
 
 

ประกาศคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต  
เร่ือง  ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(6th Excise Innovation Awards-2016) 
-------------------------------- 

 
 ตามประกาศคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต 
เร่ือง การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (6th Excise Innovation Awards-2016)  
ลงวันที่ 7 มีนาคม ๒๕๕9 คณะทํางานฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประกวดรางวัล “เพชรสรรพสามิต” คร้ังที่ ๖ ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
กรมสรรพสามิต เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์    
ต่อประชาชน นั้น 
 

บัดนี้ คณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตขอตัดสิน 
ผลการประกวดรางวัลที่หน่วยงาน บุคคล/กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศ ฯ ข้างต้น ดังนี้ 

๑. ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๑ ประเภทหน่วยงานระดับสํานัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/สํานักงานเลขานกุารกรม/สํานักงานสรรพสามิตภาค  

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

ชื่อผลงาน “Tracking & Control Beer System” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ 

 (๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

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

เบียร์ (Innovative Inkjet code secret and 
determine the tax base beer)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 

/(๓.๒) ชื่อผลงาน... 
 



 
-๒- 

 
(๓.๒) ชื่อผลงาน “มิติใหม่การบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ

แบบรวมศูนย์  เพื่ อการบริหารจัด เ ก็บภาษี
สรรพสามิต (Innovation Data Consolidation 
for Excise Tax) 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก 

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน “ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ตาม

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2      

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล  
ชื่อผลงาน “สรรพสามิต 360° แบ่งปันความรู้ (Excise 360° 

Knowledge Sharing)” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท  
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

ค) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

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

ชื่อผลงาน “บริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode 
(Easy Stock Control)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักบริหารการคลังและรายได้ 
(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท 

ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 
ง) รางวัลนวัตกรรมการต่อยอดผลงานที่เคยได้รับรางวัล 

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

(๒) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล   
ชื่อผลงาน “การต่อยอดผลงานการขนส่งน้ํามันส่งออกของ

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 

 
/๑.๒ ประเภท... 



 
-๓- 

 
๑.๒. ประเภทหน่วยงานระดับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน “การเพิ่มช่องทางการย่ืนแบบขอซื้อเครื่องหมาย

แสดงการเสียภาษีแทนแสตมป์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (e-Paperless)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่  

(๒.๑) ชื่อผลงาน “Click Drink System” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 

(๒.๒) ชื่อผลงาน Change by Chart 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 

(๓) รางวลัชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวลั ได้แก่   
ชื่อผลงาน “การตรวจสอบน้ํ า มันเพื่ อการส่ งออกนอก

ราชอาณาจักรของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
อุบลราชธานี” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 
๑.๓. ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล 

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล  
ชื่อผลงาน “Book excise License” 
ผู้นําเสนอแนวคิด นางสาวไปรยา  อาจเลิศ 

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน “Automatic Excise Tax (AET Mobile)” 
ผู้นําเสนอแนวคิด 1. นางสาวชุติมา หน่อสกูล   

นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวเดือนเพ็ญ สถาพร   

นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ 
 (๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท  

ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 
๑.๔. รางวัลพิเศษด้านการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 

(๑) รางวัลดีเด่น ได้รับเงินสด 15,000 บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  
ชื่อผลงาน “ ร ะ บ บ ร ะ บุ ตํ า แ ห น่ ง บ ริ เ ว ณพื้ น ที่ ต้ อ ง ส ง สั ย  

(Excise Reporter)” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

 
/(๒) รางวัลชมเชย... 



 
-๔- 

 
(๒) รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน “เคร่ืองตัดยาสูบอเนกประสงค์” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

 
๒. การมอบรางวัล 

ให้ผู้ได้รับรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารของกรมสรรพสามิต    
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร 

 
 

            ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

 (นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์) 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

หัวหน้าคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับ 
รางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต 

 
 


