณีตาง ๆ 
-  ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความถูกตองของขอมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIS ของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขาที่อยูในความรับผิดชอบ 
-  การศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต ภาค พื้นที่ในสวนที่

เกี่ยวของ เชน แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน รวมทั้งติดตาม วิเคราะห ประเมินผล เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผน และ

การรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ 

-  จัดเตรียมการสําหรับการประชุม การประสานงาน การจดบันทึกการประชุม  และการจัดทํารายงานการประชุม 

-  การติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกิจตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

-  รวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานตาง ๆ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ สนับสนุน เรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิต

พื้นที่ และพื้นที่สาขา 

-  ตรวจตัดปเงินผลประโยชน เอกสารตัวเงิน/แสตมปสรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  และพัสดุครุภัณฑประจําปรายไตรมาส 

รายปของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่ 

-  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งใหการสนับสนุน ปรึกษา แนะนําในงานที่รับผิดชอบ 

-  เปนศูนยขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

-  ประสานงาน ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับสวนราชการตาง ๆ ภายในจังหวัด หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ

มอบหมาย  
-  เปนศูนยขอมูลศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานผลิตภัณฑมวลรวมกรมสรรพสามิตในสวนที่เกี่ยวของ 
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน     
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-  เปนกรรมการ คณะทํางาน หรือเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ  หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายในฐานะผูแทน

สรรพสามิตพื้นที่ และกรมสรรพสามิต  
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  / ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงานหรือปฏิบัติงาน  ดังนี้   
  

-  ตรวจสอบ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป เชน การลงทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการในระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส การรางโตตอบหนังสือราชการ ควบคุมตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ วันลาตาง ๆ ของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงาน

ราชการในระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ใหเปนปจจุบัน จัดทําคําสั่งการอยูเวรรักษาการณประจําสถานที่ การดําเนินการเกี่ยวกับการใหเจาหนาที่
ปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติ   แจงหนังสือเวียน ระเบียบ คําสั่ง ประกาศตาง ๆ เปนตน  

-  การจัดเตรียมการประชุม จัดทําระเบียบวาระการประชุม การจดบันทึกการประชุม  

 -  ปฏิบัติงานดานขอมูลบุคลากร  ดําเนินการเกี่ยวกับสรรหาลูกจางชั่วคราว  ตรวจสอบขอมูลบุคคลเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ

พนักงานราชการ และลูกจาง    การขอทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบําเหน็จบํานาญ และบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา  
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อ  จัดจาง  ของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

และจัดทําใบสั่งซื้อ (PO) ดวยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 -  ดําเนินการขอโอนเงินจัดสรรเกี่ยวกบังานพัสดุ และงานดานปราบปราม 

                   -  รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบาย ของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ในสวน 
ที่เกี่ยวของ และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมทั้งการรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
                   -  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต         
                   -  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ  และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่อยูในความรับผิดชอบ   

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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 -  ปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 -  เปนกรรมการ คณะทํางาน หรือเลขานุการในคณะกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายในฐานะผูแทนกรม

สรรพสามิต  
          -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนนุการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

 -  การบันทึกขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงาน

การบันทึกขอมูล การแกไขขอมูล และงานพิมพตางๆ  
-  การศึกษารายละเอียด จําแนกประเภท และกําหนดแบบของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การสรางแบบฟอรมงบเดือน และ

การจัดทํารายงานตาง ๆ  
-  ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญในการลงบัญชีรับ – จายเงินรายไดแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ  เพื่อเปนหลักฐานในการลงบัญชี 

 -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรับ – จาย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และรายไดทุกประเภทของหนวยงาน 

 -  จัดทําทะเบียนรับเงิน  จายเงินและสมุดรายวันรับเงิน  
 -  บันทึกรายละเอียดการรับเงินรายไดและเงินนอกงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดทําบัญชีแยกประเภท 
 -  ตรวจสอบรายละเอียดเงินรายไดแผนดินและนอกงบประมาณจากระบบ  GFMIS 
 -  ปดบัญชีประจําวัน และจัดทําสมุดเงินคงเหลือประจําวัน 
 -  จัดทํารายงานงบเดือน สงกรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตภาค 
 -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ เชน การรับ-สงขอมูล และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือเอกสารราชการในระบบปฏิบัติการสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) การจัดเก็บเอกสาร การขอทําบัตร

ขาราชการ ลูกจาง  ขาราชการบํานาญ  และพนักงานราชการ ฯลฯ 

-  ดูแล บํารุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล  
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-  การศึกษาโปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น เชน จัดทํา

ระบบงานโปรแกรมเงินเดือน เงินสวัสดิการ เงิน อปท. อบต. อบจ. ผานธนาคารกรุงไทย 

-   ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาในการใชงานดานการบันทึกขอมูล ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล  
 -  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการตรวจสอบเงินสด หรือเอกสารแทนตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน

กรรมการตรวจสอบสิทธิการเชาบานพักขาราชการ 

  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

 -  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รายงานและงบเดือนตาง ๆ เปนตน 
-  จัดทําบัญชีรับจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน     
-  จัดทําทะเบียนควบคุมยอดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ   
-  จัดทําหลักฐานประกอบการเบิกเงิน จัดทํารายละเอียดขอโอนเงินจัดสรร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการเงินของหนวยงาน  

-  การปฏิบัติงานเบิก – จาย เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  ดวยระบบการบริหารงานคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS)  

-  ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของขาราชการและลูกจางประจํา  
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) และงาน

ประกันสังคมพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว  

-  ตรวจตัดปเงินผลประโยชน  
-  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบการเงินและบัญชีแกขาราชการและลูกจางในสํานักงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

-  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบตัิงานที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณเพื่อความสะดวก คลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

-  เปนนายทะเบียนฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจายตรง   
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-  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการตรวจสอบเงินสด หรือเอกสารแทนตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน 

            -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป เชน การลงทะเบียนรับ – สง  หนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การรางโตตอบ

หนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร ควบคุมตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ วันลาตาง ๆ ของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานราชการในระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ใหเปนปจจุบัน จัดทําคําสั่งการอยูเวรรักษาการณประจําสถานที่ การดําเนินการเกี่ยวกับการใหเจาหนาที่ปฏิบัติราชการนอก
เวลาทําการปกติ  แจงหนังสือเวียน ระเบียบ คําสั่ง ประกาศตาง ๆ เปนตน  
  -  รวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความถูกตองของขอมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIS ของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
 -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ  การจัดซื้อ  จัดจาง  ของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และจัดทําใบสั่งซื้อ (PO) ดวยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

                   -  รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ในสวน

ที่เกี่ยวของ และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมทั้งการรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
                   -  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต         
                   -  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ  และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่อยูในความรับผิดชอบ   
                   -  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการตรวจสอบเงินสด หรือเอกสารแทนตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน 
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป เชน การลงทะเบียนรับ – สง  หนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การรางโตตอบ

หนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร ควบคุมตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ วันลาตาง ๆ ของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานราชการในระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ใหเปนปจจุบัน จัดทําคําสั่งการอยูเวรรักษาการณประจําสถานที่ การดําเนินการเกี่ยวกับการใหเจาหนาที่ปฏิบัติราชการนอก
เวลาทําการปกติ  แจงหนังสือเวียน ระเบียบ คําสั่ง ประกาศตาง ๆ เปนตน  
  -  รวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความถูกตองของขอมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIS ของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
 -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ  การจัดซื้อ  จัดจาง  ของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และจัดทําใบสั่งซื้อ (PO) ดวยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

                   -  รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ในสวน

ที่เกี่ยวของ และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมทั้งการรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
                   -  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต         
                   -  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาตาง ๆ  และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่อยูในความรับผิดชอบ   
                   -  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการตรวจสอบเงินสด หรือเอกสารแทนตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน 
            -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   

 

-  การสื่อสารรับ-สงขาว โดยใชเครื่องมือสื่อสารระหวางกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง  ตรวจขาว   
-  รวบรวมและเรียบเรยีงการรับ-สงขาวประจําวันเพื่อเปนขอมูลและหลักฐาน  
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-  จัดระบบการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  ของงานสื่อสารใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ  ตรวจสอบการใชคลื่นความถี่วิทยุ  หาทิศทางของ

สถานีวิทยุ  จัดทําหนังสือราชการของงานสื่อสาร 
-  ใหคําปรึกษา แนะนําใหบริการ และแกไขปญหาขัดของในการใชอุปกรณสื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ  
-  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฝายบริหารการจัดเก็บภาษี     เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส   
 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ดังนี้ 
 

 -  กํากับ ดูแล ควบคุมการจัดเก็บภาษีที่อยูในความรับผิดชอบ  และการปฏิบัติงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต 

สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ใหบรรลุเปาหมาย  รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนด 
 -  เสนอแผนงานประจําป เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใหสอดคลองตามนโยบายของกรมสรรพสามิต และเสนอแผนงานเฉพาะกิจตาง ๆ ใน

ดานการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
-  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบการวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม

(ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา โดยวิเคราะหความ

เปนไปไดและขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
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-  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบการวิเคราะหการวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ  โดยวิเคราะหความเปนไปได

และขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
  -  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การวิเคราะหแบบรายการภาษีสินคานําเขา  กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีได

ถูกตอง ครบถวน   
 -  การพิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเวนภาษี  และลดหยอนภาษ ีตามที่ไดรับมอบหมาย  

 -  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บภาษีไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข/แผนงานเพื่อให

การจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสนอตอสํานักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต 
  -  การประสานงานดานขอมูลภายในหนวยงานและสํานักงานสรรพสามิตภาค เพื่อประโยชนและสนับสนุนตองานดานการตรวจสอบภาษี

