
นวธ์ิฬส พุฒเมือง
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพสามิต

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔
วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
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PRE TEST

แบบทดสอบก่อนการบรรยาย



Agenda
01 ภาพรวมการขอรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนย์ราชการสะดวก

02 เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์รายชการสะดวก ปี พ.ศ. 2565

03 แนวค าถามจากคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมการรบัรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศนูย์ราชการสะดวกและถามตอบประเด็นต่าง ๆ 

04



นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
ก ำหนดให้มี “ศูนย์รำชกำรสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” 
เพื่อเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมา
ติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ

“นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ในการจัดตั้ง “ศูนย์รำชกำรสะดวก” ที่เน้นความ “สะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย” เพื่อให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
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องค์ประกอบการปรับปรุงกระบวนงาน

เป้าหมายการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน

5

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)



ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
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ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ของกรมสรรพสามิต



ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
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ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑๐

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/พื้นที่สำขำที่เข้ำร่วมกำรรับรองมำตรฐำนฯ GECC
(แห่ง)

๑
(3)

๑
(๑)

๒
(๒,๔)

๓
(๓,๔,๕)

๒
(๑,๔)

๒
(๒,๔)

จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/พื้นที่สำขำที่ผ่ำนกำรตรวจคัดกรองเอกสำรและ
กำรประเมินตนเองเบื้องต้น (แห่ง)

๑ ๑ ๑
(๒)

๒
(๓,๕)

๑
(๑)

จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/พื้นที่สำขำที่ได้รับรองมำตรฐำนฯ GECC (แห่ง) ๑
(๓)

๑
(๑)

๑
(๒)

๒
(๓,๕)

๑
(๑)

ร้อยละส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่/พื้นที่สำขำที่ได้รับรองมำตรฐำนฯ GECC (%) ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐ ๖๖.๖๗ ๕๐

จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/พื้นที่สำขำที่ได้รับรองมำตรฐำนฯ GECC รวมทั้งสิ้น (แห่ง)
จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/พื้นที่สำขำที่ได้รับรองมำตรฐำนฯ GECC เป้ำหมำย รวมทั้งสิ้น (แห่ง)

๔
๕



ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
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ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑๐



ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

9

นวัตกรรม รางวัลเพชรสรรพสามิต ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔

รางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ ๔ ๒๕๕๖
รางวัลชมเชย
“การพัฒนาเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษ กรณีน าเข้าสุราและยาสูบ 
(The English version of website development:
Case importing alcohol and tobacco products)” 

รางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๙
รางวัลชนะเลิศ
“การเพิ่มช่องทางการยื่นแบบขอซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทน
แสตมป์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Paperless)”



ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
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รางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ ๙   ๒๕๖๒

ระบบยื่นแบบค าขอคืนภาษีสินค้ารถยนต์ส่งออกนอกราชอาณาจักร

รางวัลรองชนะเลิศ 

นวัตกรรม รางวัลเพชรสรรพสามิต ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔



เหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (สสพ. กทม ๔)



เหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (สสพ. กทม ๔)



เหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สสพ. กทม ๔)



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตภาค

14

หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฯ ของส านักงานสรรพสามิตภาค (รอบ ๖ เดือนแรก)



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตภาค

15

หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฯ ของส านักงานสรรพสามิตภาค (รอบ ๖ เดือนหลัง)



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตภาค
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หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฯ ของส านักงานสรรพสามิตภาค (รอบ ๑๒ เดือน)



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตภาค
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หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฯ ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ (รอบ ๖ เดือนแรก)



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตภาค

18

หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฯ ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ (รอบ ๖ เดือนหลัง)



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตภาค
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หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฯ ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ (รอบ ๑๒ เดือน)



ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕



เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ     ๑๔   ข้อ

เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ      ๔๒  ข้อ

เกณฑ์ที่ ๓ ด้านผลลัพธ์        ๓   ข้อ

เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕



ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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-> วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารใบสมัคร 

เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่

ประกาศผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมินเบื้องต้นจากส านักงานปลัดส านักนายก 

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง/VDO Conference

ประกาศผลการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การเข้าร่วมศูนย์ราชการสะดวก ปี ๒๕๖๔ปฏิทินการตรวจขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี ๒๕๖๕



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพหลักเกณฑ์ในการพิจารณา



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพหลักเกณฑ์ในการพิจารณา



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพหลักเกณฑ์ในการพิจารณา



ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕



ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕



ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕



- กรอกใบสมัคร ฯ
- ตรวจคัดกรองเอกสาร

- ประกาศผล
- รับรางวัล

การเข้าร่วมศูนย์ราชการสะดวก ปี ๒๕๖๕
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1.

