
 

 
 
วิทยากร :  ของ กรมสรรพสามิต 1) นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์       ผอ. สํานักงานสรพสามิตภาคที่ 1 
                                        2) นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน์            สรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรสาคร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การพัฒนากระบวนการคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ ของกรมสรรพสามิต เป็นการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี Smart Office ให้บริการประชาชนในรูปแบบ Front Office และBack Office เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางาน สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําปรึกษา สถานที่
สะดวกสบาย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีใน 3 
ด้าน ได้แก่  

1) ด้าน Hardware มีการดําเนินการปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้มีความทันสมัย ทั้งภายในและ
ภายนอก  

2) ด้าน Software มีการนําระบบ Bar code มาใช้ในการอ่านใบเสร็จเพื่ออํานวยความสะดวกกับผู้ใช้
บริการต่อใบอนุญาต สุรา ยาสูบและไพ่ ทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น และ  

3) ด้าน People ware เน้นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเทคนิคการให้บริการเพื่อ
สร้างความประทับใจให้กับผู ้มารับบริการ รวมทั้งมีการคัดเลือกตัวแทนของกรมฯ เพื่อให้เป็น Brand 
Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ Smart Office 
 

Smart Office สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 
 

        สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ Smart Office ของกรมสรรพสามิต ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานให้ตอบสนองผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการให้บริการแบบเชิงรุก สามารถกําหนดระยะเวลาในการทํางานให้เสร็จสิ้นได้
อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการเหมือนภาคเอกชน มีการปรับปรุงในด้านสถานที่ให้มีความ
ทันสมัย ทั้งภายนอกภายใน เน้นการประหยัดพลังงาน คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และได้ออกแบบตามหลักการ
ออกแบบที่เป็นธรรม (Universal Design) หรืออารยะสถาปัตย์ โดยมีการสร้างทางลาดสําหรับรถเข็นคนพิการ 
(Wheelchair) รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ให้เป็นแบบ Set Compaq 
เพื่อลดพื้นที่ในการจัดวาง เนื่องจากเป็นการรวม CPU ไว้ที่จอ Monitor ส่วน Mouse ใช้แบบ Wireless เพื่อ
ลดปัญหาการต่อเชื่อมของสายทําให้ดูสวยงาม และมีการดําเนินการจัดหาเครื่อง Kiosk มาใช้งาน รวมถึงมีการ
จัดหาจอ LCD 42 นิ้ว เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์องค์กร รวมถึงการแนะนําการ
ให้บริการ 
  มีการนําระบบ Bar code มาใช้ในการอ่านใบเสร็จเพื่ออํานวยความสะดวกกับผู้มาใช้บริการต่อใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น มีการนําระบบ Queue เพื่อนํามาใช้
กับเครื่อง Kiosk และการพัฒนาจัดทํา Content เพื่อนําเสนอในรูปแบบภาพ เสียง และวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูล
สินค้าสรรพสามิตในการติดต่อ ยื่นขออนุญาต ชําระภาษี ฯ ในรูปแบบการสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen) ผ่าน
ตู้ Kiosk เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีการจัดทําระบบบริการตอบข้อ
กฎหมายภาษีสรรพสามิต Excise Law Consulting Services : ELCS ผ่านช่องทาง Internet เพื่อตอบข้อ

แนวทางการพฒันากระบวนการคุณภาพและการสรา้งนวัตกรรมการให้บริการ ของ กรมสรรพสามิต 
วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 14.30 น. จาํนวนผูท้ี่เขา้รว่ม  30 คน ณ กรมสรรพสามิต 
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ซักถามสําหรับผู้ที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต และมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้
ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และเทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มา
รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

           ดังนัน้ Smart Office สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 จึงได้ถูกออกแบบให้จดัการ
ให้บริการ โดยมีการจัดช่องทางการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ 
           1. Fast Track จะเป็นช่องทางด่วนสําหรับผู้มาใช้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยใช้
ระยะเวลาการดําเนินการไม่เกิน 10 นาที  
           2. Counter ซึ่งมีถงึ 3 ช่องบริการและเป็นลักษณะกึ่ง Fast Track โดยให้บริการเกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ รวมถึงการรับชําระภาษี จากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 3. Consult เป็นส่วนบริการให้คําปรึกษาแก่ลูกค้า และผู้เข้ามาใช้บริการรายใหม่ที่ไมท่ราบข้อมูล ซึ่ง
ได้จัดเป็นห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ มาให้คาํปรกึษากับผู้มารับบริการ 
 4. Staff เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่จะออกมาใหบ้ริการลูกค้าในกรณีที่มีปริมาณลูกค้ามาก หรือจะเป็นส่วน
ที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการขอใบอนุญาต หรือการชําระภาษีกับผู้มารับบริการ 

โดยสรุปสิ่งที่กรมสรรพสามติดําเนนิการ ได้แก่ 
กําหนดมาตรฐานการให้บรกิาร  

1. มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2. มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
4. มาตรฐานการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 

นวัตกรรมการให้บริการ  
1. บัตรเมรัยการ์ดในการชําระภาษีสุราชุมชน 
2. เครื่องสแกนบาร์โค๊ด 
3. ระบบ GPS ในการติดตามรถขนส่งน้ํามัน 
4. เพิ่มช่องทางในการให้บริการ เช่น การรับชําระภาษีทางอินเตอร์เน็ต 
5. Beverage Tax Meter Online 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ 
1. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ําสมัย เชน่ GPS, Moblie Lab, Beverage Tax Meter เป็นต้น 
2. สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเปน็ Smart Office ทั่วประเทศ 
3. มีช่องทางการให้บริการ เช่น การบริการอิเล็กทรอนิกส ์
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