ดานการปองกันและปราบปราม  ของสํานักงานสรรพสามิตภาค    
   -  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบการจดทะเบียนสรรพสามิต การแจง  เลิก  โอน  ยายหรือควบกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ 

  -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา แนะนํา

เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
 -  การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 
 -  ปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยการอนญุาตใหทําและขายสุราแช สุรากลั่นชุมชน   

 -   การพิจารณาการออกใบอนุญาตทําสุรา ทําเชื้อสุรา ขายสุรา ยาสบู ไพ พรอมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ  และที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ  
                 -  ควบคุมตรวจสอบการนําเขา -  สงออกสินคาทั้งในและนอกราชอาณาจกัร รวมทั้งสินคาขออนุญาตผานแดน 

  -  ตรวจสอบและเสนอ  การประเมินภาษี   เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม การยกเวนภาษี การขอคืนภาษี การลดหยอนภาษี  
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    -  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ประมาณการ การเบิก-จายและจําหนายแสตมปสรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตทุก

ประเภท และควบคุมการขน การเบิก-จายแสตมปสรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   
-  กํากับ ดูแล และตรวจสอบความถูกตองในการบันทึกขอมูลเขาระบบรายไดเบื้องตน  e-Doc / ระบบงาน งบเดือนรายไดในรายละเอียด

RG_IT  ใหทันเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด  
-  การติดตาม และตรวจสอบความถูกตองในการรับและนําสงงานรายได  Interface GFMIS ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา ให รวบรวม ตรวจสอบและจัดทํารายงาน งบเดือน สถิติ ฐานขอมูลตาง ๆที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  เชน 

ฐานขอมูลราคา ฐานขอมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเวนภาษี และปริมาณสินคาที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลตาง ๆ เปนตน เพื่อประโยชนตอ

ประสิทธิผลของงานจัดเก็บภาษี 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

-  กํากับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จําหนาย และการสงเสริมการจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตตามที่กําหนดใน

กฎหมาย และระเบียบใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 

      -  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งใหการสนับสนุน คําปรึกษา แนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 

          -  ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
   -  เปนกรรมการ คณะทํางาน หรือเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ   
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 

  

  ปฏิบัติงานในการดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ 

กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเกบ็ รวมทั้งระเบียบขอบังคับ ตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้  
 -  ควบคุม และดําเนินการจัดเก็บภาษีที่อยูในความรับผิดชอบ  และการปฏิบัติงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต 

สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ใหบรรลุเปาหมาย  รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนด 
 -  เสนอแผนงานประจําป เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใหสอดคลองตามนโยบายของกรมสรรพสามิต และเสนอแผนงานเฉพาะกิจตาง ๆ ใน

ดานการเรงรัดการจัดเก็บภาษี  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44) งบเดือน

แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริง

ของโครงสรางตนทุน ฯลฯ เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01- 44 ก) และงบ

เดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ  โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  

เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
 -  การพิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเวนภาษี  และลดหยอนภาษ ีตามที่ไดรับมอบหมาย   

 -  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บภาษีไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข/แผนงานเพื่อให

การจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสนอตอสํานักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต 
  -  การประสานงานดานขอมูลกับสํานกังานสรรพสามิตภาค เพื่อประโยชนและสนับสนุนตองานดานการตรวจสอบภาษี ดานการปองกันและ

ปราบปราม  ของสํานักงานสรรพสามิตภาค    



515 
 

  -  ตรวจสอบการจดทะเบียนสรรพสามิต การแจง  เลิก  โอน  ยายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ 

  -  การวิเคราะหแบบรายการภาษีสินคานําเขา  กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
 -  การพิจารณาเพื่อขออนุมัติ การยกเวนภาษี  การขอคืนภาษี  และการลดหยอนภาษี  

  -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา แนะนํา

เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
 -  การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 

 -  การพิจารณาการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ พรอมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ และที่ไดรับมอบหมายใหจดัเก็บ 

 -  ตรวจสอบและเสนอการประเมินภาษี   เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม การยกเวนภาษี การขอคืนภาษี การลดหยอนภาษี  
  -  ประมาณการ การเบิก-จายและจําหนายแสตมปสรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตทุกประเภท และควบคุมการ

ขน การเบิก-จายแสตมปสรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   
-  ตรวจสอบความถูกตองในการบันทึกขอมูลเขาระบบรายไดเบื้องตน  e-Doc / ระบบงานงบเดือนรายไดในรายละเอียด RG_IT  และให 

ทันเวลาตามที่กรมกําหนด  
-  ตรวจสอบความถูกตองในการรับและนําสงงานรายได  Interface GFMIS ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา ใหถูกตองและทันเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด  

  -  การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทํารายงาน งบเดือน สถิติ ฐานขอมูลตาง ๆที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  เชน 

ฐานขอมูลราคา ฐานขอมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเวนภาษี และปริมาณสินคาที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลตาง ๆ เปนตน เพื่อประโยชนตอ

ประสิทธิผลของงานจัดเก็บภาษี  
    - ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  
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                    -  กํากับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จําหนาย และการสงเสริมการจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตตามที่กําหนดใน

กฎหมายและระเบียบใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
 -  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งใหการสนับสนุน คําปรึกษา แนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 

      -  ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

   -  เปนกรรมการ คณะทํางาน หรือเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ   
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้  
 -  รวบรวมและจัดทําขอมูลเบื้องตนเพื่อจัดทําประมาณการรายได และเปาหมายการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณของพื้นที่เพื่อให

สอดคลองกบัเปาหมายรายไดของกรมสรรพสามิต และของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
   -  การเสนอพิจารณาคําขออนุญาตและคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต การแจง  เลิก  โอน  ยายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ 

  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  โดยการศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ในการชําระภาษี การยกเวน การคืนภาษี

และการลดหยอนภาษี สําหรับการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร การนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือสถานแสดง

รถยนตเพื่อขาย  และการขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
-  การตรวจสอบแบบคํารองขอเสียภาษี  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ  และเงินรายไดอื่นที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ 
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-  ควบคุม  ดูแล  การรับ-สงเงินรายได  คาธรรมเนียมใบอนุญาต  คาปรับ และอื่น ๆ 

  -  ตรวจสอบ  ประมาณการ การเบิก-จายและจําหนายแสตมปสรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต และควบคุมการ

ขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ควบคุม ตรวจสอบการเบิก-จายใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   
 -  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข/แผนงานเพื่อใหการ

จัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสนอตอสํานักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต 
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44) งบเดือน

แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริง

ของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01- 44 ก) และงบ

เดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณบีริการ  โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  

เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
  -  การวิเคราะหแบบรายการภาษีสินคานําเขา  กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   

 -  การพิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเวนภาษี  และลดหยอนภาษ ีตามที่ไดรับมอบหมาย  
-  ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อเสนอจัดทําแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ  ในหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง/แผนงาน/มาตรการ

ตาง ๆเพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
-  ตรวจสอบการบรรจุสุราแชในแตละวันจากเครือ่งคอมพิวเตอร  ระบบ  ON-LINE  ระหวางโรงงานสรุาแชกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
-  ตรวจสอบ ควบคุม ตรวจปฏิบัติการ  และตรวจแนะนําโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน สถานบริการและรานจําหนายสินคาในความควบคุม

ของกรมสรรพสามิต 

-  ศึกษา  พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความคลองตัว  รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงาน       
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-  ติดตอประสานงาน  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  ดานกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ สัญญา ขอตกลง และอื่น ๆ  แก

ผูประกอบการที่เกี่ยวของ  พรอมทั้งการพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ  

-  ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบงานรายได e-Doc/ระบบงานรายได  ในรายละเอียด RG_IT/ระบบงานรายได   Interface GFMIS   
ใหถูกตองและทันเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

-  การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทํารายงาน งบเดือน สถิติ ฐานขอมูลตาง ๆที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  เชน 

รายงานผลการวิเคราะหการจัดเก็บภาษีภายในพื้นที่   ฐานขอมูลราคา ฐานขอมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเวนภาษี และปริมาณสินคาที่เกี่ยวของ
กับฐานขอมูลตาง ๆ เปนตน เพื่อประโยชนตอประสิทธิผลของงานจัดเก็บภาษี  

-  เรงรัด  ติดตาม  ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานและรายงานตาง ๆ  การจัดทํางบเดือน  การออกตรวจปฏิบัติการ  การตรวจแนะนําโรงงาน

อุตสาหกรรม และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

-  จัดทําคูมือการปฏบิัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการ  
 

ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  และตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสุรา  ยาสูบ และ ไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

  -  ตรวจสอบและประเมินภาษี การยกเวน การขอคืนภาษี  รวมทั้งใหคําปรึกษา  แนะนํา และแจงใหทราบถึงสิทธิที่จะไดรับตามกฎหมาย 

กรณีที่ถูกประเมินภาษี การขอลดหรืองดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ 

-  การศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ในการชําระภาษี แบบงบเดือน  แบบรายการภาษี  รายงานการผลิตและจําหนายของผู

ประกอบอุตสาหกรรม  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
 -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการ  และตรวจแนะนําโรงอุตสาหกรรม โรงงาน สถานบริการ รานจําหนายสินคาที่อยูในความรับผิดชอบ 
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 -  การดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเปนตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ตลอดจน  การยาย  การโอน  และเลิกกิจการ 

-  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยกเวนหรือคืนภาษี  สําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร 
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01- 44) งบเดือน

แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริง

ของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
-  วิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01- 44 ก) และงบ

เดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ  โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  

เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
 -  พิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเวนภาษี  และลดหยอนภาษี ตามที่ไดรับมอบหมาย     
 -  การขอรับเงินชดเชย รายงานการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