แบ่งออกเปน็ ๒ ขั้นตอนดังนี้ 
๑. การตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครเบื้องต้น 

๒. การตรวจประเมินฯ ณ สถานที่ปฏิบตังิานจริง
- Site Visit และ/หรอื ZOOM / Conference 

การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร

การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่2.

- การอุทธรณผ์ลคัดกรอง
การเตรียมความพร้อมด้านน าเสนอ3.



ปฎิทินการเข้าร่วมศูนย์ราชการสะดวก ปี ๒๕๖๔ 

ใบสมัคร (PATTERN) (Word)
เอกสารแนบ เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ (.pdf) แนบได้เฉพาะไฟล์สกุล PDF และไฟล์สกุลรูปภาพ
เอกสารแนบ เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ (.pdf) แนบได้เฉพาะไฟล์สกุล PDF และไฟล์สกุลรูปภาพ
เอกสารแนบ เกณฑ์ที่ ๓ ด้านผลลัพธ์ (.pdf) แนบได้เฉพาะไฟล์สกุล PDF และไฟล์สกุลรูปภาพ

แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสูศู่นย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕
พร้อม หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ (.pdf)

1
2
3

4

5

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ก่อนการสมัคร Online
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ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่ 
(สสพ. กทม ๒) และ (สสพ. กทม. ๔)



ระบบ GECC ONLINE



ระบบ GECC ONLINE



เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน

มีทั้งหมด ๑๔ ข้อ ไม่มีคะแนน

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”

ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่
ท าเหมือนกัน 



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

สัญลักษณ์          เกณฑ์ขั้นสูง   จ านวน ๒๐ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๔๐ คะแนน 
จ านวน ๒ ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

ประกอบด้วย

** ต้องผ่ำนเกณฑ์พ้ืนฐำนครบ ๒๐ ข้อ และ

เกณฑ์ขั้นสูงอย่ำงน้อยให้ได้ ๓๔ คะแนน **

สัญลักษณ์         เกณฑ์พื้นฐาน จ านวน ๒๐ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน 



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่

ข้อพื้นฐาน
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี
ช้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ

ช้อพื้นฐาน และ ข้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ



เกณฑ์ที่ ๓ ด้านผลลัพธ์

ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน

มีทั้งหมด ๓ ข้อ

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”

ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่
ท าเหมือนกัน 



41



42

ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ

รู้เขา
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ

จ านวนผู้รับบริการตลอดทั้งปี (แยกเป็นรายเดือน) 
จ านวนผู้รับบริการตลอดทั้งเดือน (แยกเป็นรายวัน) 

จ านวนช่องทางที่ผู้รับบริการใช้บริการ (แยกเป็นรายเดือน) 

Data Visualization

ขอ้ 5
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ

ระบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินออนไลน์ 
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ

ระบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินออนไลน์ 
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ

ระบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินออนไลน์ 
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ

ระบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินออนไลน์ 

Personalized service
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53

ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานฯ ที่ต้องทราบ

รู้เรา



ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

54



55

ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก



เหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (สสพ. กทม ๔)



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่

แบบฟอร์มที่ ๔-๑ (พ) แบบประเมินตนเองของส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ประจ าปี ๒๕๖๕
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ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

แบบฟอร์มที่ ๔-๑ (พ) แบบประเมินตนเองของส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ พื้นที่สาขา ประจ าปี ๒๕๖๕

58



ตัวชี้วัด/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสรรพสามิต : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

แบบฟอร์มที่ ๔-๒ (พ) Action Plan (ข้อ  ๒.๑๕)
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แบบฟอร์มที่ ๔-๒ (พ) Action Plan

