
 
 

  ประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง  ผลการตัดสนิการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. ๒๕๖2 

(9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019) 
-------------------------------- 

 
 ตามประกาศคณะกรรมการขบัเคล่ือนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร-เรื่อง การประกวด
รางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๒ (9th-EXCISE-INNOVATION-AWARDS-2019) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการจัดประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่  ๙ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(9th-EXCISE-INNOVATION-AWARDS-2019) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือเป็นการส่งเสริม กระตุ้นและ 
สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา -ปรับปรุงและ
น าเสนอรูปแบบการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นั้น 
 

บัดนี้  คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอตัดสิน 
ผลการประกวดรางวัลที่หน่วยงาน และคณะบุคคลได้ส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศข้างต้น ดังนี้ 

๑. ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 
๑.๑ ประเภทหน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/กอง/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงาน

สรรพสามิตภาค 
๑) ประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 

 ๑.๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน ระบบบริ ห ารจั ดการสิ นทรั พย์ -(BSS-ASSET 

Management System) 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักบริหารการคลังและรายได้ 

 ๑.๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ 
(๑) ชื่อผลงาน CoNAN : Control of Income Accurate Intime 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(๒) ชื่อผลงาน Solvent-Online-(ระบบควบ คุ มสารสน เท ศ

สารละลายไฮโดรคาร์บอน) 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

  
 
 
 
 

/๑.๓) รางวัลชมเชย... 
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๑.๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน 4 รางวัล ได้แก ่
(๑) ชื่อผลงาน มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพ่ือลดผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักแผนภาษ ี

(๒) ชื่อผลงาน ระบบติดตามสถานะการอุทธรณ์การประเมินภาษี
สรรพสามิตทางอิเล็กทรอนิกส์ (Excise Tax Appeal 
Tracking System : ETA Tracking) 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักกฎหมาย 
(๓) ชื่อผลงาน ระบบตรวจโรงงานสุราชุมชน : check-the factory 

 : CF@c) 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

(4) ชื่อผลงาน F&V Zero Tax  เครื่องดื่มภาษีศูนย์ 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 

๒) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการต่อยอด 
ไม่มีผลงานส่งเข้าประกวด 

 
๑.๒ ประเภทหน่วยงานระดับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

๑) ประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 
๑.๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รบัโล่เกียรติยศ พร้อมเงนิสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ รางวัล 

ชื่อผลงาน Tobacco-Tax-Control (ระบบควบคุมบริหาร
จัดเกบ็ภาษียาสูบ ประเภทยาเส้น) 

หนว่ยงานที่เสนอผลงาน ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่เพชรบูรณ์ 
๑.๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกยีรตยิศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่  

(๑) ชื่อผลงาน EXCISE STATUS MAP 
หนว่ยงานที่เสนอผลงาน ส านักงานสรรพสามติพ้ืนทีห่นองบวัล าภ ู

(๒) ชื่อผลงาน ระบบยื่นแบบค าขอคืนภาษสีินค้ารถยนต์ส่งออก
นอกราชอาณาจกัร 

หนว่ยงานที่เสนอผลงาน ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 4 
๑.๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน 3 รางวัล ได้แก ่  

(๑) ชื่อผลงาน หุ่ น ย น ต์ ป ร ะ ทั บ ต ร าแ ส ต ม ป์  ( iot-stamp 
stamping robot) 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 
(๒) ชื่อผลงาน โปรแกรมค านวณค่าปรับอัจฉริยะ-Smart Payment-

Calculation Program 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จันทบุรี 

 
 

/(๓) ชื่อผลงาน... 
 



-๓- 
 

(๓) ชื่อผลงาน We Love We Care 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แพร่ 

 ๒) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการต่อยอด 
  2.1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ รางวัล 

     ชื่อผลงาน ระบบบันทึกบัญชีและส่งงบเดือนยาเส้นออนไลน์  
(SMART Click Accounting Tobacco) 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่น่าน 
 

๑.๓ ประเภทคณะบุคคล 
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ รางวัล  

ชื่อผลงาน Intelligent-Checking-(IC) การตรวจสอบอัจฉริยะ 
ผู้น าเสนอแนวคิด 1. นางสาวชนิดาพร  รัตนวิชัย 

2. นางนวลชล  มีชูเวท 
3. นางสาวปริชาติ  จินตนา 

๒) รางวัลรองชนะเลิศ  
 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ 
(๑) ชื่อผลงาน Excise LP Con-next 
ผู้น าเสนอแนวคิด 1. นายวรวุธ  มายาง 

2. นายกิตติพงษ์  สารพงษ์ 
3. นายจิณรวัตร์  แก้วกาศ 
4. นางสาวกานดา  เครือสาร 

(2) ชื่อผลงาน ระบบการขอรับเงินคืนส าหรับผู้เสียภาษีโดยไม่มี
หน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ผู้น าเสนอแนวคิด 1. นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล 
2. นางสาววัณณฉัตร  บุญหลง 
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เหลืองอร่าม 

(3) ชื่อผลงาน 
 

กระบวนการติดตามสถานะการส่งออก (Tracking-
Status-of Export System) 

ผู้น าเสนอแนวคิด 1) นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล   
2) นางสุภาพร  วัฒนเจริญ 
3) นางสาวพูนศรี  ภู่เอี่ยม 
4) นางสาวพักตร์สุดา  จันทร์สุวรรณ 
5) นางสาวอรปภา  วรรณทอง 

 
 

/1.4 รางวัลพิเศษ... 
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๑.๔ รางวัลพิเศษด้านการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 
๑) รางวัลดีเด่น ได้รับเงินสด 15,000 บาท จ านวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน EXCISE STATUS MAP 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามติพ้ืนทีห่นองบวัล าภ ู

 
๒) รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท จ านวน 2 รางวัล ได้แก่  

(๑) ชื่อผลงาน CoNAN : Control of Income Accurate Intime 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(๒) ชื่อผลงาน Tobacco-Tax-Control-(ระบบควบคุมบริหารจัดเก็บ
ภาษียาสูบ ประเภทยาเส้น) 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่เพชรบูรณ์ 
 

๒. การมอบรางวัล 
ผูไ้ด้รับรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 พ.ศ. ๒๕๖2 ได้รับรางวัลจากผู้บริหารของกรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒๕๖2 ณ โรงแรมสวิสโซเทลบางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร 
 

 

            ประกาศ ณ วันที ่ 30  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

             
     (ลงชื่อ)           

(นายวรวรรธน์ ภญิโญ) 
รองอธิบดี ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 

 