 -  ศึกษาและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับงาน                                                                                                                                                            

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานดานตรวจสอบภาษีระหวางสํานักงานสรรพสามิตภาคกับผูประกอบอุตสาหกรรม ในฐานะเปน

แหลงขอมูลเบื้องตน 
 -  เสนอแนะแนวทางตลอดจนแผนงานเพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ศึกษา วิเคราะห  จัดทําแผนงานตรวจสอบภาษีประจําป จัดทํารายงาน  สรุปเปรียบเทียบและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข 
-  การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทุกประเภทตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ขอมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวของ  ตลอดจน

ฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อประโยชนตอการจัดเก็บภาษี  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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   -  พิจารณา แกไขปญหา ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ ในหนาที่ความรับผิดชอบ 
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสุรา  ยาสูบ และ ไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  
 

  -  การตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี การยกเวน การขอคืนภาษี  รวมทั้งใหคําปรึกษา  แนะนํา และแจงใหทราบถึงสิทธิที่จะไดรับตาม

กฎหมาย กรณีที่ถูกประเมินภาษี การขอลดหรืองดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ 

-  การศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ในการชําระภาษี แบบงบเดือน  แบบรายการภาษี  รายงานการผลิตและจําหนายของผู

ประกอบอุตสาหกรรม  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

   -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการ  และตรวจแนะนําโรงอุตสาหกรรม โรงงาน สถานบริการ รานจําหนายสินคาที่อยูในความรับผิดชอบ 

 -   การดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเปนตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ตลอดจน  การยาย  การโอน  และเลิกกิจการ    

 -  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับ การยกเวนหรือคืนภาษี  สําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร     

-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44) งบเดือน

แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริง

ของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  ตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01- 44 ก) และงบ

เดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ  โดยวิเคราะหความเปนไปไดและขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  

เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
  -  การวิเคราะหแบบรายการภาษีสินคานําเขา  กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
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 -  การพิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเวนภาษี  และลดหยอนภาษ ีตามที่ไดรับมอบหมาย  

 -  การขอรับเงินชดเชย รายงานการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

 -  ศึกษาและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับงาน                                                                                                                                                            

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานดานตรวจสอบภาษีระหวางสํานักงานสรรพสามิตภาคกับผูประกอบอุตสาหกรรม ในฐานะเปน

แหลงขอมูลเบื้องตน 
 -  เสนอแนะแนวทางตลอดจนแผนงานเพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ศึกษา วิเคราะห  จัดทําแผนงานตรวจสอบภาษีประจําป จัดทํารายงาน  สรุปเปรียบเทียบและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข 
  -  จัดทําทะเบียนผูเสียภาษี ทะเบียนคุมสํานวนการตรวจสอบภาษี ฐานขอมูลผูประกอบการทุกประเภทตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.

2527 หรือขอมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนตอการจัดเก็บภาษี  

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
   -  พิจารณา แกไขปญหา ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ ในหนาที่ความรับผิดชอบ 
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  
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  -  การดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา  ยาสูบ  ไพ  และอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติสุรา ยาสูบ  ไพ 
                    -  ปฏิบัติงานระบบรายได การจัดเก็บภาษีสุรา ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ พรอมรายงานผลการดําเนินการ 
  -  ปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยการอนญุาตใหทําและขายสุราแช สุรากลั่นชุมชน    

-  ดําเนินการเสนอพิจารณาเกี่ยวกับการขนสุราที่ยังไมไดเสียภาษีระหวางโรงงาน  และการขนสุราที่เสียภาษีแลวและเสื่อมสภาพกลับคืน

โรงงาน   

-  ดําเนินการเสนอพิจารณาอนุมัติการสงออกสินคาสรรพสามิตไปนอกราชอาณาจักรโดยวิธียกเวนภาษี  คืนภาษี  ตามที่ไดรับมอบอํานาจ 
  -  จัดทําสถิติขอมูลรายไดและการจําหนายสินคาที่อยูในความควบคุม โดยรวบรวม ตรวจสอบ และจัดทํางบเดือนตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ

งาน เชน งบเดือนรายไดสุรา งบเดือนยาสูบ 
 -  เปนกรรมการตาง ๆ เชน กรรมการเก็บรักษา ตรวจนับ รับ เบิก-จาย พรอมทั้งการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับแสตมปสรรพสามิต/เครื่องหมาย

แสดงการเสียภาษี  กรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน และเอกสารแทนตัวเงินที่เกี่ยวกับคาภาษีหรือเงินรายไดตาง ๆ กรรมการรับ-เก็บรักษาของ

กลาง ขายทอดตลาดของกลาง กรรมการตรวจตัดปเงินผลประโยชนของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ฯลฯ  
   - รวบรวม และจัดทําขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการประมาณการรายได และเปาหมายการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายรายไดของกรมสรรพสามิต   

-  รวมกับนักตรวจสอบภาษี/นักวิชาการสรรพสามิตเพื่อออกตรวจปฏิบัติการ  ตรวจแนะนําโรงอุตสาหกรรม  สถานบริการและรานจําหนายสินคาที่

อยูในความควบคุม   
-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และความรูความเขาใจแกผูประกอบการ หรือเจาหนาที่ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานใหทราบถึง

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ ฯลฯ ที่ทางราชการกําหนด   

-  ติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา  ชี้แจง ตอบปญหาในงานที่รับผิดชอบกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   
-   ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ  ในงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น         

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  
 

 -  ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ และรายไดอื่นที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรวจสอบแบบและคิดคํานวณ

คาภาษีและเงินรายไดตาง ๆ บันทึกขอมูลเขาระบบงานรายได Interface  GFMIS   ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบงานรายได ตรวจสอบความถูกตอง ปด

สรุปรายไดประจําวันจากระบบรายได สอบทานยอดบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เปนตน  
-  จัดทําสถิติขอมูลรายไดและการจําหนายสินคาที่อยูในความควบคุม  โดยการติดตามรวบรวมรายงานและจัดทํางบเดือนตาง ๆ   

-  การดําเนินการเกี่ยวกบัการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา ยาสูบ  ไพ  และอื่น ๆ  
-  ดําเนินการจัดทําบัญชีเบิก – จาย  จําหนายแสตมปสรรพสามิต/เครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษีสรรพสามิต ฯลฯ  
-  การรับชําระเงินกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ   
-  ดําเนินการขออนุมัติยกเวนภาษี  คืนภาษี  สําหรับสินคาตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ที่สงออกนอกราชอาณาจักร 

 -  ดําเนินการเสนอการขออนุญาตทําลายสินคาที่เสื่อมสภาพตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรืออื่น ๆ  ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 -  การจดทะเบียนสรรพสามิต การแจงเลิก  โอน  ยายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ 
 -  เปนกรรมการตาง ๆ เชน กรรมการเก็บรักษา ตรวจนับ รับ เบิก-จาย พรอมทั้งการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับแสตมปสรรพสามิต/เครื่องหมาย

แสดงการเสียภาษี  กรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน และเอกสารแทนตัวเงินที่เกี่ยวกับคาภาษีหรือเงินรายไดตาง ๆ กรรมการรับ-เก็บรักษาของ

กลาง ขายทอดตลาดของกลาง กรรมการตรวจตัดปเงินผลประโยชนของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ฯลฯ  

 -  รวมกับนักตรวจสอบภาษี/นักวิชาการสรรพสามิตเพื่อออกตรวจปฏิบัติการ  ตรวจแนะนํา  โรงงานอุตสาหกรรม  สถานบริการและราน

จําหนายสินคาที่อยูในความควบคุม   
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-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และความรูความเขาใจแกผูประกอบการ หรือเจาหนาที่ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานใหทราบถึง

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ ฯลฯ ที่ทางราชการกําหนด   

-  ติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา  ชี้แจง ตอบปญหาในงานที่รับผิดชอบกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   

-   ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ  ในงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น   

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3. ฝายปราบปราม   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปราบปราม ในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน ในการดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา 

กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ โดยมีหนาที่

ความรับผิดชอบ ดังนี้  

-  เสนอแผนงานประจําป แผนงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบายกรมสรรพสามิต และกําหนดแผนงานเฉพาะกิจตาง ๆ

ในดานการปองกันและปราบปราม ใหเหมาะสมกับสภาพปญหาที่แทจริงของพื้นที่ และลักษณะการกระทําผิด เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการปราบปราม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

-  ศึกษาวิเคราะหและวางแผนสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

-  วางแผนการสืบสวน ปองกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และรวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
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-  รวมกับฝายบริหารการจัดเก็บภาษี ในการเรงรัดการจัดเก็บภาษีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และทั่วถึง โดยการรวมตรวจ

แนะนําโรงอุตสาหกรรม โรงงาน สถานบริการ รานจําหนายสินคาสรรพสามิต ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของทางราชการอยางเครงครัด 
 -  ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจ เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีตามสื่อตาง ๆ เสริมสรางความเขาใจแกประชาชน มิ

ใหบริโภคสินคาที่มิไดเสียภาษี หรือเสียภาษีไมถูกตอง เพื่อลดการกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต และใหคําแนะนําแกรานคา โรงอุตสาหกรรม โรงงาน 

สถานบริการ ที่จําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และเงื่อนไขสัญญาตาง ๆที่ทางราชการกําหนด 
-  ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานการปฏิบัติ/ประสานงานดานขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวของสถานการณที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงและโดย

ออมกับสวนราชการ หนวยงานเอกชน เพื่อประโยชนในดานการปองกันและปราบปรามเชิงบูรณาการ 
-  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานตามระบบงานผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต การจัดทํางบเดือนและรายงานตาง ๆ เชน รายงานคดี