60

ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

2564

ขอ้ 2.15



ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
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ขอ้ 2.15



62

ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

ขอ้ 2.15

ขอ้ 2.1
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ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ขอ้ 2.1

(Taro Yamane)
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ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ขอ้ 2.1

(Taro Yamane)



ขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกขั้นตอนการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

ขอ้ 2.15

ขอ้ 2.1
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คู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อขอรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ
ศูนย์รำชกำรสะดวก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

66



เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน

มีทั้งหมด ๑๔ ข้อ ไม่มีคะแนน

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”

ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่
ท าเหมือนกัน 



01 ตรากรมสรรพสามติ

02 กฎกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

03
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 ส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 ตามความเหมาะสม

ประกาศกรมอนามยั

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 ส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 ตามความเหมาะสม

กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะหรือการจดัใหม้ีอปุกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกหรอืบริการในอาคารสถานทีห่รือบริการ
สาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕)

เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ



อัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิตอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต1.  ตรำกรมสรรพสำมิต



2. กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

70



2. กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทีจ่อดรถผูพ้กิาร และผูสู้งอายุ

71



2. กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แบบแปลนหอ้งน ้าผูพ้กิาร และผูสู้งอายุ

ที่มา : http://dep.go.th/?q=th/service72



3. ประกาศกรมอนามัย

73



. หลักเกณฑ์ CHECKLIST GECC Online

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ



75

2.



การ Download File



เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน

มีทั้งหมด ๑๔ ข้อ ไม่มีคะแนน

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”

ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่
ท าเหมือนกัน 



01 ศึกษา Checklist

02 จัดเตรียมสถานที่

03 จดัท าเอกสาร

เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ : การท า

04 กรอกรายละเอยีดในระบบ



แนะน าการใชคู้ม่อื

79



ภาพตัวอย่างการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ าปาด

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ก าแพงเพชร สาขาเมือง

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมือง

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ก าแพงเพชร สาขาเมือง

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย สาขาเมือง

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือ ตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๒. มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางโดยสามารถเข้าถึง
สถานที่ด้วยรถสาธารณะ 



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๒. มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางโดยสามารถเข้าถึง
สถานที่ด้วยรถสาธารณะ 



ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน 

84

เชื่อมโยงกับ Citizen info.

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ



85

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง



86

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
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เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง



88

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ก าแพงเพชร สาขาเมือง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว



89

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์
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เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมือง
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เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๓. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการได้อย่างสะดวก
และชัดเจน 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมือง



ข้อ ๔ มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บริการอยู่ชั้น ๑ (กรณีไม่มีลิฟท)์ มี
ทางลาดส าหรับรถเข็น มีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น

92

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชยีงใหม่ 
สาขาฝาง



ข้อ ๔ มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บริการอยู่ชั้น ๑ (กรณีไม่มีลิฟท)์ มี
ทางลาดส าหรับรถเข็น มีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น

93

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชยีงราย สาขาเมือง



ข้อ ๔ มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บริการอยู่ชั้น ๑ (กรณีไม่มีลิฟท)์ มี
ทางลาดส าหรับรถเข็น มีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น

94

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมือง



95

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๕  มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ านวย
ความสะดวกทั้งส าหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึง
ลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ
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เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๕  มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ านวย
ความสะดวกทั้งส าหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึง
ลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ



97

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๕  มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ านวย
ความสะดวกทั้งส าหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึง
ลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ก าแพงเพชร สาขาเมือง



98

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๕  มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ านวย
ความสะดวกทั้งส าหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึง
ลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองคาย สาขาเมือง
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เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๖ มีขนาดและพ้ืนที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ (พื้นที่ว่างด้านข้างส าหรับการเคลื่อนไหวร่างกายที่สบาย และ
ออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ สาขาฝาง
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เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๖ มีขนาดและพ้ืนที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ (พื้นที่ว่างด้านข้างส าหรับการเคลื่อนไหวร่างกายที่สบาย และ
ออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
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เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๖ มีขนาดและพ้ืนที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ (พื้นที่ว่างด้านข้างส าหรับการเคลื่อนไหวร่างกายที่สบาย และ
ออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง



