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ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 6 
 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 6   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1. น านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตมาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงาน

สรรพสามิตพื้นท่ีโดยก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินการ รวมถึงการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ การป้องกัน
และปราบปราม การวิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และส านักงานสรรพสามิต
พื้นท่ีสาขา 

2. เร่งรัด/บูรณาการ ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และปราบปราม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนด 

3. ให้การส่งเสริม แนะน า และสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการ ทางกฎหมาย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนวัตกรรม แก่ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

4. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามแก่ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีสาขา 

5. สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท้ังทางด้าน  Hardware Software Network และการเขียนโปรแกรม 
Software เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของข้อมูล ก าหนดรหัส ก าหนดมาตรฐานและจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) 

6. สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แนะน า การก าหนดราคาขายปลีกแนะน า  (Suggested Retail Price) ให้กับส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

7. ก ากับดูแลการน าเข้าและส่งออก การผลิตและจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ท่ีมีการยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี ลดหย่อน
ภาษี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
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8. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี และเป็นศูนย์กลางตรวจสอบวิเคราะห์บริหารระบบ GFMISงบประมาณ พัสดุ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะของส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

9. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจ (Big data) และประมวลผลการจัดเก็บภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บของส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

10. การป้องกันและปราบปราม การตรวจสอบภาษีเชิงลึกตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และประเมินเรียกเก็บภาษี รวมถึงการวิเคราะห์ตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน า 

11. สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี ให้สามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการช าระภาษีได้อย่างถูกต้องของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้น าเข้า เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

12. สนับสนุน ก ากับดูแล ด าเนินการเกี่ยวกับการรับช าระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture)  QR Code ฯลฯ 
13. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับส านักงานสรรพสามิตพื้ นท่ี

และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ 
14. การตรวจสอบภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการและการตรวจสอบตามหนังสือเรียกส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมภายในพื้นท่ี

รับผิดชอบของภาค 
15. ตอบข้อหารือทางภาษีสรรพสามิตเฉพาะท่ีกรมสรรพสามิตได้วินิจฉัยปัญหา ตีความและวางแนวปฏิบัติไว้แล้วให้แก่ส านักงานสรรพสามิต

พื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ 
16. ประสานงาน/ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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กำรแบ่งงำนภำยใน  
 
  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนอ านวยการ 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
- ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 

   2. ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       - ฝ่ายสารสนเทศและบริการ 
       - ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 
   3. ส่วนบริหำรกำรจัดเก็บภำษี 
       - ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี 
       - ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
   4. ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม 
       - ฝ่ายตรวจสอบภาษี 
       - ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 
   5. ส่วนกฎหมำย 
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1. ส่วนอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
-  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในส านักงานสรรพสามิตภาค  ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ 
-  ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ  และพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี

และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังการตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุ แสตมป์ และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ 
-  จัดท าแผนงาน  โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานสรรพสามิตภาค รวมท้ังงานติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล

และรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ  
-  ติดตาม ดูแล  เร่งรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในส่วนของงานจัดการส านักงาน งานบริหารสินทรัพย์ 

และบริหารงานบุคคลของส านักงานสรรพสามิตภาค/พื้นท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบ รวมท้ังศึกษา วิเคราะห์ น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล 

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบการปฏิบัติการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และเป็นศูนย์ปฏิบัติการใน 
ระดับภาค เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
    -  การก ากับ ดูแล ด าเนินการเกี่ยวกับการรับช าระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) QR Code ฯลฯ 

-  ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค เสนอ
กรมสรรพสามิต 

-  เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีของส านักงานสรรพสามิตภาค 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับและน าส่งงานรายได้ Interface GFMIS ของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิต 

พื้นท่ีสาขา ให้ถูกต้องกับระบบงานรายได้ของกรมสรรพสามิต เพ่ือให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง 
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-  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดท ารายงานการประชุมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
-  ประสานงาน และให้บริการท่ัวไปในงานท่ีเกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในหน้าท่ีของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนอ ำนวยกำร  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้ 
1.  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

-  ปฏิบัติงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
-  การจัดท าแผนงาน/โครงการด้านงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในส านักงานสรรพสามิตภาค  ประสาน

การวางแผนงบประมาณรายจ่ายของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีกับกรมสรรพสามิตให้เหมาะสมเป็นไปตามแผนงานหรือภารกิจท่ีก าหนด และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต  พร้อมติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงาน
พัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพ่ือประมวลสรุปในภาพรวมของส านักงานสรรพสามิตภาคก่อนน าเสนอรายงาน 