ประจําวัน รายงานยาเสพติดใหโทษ รายงานผลการปฏิบัติงานดานการปราบปราม ฯลฯ 
-  กํากับ ดูแล ใหความสนับสนุน ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  
 

-  รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ในสวน

ที่เกี่ยวของ  
-  ชวยวางแผนการสืบสวน การประชาสัมพันธ เพื่อปองกันการกระทําผิด และการปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิตในเขต

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
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-  รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. 2522  
-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และความรูความเขาใจแกรานคา โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความควบคุม

ของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอบังคับ  เงื่อนไขและสัญญาของทางราชการ  เพื่อปองกันหรือลดการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  
 -  ปฏิบัติงานออกตรวจ สืบสวน ปราบปรามผูกระทําผิด 

-  ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานการปฏิบัติ/ประสานงานดานขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวของสถานการณที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงและโดย

ออมกับสวนราชการ หนวยงานเอกชน เพื่อประโยชนในดานการปองกันและปราบปรามเชิงบูรณาการ 

       -  ตรวจสอบการจัดทําแบบรายงานการจับกุมตาง ๆ 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ

ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

-  รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ในสวนที่

เกี่ยวของ 
-  วางแผนการสืบสวน ปองกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และรวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
-  ตรวจรานคา โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อใหการปฏิบัติถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
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-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และความรูความเขาใจแกรานคา โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความควบคุม

ของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ  เงื่อนไขและสัญญาของทางราชการ  เพื่อปองกันหรือลดการกระทําผิดกฎหมาย

สรรพสามิต  
                    -  จัดทําฐานขอมูลผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

-  ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานการปฏิบัติ/ประสานงานดานขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวของสถานการณที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงและโดย

ออมกับสวนราชการ หนวยงานเอกชน เพื่อประโยชนในดานการปองกันและปราบปรามเชิงบูรณาการ 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ

ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  

-  รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบาย ของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ใน

สวนที่เกี่ยวของ 
-  ออกตรวจสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
-  รวมวางแผนจับกุม  ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  

-  ใหคําแนะนําแกรานคา โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  เงื่อนไขและสัญญาของทางราชการ  
-  รวมกับนักตรวจสอบภาษี  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  เพื่อตรวจคน  ยึด  หรืออายัดบัญชี

เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ  จากโรงอุตสาหกรรม  เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ   
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-  รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. 2522  
-  ปฏิบัติงานตามระบบงานผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  จัดทํางบเดือนและรายงานตาง ๆ เชน รายงานคดีประจําวัน รายงาน

ยาเสพติดใหโทษ รายงานผลการปฏบิัติงานดานการปราบปราม ฯลฯ 

         -  ชวยงานการประชาสัมพันธ  ใหความรูกับผูที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบไดทราบและมีความเขาใจในงานของกรม

สรรพสามิต 
      -   ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน  พรอมทั้งสรุปรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

      -  เปนหนวยกําลังสนับสนนุสําหรับการออกปฏิบัติการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปรามตามที่ไดรับมอบหมาย   

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ

ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

  -  ชวยจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ในสวน

ที่เกี่ยวของ 

 -  ออกตรวจสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
-  รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. 2522  
 -  สืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด รวมวางแผนจับกุม  ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  
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 -  ประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําแกรานคา โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  เงื่อนไขและสัญญาของทางราชการ  
-  จัดทําฐานขอมูลผูกระทําผิด  
-  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และรายงานตามแบบตาง ๆ เชน รายงานคดีประจําวัน   รายงาน

ผลการดําเนินการตามโครงการทั่วไทยปลอดสุราเถื่อน และรายงานผลคดีตามโครงการทั่วไทยปลอดสุราเถื่อน และบุหรี่เถื่อน  รายงานผลตามยุทธศาสตรการ
ปองกันและปราบปรามรายสินคา Sin Tax รายงานผลการตรวจโรงอุตสาหกรรมและรานคาจําหนายเครื่องดื่ม รายงานการสํารวจราคาสุรา รายงาน

ยาเสพติดใหโทษ รายงานสรุปผลการตรวจรานคาจําหนายสินคาสรรพสามิต และรายงานผลการสํารวจสถานประกอบการ รายงานผลการปฏิบัติงานดาน

การปราบปราม (รายสินคา) ตามแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ เปนตน 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. ฝายกฎหมาย    เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส   

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายกฎหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานใน

การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมาย

วาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ

โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 

-  ปฏิบัติงานดานคดีในทางแพง คดีอาญา คดีทางปกครองตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต 

 -  ปฏิบัติงานดานเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสํานวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี การจายเงินสินบน รางวัล การรับเงิน นําสงเงินของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา   
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  -  การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจพิสูจนของกลาง  การตรวจรับ การเก็บรักษา การ

ทําลาย  การขายทอดตลาด  และการดําเนินการขอคืนของกลาง  
 -  กํากับ ดูแล การบันทึกขอมูลเขาสูสารบบคดี การจัดทําฐานขอมูล สถิติ และรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในความรับผิดชอบ 

                -  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเปนไปตามนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานที่

กําหนด  
-  พิจารณาตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในขอกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา ตามที่หนวยงานตางๆ ทั้งภายในสวนราชการและหนวยงานอื่น หรือตามที่ประชาชน ผูประกอบการหารือมาหรือ

ติดตอ 
-  การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจในความรับผิดชอบ เพื่อใหประชาชน ผูประกอบการปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย

ระเบียบ ขอบังคับ  
 -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้
 

-  ปฏิบัติงานดานคดีในทางแพง คดีอาญา คดีทางปกครองตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต 

 -  ปฏิบัติงานดานเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 
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 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสํานวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  การจายเงินสินบน รางวัล การรับเงิน นําสงเงิน ของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา   
  -  การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจพิสูจนของกลาง  การตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย
การขายทอดตลาด  และการดําเนินการขอคืนของกลาง  
 -  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเปนไปตามนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานที่

กําหนด 
 -  ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกขอมูลเขาสูสารบบคดีใหถูกตองและทันเวลา /การจัดทํารายงาน ขอมูล สถิติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ 

                  -  พิจารณาตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในขอกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา ตามที่หนวยงานตางๆ ทั้งภายในสวนราชการและหนวยงานอื่น หรือตามที่ประชาชน ผูประกอบการหารือมาหรือ

ติดตอ 
-  การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจในความรับผิดชอบ เพื่อใหประชาชน ผูประกอบการปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย

ระเบียบ ขอบังคับ  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

                   -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ   

 

   ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
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 -  ปฏิบัติงานดานคดีในทางแพง คดีอาญา คดีทางปกครองตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต 
-  ปฏิบัติงานดานเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 

-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบสํานวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  การจายเงินสินบน รางวัล การรับเงิน นําสงเงิน ของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา   

-  การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจพิสูจนของกลาง  การตรวจรับ การเก็บรักษา การ

ทําลาย  การขายทอดตลาด  และการดําเนินการขอคืนของกลาง  
-  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเปนไปตามนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานที่

กําหนด 
-  ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกขอมูลเขาสูสารบบคดีใหถูกตองและทันเวลา /การจัดทํารายงาน ขอมูล สถิติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ 

-  พิจารณาตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในขอกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา ตามที่หนวยงานตางๆ ทั้งภายในสวนราชการและหนวยงานอื่น หรือตามที่ประชาชน ผูประกอบการหารือมาหรือ

ติดตอ 
-   การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจในความรับผิดชอบ เพื่อใหประชาชน ผูประกอบการปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้
 

  -  ปฏิบัติงานดานคดีในทางแพง คดีอาญา คดีทางปกครองตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต 

 -  ปฏิบัติงานดานเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสํานวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  การจายเงินสินบน รางวัล การรับเงิน นําสงเงิน ของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา   
  -  การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจพิสูจนของกลาง  การตรวจรับ การเก็บรักษา การ

ทําลาย  การขายทอดตลาด  และการดําเนินการขอคืนของกลาง  
 -  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเปนไปตามนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานที่

กําหนด 
-  ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกขอมูลเขาสูสารบบคดีใหถูกตองและทันเวลา /การจัดทํารายงาน ขอมูล สถิติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ 

                  -  พิจารณาตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในขอกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา ตามที่หนวยงานตางๆ ทั้งภายในสวนราชการและหนวยงานอื่น หรือตามที่ประชาชน ผูประกอบการหารือมาหรือ

ติดตอ 
-   การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจในความรับผิดชอบ เพื่อใหประชาชน ผูประกอบการปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

                   -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

-  ชวยจัดทําสํานวนคดี ระบบงานผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

-  ชวยงานตรวจพิสูจนของกลางที่กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
-  ดําเนินการเกี่ยวกบัของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  ตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย การขายทอดตลาด และ

ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนของกลาง 
-  การจัดทํารายงาน ขอมูล สถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของและพัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 
-  ใหคําแนะนํา ชี้แจง  ตอบปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงานทั้งกับหนวยงานภายในและภายนอกตลอดจนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน ผูประกอบการทั่วไป  

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงประจําโรงงานซึง่ขึ้นกับฝายบริหารการจัดเก็บภาษี 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิต ระดับ ชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิต ระดับอาวุโส   

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิต ระดับ ปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ  

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิต ระดับ ชํานาญงาน   

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิต ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ  ชาํนาญงาน   

นายชางเครือ่งกล  ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน   
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1. โรงงานสุรากลั่น   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานในฐานะผูควบคุมโรงงานสุรากลั่น มีหนาที่

ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

  -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุรากลั่นใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น  

พ.ศ.2533 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
  -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุ และขอมูลที่เกี่ยวของ 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