102

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๗ ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมือง



103

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๗ ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง



104

เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๗ ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๘ มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ท าให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ าปาด
105



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๙ มีการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกที่ สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และความพร้อมของ
ทรัพยากรที่มี เช่น น้ าดื่ม เก้าอี้นั่งพักรอ เป็นต้น

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ าปาด
106



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๙ มีการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกที่ สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และความพร้อมของ
ทรัพยากรที่มี เช่น น้ าดื่ม เก้าอี้นั่งพักรอ เป็นต้น

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ
107



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๐ มีห้องน้ าที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง
108



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๐ มีห้องน้ าที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง
109



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๐ มีห้องน้ าที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ
110



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๐ มีห้องน้ าที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ าปาด
111



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๑ มีการจัดให้มีระบบคิว เพ่ือให้บริการได้อย่างเป็นธรรม

112



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๑ มีการจัดให้มีระบบคิว เพ่ือให้บริการได้อย่างเป็นธรรม

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ าปาด ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมือง ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง
113



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๒ มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการ 
หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 

114



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๒ มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการ 
หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 

115



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๒ มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการ 
หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 

116



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๓ มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

117
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๓ มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

118



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๓ มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

119



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพ
ข้อ ๑๔ มีการก าหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และ/หรือ จัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสม

120
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การจดัเตรยีมเอกสาร



การเตรยีมเอกสาร

122



CHECKLIST เกณฑด์า้นกายภาพ

123

การจดัเตรยีมเอกสาร



124

การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ระบบ
PATTERN

การสมคัรใหม่

การตอ่อายุ/เคยลงทะเบยีน

Username และ Password เดิม

Username และ Password ใหม่
แนะน า -> Gmail



การกรอกข้อมูลใน GECC ONLINE

www.psc.opm.go.th เลือก “GECC Online” http://203.113.14.37/gecc2565

http://www.psc.opm.go.th/


การกรอกข้อมูลใน GECC ONLINE

www.psc.opm.go.th เลือก “GECC Online” http://203.113.14.37/gecc

การต่ออายุ/
เคยลงทะเบียนแล้ว

การสมัครใหม่

http://www.psc.opm.go.th/


เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพการกรอกข้อมูลใน GECC Online

การสมคัรใหม่

การตอ่อายุ/เคยลงทะเบยีน

Username และ Password เดิม

Username และ Password ใหม่
แนะน า -> Gmail

แจง้ กพร.



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพการกรอกข้อมูลใน GECC Online



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพรายละเอียดการสมัคร

สแกน QR Code เพื่อส่งหลักฐานการสมัครและเลขที่ใบสมัครให้ 
กพร. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล



ระบบ GECC ONLINE

ระบบ GECC ONLINE        www.psc.opm.go.th
http://203.113.14.37/gecc2565/

ลูกค้าเก่า / ลูกค้าใหม่

ไปที่ระบบ

http://www.psc.opm.go.th/


เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน

มีทั้งหมด ๑๔ ข้อ ไม่มีคะแนน

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”

ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่
ท าเหมือนกัน 



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

สัญลักษณ์          เกณฑ์ขั้นสูง   จ านวน ๒๐ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๔๐ คะแนน 
จ านวน ๒ ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

ประกอบด้วย

** ต้องผ่ำนเกณฑ์พ้ืนฐำนครบ ๒๐ ข้อ และ

เกณฑ์ขั้นสูงอย่ำงน้อยให้ได้ ๓๔ คะแนน **

สัญลักษณ์         เกณฑ์พื้นฐาน จ านวน ๒๐ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน 



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ (Checklist)

ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่

ข้อพื้นฐาน
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี
ช้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ

ช้อพื้นฐาน และ ข้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ
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. หลักเกณฑ์ CHECKLIST GECC Online

เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

PATTERN



แนะน าการใชคู้ม่อื



แนะน าการใชคู้ม่อื
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เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ
๒.๑ มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละ
พื้นที่ 
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(Taro Yamane)

เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ
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(Taro Yamane)

เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ
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เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

๒.๑ มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละ
พื้นที่ 
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เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

