
 
 

ประกาศคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต  
เร่ือง  ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(4th Excise Innovation Awards-2013) 
-------------------------------- 

 
 ตามประกาศคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต 
เร่ือง การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (4th Excise Innovation Awards-2013)  
ลงวันที่ 27 มีนาคม ๒๕๕7 คณะทํางานฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประกวดรางวัล “เพชรสรรพสามิต” คร้ังที่ ๔ ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
กรมสรรพสามิต เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์    
ต่อประชาชน นั้น 
 

บัดนี้ คณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตขอตัดสิน 
ผลการประกวดรางวัลที่หน่วยงาน บุคคล/กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศ ฯ ข้างต้น ดังนี้ 

๑. ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๑ ประเภทหน่วยงานระดับสํานัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/สํานักงานเลขานกุารกรม/สํานักงานสรรพสามิตภาค  

๑) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน “การขนส่งน้ํามันส่งออก สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 

 (๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน “ระบบการตรวจสอบการคืนภาษีสําหรับการส่งรถยนต์

ออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
 (๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ชื่อผลงาน “SMART Stamp System” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 
/ ๒) รางวัลนวัตกรรม... 



 
-๒- 

 
๒) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก 

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

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

(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  
ชื่อผลงาน “โครงการส่งเสริมสินค้าเคร่ืองดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยระบบบูรณาการ” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักแผนภาษี 

๓) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล 

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

ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 
(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน “ระบบแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 
(Smart Suppress)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 
๑.๒. ประเภทหน่วยงานระดับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   

(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  
ชื่อผลงาน “Phrae GIS Click & Go” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ 

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่  
(๒.๑) ชื่อผลงาน “Cigarette Service” 
        หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 
(๒.๒) ชื่อผลงาน “ระบบตรวจสอบฉลากสุราชุมชน (Label system)” 
        หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

(๓) รางวลัชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวลั ได้แก่   
(๓.๑) ชื่อผลงาน “ระบบบริหารจัดการกระบวนงานสํานักงานออนไลน์ 

(Excise Drag and Drop Office Management Software)” 
        หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 

 
/(๓.๒) ชื่อผลงาน... 



 
-๓- 

 
(๓.๒) ชื่อผลงาน “การพัฒนาเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษ กรณีนําเข้าสุรา 

และยาสูบ (The English version of website development: 
Case importing alcohol and tobacco products)” 

        หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 
๑.๓. ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล 

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

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล  
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน “Track And Trace License” 
ผู้นําเสนอแนวคิด 1. นายณัฐพงศ์ เจริญรัตน์ 

    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
    สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 
2. นางสาวไปรยา อาจเลิศ 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   
    กลุ่มตรวจสอบภายใน 

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

ชื่อผลงาน “ระบบแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 
(Smart Suppress)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่  

(๒.๑) ชื่อผลงาน “ระบบการตรวจสอบการคืนภาษีสําหรับการส่งรถยนต์
ออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527” 

        หน่วยงานที่เสนอผลงาน สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
(๒.๒) ชื่อผลงาน “ระบบจัดเก็บเอกสารกลางสําหรับการประชุม และการทํางาน

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Document Management System 
for the Conference and Work Center on Mobile 
Devices) ” 

        หน่วยงานที่เสนอผลงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

/๒. การมอบรางวัล... 



 
-๔- 

 
  ๒. การมอบรางวัล 

ให้ผู้ได้รับรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารของกรมสรรพสามิต    
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร 

 
 

            ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

 (นางสมณีย์ มงคลโภชน์) 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

หัวหน้าคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับ 
รางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต 

 
  