-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ภายในส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี
ในความรับผิดชอบตามระเบียบ หรือตามท่ีได้รับมอบอ านาจจากกรมสรรพสามิต เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การอนุมัติการ
จ่ายเงินยืมราชการ เงินยืมทดรองราชการ  เงินยืมเงินนอกงบประมาณของส านักงานสรรพสามิตภาค  ฯลฯ  รวมท้ังตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุครุภัณฑ์  
ตรวจแสตมป์สรรพสามิตคงเหลือ และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ  

-  ก ากับ ดูแลการประชุม ประมวลผลการประชุม สรุปมติท่ีประชุม และติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นท่ี
สรรพสามิตพื้นท่ีสาขาหรือส่วนงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ก ากับ ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินทุกประเภทของส านักงานสรรพสามิตภาคและพื้นท่ีให้เป็นไปโดยเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 
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-  ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค เสนอ
กรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบการปฏิบัติการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และเป็นศูนย์ปฏิบัติการใน 
ระดับภาค เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
    -  การก ากับ ดูแล ด าเนินการเกี่ยวกับการรับช าระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) QR Code ฯลฯ 

-  ให้ค าแนะน าและปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานทางงบประมาณ บัญชี 
การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ แก่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นท่ีสาขา 

-  เป็นศูนย์ข้อมูล  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของส านักงานสรรพสามิตภาค 
-  ควบคุม ดูแลด้านสาธารณูปโภค อาคารส านักงาน และยานพาหนะต่างๆ ของส านักงานสรรพสามิตภาคให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับและน าส่งงานรายได้ Interface GFMIS ของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิต 

พื้นท่ีสาขา ให้ถูกต้องกับระบบงานรายได้ของกรมสรรพสามิต เพ่ือให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง 
-  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ประสานงาน และให้บริการท่ัวไปในงานท่ีเกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี 

และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกรมสรรพสามิตได้มอบหมายในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
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  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
-  การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง จ้าง เลิกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  
-  ด าเนินการเร่ืองการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูง

ขึ้นตามท่ีกรมมอบอ านาจ 
-  การพิจารณาปรับปรุงตัวบุคคลของข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เหมาะสม เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา 
-  การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตด้านการบริหารงานบุคคลกรณีต่าง ๆ   เช่น การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เดินทางไป 
-  ปฏิบัติราชการนอกพื้นท่ี และปฏิบัติราชการนอกเวลาท าการปกติ การลางาน การยืมตัวช่วยราชการ และการขอรับทุนการศึกษา ฯลฯ 
-  การเสนอเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
-  การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน /ปฏิบัติราชการแทน  
-  ด าเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการในหน่วยงานของส านักงานสรรพสามิตภาค 

  -  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและการขอรับบ าเหน็จลูกจ้าง   
-  การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง 
-  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับ-คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต 
   -  ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539  

-  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล/แผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรมสรรพสามิต 
-  วางแผน/วิเคราะห์หาสิ่งจูงใจด้านสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว้ 
-  วางแผนเพื่อจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
-  วางแผน ด าเนินการจัดท าและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในให้มี

มาตรฐาน  
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   ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

-  จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และด าเนินการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ในหลักสูตรท่ีพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจ าเป็น และสามารถตอบสนองกับภารกิจ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

-  ด าเนินการพิจารณาบุคคลให้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ในหน่วยงานพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค
และพิจารณาการให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม 
   2) ให้ค าแนะน า และปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี รวมท้ัง
ติดต่อประสานงานและให้บริการท่ัวไปในงานท่ีเกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก  

3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
    4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. สว่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ   มีหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ ดังนี ้

- เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส านักงาน 
สรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี โดยด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
การปกครองของจังหวัดและอ าเภอภายในภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ข้อมูลปริมาณการผลิต และจ าหน่ายสินค้า และบริการท่ีกรม
สรรพสามิตจัดเก็บ ข้อมูลการช าระภาษีแยกตามประเภทสินค้า แยกตามส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และภาพรวมของส านักงานสรรพสามิตภาค ข้อมูล
การจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ข้อมูลการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ข้อมู ล
สถิติคดีและประวัติกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น เพ่ือมาด าเนินการจัดท า Big Data Analytics   
   - ประมวลผลข้อมูลส าหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและบุคคลท่ัวไป เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร  EIS / 
MIS / DSS หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Real –Time) 

- ก ากับ ดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าระบบข่าวสารสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของ 
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ส านักงานสรรพสามิตภาคและพื้นท่ีในความรับผิดชอบ ให้แก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลท่ัวไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น                      ทาง 
Website, Intranet, line, Facebook, Cloud  การจัดท าจุลสารสามิตภาค จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี แผ่นพับ วารสาร        เป็นต้น 

- ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท้ังทางด้าน Hardware Software Network และการเขียนโปรแกรม Software เพ่ือน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
     - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง(ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
     - จัดท าแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     - การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
      - ประสานงานกับหน่วยงานภายในส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
สรรพสามิตหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน   ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     - ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา หรือฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การออกแบบระบบงาน การ
เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงาน และติดตั้งระบบงานท่ีพัฒนาโดยกรมสรรพสามิตหรื อส านักงานสรรพสามิตภาคแก่หน่วยงานใน
พื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค    
      - วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของข้อมูล ก าหนดรหัส ก าหนดมาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ไว้อย่างมีระบบ
ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) 
      - ควบคุม ก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาแฟ้มข้อมูล รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและระบบฐานข้อมูล  
ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานของหน่วยงานภายในความรับผิดชอบ 
     - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มีการแบ่งงานภายในออกเป็น  2  ฝา่ย  ดังนี ้

1 ฝ่ำยสำรสนเทศและบริกำร   มหีนา้ที่ความรบัผิดชอบ ดงันี ้

 - เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส านักงาน 
สรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี โดยด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
การปกครองของจังหวัดและอ าเภอภายในภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ข้อมูลปริมาณการผลิต และจ าหน่ายสินค้า และบริการท่ีกรม
สรรพสามิตจัดเก็บ ข้อมูลการช าระภาษีแยกตามประเภทสินค้า แยกตามส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และภาพรวมของส านักงานสรรพสามิตภาค ข้อมูล
การจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ข้อมูลการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ข้อมู ล
สถิติคดีและประวัติกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น เพ่ือมาด าเนินการจัดท า Big Data Analytics   
   - ประมวลผลข้อมูลส าหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและบุคคลท่ัวไป เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร  EIS / 
MIS / DSS หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Real –Time)   

-  ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาโครงการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของกรมสรรพสามิต  และ 
หน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค 

-  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้   
- จัดท าแผนงาน/โครงการ หรือวิธีการต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบข้อมูล/ 

ข่าวสารส าหรับการปฏิบัติงานและบริการเผยแพร่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานของกรม ภาค เช่น จัดท าศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ ( e-Learning) 
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คู่มือการจัดเก็บภาษี การปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย การตรวจสอ บภาษี การตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
  - ก ากับ ดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าระบบข่าวสารสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของส านักงาน
สรรพสามิตภาคและพื้นท่ีในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลท่ัวไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง Website, Intranet, line, 
Facebook, Cloud  การจัดท าจุลสารสามิตภาค จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี แผ่นพับ วารสาร เป็นต้น 
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  -  ร่วมพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมี การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  -  ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
           -  ให้ค าแนะน า และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  
 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 2.  ฝ่ำยพัฒนำระบบงำน   มีหน้าที่ความรับผดิชอบ ดงันี้ 
 

- ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท้ังทางด้าน Hardware Software Network และการเขียนโปรแกรม Software เพ่ือน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
   -  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ถึงความตอ้งการ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานสรรพสามิตภาค และหน่วยงานในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน 
    - จัดท าแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม  
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
   -  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต และหน่วยงานอื่น   
      -  ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานภายในพ้ืนที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบดูแล 
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ แฟ้มข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

-  การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือส านักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น  เช่น  
ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต  ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS  ระบบงานสารสนเทศหลักกรมสรรพสามิต ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารกรมสรรพสามิต (BI) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระบบเครือข่าย LAN ของส านักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ  รวมทั้งการติดตามผล/
ตรวจสอบแก้ไข/การรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมถึงด้าน   Hardware 
Software การจัดการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่ส านักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
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  -  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ (e-Learning)  พัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ  Intranet  ของส านักงานสรรพสามิตภาคเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
เกิดความสะดวกรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้เครือ่งคอมพิวเตอร ์การใช้ระบบงาน ตลอดจนจัดท าคู่มือ
ระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
   -  วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของข้อมูล ก าหนดรหัส ก าหนดมาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ไว้อย่างมีระบบใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
    -  ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผ่าน VDO conference ระหว่างกรมสรรพสามิตกับส านักงานสรรพสามิตภาค 
   -  ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล 
   -  วิเคราะห์ความเสี่ยง ด าเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความสูญเสี ยหรือมิให้เกิดความ
เสียหายที่จะมีขึ้นต่อคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานต่าง ๆ ของส านักงานสรรพสามิต ในเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ   
  -  ให้ค าแนะน า และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ส่วนบริหำรกำรจัดเก็บภำษี   มีหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ ดังนี ้