ไฟล ์PATTERNไฟล ์PATTERN
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เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

ไฟล ์PATTERN

ไฟล ์WORD ข้อ 2.1
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เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

บางข้อท าตัวอย่างให้แล้วเช่น 2.9

อย่ามลืมเซฟเป็น ไฟล์ PDF เท่านั้น ก่อนน าเข้าระบบ



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพการกรอกข้อมูลใน GECC Online : ด้านคุณภาพ  

แนบได้เฉพาะ

ไฟล์ .pdf

ไฟล์รูปภาพ

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

ข้อความไม่เกิน 3000 ตัวอักษร



การ save เป็น .JPEG



การ save เป็น .pdf

การเรีบงข้อที่ไม่
เหมือนกัน



การเช็คขนาดของไฟล์ (ไม่เกิน 5 MB หรือ 5000 KB)



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ (Checklist)

ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่

ข้อพื้นฐาน
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี
ช้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ

ช้อพื้นฐาน และ ข้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า

ลูกค้าเก่า -> ข้อพื้นฐานไม่ต้องกรอก เลือก มี กับ ไม่มี ไม่ต้องกรอกเอกสาร
-> ข้อขั้นสูงต้องท าทุกข้อ เลือก มี กับ ไม่มี ต้องกรอกเอกสาร 



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า ลูกค้าเก่า -> ข้อพื้นฐาน -> เลือก มี กับ ไม่มี 
-> ไม่ต้องกรอกเอกสาร



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า ลูกค้าเก่า -> ข้อขั้นสูง -> เลือก มี กับ ไม่มี 
->   ต้องกรอกเอกสาร 
->   ต้องแนบเอกสาร (PDF หรือ ไฟล์ภาพ (JPEG)

File : Pattern

File : Word



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า ลูกค้าเก่า -> ข้อขั้นสูง ->  ข้อ ๑.๒ เลือก มี กับ ไม่มี 
->   ไม่ต้องกรอกเอกสาร 
->   ต้องแนบเอกสาร (PDF หรือ ไฟล์ภาพ (JPEG)



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าเก่า ลูกค้าเก่า -> เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ -> เลือก มี กับ ไม่มี 
->   ต้องกรอกเอกสาร 
->   ต้องแนบเอกสาร (PDF หรือ ไฟล์ภาพ (JPEG)



ระบบ GECC ONLINE



ระบบ GECC ONLINE

- ส. สาขาลงนามเปน็ผูป้ระเมิน
- ท า นส แจ้ง ผู้ว่าราชการ เพื่อรับทราบผลการประเมิน



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่

ลูกค้าใหม่-> ข้อพื้นฐาน และข้อขั้นสูง -> เลือก มี กับ ไม่มี 
-> ต้องกรอกเอกสารทุกข้อ

-> ต้องแนบเอกสารทุกข้อ



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่-> ข้อพื้นฐาน และข้อขั้นสูง -> เลือก มี กับ ไม่มี 
-> ต้องกรอกเอกสารทุกข้อ

-> ต้องแนบเอกสารทุกข้อ

ลูกค้าใหม่



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า



ระบบ GECC ONLINE

ลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

สัญลักษณ์          เกณฑ์ขั้นสูง   จ านวน ๒๐ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๔๐ คะแนน 
จ านวน ๒ ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

ประกอบด้วย

** ต้องผ่ำนเกณฑ์พ้ืนฐำนครบ ๒๐ ข้อ และ

เกณฑ์ขั้นสูงอย่ำงน้อยให้ได้ ๓๔ คะแนน **

สัญลักษณ์         เกณฑ์พื้นฐาน จ านวน ๒๐ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน 



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่

ข้อพื้นฐาน
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี
ช้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ

ช้อพื้นฐาน และ ข้อขั้นสูง
ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่ม”ี

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ



ข้อที่ กพร. ท าไฟล์แยกไว้ต่างหาก
• 1.3
• 1.4
• 2.9
• 4.1
• 4.2
• 4.4
• 5.1
• 5.2
• เกณฑ์ด้านผลลัพธ์



ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕



เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ 

2.