-  การควบคุมการรับ-จายวัตถุดิบที่ใชในการผลิต   

-  ตรวจสอบจํานวนและคุณภาพของวัตถุดิบ ควบคุมดูแลการผลิต  การบรรจุ การปดแสตมปสุรา  การรับ-จายสุรา  ควบคุมการรับ-จาย

แสตมปปดภาชนะบรรจุสุรา  และการเก็บรักษาแสตมปสุรา   

-  ตรวจสอบการแจงยอดการชําระเงินคาภาษีสุรา  ตรวจสอบการรับ-สงเงินคาทําการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ   

-  ตรวจสอบและควบคุมการออกใบอนุญาตขนสุรา  ควบคุมการขนสุรา  ตรวจรับน้ําสุราหรือสุราแปรสภาพที่ขนกลับคืนเขาโรงงาน

ตรวจวัดแรงแอลกอฮอล 

-  ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย  จัดทําบัญชี งบเดือน รายงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   

-  จัดเวรผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณประจําโรงงานสุราของเจาหนาที่

สรรพสามิต 

   -  ควบคุมดูแลรักษากุญแจสําหรับเปด-ปดอาคารเก็บสุราและอาคารอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 
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   -  ควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอลพรอมจัดทําบัญชีการรับ-จาย แอลกอฮอลแปลงสภาพ จัดสงกาว หมึกพิมพ แสตมปสุรา และสุรา

ตัวอยางใหกรมสรรพสามิตตรวจสอบ 

   -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  แกไขปญหาตาง ๆ  ในความรับผิดชอบ 

   -  ใหความรู ความเขาใจแกผูประกอบอุตสาหกรรมหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับที่ทางราชการกําหนด

  -  จัดทําและวางแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในความรับผิดชอบ   
   -  ปรับปรุง  พัฒนา  เสนอแนะ แนวทาง รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

                   -  การควบคุมทางบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จายวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ   

-  ตรวจสอบจํานวนและคุณภาพของวัตถุดิบ ควบคุมดูแลการผลิต การรับ-จายสุรา  การบรรจุ ควบคุมการรับ-จาย แสตมปปดภาชนะ

บรรจุสุรา  การปดแสตมปสุรา  และการเก็บรักษาแสตมปสุรา   
-  ตรวจสอบการแจงยอดการชําระเงินคาภาษีสุรา ตรวจสอบภาชนะที่ใชเก็บวัตถุดิบหรือน้ําสุรา   ควบคุมปริมาณน้ําสุราในคลังเก็บสุรา   

-  ตรวจสอบการรับ-สงเงินคาทําการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ   

-  ตรวจสอบและควบคุมการออกใบอนุญาตขนสุรา  ควบคุมการขนสุรา  ตรวจรับน้ําสุราหรือสุราแปรสภาพที่ขนกลับคืนเขาโรงงาน

ตรวจวัดแรงแอลกอฮอล 

-  ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย  เก็บตัวอยางสุรา พรอมจัดทําบัญชีสุราตัวอยาง   

-  จัดเวรผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณประจําโรงงานสุราของเจาหนาที่

สรรพสามิต 

-  ควบคุมดูแลรักษากุญแจสําหรับเปด-ปดอาคารเก็บสุราและอาคารอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 
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   -  ควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอลพรอมจัดทําบัญชีการรับ-จาย แอลกอฮอลแปลงสภาพ จัดสงกาว หมึกพิมพ แสตมปสุรา และสุรา

ตัวอยางใหกรม 

   -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  แกไขปญหาตาง ๆ  ในความรับผิดชอบ 

 -  ใหคําแนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหา  ในกรณีตาง ๆ  ใหความรู  ความเขาใจกับผูประกอบอุตสาหกรรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหทราบถึง

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  ขอบังคับที่ทางราชการกําหนด   

-  จัดทําบัญชี  งบเดือน  รายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณของสํานักงาน   

-  จัดทําและวางแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในความรับผิดชอบ   

-  ปรับปรุง  พัฒนา  เสนอแนะ แนวทาง รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น      

-  เปนกรรมการตรวจรับน้ําสุราตาง ๆ หรือสุราแปรสภาพขนกลับคืนโรงงาน    

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. โรงงานผลิตเอทานอล   เห็นควรกาํหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมโรงงานผลิตเอทานอล มี

หนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

 -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุรากลั่นใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น  

พ.ศ.2533 ในสวนของวัตถุดิบ การหมักสาและการกลั่นสุรา ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอ

ทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงพ.ศ.2550 และประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล)ที่นําไปใช

ผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเชื้อเพลิง พ.ศ. 2548 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้   
 

-  ควบคุมการรับ-จายวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ควบคุม ดูแลการผลิต การเก็บเอทานอลและการแปลงสภาพเอทานอล 

-  ตรวจสอบคําของดเวนภาษีสําหรับเอทานอล 

-  เก็บตัวอยางเอทานอลและเอทานอลแปลงสภาพ ตรวจสอบใบกํากับการขนเอทานอลแปลงสภาพ ดูแลการแปลงสภาพเอทานอลตาม

สูตรที่กรมสรรพสามิตกําหนดโดยการผสมในทอ (INLINE BLENDING) 
-  ควบคุม แลการจายเอทานอลแปลงสภาพโดยผานมาตรวัด ควบคุมการนําเอทานอลและเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงงาน 

ตรวจสอบยานพาหนะที่ใชขนเอทานอลแปลงสภาพใหมีระบบติดตามตําแหนงยานพาหนะ (GPS) และแผนปายแสดงขอความตามที่กรมสรรพสามิต

กําหนด 
-  ควบคุมการเบิก-จายซีลนัมเบอรและการคาดลวดหนีบซีลนัมเบอร 
-  ตรวจสอบงบเดือนการรับ-จาย การผลิต และยอดคงเหลือเอทานอลแปลงสภาพ ตรวจสอบและสรุปปริมาณการผลิตเอทานอลและเอทา

นอลแปลงสภาพเอทานอลในแตละเดือนและปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่นําออกจากโรงงานในแตละเดือน 

-  จัดทํางบเดือนและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งภายในและภายนอก                                           

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3. โรงงานสุราแช (เบียร)    เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส/ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏิบัติงานใน
ฐานะผูควบคุมโรงงานสุราแช (เบียร) มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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   -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุราแช (เบียร)  ใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานทําสุราแชชนิดเบียรที่

ทําในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2526  และระเบียบอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

-   วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษีเบียร  สรุปสาเหตุ  และขอมูลที่เกี่ยวของ 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งภายในและภายนอก                                         

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิต  ระดับ ชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

 -  ควบคุมการรับ-จายวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ตรวจสอบจํานวนวัตถุดิบ  ควบคุมดูแลการผลิต การบรรจุ  การเก็บรักษา  

-  ควบคุมการขอเครดิตภาษีกรณีน้ําเบียรสูญเสียจากการบรรจุภาชนะระหวางจุดติดตั้งที่ 1 และ 2   จุดติดตั้งที่ 2 และ 3  
 -  ควบคุมการขออนุญาตสงสุราแชชนิดเบียรออกนอกราชอาณาจักรและการขอคืนภาษีหรือยกเวนภาษี 
 -  ควบคุมการปดแสตมปเบียรถัง  
  -  ตรวจสอบและควบคุมการออกใบอนุญาตขนเบียร  เพื่อกํากับน้ําเบียรที่ขนออกจากโรงงานเบียรไปยังรานขายเบียรบรรจุภาชนะแลว 

 -  ตรวจสอบการแจงยอดการชําระภาษีเบียร/การผลติและจําหนาย 
 -  ควบคุมการขอทําลายเบียรเสื่อมสภาพ  
  -  ตรวจสอบการรับ-สงเงินคาทําการลวงเวลาราชการและวันหยุดราชการ จัดเวรผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  

  -  ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สรรพสามิตที่อยูเวรรักษาการณประจําโรงงาน     

  -  ควบคุมดูแลรักษากุญแจสําหรับเปด-ปดอาคารที่เก็บเบียรและอาคารอื่น ๆ  ที่อยูในความเกี่ยวของ    

  -  ตรวจสอบและบันทึกขอมูลยอดการชําระภาษี  การบรรจุและการจําหนายของแตละวันในเครื่องคอมพิวเตอร  ระบบ ON-LINE  เพื่อ

แจงใหกรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทราบ   
  -  ควบคุมและตรวจสอบการนับจํานวนเบียรที่รับโอนมา หรือเบียรแปรสภาพที่ขนกลับคืนเขาโรงงาน    
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  -  ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงาน  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่  เกี่ยวของ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  ชี้แจง 

แกไขปญหาตาง ๆ  ในความรับผิดชอบ   
-  ใหความรู  ความเขาใจแกผูประกอบการ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหทราบถึง  กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  ที่ทางราชการกําหนด   

-  ประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก                                                   

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

-  การจัดทําบัญชี  งบเดือน  สถิติ  สรุปยอดและปดบัญชีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   
-  จัดทําทะเบียน  เตรียมและเขียนใบขนเบียร  เพื่อกํากับการขนเบียรออกจากโรงงานเบียรไปยังรานขายสงเบียรทั่วประเทศ  และจัดสง

ใบอนุญาตขนเบียร  ตอนที่ 2  ใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปลายทางทราบ 
-  บันทึกขอมูลยอดการชําระภาษี  การบรรจุและการจําหนายในแตละวันลงในเครื่องคอมพิวเตอร  ระบบ  ON-LINE  เพื่อแจงใหกรมฯ  

และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทราบ   
 -  ตรวจนับจํานวนเบียรที่รับโอนมาหรือเบียรแปรสภาพขนกลับคืนโรงงาน   

 -  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   
-  ใหคําแนะนํา  ความรู  ความเขาใจ  ชี้แจง  ตอบปญหาในงานที่รับผิดชอบแกผูประกอบอุตสาหกรรม  และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทราบถึง

กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับที่ทางราชการกําหนด   
   -  ประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก                                             

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4. โรงงานสุราแช    เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   ปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมโรงงานสุรา หนาที่ความ
รับผิดชอบ  ดังนี ้
 

   -  ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุราแช (เบียร)  ใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานทําสุราแช

ชนิดเบียรที่ทําในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2526  และระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
  -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษีเบียร  สรุปสาเหตุ  และขอมูลที่เกี่ยวของ 
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งภายในและภายนอก                                           -   

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

-  การจัดทําบัญชี  งบเดือน  สถิติ  สรุปยอดและปดบัญชีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   
-  จัดทําทะเบียน  เตรียมและเขียนใบขนเบียร  เพื่อกํากับการขนเบียรออกจากโรงงานเบียรไปยังรานขายสงเบียรทั่วประเทศ  และจัดสง

ใบอนุญาตขนเบียร  ตอนที่ 2  ใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปลายทางทราบ 
  -  บันทึกขอมูลยอดการชําระภาษี  การบรรจุและการจําหนายในแตละวันลงในเครื่องคอมพิวเตอร  ระบบ  ON-LINE  เพื่อแจงใหกรม

และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทราบ 

  -  ตรวจนับจํานวนเบียรที่รับโอนมาหรือเบียรแปรสภาพขนกลับคืนโรงงาน   
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

-  ใหคําแนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ใหความรู  ความเขาใจ  แกผูประกอบอุตสาหกรรม  และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ

ทราบถึงกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่ทางราชการกําหนด   
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งภายในและภายนอก                                           -   
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                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5. โรงงานสุรากลั่นและโรงงานสุราแช   เหน็ควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูควบคุมโรงงานสุรา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุรากลั่นใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น  พ.ศ. 

2533 ควบคุมโรงงานสุราแชใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานสุราแช พ.ศ. 2527 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
  -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุ และขอมูลที่เกี่ยวของ 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งภายในและภายนอก                                           -   

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  

 

-  การควบคมุทางบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จายวัตถุดิบที่ใชในการผลติ ตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ และดูแลการผลิตสรุาแช และสุรากลั่น   

-  ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต การเบิก-จายวัตถุดิบ คุณภาพสุรา  
-  ตรวจสอบดูแลการผลิต  การบรรจ ุ และการปดแสตมปสุรา 

-  ตรวจสอบการแจงยอดการชําระเงินคาภาษีสุรา   
-  การเกบ็รกัษาแสตมป  การรับ-จายแสตมปปดภาชนะบรรจุสุรา                                                                                             

-  ตรวจสอบภาชนะที่ใชเก็บวัตถุดิบหรือน้ําสุรา   
-  ควบคุมปริมาณน้ําสุราในคลังเก็บสรุา   
-  ตรวจสอบชนิดแรงแอลกอฮอล เก็บตัวอยางสุราแช สุรากลั่น สงกรมสรรพสามิตเพื่อวิเคราะหคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน 
-  การจัดเตรียมและการออกใบอนุญาตขนสุราออกจากเขตปลอดอากรกอนขนออกจากโรงงาน  

-  เปนกรรมการตรวจรับหัวน้ําเชื้อสุราตาง ๆ  นําเขา-สงออกนอกราชอาณาจักร 
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-  จัดทําบัญชี  งบเดือน  รายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   
-  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณของสํานักงาน   
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

-  ใหคําแนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหา  ในกรณีตาง ๆ  ใหความรู  ความเขาใจกับผูประกอบอุตสาหกรรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหทราบถึง

กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับที่ทางราชการกาํหนด   

  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. โรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน    ปฏิบัติงาน

ในฐานะผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมทําน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 

  -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และคําสั่งกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม และ

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ  
  -  ศึกษา วิเคราะหและเสนอมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อการจัดเก็บภาษี ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
  -  ควบคุม ตรวจสอบ โรงอุตสาหกรรมที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
  -  ใหการสนับสนุนงานดานการจัดเก็บภาษีแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
  -  การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทํารายงาน งบเดือน สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ 
  -  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และเพื่อปองกันการกระทําความผิด

ตามกฎหมายสรรพสามิต 
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งภายในและภายนอก                                           -   
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                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

 -  การควบคุมการตรวจวัด คํานวณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เมื่อมีการรับเขาหรือจายออกนอกโรงอุตสาหกรรม ตามระเบียบกรม

สรรพสามิต วาดวยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2507 และฉบับที่ 2/2525 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2525 และคําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2545 วาดวยการตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 และระเบียบ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย  
 -  ตรวจการผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต บริเวณทอทาง วาลว มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ หรือบริเวณ

อื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  ตรวจสอบการคิดคํานวณภาษีและการจัดทํารายละเอียดรายการภาษี   
  -  ใหขอคิดเห็น เสนอแนะ ตอบปญหาขอขัดของจากการปฏิบัติงาน แกผูประกอบอุตสาหกรรมหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
  -  ดูแล รักษาพัสดุ ครุภัณฑของทางราชการ ใหคงสภาพใชงานไดเสมอ หากชํารุดหรือเสียหายใหรีบรายงานใหผูควบคมุทราบ   
                   -  ปฏบิัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

  -  ศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เอกสารการจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน งบเดือนการผลิตและจําหนาย และ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปเปรียบเทียบและเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พรอมทั้งวางแนวทางแกไข 
  -  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะและใหคําแนะนําทางดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและประกาศ สัญญาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแกผูประกอบ

อุตสาหกรรม ผูปฏิบัติงานในสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางถูกตอง เรียบรอยและรัดกุมตามที่ทางราชการกําหนด 
  -  จัดทําประมาณการจัดเก็บภาษี สถิติ และรายงานตาง ๆ 
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  -  ศึกษา พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมทันสมัย มาชวยในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัว

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  -  ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ในหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

  -  ใหคําปรึกษา ชี้แจง แกไขปญหาตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบ แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูประกอบอุตสาหกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ

  -  ตรวจทอทางวาลวและภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
-  เปนกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  

  -  ควบคุมการตรวจวัด คํานวณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เมื่อมีการรับเขาหรือจายออกนอกโรงอุตสาหกรรม ตามระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2507 และฉบับที่ 2/2525 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2525 และ

คําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2545 วาดวยการตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 และระเบียบอื่นๆ ที่

เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย  
 -  ตรวจการผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต บริเวณทอทาง วาลว มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ หรือบริเวณ

อื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
  -  ตรวจสอบการคิดคํานวณภาษีและการจัดทํารายละเอียดรายการภาษี   
  -  ใหขอคิดเห็น เสนอแนะ ตอบปญหาขอขัดของจากการปฏิบัติงาน แกผูประกอบอุตสาหกรรมหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
  -  ดูแล รักษาพัสดุ ครุภัณฑของทางราชการ ใหคงสภาพใชงานไดเสมอ หากชํารุดหรือเสียหายใหรีบรายงานใหผูควบคมุทราบ   
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้  
 

  -  ควบคุมการปฏิบัติงานของชางเทคนิค ตรวจวัด คํานวณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เมื่อมีการรับเขาหรือจายออกนอกโรงอุตสาหกรรม

น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2507 และฉบับที่ 2/2525 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2525 และคําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2545 

วาดวยการตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
  -  ปฏิบัติงานทางชางเกี่ยวกับการสํารวจตรวจตรา ตรวจทอทางวาลวและภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิด เพื่อใหเปนไป

ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
  -  ควบคุมการจัดทําทะเบียนอายุการใชงานของเรือ ถัง เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติและมาตรวัด พรอม

สวนประกอบที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
  -  ทดสอบสังเกตสภาวะความเที่ยงตรงของมาตรวัดปริมาณการไหลของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันและเครื่องวัดระดับ และเครื่องวัด

อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ และจัดทํารายงานการทดสอบ 
  -  รวมกับเจาหนาที่จากกรมสรรพสามิตในการตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน มาตรวัด เครื่องวัดระดับและอุณหภูมิ

ชนิดอัตโนมัติ และเครื่องทดสอบมาตรวัด 
  -  ติดตอประสานงานกับผูประกอบอุตสาหกรรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหคําปรึกษาแนะนํา ชี้แจงปญหาในการปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบ 
-  ควบคุม ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ เพื่อความสะดวก คลองตัว 

และรวดเร็ว 
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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7.  โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมประจําโรงงาน มีหนาที่ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
 

-  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการ

ควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. 2545 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

-  ควบคุมการจัดทําบัญชีรับ-จายวัตถุดิบ แมพิมพ เครื่องจักร แผนพิมพ ที่ใชในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

-  ควบคุม รายงานงบเดือนทุกประเภท  
-  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้  
 

-  การควบคุม การปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุม

โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. 2545 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

-  การจัดทําบัญชีรับ-จายวัตถุดิบ แมพิมพ เครื่องจักร แผนพิมพ ที่ใชในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

-  การจัดทํารายงานงบเดือนทุกประเภท  
-  ประสานงานกบัหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

-  การควบคุมการรับ-จายวัตถุดิบสําหรับใชในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

-  ควบคุมการรับ-เบิกแมพิมพ หรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งที่ใชแมพิมพ แผนพิมพที่ใชถายแมพิมพรวมทั้งสิ่งที่ใชเปนตนแบบในการผลิต 
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-  จัดทําทะเบียนแมพิมพ หรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต สิ่งที่ใชทําแมพิมพ แผนพิมพที่ใชถายแมพิมพ ตราเครื่องหมายการคาอันเปน

ลักษณะจําเพาะของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

-  จัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายวัตถุดิบสําหรับใชในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน แบบ ภษ.302 

