
 
 

ประกาศคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต  
เร่ือง  ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(3rd Excise Innovation Awards-2012) 
-------------------------------- 

 ตามประกาศคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต 
เร่ือง การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (3rd Excise Innovation Awards-2012)  
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะทํางานฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประกวดรางวัล “เพชรสรรพสามิต” คร้ังที่ ๓ ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
กรมสรรพสามิต เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์    
ต่อประชาชน นั้น 
 

บัดนี้ คณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตขอตัดสิน 
ผลการประกวดรางวัลที่หน่วยงานต่าง ๆ บุคคล/กลุ่มบุคคล และบุคคลภายนอก ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าประกวด
ตามประกาศ ฯ ข้างต้น ดังนี้ 

๑. ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๑ ประเภทหน่วยงานระดับสํานัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/สํานักงานเลขานุการกรม/สํานักงานสรรพสามิตภาค 

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

ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Document Management System)” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
 (๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ชื่อผลงาน “ระบบการประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการออนไลน์ 
(Performance Appraisal Online for PMS)” 

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

ชื่อผลงาน “สื่อสารด้วยใจ-ฝากไว้ให้คิดถึง” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
/ ๒) รางวัลนวัตกรรม... 



 
-๒- 

 

๒) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก 
(๑) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

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

ชื่อผลงาน “ระบบ Contact Center & CRM” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานเลขานุการกรม 

(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  
ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพสุราโดยใช้รถปฏิบัติการ

เคลื่อนที่ (Mobile Lab)” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 

๑.๒. ประเภทหน่วยงานระดับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่   
(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR-Code-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและการบริหารการจัดเก็บภาษี สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒” 

หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน “First-Car”- 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 

(๓) รางวลัชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวลั ได้แก่   
ชื่อผลงาน “ระบบสอบทานสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรายงาน

รายได้รวมของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่” 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 

๑.๓. ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล 
(๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่  

ชื่อผลงาน “Paperless Office by Google Apps” 
ผู้นําเสนอแนวคิด นายณัฐพงศ์ เจริญรัตน์ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ๔ และ นางสาวไปรยา อาจเลิศ   
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 

/(๒) รางวัลรองชนะเลิศ... 



 
 

-๓- 
 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาระบบชําระภาษีสรรพสามิตสุรา โดยใช้
บาร์โค้ด” 

ผู้นําเสนอแนวคิด นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา และ เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม 
สํานักแผนภาษี 

(๓) รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ชื่อผลงาน “ระบบงาน e-Paperless สําหรับการคืน ยกเว้น และ

ลดหย่อนภาษีสรรพสามิต” 
ผู้นําเสนอแนวคิด นางสุรีย์ ศรีสุข และ นางสุภาพร วัฒนเจริญ      

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ 
 

๑.๔. ประเภทบุคคลภายนอก 
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

   

๒. การมอบรางวัล 
ให้ผู้ได้รับรางวัลเพชรสรรพสามิต คร้ังที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารของกรมสรรพสามิต    

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร 
 
 

            ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 

    (นายบุญชัย พิทักษ์ดํารงกิจ) 
ประธานคณะทํางานดําเนินการเก่ียวกับ 

รางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิต 
(EXCISE INNOVATION AWARDS) 

 
 

 
 


