
 
 

ประกาศคณะทํางานรางวัลนวัตกรรมเพชรสรรพสามิต (EXCISE INNOVATION AWARDS) 
เร่ือง ผลการตัดสินรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(7th EXCISE INNOVATION AWARDS 2017) 
-------------------------------- 

 

 ตามประกาศคณะทํางานรางวัลนวัตกรรมเพชรสรรพสามิต (EXCISE INNOVATION AWARDS) เร่ือง 
การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบประกาศ
คณะทํางานรางวัลนวัตกรรมเพชรสรรพสามิต (EXCISE INNOVATION AWARDS) (ฉบับที่ ๒) เร่ือง การประกวด
รางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะทํางานฯ ได้กําหนดให้มี
การจัดประกวดรางวัล “เพชรสรรพสามิต” คร้ังที่ ๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงและนําเสนอ
รูปแบบการใหบ้ริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นั้น 
 

บัดนี้ คณะทํางานรางวัลนวัตกรรมเพชรสรรพสามิตขอตัดสินผลการประกวดรางวัลที่หน่วยงาน บุคคล/
กลุ่มบุคคลต่างๆ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศฯ ข้างต้น ดังนี้ 

๑. ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
1.1 ประเภทหน่วยงานระดับสํานัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/สํานักงานเลขานุการกรม/สํานักงานสรรพสามิตภาค  

๑) ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต  
(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ชื่อผลงาน “การบริการติดตามเอกสารและสถานะของการ
คืน/ยกเว้นภาษีสรรพสามิต Status of Refund 
and Exemption Excise : SREEx” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ 

(๒.๑) ชื่อผลงาน “ใบเสร็จฉับไว ทันใจใน 1 วัน” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักบริหารการคลังและรายได้ 

(๒.๒) ชื่อผลงาน “ระบบบริหารจัดการข้อมูลราคาสินค้า (Excise Data 
Price Product Management Software)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
 

/(๓) รางวัลชมเชย... 
 
 



-๒- 
 
(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ รางวัล ได้แก่ 

(๓.๑) ชื่อผลงาน “ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
(๓.๒) ชื่อผลงาน “ฐานข้อมูลผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ที่ปฏิบัติผิดเง่ือนไขรถยนต์

คันแรก DFCB (Data Base of the First Car 
Policy Breach)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 
(๓.๓) ชื่อผลงาน “ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จสําหรับ

งานตรวจสอบภาษี (One Stop Data For Audit)” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 

(๓.๔) ชื่อผลงาน “New option service ระบบการขออนุญาตซื้อ
สุราสามทับผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 
๒) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการต่อยอด  

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล 
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ 
(๒.๑) ชื่อผลงาน “SMART Stamp System Episode 2” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
(๒.๒) ชื่อผลงาน “เคร่ืองตัดยาสูบ V.3” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 
 (๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ชื่อผลงาน “Ethanol Mobile Service” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.๒ ประเภทหน่วยงานระดับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  
๑) ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต  

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล 
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน “ระบบตรวจสถานที่ทําสุราชมชนแบบเบ็ดเสร็จ 

(Field inspection community spirits factory)” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําปาง 

 
/(๓) รางวัลชมเชย... 

 



-๓- 
 

(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ 
(๓.๑) ชื่อผลงาน “โปรแกรมระบบงานควบคุมตรวจสอบการผลิต  

การชําระภาษีสุรากลั่นชุมชน” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 

(๓.๒) ชื่อผลงาน “เลื่อนล้อต่อใบอนุญาต (The mobile service 
license)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 
๒) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการต่อยอด  

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล 
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล  
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน “Click Drink System #2” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 

๑.๓. ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล 
๑) ประเภทแนวคิด (Conceptual) 

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล  
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน “E - Finmate System ระบบจัดการการเบิกจ่ายเงิน” 
ผู้นําเสนอแนวคิด นางสาวประภัสสร เสนาพล 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   
(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ 

(๓.๑) ชื่อผลงาน “All Service Excise” 
ผู้นําเสนอแนวคิด  นางสาวไปรยา อาจเลิศ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
(๓.๒) ชื่อผลงาน “ไฮเปอร์ลิงค์ excel calendar” 

ผู้นําเสนอแนวคิด  1. นางจิราภรณ์ สุขศิริ  
    เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
2. นางสาวดารารัตน สงคราม  
    พนักงานประจําสํานักงาน 

 
๑.๔. รางวัลพิเศษ... 

 
 



-๔- 
 

๑.๔. รางวัลพิเศษด้านการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 
(๑) รางวัลดีเด่น ได้รับเงินสด 15,000 บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน “ใบเสร็จฉับไว ทันใจใน 1 วัน” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักบริหารการคลังและรายได้ 

(๒) รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ รางวัล ได้แก่  
(๒.๑) ชื่อผลงาน “SMART Stamp System Episode 2” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
(๒.๒) ชื่อผลงาน “เคร่ืองตัดยาสูบ V.3” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 
(๒.๓) ชื่อผลงาน “New option service ระบบการขออนุญาตซื้อ

สุราสามทับผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 

(๒.๔) ชื่อผลงาน “E - Finmate System ระบบจัดการการเบิกจ่ายเงิน” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   นางสาวประภัสสร เสนาพล 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   
 
๒. การมอบรางวัล 

ให้ผู้ได้รับรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารของกรมสรรพสามิต    
ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร 

 
 

            ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 (นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์) 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

ประธานคณะทํางานรางวัลนวัตกรรมเพชรสรรพสามิต 

(Excise Innovation Awards) 
 

 


