
1 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 ระบบตรวจสอบสิทธิเคร่ืองด่ืมอัตรำศูนย์ (E-Beverage Checking)

2 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินคดีกับผู้ขอใช้สิทธ์ิตำมโครงกำร
รถยนต์คันแรก

3 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 3 ค ำนวณภำษีสรรพสำมิตง่ำยนิดเดียว 
(Easy Excise Tax Computation)4 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 4 ระบบกำรรับสมัครว่ิงเพ่ือกิจกรรม CSR ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 4

5 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 5 RISK Alert System

6 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 6 Re-X-Ray ผู้ท่ีเคยกระท ำผิดกฎหมำยในหน้ำท่ีของกรมสรรพสำมิต

7 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 7 แอพพลิเคช่ัน “EXCISE 2U” ผ่ำน LINE

8 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 8 ระบบบริหำรจัดกำรช ำระภำษีค้ำง (Accrued Tax Management System
 : ATM System)

9 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 9 ระบบตรวจโรงงำนสุรำชุมชน : check the factory : CF@c)

10 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 10 F&V Zero Tax  เคร่ืองด่ืมภำษีศูนย์

11 กลุ่มตรวจสอบภำยใน CoNAN : Control of Income Accurate Intime

12 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ระบบส ำรวจควำมพึงพอใจอัจฉริยะ 
(Excise Smart Survey)13 กลุ่มวิเครำะห์สินค้ำและของกลำง กำรจัดท ำค่ำมำตรฐำนของน  ำผลไม้และน  ำพืชผัก

14 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบบริกำรสำรสนเทศกรมสรรพสำมิต (ED-IT-SERVICE)

15 ส ำนักกฎหมำย ระบบติดตำมสถำนะกำรอุทธรณ์กำรประเมินภำษีสรรพสำมิตทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Excise Tax Appeal Tracking System : ETA Tracking)16 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม โครงกำรประชุมผ่ำนระบบทำงไกล 
(VDO Conference)17 ส ำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปรำบปรำม กำรตรวจแนะน ำใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่ โดยใช้แบบส ำรวจควำม
พึงพอใจออนไลน์

18 ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้ ระบบบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ (BSS ASSET Management System)

19 ส ำนักแผนภำษี มำตรกำรแก้ไขปัญหำฝุ่น PM 2.5 เพ่ือลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม

20 ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 กำรใช้เคร่ืองหมำยบนภำชนะบรรจุสุรำในร้ำนค้ำปลอดอำกร (e-Duty Free
 Marking)

21 ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2 Solvent Online (ระบบควบคุมสำรสนเทศสำรละลำยไฮโดรคำร์บอน)

22 กองก ำกับและพัฒนำมำตรฐำนรำคำภำษีสรรพสำมิต กำรตรวจสอบควำมถูกต้องและกำรแจ้งข้อผิดพลำดในกำรบันทึกแบบแจ้ง
รำคำขำยปลีกแนะน ำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-SRP MONITERING)

23 กองก ำกับและตรวจสอบภำษีสรรพสำมิต ระบบงำนกำรคัดเลือกรำยผู้ประกอบกำร เพ่ือใช้ในงำนตรวจสอบภำษี

24 คู่มือกำรใช้งำนชุดกำรเรียนรู้ Eng4Excise นำงสำวธิดำรัตน์  นิลคุณ

สรุปผลงานท่ีส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิตคร้ังท่ี 9

ล าดับ
ส านัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส านักงานเลขานุการกรม/

ส านักงานสรรพสามิตภาค
ช่ือผลงาน

ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/2.ระดับภาค 2 (ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้ขอใช้สิทธิ์ตามโครงการรถยนต์คันแรก)/ประกวดเพชรสรรพสามิต ภาค 2 ปี 2562 OK1.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/5.ระดับภาค 5  (RISK Alert System)/RISK Alert System pdf.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/10.ระดับภาค 10 (F&V Zero Tax)/นวัตกรรม ระบบ F&V Zero Tax สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/11.กลุ่มตรวจสอบภายใน (CoNAN)/CoNAN-กลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/12.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ระบบสำรวจความพึงพอใจอัจฉริยะ)/ระบบสำรวจความพึงพอใจอัจฉริยะ.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/13.กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง (การจัดทำค่ามาตรฐานของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก)/การจัดทำค่ามาตรฐานของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/14.ศูนยเทคโนโลยี (ระบบบริการสารสนเทศกรมสรรพสามิต )/ระบบบริการสารสนเทศกรมสรรพสามิต.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/15.สำนักกฎหมาย (ETA TRACKING)/ETA TRACKING - Innovation (สกม.).pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/16.สำนักงานเลขานุการกรม (โครงการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference))/โครงการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) pdf.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/17.สำนักงานตรวจสอบป้องกัน สตป (การตรวจแนะนำใบอนุญาตขายสุรา)/การตรวจแนะนำใบอนุญาตขายสุรา.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/18.สำนักบริหารการคลังและรายได้ (ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ )/ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/19.สำนักแผนภาษี (มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5)/มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/20.สมฐ 1 (มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 )/DutyFree_สมฐ1.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/21.สมฐ2 (Solvent Online )/Solvent Online.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/23.กองกำกับตรวจสอบภาษี (ระบบงานการคัดเลือกรายผู้ประกอบการ)/ระบบงานการคัดเลือกรายผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบภาษี.pdf
ประเภท ภาค/ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพ/24.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (คู่มือการใช้งานชุดการเรียนรู้)/สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf


1 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีลพบุรี หุ่นยนต์ประทับตรำแสตมป์ (iot stamp stamping robot)

