
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ชื่อสายงาน             เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สายงานนีค้ลมุถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร   
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายไดอ่ื้นของเทศบาล  ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจรบัแบบแสดง
รายการค ารอ้งหรือค าขอของผูเ้สีย ภาษีและค่าธรรมเนียม  รบัช าระเงิน  เขียนใบเสรจ็รบัเงิน  และลงบญัชี  
จดัท าทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรกัษาหลกัฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายไดอ่ื้น ๆ  ออก
หมายเรียกและหนงัสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บรกัษา  และน าสง่เงิน  เป็นตน้  และ
ปฏิบติังานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 
ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานนีม้ีชื่อและระดบัต าแหน่งดงันี ้
  เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2  ระดบั 2 

เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้3  ระดบั 3 
  เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้4  ระดบั 4  

เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้5  ระดบั 5 
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้6          ระดบั 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายไดอ่ื้นที่ค่อนขา้งยาก
ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัอย่างกวา้ง ๆ และปฏิบติั
หนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ค่อนขา้งยากเก่ียวกบัการพิจารณาแบบแสดงรายการ    ค ารอ้ง  ค าขอ 
ค าอทุธรณห์ลกัฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อประเมินภาษี  ตรวจแบบ
แสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ค านวณภาณี  ค่าปรบัเงินเพิ่ม  แจง้การผล
ประเมิน  ค าชีข้าดการอทุธรณช์ีแ้จงใหเ้หตผุลและเสนอความเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  เช่น  ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่    ภาษีป้าย    ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตควบคมุกิจการคา้    ค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตควบคมุการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม     ใบอนญุาตการท าน า้แข็งเพื่อการคา้   ค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตตัง้ตลาดเอกชน     และใชเ้ครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรกัษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมลู
ฝอย  ค่าธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกลู  ค่าธรรมเนียมควบคมุการก่อสรา้งอาคาร  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบั
ต าบล  ค่าปรบัผูล้ะเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัต าบล  ค่าอากรการฆ่าสตัว ์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว ์ 
ค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว ์ ค่ารบัจา้งฆ่าสตัว ์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์ ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่า
แผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบีย้เงินฝากกองทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  
ค่าจ าหน่วยเวชภณัฑ ์ ค ารอ้งต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นตน้  รบัเงิน
หรือควบคมุการรบัเงินโดยใกลช้ิด  ควบคมุหรือจดัท าทะเบียนต่าง ๆ เก็บรกัษาหรือคน้หาเอกสารหลกัและเรื่อง
ของผูเ้สียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้น  สอดส่องตรวจตราเรง่รดัภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
รายไดอ่ื้นคา้งช าระ  ควบคมุหรือด าเนินงานเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท ารายงานและปฏิบติัหนา้ที่
เก่ียวขอ้ง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนปุริญญาหรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้าง
บญัชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจดัการ การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร ์หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้

2. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.), หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างบญัชี  
พณิชยการ เลขานกุาร การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจดัการ การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร ์หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้
 
 



 
 
 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

1. มีความรูใ้นการจดัรายไดข้องเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
2. มีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  และ 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ที่ 
3. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า 
5. มีความสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานไม่สงูนกั  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้
หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกัน  รบัผิดชอบงาน
จดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายไดอ่ื้น ๆ โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่
จ  านวนหนึ่ง  หรือปฏิบติังานที่เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้น  ที่ยากพอควรภายใต้
การตรวจสอบและแนะน าบา้ง  และปฏิบติั 
หนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติงาน 
ปฏิบติังานที่ยากพอสมควรเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายไดอ่ื้น ๆ  

โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น พิจารณาค ารอ้ง  หรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ในการจดัเก็บภาษี
อากร  ซึ่งไดแ้ก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย  ค่าธรรมเนียม ใบอนญุาตควบคมุกิจการคา้  
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตควบคมุการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม  ใบอนญุาตการท าน า้แข็งเพื่อการคา้  
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตัง้ตลาดเอกชน  และใชเ้ครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรกัษาโรค  ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมลูฝอย   ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกลู  ค่าธรรมเนียมควบคมุการก่อสรา้งอาคาร  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ตามขอ้บงัคบัต าบล ค่าปรบัผูล้ะเมิดกฎหมายและบงัคบัต าบล ค่าอากรการฆ่าสตัว ์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว ์ 
ค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว ์ ค่ารบัจา้งฆ่าสตัว ์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์ ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่า
แผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบีย้เงินฝากกองทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  
ค่าจ าหน่วยเวชภณัฑ ์ ค ารอ้งต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นตน้  รบัเงิน
หรือควบคมุการรบัเงินโดยใกลช้ิด  ควบคมุหรือจดัท าทะเบียนต่าง ๆ    เก็บรกัษาหรือคน้หาเอกสารหลกัและ
เรื่องของผูเ้สียภาษีอากร   ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้น  สอดส่องตรวจตราเรง่รดัภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และรายไดอ่ื้นคา้งช าระ  ควบคมุหรือด าเนินงานเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท ารายงานและปฏิบติัหนา้ที่ที่
เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะหวัหนา้หมวดงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัท าหนา้ที่
ติดต่อประสานงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  และใหค้ าปรกึษาแนะน าและแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานใน
หน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 
 



 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2  และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 
2  หรือที่ ก.อบต.  เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบังานจดัเก็บรายได ้ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  1  ปี  ก าหนดเวลา  2 ปี  ใหเ้พิ่มเป็น 3 ปี  ส าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบั
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 ขอ้ 1 
 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2  แลว้ 
จะตอ้ง 

1. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัในดา้นการเงิน  เศรษฐกิจและสงัคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มลู  วิเคราะหแ์ละสรุปเหตผุล 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะผูช้่วยหวัหนา้แผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานสงู  
หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบได้
ระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายไดอ่ื้น ๆ โดยควบคมุและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนหนึ่ง หรือปฏิบติังานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม
และรายไดอ่ื้นที่ค่อนขา้งยากโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการก ากบัตรวจสอบหรือภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้งและ
ปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ค่อนขา้งยากมากหรือรบัผิดชอบสงูเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  
และรายไดอ่ื้น  โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น  ควบคมุการรกัษาทรพัยส์ิน  เก็บรกัษา
และน าสง่เงิน  งานอทุธรณ ์ งานบญัชีภาษีคงคา้ง  งานลงบญัชีและทะเบียน  งานการตรวจสอบและเรง่รดั  
งานจดัท ารายงานภาษีอากรที่เก็บได ้ เป็นตน้  พิจารณาค ารอ้ง  ค าขอหรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาในการ
จดัเก็บภาษีอากร  เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคมุ
กิจการคา้  ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตควบคมุการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม  ใบอนญุาตการท าน า้แข็งเพื่อการคา้  
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตัง้ตลาดเอกชน   ค่าธรรมเนียมตรวจรกัษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย  
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกลู  ค่าธรรมเนียมควบคมุการก่อสรา้งอาคาร  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ตามบงัคบัต าบล 
ค่าปรบัผูล้ะเมิดกฎหมายและบงัคบัต าบล บงัคบัต าบล ค่าอากรการฆ่าสตัว ์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว ์ 
ค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว ์ ค่ารบัจา้งฆ่าสตัว ์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์ ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่า
แผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบีย้เงินฝากกองทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  
ค่าจ าหน่วยเวชภณัฑ ์ ค ารอ้งต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นตน้  รบัเงิน
หรือควบคมุการรบัเงินโดยใกลช้ิด  ควบคมุหรือจดัท าทะเบียนต่าง ๆ เก็บรกัษาหรือคน้หาเอกสารหลกัและเรื่อง
ของผูเ้สียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้น  สอดส่องตรวจตราเรง่รดัภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
รายไดอ่ื้นคา้งช าระ  ควบคมุหรือด าเนินงานเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท ารายงานและปฏิบติัหนา้ที่
เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานนอกจากอาจปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้     ยงัท า
หนา้ที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน าปรบัปรุงแกไ้ข
ติดตามประเมินผล  และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 



 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                        1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 และไดด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบั 3  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัเก็บรายได ้ หรือ
งานอื่นที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 
                        2.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 และ ไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่า
กว่าระดบั 2หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัเก็บรายได ้ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี  ใหเ้พิ่มเป็น  5 ปี  ส  าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะ
ส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 ขอ้ 1 
 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้3  แลว้ 
จะตอ้ง 

1. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัในดา้นการเงิน  เศรษฐกิจและสงัคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มลู  วิเคราะหแ์ละสรุปเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชื่อต าแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก    ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและ
คณุภาพของงานสงูมาก  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกบั
หวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก  รบัผิดชอบงานจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายไดอ่ื้น ๆ โดยควบคมุ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนหนึ่ง 
และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงาน 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเก่ียวกบัการควบคมุการจดัเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้น ๆ โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  งานควบคมุ การรบั  
เก็บรกัษา    และน าสง่เงิน  งานตรวจรายงานต่าง ๆ งานอทุธรณ ์ งานบญัชีภาษีคงคา้ง  งานรายงานภาษีอากร
ที่จดัเก็บรายได ้ งานพิจารณาค ารอ้ง  ค าขอ  หรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ใหค้วามเห็นและวินิจฉยัสั่งการในเรื่องที่ไดร้บั
มอบหมาย  ฝึกอบรมและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ที่และ  
                        ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้ยงัท าหนา้ที่ติดต่อ
ประสานงาน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตามประเมินผล
และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                        1.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 และไดด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบั 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบังานการจดัเก็บรายได ้ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 
                        2.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่า
กว่าระดบั 3  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปีโดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบังานการจดัเก็บ
รายได ้ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้4 แลว้ จะตอ้ง 

1. มีความรูค้วามสามารถเขา้ใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล 
2. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 



3. มีความรูค้วามสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์
 
 
ชื่อต าแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก    ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและ 
คณุภาพของงานสงูมาก  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและ
คณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานจดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายไดอ่ื้น ๆ โดย
ควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวน 
พอสมควร  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเก่ียวกบัการควบคมุการจดัเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้น ๆ โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  งานควบคมุการรบั  
เก็บรกัษา    และน าสง่เงิน  งานตรวจรายงานต่าง ๆ งานอทุธรณ ์ งานบญัชีภาษีคงคา้ง  งานรายงานภาษีอากร
ที่จดัเก็บรายได ้ งานพิจารณาค ารอ้ง  ค าขอ  หรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ใหค้วามเห็นและวินิจฉยัสั่งการในเรื่องที่ไดร้บั
มอบหมาย  ฝึกอบรมและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ที่และ 
                         ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้ยงัท าหนา้ที่ติดต่อ
ประสานงาน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตามประเมินผล 
และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ 
ไดร้บัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 ไดด้  ารงต าแหน่งในระดบั  

5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบังานการจดัเก็บรายได ้ หรือ
งานอื่นที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2 ไดด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ระดบั 4  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบังานการจดัเก็บรายได ้ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้4 แลว้ จะตอ้ง 

1. มีความรูค้วามสามารถเขา้ใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล 



2. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
3. มีความรุค้วามสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์

 
 
 
 