ค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ

มาตรฐานการท างาน

ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด

การรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา



เกณฑ์ที่ ๓ ด้านผลลัพธ์ 



ปฏิทินการตรวจขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี ๒๕๖๔

177

-> วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารใบสมัคร 

เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่

ประกาศผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมินเบื้องต้นจากส านักงานปลัดส านักนายก 

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง/VDO Conference

ประกาศผลการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

การเข้าร่วมศูนย์ราชการสะดวก ปี ๒๕๖๔



178
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รูปแบบการกรอกเอกสาร

ภาพรวมของเกณฑ์คุณภาพ : คน 
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การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit)
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การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit)

2.

การตรวจประเมินด้านสถานที่ (VDO Conference/Site Visit)

การตรวจประเมินด้านเอกสารและด้านผลลัพธ์ (40 นาที) 
คณะอนุกรรมการฯ อธิบายที่มาและความส าคัญของ GECC 

คณะอนุกรรมการฯ ฟังการน าเสนอ (Slide/Clip/Present)
พร้อมตรวจเอกสาร

คณะอนุกรรมการฯ ซักถามข้อสงสัย



182

การตรวจเตรียมเอกสารการประเมิน ๕ แฟ้ม

แฟ้มที่ ๑ เกณฑ์ด้านกายภาพ

แฟ้มที่ ๒ เกณฑ์ด้านคุณภาพ ข้อที่ ๑ – ๕

แฟ้มที่ ๓ เกณฑ์ด้านคุณภาพ ข้อที่ ๖ – ๙

แฟ้มที่ ๔ เกณฑ์ด้านคุณภาพ ข้อที่ ๑๐ – ๒๓

แฟ้มที่ ๕ เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ 

การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit)
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การตรวจเตรียมเอกสารการประเมิน ๕ แฟ้ม

- ตกแต่งหน้าปก และสันแฟ้ม ตามไฟล์ที่แนบมา รวมทั้งติด Tag 

หมายเลขข้อด้วย

- Scan ไฟล์แต่ละข้อเป็น PDF

การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit)



184

สิ่งที่ต้องท าภายหลังการตรวจประเมินฯ

เพิ่มเติมเนื้อหา

Scan ไฟล์แต่ละข้อเป็น PDF

ส่งไฟล์ให้คณะอนุกรรมการฯ ทาง Email/Line

ประกาศผลการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit)
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2.

ด้านอาคารสถานที่ 20%

ด้านเอกสาร                                       40%

ด้านการน าเสนอ                                 40%

ด้านอาคารสถานที่ 20%

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔



จ านวนช่องทางการให้บริการ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 มีช่องทางในการให้บริการภารกิจหลัก ทั้งหมด 5 ช่องทาง คือ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3

การให้บริการ E-Service Application ของกรมสรรพสามิต
Excise Smart Service

Application ร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น BizPortal และ TAX SSO

การให้บริการเชิงรุกทาง Line และ E-
mail ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 3 

1 2 3 4 5

การใหบ้ริการ

1. สอบถามการเดินทางและเอกสารท่ีตอ้งใช้
ผา่น Application: Citizen Info 
Facebook ของ ส านกังาน และโทรศพัท์

2. มีขัน้ตอนการใหบ้รกิารที่สัน้และรวดเรว็
เป็นไปตาม “คูมื่อส าหรบัประชาชน” ของ
กรมสรรพสามิต

3. ช าระภาษีหรอืคา่ธรรมเนียมผา่นช่องทาง
Electronic Data Capture (EDC)

4. มีการประเมินความพึงพอใจด้วย QR Code 
ลูกแก้วเลือกยิ้ม และแบบบส ารวจ

การใหบ้ริการ

1. ให้บริการผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต
https://www.excise.go.th/

2. ใหบ้รกิารย่ืนแบบจดทะเบียน ย่ืนแบบแจง้
ราคาขายปลีกแนะน าและโครงสรา้งราคา
ย่ืนแบบรายการภาษี และช าระภาษี
ขอคืน ยกเวน้ และลดหย่อยภาษี เป็นตน้