2 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีปทุมธำนี 2 กำรแจ้งเตือนผู้ส่งออก ส่งคืนแบบค ำขอยกเว้นหรือคืนภำษี

3 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีจันทบุรี โปรแกรมค ำนวณค่ำปรับอัจฉริยะ Smart Payment Calculation Program

4 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีตรำด Mobile license (กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบใบอนุญำตขำยสุรำ 
ยำสูบ และไพ่)

5 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีนครรำชสีมำ Tool Sheet Intelligent

6 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีชัยภูมิ โปรแกรมค ำนวณภำษีสรรพสำมิต (Excise Tax Computayion Program)

7 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีสุรินทร์ Surin Excise Smart Info

8 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีอุบลรำชธำนี กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำม ณ ด่ำนพรมแดนช่อง
เม็ก อุบลรำชธำนี

9 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีนครพนม ระบบสืบค้นบัญชีรำยละเอียดฐำนควำมผิดและอัตรำโทษตำมกฎหมำย
สรรพสำมิต

10 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีหนองบัวล ำภู EXCISE STATUS MAP

11 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีแพร่ We Love We Care

12 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีเพชรบูรณ์ Tobacco Tax Control (ระบบควบคุมบริหำรจัดเก็บภำษียำสูบ ประเภทยำ
เส้น)

13 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีสุโขทัย วัดถ่ังวัด (เคร่ืองวัดปริมำณน  ำสุรำกล่ันชุมชน) Wad-Tank-Wad

14 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีรำชบุรี ระบบกำรตรวจติดตำมข้อมูลสุรำกล่ันชุมชน

15 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีสุพรรณบุรี Super form for Local

16 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีชุมพร Auto Chat Excise

17 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีสุรำษฎร์ธำนี กำรใช้ไลน์แอด (Line@) ส ำหรับผู้รับบริกำรต่อใบอนุญำตและช ำระภำษี
สรรพสำมิต

18 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีตรัง Mobile Excise Office (MEO)

19 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีพัทลุง ส่ือประชำสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอำร์โค้ด

20 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีกรุงเทพมหำนคร 3 ระบบแจ้งเตือนและช ำระใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่ ผ่ำน SMS 
(Smart SMS)

21 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีกรุงเทพมหำนคร 4 ระบบย่ืนแบบค ำขอคืนภำษีสินค้ำรถยนต์ส่งออกนอกรำชอำณำจักร

22 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีกรุงเทพมหำนคร 5 ภส. 02-01 แจ้งโครงสร้ำงรำคำแบบง่ำย ๆ (SRP’Model By Easy)

 ประเภทหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี ประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต

ล าดับ ประเภทหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี ช่ือผลงาน



1 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีน่ำน ระบบบันทึกบัญชีและส่งงบเดือนยำเส้นออนไลน์  (SMART Click 
Accounting Tobacco)

1 นำยประเทือง  เบ็ญพำด
นำงมณีรัตน์  มำสอน

Tobacco Efficiency of Tax control Easy : TETE

2 นำยอภิศักด์ิ  แก้วอัคฮำด
นำยอนุวัฒน์  สำยเพีย

3 to 1 license รวมกันเป็นหน่ึง (กรอบรูปข้อมูลใบอนุญำต)

3 นำยวรวุธ  มำยำง Excise LP Con-next

4 นำงสำวพรเพ็ญ  เม่งช่วย
นำยวิสุทธ์ิ  สุวรรณนพรัตน์

บอร์ดเกม : สรรพสำมิตผู้พิทักษ์ สร้ำงสมดุลโลก

5 นำงสุภำพร  วัฒนเจริญ
นำงสำวพูนศรี  ภู่เอ่ียม

กระบวนกำรติดตำมสถำนะกำรส่งออก (Tracking Status of Export 
System)6 นำงสำวไปรยำ  อำจเลิศ

นำงสำวประภัสสร  เสนำพล
CM : Car Management ระบบบริหำรกำรใช้รถรำชกำร

7 นำยสุธรรม  สุริโย Smart Navigation System for Excise ACT B.E. 2560 (2017)

8 นำงสำวชนิดำพร  รัตนวิชัย
นำงนวลชล  มีชูเวท

Intelligent Checking (IC)
กำรตรวจสอบอัจฉริยะ9 นำยภำคภูมิ  ตันธนศรีกุล

นำงสำววัณณฉัตร  บุญหลง
ระบบกำรขอรับเงินคืนส ำหรับผู้เสียภำษีโดยไม่มีหน้ำท่ีต้องเสีย ตำมมำตรำ 
113 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 256010 นำยประสงค์  ศิริมณฑล หุ่นยนต์ไขปัญหำ (Excise Robot Clear)

11 นำงสำวจุฬำลักษณ์  บุญอินทร์ หุ่นยนต์ช่วยตอบค ำถำมอัจริยะ (Excise Line Robot)

 ประเภทกลุ่มบุคคล ประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต

ล าดับ ช่ือผลงานช่ือ-สกุลบุคคลผู้รับผิดชอบ

 ประเภทหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี ประเภทรางวัลนวัตกรรมการต่อยอด

ล าดับ ประเภทหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี ช่ือผลงาน

ประเภท บุคคล/1.ภาคที่ 6/Tobacco EffciencyTETE (ภาคที่ 6)/Tobacco Efficiency of Tax control Easy TETE.pdf
ประเภท บุคคล/10.พื้นที่ ลำพูน/Excise LP Con-next (พท.ลำพูน)/Excise LP Con-next.pdf

