-  ตรวจนับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามแบบ ภษ.306 

-  ตรวจสอบเอกสารและรายงานตาง ๆ  
-  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   ปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมประจําโรงงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
 

                    -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการควบคุมการปดแสตมปยาสูบบนซอง

บุหรี่ซิกาแรตที่ทําในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2544 

-  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  

 

-  การปฏิบัติงานในโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการควบคุมการปดแสตมปยาสูบบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่

ทําในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2544  
-  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (178 สาขา) 

 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   มีหนาที่และความรับผิดชอบ    ดังนี้ 
 

           1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

  2. ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 

   3. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

การแบงงานภายใน 
 

  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 178 พื้นที่สาขา  มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย/งาน และ  2 งาน ดังนี้ 
1. ฝายบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

2. งานจัดเก็บภาษี  
3. งานปราบปราม 

 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

-  ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปดานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ งานบันทึกขอมูล และงานดานพัสดุครุภัณฑ ของสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา 

-  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม การประสานงาน การติดตอกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หนวยงานอื่น และบุคคล

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี การตรวจตัดปเงินผลประโยชน การจัดทํางบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
-  ดําเนินการตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) 
-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิต 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย และการขายทอดตลาด 
-  การประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ขอมูล และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และที่ไดรับมอบหมาย 
-  การจัดทําแผนงาน/โครงการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมาย เชน การควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยงของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา รวมทั้งงานติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2. งานจัดเก็บภาษี  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ ดังนี้ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดเก็บภาษีแทนองคการบริหารสวนจังหวัด 

จากผูคาปลีกยาสูบและน้ํามัน  การจัดเก็บรายไดเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน

การพิจารณาการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบและกรมสรรพสามิต 

มอบอํานาจใหจัดเก็บ   
-  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไขเสนอตอสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่/ภาค   
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-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12) (กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  

(ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา  เพื่อใหจัดเก็บภาษี

ไดถูกตอง ครบถวน   
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก) (กรณีผูประกอบสถานบริการ) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง 

ครบถวน   
-  การตรวจวิเคราะหแบบภาษีสินคานําเขา กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน 
-  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา แนะนํา               

เพื่อใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
-  การรับและนําสงเงินรายไดคาภาษี คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาปรับและอื่น ๆ ตามระบบ  Interface GFMIS 
-  การจัดทํารายงาน งบเดือน สถิติขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
-  การตรวจสอบหลักฐานการขอจดทะเบียนสรรพสามิต  การเบิกจาย และจําหนายแสตมปสรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

สรรพสามิตทุกประเภท  
-  กํากับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จําหนาย และการสงเสริมการจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตตามที่กําหนดใน

กฎหมาย และระเบียบใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
-  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อปองกัน

การกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต  
-  ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ชี้แจงใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่ทางราชการกําหนดแก

ประชาชน/ผูประกอบการตาง ๆ  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3. งานปราบปราบ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา ยาสูบ ไพ และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ ดังนี้ 

-  วางแผนการสืบสวน ปองกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และรวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด   พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
-  ดําเนินการจัดทําสํานวนคดี การพิสูจนของกลางและการดําเนินการเกี่ยวกบัของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

-  ออกตรวจรานคา โรงอุตสาหกรรมที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับและ

สัญญาของทางราชการ 
-  การจัดทํารายงานผลคดีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในหนาที่ความรับผิดชอบ 
-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารความรูความเขาใจเพื่อปองกันการกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ดังนี ้
 

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส    
                   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา  แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  
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 -  ดําเนินการการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ภาค/ พื้นที่ ใหบรรลุผลตามเปาหมาย รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม  

ที่กําหนด  

-  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งขอเสนอแนะแนว

ทางแกไขเสนอตอสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/ภาค 
-  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12) (กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคา

ขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  (ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณี

สินคา  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
-  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  (กรณีผูประกอบสถานบริการ) โดยตรวจรวมกับแบบแจง

ราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ เพื่อใหจัดเก็บ

ภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
-  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การตรวจวิเคราะหแบบภาษีสินคานําเขา กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่สาขา  เพื่อใหการจัดเก็บภาษีได

ถูกตอง ครบถวน 

 -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา แนะนํา

เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
-  การปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิตภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ                                                                      

 -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่ของกรมสรรพสามิตหรือตามที่ไดรับมอบอํานาจ  

-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) 
                   -  ควบคุมการปฏิบัติการทางบัญชีเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลในระบบ Interface เพื่อนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาสูระบบ GFMIS    
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-  การประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสาร ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ  และเพื่อปองกันการกระทําผิดกฎหมายภาษี

สรรพสามิต 

-  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
1. ฝายบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป   เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส /ชํานาญงาน   

 

  ปฏิบัติงาน ในฐานะหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 

 -  การบริหารงานทั่วไปของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในดานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ งานบันทึกขอมูลตาง ๆ งานบริหารงาน

บุคคล การดําเนินการตามระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) งานพัสดุครุภัณฑ การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม  การติดตอการ

ประสานงาน การใหบริการดานขอมูลขาวสารกับบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก  

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) การตรวจตัดปเงิน
ผลประโยชน การจัดทํางบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา การตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินคาตอบแทน เงินสวัสดิการตาง ๆ ของ

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง  

 -  การจัดทําแผนงาน/โครงการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมาย เชน การควบคุมภายใน  การบริหาร

ความเสี่ยงของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา รวมทั้งงานติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
  -  การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย และการขาย

ทอดตลาด 
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 -  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและที่ไดรับมอบหมาย 
 -  ตรวจสอบ ติดตามรายงาน สถิติปริมาณงานตาง ๆ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ/สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ  
  -  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการการตรวจตัดปเงินผลประโยชนของพื้นที่สาขา ตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทน

ตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน  
-  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของภายในสํานักงาน และปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับสวนราชการ

ตางๆ ภายในจังหวัด หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย  
-  ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  ปฏบิัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 
 

-  งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไปของสํานักงาน รางโตตอบหนังสือราชการ งานพิมพ งานบันทึกขอมูล การดําเนินการตามระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ (E-Office)    

-  ปฏิบัติงานเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงผานระบบธนาคาร การจัดทํางบเดือนและรายงาน งานพัสดุครุภัณฑ  
-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี ตามระบบ GFMIS การจัดทํางบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  

 -  การตรวจตัดปเงินผลประโยชน การจัดทําหลักฐานการขอเบิกเงินคาตอบแทน เงินสวัสดิการตาง ๆ ของขาราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจาง  
-  การจัดเตรียมการประชุม การติดตอการประสานงานและใหบริการในดานขอมูลขาวสารกับบุคคล และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 -  การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย และการขาย

ทอดตลาด  
 -  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและที่ไดรับมอบหมาย  
  -  ตรวจสอบ ติดตามรายงาน สถิติปริมาณงานตาง ๆ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ/สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ  
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 -  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการการตรวจตัดปเงินผลประโยชนของพื้นที่สาขา ตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทน

ตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน  
-  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

-  งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไปของสํานักงาน รางโตตอบหนังสือราชการ งานพิมพ งานบันทึกขอมูล การดําเนินการตามระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ (E-Office)    

-  ปฏิบัติงานเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงผานระบบธนาคาร การจัดทํางบเดือนและรายงาน งานพัสดุครุภัณฑ  
-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี ตามระบบ GFMIS การจัดทํางบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  

-  การจัดทําหลักฐานการขอเบิกเงินคาตอบแทน เงินสวัสดิการตาง ๆ ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การตรวจตัดปเงิน

ผลประโยชน  
-  การจัดเตรียมการประชุม การติดตอการประสานงานและใหบริการในดานขอมูลขาวสารกับบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

-  การดําเนินการเกี่ยวกบัของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสิตตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย และการขายทอดตลาด

 -  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บและที่ไดรับมอบหมาย  
-  ตรวจสอบ ติดตามรายงาน สถิติปริมาณงานตาง ๆ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ/สรุปการประเมิลผลการปฏิบัติงานตาง ๆ  
-  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการการตรวจตัดปเงินผลประโยชนของพื้นที่สาขา ตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทน

ตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน  
-  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 

 -  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป จัดทําบัญชีรับจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  
 -  จัดทําทะเบียนควบคุมยอดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
 -  จัดทําการขอเบิกและจายเงินผานระบบ GFMIS  
 -  จัดทําหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน รายละเอียดขอโอนเงินจัดสรรและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการเงิน ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน 
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร Bank Statement ตรวจสอบยอดเงินฝากคลัง  
 -  สรางขอมูลหลักผูขาย จัดทําใบสั่งซื้อ/จางในระบบ GFMIS  
 -  ดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิก ฌ.ก.ส. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) การเบิกจาย
บํานาญสําหรับขาราชการที่เกษียณอายุ  และสิทธิประโยชนอื่น ๆ  ของขาราชการ ลูกจางประจํา งานประกันสังคมของลูกจางชั่วคราว 
 -  จัดทํางบเดือน จัดทําบัญชีและเปนกรรมการในการตรวจตัดปเงินผลประโยชนของพื้นที่สาขา ตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงิน
การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน และรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 -  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบการเงินและบัญชีแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 -  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการการตรวจตัดปเงินผลประโยชนของพื้นที่สาขา ตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทน
ตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน  
 -  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปน
ปจจุบันทันตอเหตุการณ  สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 -  ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2. งานจัดเก็บภาษี    เหน็ควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส หรือ ชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ กํากับดูแล แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษี

สรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ดังนี้ 
 -  พิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตในกรณีตาง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การรับชําระภาษี  การรับ-สง