- การก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพสามิตภาค ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีในความรับผิดชอบ เพื่อ
วางแนวทางในการบริหารการจดัเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
  - ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และก ากับ ดูแล วิเคราะห์
ข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน
แก่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 
    - พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคตามท่ีกรมสรรพสามิตได้มอบอ านาจให้แก่
ส านักงานสรรพสามิตภาคมีอ านาจในการอนุญาตและอนุมัติ 
  - เร่งรัด ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของส านักงานสรรพสามิตภาคและพื้นท่ีในความรับผิดชอบเพ่ือให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของส านักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต 
     - ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบการช าระภาษี การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการในพื้นท่ี ท่ีรับผิดชอบให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
     - พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 
    - ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและลักษณะผู้เสียภาษี รวมถึงประเด็นความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการใช้
เครื่องมือบริหารการจัดเก็บภาษีตามระดับความเสี่ยงและพฤติกรรมของผู้เสียภาษีในกลุ่มธุรกิจนั้น รวมท้ัง ข้อมูลส าหรับสินค้าและบริการท่ีกรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษีท่ีอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด   
     - พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่น Tax map  
     - ก ากับดูแลสินค้าน าเข้าและส่งออกตามแนวชายแดนท่ีอยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต 
     - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แนะน า การก าหนดราคาขายปลีกแนะน า (Suggested Retail Price) ให้กับส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีสาขาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค    
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     - ติดตาม  ก ากับ ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าและส่งออกสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ท่ีมีการยกเว้นภาษี ลดอัตรา
ภาษี ลดหย่อนภาษี 
    - ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน
ในขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับบริการ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 

- ออกตรวจติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการและการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) ของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ   
  - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  - ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนบริหำรกำรจัดเก็บภำษี มีการแบ่งงานภายในออกเป็น   2  ฝ่าย  ดังนี้     
  1.  ฝ่ำยวำงแผนและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  การก าหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพสามิตภาค ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีใน ความ
รับผิดชอบ เพ่ือวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  

-  จัดท าประมาณการภาษี/เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการ ของส านักงานสรรพสามิตภาค และพื้นท่ีในความ
รับผิดชอบ เสนอกรมสรรพสามิต  

-  จัดท าแผนงาน/โครงการและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  ของส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีในความรับผิดชอบ เช่น แผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ์ แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
แผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการท่ี ก.พ.ร. ก าหนด  นโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 
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  -  พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค ตามท่ีกรมสรรพสามิตได้มอบอ านาจให้แก่
ส านักงานสรรพสามิตภาคมีอ านาจในการอนุญาตและอนุมัติ          

-  ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และพิจารณาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บภาษี ให้กับหน่วยงานในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและลักษณะผู้เสียภาษี รวมถึงประเด็นความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ 
เป้าหมายในการใช้เครื่องมือบริหารการจัดเก็บภาษีตามระดับความเสี่ยงและพฤติกรรมของผู้เสียภาษีในกลุ่มธุรกิจนั้น รวมท้ัง ข้อมูลส าหรับสินค้าและ
บริการท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีท่ีอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี 
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด   
      - พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่น Tax map  
      - ก ากับดูแลสินค้าน าเข้าและส่งออกตามแนวชายแดนท่ีอยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต 

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แนะน า การก าหนดราคาขายปลีกแนะน า (Suggested Retail Price) ให้กับส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค    

- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับบริการ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 

-  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  2.  ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
-  เร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของส านักงานสรรพสามิตภาคและพื้นท่ีในความรับผิดชอบให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด และก ากับผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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-  ติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายได้ของแต่ละพื้นท่ี รวมท้ัง
วิเคราะห์หาสาเหตุ กรณีท่ีท าให้ภาษีสรรพสามิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

- ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบการช าระภาษี การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ผู้ประกอบ 
อุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในพื้นท่ี ท่ีรบัผิดชอบให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

-  ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของส านักงานสรรพสามิตภาค และพื้นท่ีในความ
รับผิดชอบ เช่น แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ์ แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบั ติงาน แผนการบริหาร
ความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการท่ี ก.พ .ร. 
ก าหนด  นโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการ ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนงาน ให้เหมาะสม กับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 

- ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าและส่งออกสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ท่ีมี 
การยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี ลดหย่อนภาษี 

- ออกตรวจติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการและการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ 
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาในความ
รับผิดชอบ   

-  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. สว่นตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม   มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ดงันี้ 

   - ตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
   - ด าเนินการด้านการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดอันเป็นความผิดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
และการควบคุมของกรมสรรพสามิต 
   - วิเคราะห์เสนอข้อมูล วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานด้านการตรวจสอบภาษี การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต 
   - ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี ให้สามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการช าระภาษีได้อย่างถูกต้องของผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้น าเข้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
   - เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค 
   - ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปราบปรามและแผนตรวจสอบภาษีของส านักงานสรรพสามิต
พื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบ 
   - ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานท่ีเก็บสินค้าเพ่ือรอการส่งออก หรือน าเข้า 
   - ควบคุม ตรวจสอบสินค้าและบริการ ตลอดจนแนะน าร้านจ าหน่ายสินค้าและสถานบริการท่ีอยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต 
   - ควบคมุ และตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าท่ีอยู่ในก ากับดูแลของกรมสรรพสามิตที่น าเข้าและส่งออกตามแนวชายแดน     
   - ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบแก่หน่วยงานส านักงานสรรพสามิตภาค พื้นท่ีและ
พื้นท่ีสาขา 
   - ประมวลสารบบผู้กระท าผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต และระบบตรวจสอบภาษีสรรพสามิตของหน่วยงานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตภาค 
   - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   - บูรณาการ/ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
   - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2  ฝ่าย  ดังนี้ 
  1. ฝ่ำยตรวจสอบภำษี    มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ก าหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภาษี     
-  ตรวจสอบภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี ประเมินเรียกเก็บภาษีพร้อมเบ้ีย

ปรับและเงินเพิ่มตามแผนการตรวจสอบภาษีประจ าปี และจากกรณีท่ีมีเหตุน่าสงสัยว่าจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีตามข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ และการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
                -  ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงานหรือสถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานท่ีเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออก หรือน าเข้า 

-  เสนอแนะให้ข้อมูลแก่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด และการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 

- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี ให้สามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการช าระภาษีได้อย่างถูกต้องของ                      
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้น าเข้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  -  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบแก่หน่วยงานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตภาค 
                   -  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
       -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
      -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  2. ฝ่ำยป้องกันและปรำบปรำม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ก าหนดแผนปฏิบัติงาน และมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการกระท าความผิดต่อกฎหมายในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรม
สรรพสามิต  

-  วิเคราะห์เสนอข้อมูล วิธีการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
-  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกัน และปราบปรามของส านักงานสรรพสามิต

พื้นท่ีในเขตท้องท่ีท่ีรับผิดชอบ  
     - ควบคุม ตรวจสอบสินค้าและบริการ ตลอดจนแนะน าร้านจ าหน่ายสินค้าและสถานบริการท่ีอยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต 
     - ควบคุม และตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าท่ีอยู่ในก ากับดูแลของกรมสรรพสามิตที่น าเข้าและส่งออกตามแนวชายแดน     

   -  ตรวจโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานท่ีเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออก หรือน าเข้า 
  -  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามแก่หน่วยงานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค 

 -  ประมวลสาระบบผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
    -  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบแก่หน่วยงานส านักงานสรรพสามิต

ภาค พื้นท่ี และพื้นที่สาขา 
                 -  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
    -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก       
      -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. สว่นกฎหมำย   มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ดงันี้ 

   - ด าเนินการด้านกฎหมายต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค 
   - พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับค าอุทธรณ์การประเมินภาษี ค าวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษี 
   - พิจารณาค าขอทุเลาการช าระภาษี 
   - เร่งรัดการบังคับช าระภาษีค้าง 
   - จัดท าระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ และสัญญาต่าง ๆ และเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ ข้อบังคับและสัญญา
ต่าง ๆ 
    - งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และงาน
สืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต       
   - ด าเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามท่ีกรมสรรพสามิต
มอบหมาย 
    - ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ แก่ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและพื้นท่ีสาขาในความ
รับผิดชอบ 
    - การตรวจสอบ แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค 
    - ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติท าลาย ขายทอดตลาดและการก าหนดราคาขั้นต่ าในการขายทอดตลาดของกลาง 
    - ด าเนินการเกี่ยวกับด้านคดีท้ังในทางอาญาและทางแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีทางปกครอง 
    - พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง ตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต 
    - ด าเนินการเกี่ยวกับการส่ังปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา 
    - ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะในการก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านคดี ติดตามค าพิพากษาท่ีศาลตัดสินเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิด
มาตรฐานการด าเนินคดี 
    - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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    - เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีของส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ี 
     - ก ากับ ดูแลการด าเนินคดีกรณีการเรียกเงินคืน การผ่อนช าระเงิน ตลอดจนการด าเนินคดีทางแพ่งและคดีอาญา การท าสัญญาประนีประนอมตาม
โครงการรถยนต์คันแรกของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
    - ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
 
 
 
 