3. มีคูมื่อใหศ้กึษาการย่ืนแบบผา่นระบบ

4. สามารถช าระภาษีผ่านช่องท่างต่าง ๆ ของ
กรมสรรพสามิต

การใหบ้ริการ

1. ให้บริการผ่านมือถือ เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ

2. ใหบ้รกิารย่ืนแบบฯ ช าระภาษี ขอ/ตอ่
ใบอนญุาต

3. มีโปรกแรมคน้หาพิกดัอตัราภาษี
สรรพสามิตและค านวณเงินภาษีเบื้องต้น

การใหบ้ริการ

1. Biz Portal เป็นเว็บไซต์กลางของรัฐบาลท่ี
อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
ให้บริการยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
และไพ่ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่

2. Tax Single Sign On (Tax SSO)
เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังที่
ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบของ 3 กรม
จัดเก็บภาษี โดยใช้ username และ
Password เดียวกัน

การใหบ้ริการ

1. การส่ังซื้อแสตมป์สุรา และ แสตมป์ยาสูบ
ผ่านช่องทาง Line โดยส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องก่อน ผู้ประกอบการจึง
เดินทางมารับแสตมป์ โดยใช้เวลาประมาณ
20 นาที  

2. การตรวจสอบเอกสารแบบแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าผ่านทาง E-mail เพื่ออ านวย
ความสะดวก และลดข้อผิดพลาดของเอกสาร



การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชน จนท าให้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา  
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 มีระบบเพื่อให้บริการได้จากทุกที่ ดังนี้

1. ระบบการจองคิวล่วงหน้า

2. ระบบการร้องเรียนออนไลน์

3. ระบบการติดตามสถานะการให้บริการ

4. ระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ/ความพึงพอใจออนไลน์

5. เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบกลับข้อมูลในระบบ

ผู้ประกอบการสามารถขอเบิกแสตมป์สรรพสามิต
ผ่านทาง Line และ E-mail หากเอกสารถูกต้อง
ผู้ประกอบการสามารถเดินทางมารับแสตมป์
โดยระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณ 20 นาที

สายด่วนกรมสรรพสามิต 
1713

เว็บไซต์กรมสรรพสามิต
https://www.excise.go.th/

เพจ Facebook
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3

Email
krungtep3@excise.go.th

เว็บไซต์แจ้งเหตุกระท าผดิ
ของกรมสรรพสามิต
https://www.borsaeexcise.com/

เพจ Facebook
กรมสรรพสามิต

E-service Excise Smart Service Biz Portal

ช่องทางของ
กรมสรรพสามิต

ช่องทางของหน่วยงานอ่ืน

QR Code

ประเมินความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ

โซเชียลมีเดียแดชบอร์ด
กระทรวงการคลัง 

เว็บไซต์กรมสรรพสามิต
https://www.excise.go.th/

เพจ Facebook
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3

ChatBot
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง



ร้อยละของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกลุ่มเป้าหมาย

ระบบการให้บริการตามภารกจิหลักของส านักงาน

การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

ผู้ใช้บริการผ่าน E-Service

ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต

84%

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

82%

ยื่นแบบขอคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี

7% 30%

ระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ/ความพึงพอใจออนไลน์

จ านวนผู้ใช้บริการผ่านทาง “QR Code” 

ผู้ใช้บริการผ่าน Application : 
Excise Smart Service 

ผู้ใช้บริการผ่าน BizPortal

ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต

11%

320 คน

0.16%

0.08%

3,289 คน



BEST PRACTICE 2564  : เกณฑ์คุณภาพด้านสถานที่



BEST PRACTICE 2564  : เกณฑ์คุณภาพด้านสถานที่



BEST PRACTICE 2564  : เกณฑ์คุณภาพด้านสถานที่



BEST PRACTICE 2564  : เกณฑ์คุณภาพ ด้านบริการ



BEST PRACTICE 2564  : เกณฑ์คุณภาพ ด้านบุคลากร



BEST PRACTICE 2564  : เกณฑ์คุณภาพ ด้านเทคโนโลยี



BEST PRACTICE 2564  
ระดับทอง
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POST TEST

แบบทดสอบหลังการบรรยาย



เกณฑ์ท่ี ๑ ด้านกายภาพหลักเกณฑ์ในการพิจารณา