เงินรายได  คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาปรับ และรายไดอื่น ๆ เชน การจัดเก็บรายไดแทนองคการบริหารสวนจังหวัด  เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน  
-  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไขเสนอตอสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่/ภาค  
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12) (กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

(ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา  เพื่อใหจัดเก็บภาษี

ไดถูกตอง ครบถวน   
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  (กรณีผูประกอบสถานบริการ) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรง

อุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง 

ครบถวน   
-  การตรวจวิเคราะหแบบภาษีสินคานําเขา กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน 
-  การเบิก-จายและจําหนายแสตมปสรรพสามิต  การจัดทําสถิติขอมูล งบเดือน และรายงานตาง ๆ การปฏิบัติการทางบัญชีเกี่ยวกับการ

เชื่อมโยงขอมูลในระบบ Interface เพื่อนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาสูระบบ GFMIS   
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 -  การตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม  โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ  เพื่อใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต  และระเบียบขอบังคับ     
 -  การสงเสริมการจําหนายสินคาในความควบคุม พรอมทั้งการใหคําปรึกษา  แนะนํา ชี้แจงและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคา

สรรพสามิตและบริการ แกรานคา/ผูประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบ  

 -  ควบคุม ดูแลการผลิตและจําหนายใบยาสูบ  และยาสูบทุกประเภทตามที่กําหนดในกฎหมายและระเบียบ 
-  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการเก็บรักษา ตรวจนับแสตมปสรรพสามิต  กรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน 

และเอกสารแทนตัวเงินที่เกี่ยวกับคาภาษีหรือเงินรายไดตาง ๆ  
  -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 

 -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  
  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 -  พิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตในกรณีตาง ๆ  การตรวจสอบหลักฐานการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การรับชําระภาษี  การรับ-สง

เงินรายได  คาธรรมเนียมใบอนุญาต  คาปรับ และรายไดอื่น ๆ  เชน การจัดเก็บรายไดแทนองคการบริหารสวนจังหวัด  เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน และเงินบํารุงองคการวิทยุกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  
-  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไขเสนอตอสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่/ภาค  
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-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12) (กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

(ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา  เพื่อใหจัดเก็บภาษี

ไดถูกตอง ครบถวน   
  -  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  (กรณีผูประกอบสถานบริการ) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรง

อุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง 

ครบถวน   
-  การตรวจวิเคราะหแบบภาษีสินคานําเขา กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน 

  -  การเบิก-จายและจําหนายแสตมปสรรพสามิต  การจัดทําสถิติขอมูล งบเดือน และรายงานตาง ๆ การปฏิบัติการทางบัญชีเกี่ยวกับการ

เชื่อมโยงขอมูลในระบบ Interface เพื่อนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาสูระบบ GFMIS   
 -  การตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม  โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ  เพื่อใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต  และระเบียบขอบังคับ     
 -  การสงเสริมการจําหนายสินคาในความควบคุม พรอมทั้งการใหคําปรึกษา  แนะนํา ชี้แจงและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคา

สรรพสามิตและบริการ แกรานคา/ผูประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบ  

 -  ควบคุม ดูแลการผลิตและจําหนายใบยาสูบ  และยาสูบทุกประเภทตามที่กําหนดในกฎหมายและระเบียบ 
-  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการเก็บรักษา ตรวจนับแสตมปสรรพสามิต  กรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน 

และเอกสารแทนตัวเงินที่เกี่ยวกับคาภาษีหรือเงินรายไดตาง ๆ 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชาํนาญการ   

 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

      -  พิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตในกรณีตาง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การรับชําระภาษี  การรับ-สง

เงินรายได  คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาปรับ และรายไดอื่น ๆ เชน การจัดเก็บรายไดแทนองคการบริหารสวนจังหวัด  เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน  
  -  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12) (กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  

(ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา  เพื่อใหจัดเก็บภาษี

ไดถูกตอง ครบถวน   
-  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  (กรณีผูประกอบสถานบริการ) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรง

อุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ เพื่อใหจัดเก็บภาษไีดถูกตอง ครบถวน  
-  การตรวจวิเคราะหแบบภาษีสินคานําเขา กรณีมีดานศุลกากรตั้งอยูในเขตพื้นที่  เพื่อใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน 
-  การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุที่จัดเก็บไดสูง – ต่ํากวาเปาหมาย พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไขเสนอตอสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่/ภาค 
 -  การตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม  โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ  เพื่อใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต  และระเบียบขอบังคับ     
 -  ศึกษา  และวิเคราะห  เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ  ในหนาที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของพื้นที่  สรุป

และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและอื่น ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ 

-  จัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ  พรอมทั้งวิเคราะหและสรุปเปรียบเทียบเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  พรอมทั้งการวางแนวทางแกไขเพื่อให

การดําเนินการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 -  ศึกษา และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัว

รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   
-  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ เชน กรรมการเก็บรักษา ตรวจนับแสตมปสรรพสามิต  กรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน 

และเอกสารแทนตัวเงินที่เกี่ยวกับคาภาษีหรือเงินรายไดตาง ๆ   
-  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชี้แจง  แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน   
  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

 -  การจัดเก็บภาษีที่อยูในความรับผิดชอบ โดยการพิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตในกรณีตาง ๆ  การตรวจสอบหลักฐานการขอจด

ทะเบียนสรรพสามิต ตรวจสอบคํารองและวิเคราะหแบบรายการภาษี  การรับชําระภาษี  การรับ-สงเงินรายได  คาธรรมเนียมใบอนุญาต  คาปรับ และ

รายไดอื่น ๆ  เชน การจัดเก็บภาษีแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูคาปลีกยาสูบและน้ํามัน  การจัดเก็บรายได เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน และเงินบํารุงองคการวิทยุกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  
 -  ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีประเภทตาง ๆ  ภายในพื้นที่สาขา   
 -  การเบิก-จายและจําหนายแสตมปสรรพสามิต  การจัดทําสถิติขอมูล งบเดือน และรายงานตาง ๆ การปฏิบัติการทางบัญชีเกี่ยวกับการ

เชื่อมโยงขอมูลในระบบ Interface เพื่อนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาสูระบบ GFMIS   
 -  การตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม  โรงงาน และสถานบริการที่อยูในความรับผิดชอบ  เพื่อใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิต  และระเบียบขอบังคับ     
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 -  ควบคุม ดูแลการผลิตและจําหนายใบยาสูบ  และยาสูบทุกประเภท   
 -  ใหขอคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง  แกไข  ปรับปรุงพัฒนา รูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอ

เหตุการณ  สะดวก  และรวดเร็วยิ่งขึ้น   
-  เปนกรรมการตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ  เชน กรรมการเก็บรักษา ตรวจนับแสตมปสรรพสามิต  กรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือ

ประจําวัน และเอกสารแทนตัวเงินที่เกี่ยวกับคาภาษีหรือเงินรายไดตาง ๆ   
-  ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

 -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3. งานปราบปราม    เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  

 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน

และปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมาย

วาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  -  ควบคุม ดูแลการวางแผนสืบสวน ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่สาขา 
-  วางแผนการสืบสวน ปองกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  และรวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
-  ดําเนินการจัดทําสํานวนคดี  การพิสูจนของกลางและการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  
-  ออกตรวจรานคา โรงอุตสาหกรรมที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับและ

สัญญาของทางราชการ 
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-   การจัดทํารายงานผลคดีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในหนาที่ความรับผิดชอบ 

-   ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารความรูความเขาใจเพื่อปองกันการกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 

-   รวมกับนักตรวจสอบภาษี  นักวิชาการสรรพสามิต หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  เพื่อตรวจ

คน ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ จากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ  

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

-  ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  

 

  ปฏิบัติงานดานปราบปรามตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

 -  ปฏิบัติงานตรวจปราบปรามภายในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยดําเนินการสืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด  รวมวางแผนจับกุม  ปองกันและ

ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต   
 -  ดําเนินการจัดทําสํานวนคดี  การพิสูจนของกลางและการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

 -  ใหคําแนะนํารานคาและโรงอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายสรรพสามิต  ระเบียบ

ขอบังคับ  และสัญญาของทางราชการ 

 -  รวมกับนักตรวจสอบภาษี  นักวิชาการสรรพสามิต หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  เพื่อตรวจ

คน ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ จากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ  

-  รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารความรูความเขาใจเพื่อปองกันการกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
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 -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งสรุปรายงานผูบังคับบัญชา 

 -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน 

  ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

 -  ปฏิบัติงานตรวจทองที่ภายในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยดําเนินการสืบสวนหาขอมูลการกระทําผิด  รวมวางแผนจับกุม  ปองกันและ

ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต   
 -  ดําเนินการจัดทําสํานวนคดี  การพิสูจนของกลางและการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 

 -  ใหคําแนะนํารานคาและโรงอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และ

สัญญาของทางราชการ 
 -  รวมกับนักตรวจสอบภาษี  นักวิชาการสรรพสามิต หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527เพื่อตรวจคน 

ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลกัฐานตาง ๆ จากโรงอุตสาหกรรม เพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ  
 -  ควบคุม และดูแลของกลางในคดีของสรรพสามิตจนถึงขั้นตอนการขอทําลาย 

-  รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. 2522  
 -  ประชาสัมพันธ  ใหความรูกับผูที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบไดทราบและมีความเขาใจในงานของกรมสรรพสามิต   

 -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวบรวมจัดเก็บขอมูลและผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งสรุปรายงานผูบังคับบัญชา 
 -  เปนหนวยกําลังสนับสนนุสําหรับการออกปฏิบัติการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปรามใหแกพื้นที่สาขา  

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 


