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สารจากประธานกรรมการ 
  

 ในปี 2561 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน ซึ่งเห็นได้

จากการที่โรงงานไพ่โดยคณะกรรมการโรงงานไพ่ได้มีการวางนโยบายให้เพ่ิมปริมาณงานการพิมพ์ด้านสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงและได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องพิมพ์ ด้านเทคโนโลยีทางการ

พิมพ์ และด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ควบคู่ไปกับการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส มีการน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงซึ่งสามารถสร้างมูลค่าด้านรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และด้าน

บุคลากรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการด าเนินงานที่ส าคัญ จึงได้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและขยายส่วน

งานที่มีความจ าเป็นต่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ และเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับงานด้านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเสียสละแรงกายและแรงใจ ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานโรงงานไพ่ทุกคนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถ 

การด าเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาประสบความส าเร็จได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่
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สารจากประธานกรรมการ 
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สารจากผู้อ านวยการ 
 
 
 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในปี 2561 ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 79 ของการเป็นองค์กรด้านการพิมพ์ของรัฐ 
ภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง การด าเนินการด้านงานพิมพ์ประเภทต่างๆ หลากหลาย
ประเภท ในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านการพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด โดยใน
ปีน้ีและตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงงานไพ่มีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ จากสิ่งพิมพ์ปกติท่ัวไปโดยพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
และ  Digital Printing Solution เ พ่ือ เป็นการตอบสนองความต้องการของภาครั ฐและเอกชนที่ มี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งรูปแบบการเข้าถึงที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตามความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้น 
อีกทั้งเป็นหน่วยงานผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่คุณภาพสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรของโรงงานไพ่เองก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและน าความรู้ที่ได้  
มาใช้ในการยกระดับตนเองและองค์กร 

 ในนามผู้บริหารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการ
ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ท าให้โรงงานไพ่ด าเนินธุรกิจ  
จนประสบความส าเร็จในปัจจุบันและมีความยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
       (นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม) 
          ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
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1. ข้อมลูทั่วไปของรัฐวสิาหกิจ   

1.1 ประวัติความเป็นมา 
  โรงงานไพ่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 ห้ามมิให้ผู้ใดท าหรือน าไพ่เข้า
มาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต  
   พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้กรม
สรรพสามิตส าหรับด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในการท าไพ่จากโรงงานเอกชนที่ต้องเลิกท าไพ่ไป 
มาติดตั้งและท าการผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้ง
เป็นหน่วยท าไพ่เป็นแผนกการหนึ่งเรียกว่า “แผนกโรงงานไพ่” ให้อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของกอง
โรงงาน และเปิดท าการตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ 
(เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ านวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้น
กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าท าไพ่ครั้งแรก จ านวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482   

  กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าท าไพ่จ านวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติ
ไม่พอที่ต้องใช้หมุนเวียนในการด าเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพ่ิมเติมอีก เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพ่ิมทุนค่าท าไพ่ตามค าขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท าไพ่
จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น าส่งคืน เป็น
เงินทุนค่าท าไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ านวน 253,794.23 บาท 
  ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพ่ือให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้
ตราพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติไพ่ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 โรงงานไพ่ได้ด าเนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการแบ่งส่วน
ราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบกองโรงงานที่โรงงานไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ด าเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้
การก ากับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึงปี พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะ
โรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา 
   การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
กรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ านวน 3 คนเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดย
ต าแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ านวนไม่เกิน 11 
คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน 
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1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้ายการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศตาม พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 
4. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade Core Business) 
2. ขยายธุรกิจในอนาคต (Growth Strategy) 
3. จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า (Manage Relationships with suppliers/customer) 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of directions : SODs) 
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1. ข้อมลูทั่วไปของรัฐวสิาหกิจ   

1.1 ประวัติความเป็นมา 
  โรงงานไพ่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 ห้ามมิให้ผู้ใดท าหรือน าไพ่เข้า
มาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต  
   พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้กรม
สรรพสามิตส าหรับด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในการท าไพ่จากโรงงานเอกชนที่ต้องเลิกท าไพ่ไป 
มาติดตั้งและท าการผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้ง
เป็นหน่วยท าไพ่เป็นแผนกการหนึ่งเรียกว่า “แผนกโรงงานไพ่” ให้อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของกอง
โรงงาน และเปิดท าการตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ 
(เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ านวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้น
กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าท าไพ่ครั้งแรก จ านวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482   

  กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าท าไพ่จ านวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติ
ไม่พอที่ต้องใช้หมุนเวียนในการด าเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพ่ิมเติมอีก เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพ่ิมทุนค่าท าไพ่ตามค าขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท าไพ่
จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น าส่งคืน เป็น
เงินทุนค่าท าไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ านวน 253,794.23 บาท 
  ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพ่ือให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้
ตราพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติไพ่ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 โรงงานไพ่ได้ด าเนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการแบ่งส่วน
ราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบกองโรงงานที่โรงงานไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ด าเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้
การก ากับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึงปี พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะ
โรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา 
   การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
กรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ านวน 3 คนเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดย
ต าแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ านวนไม่เกิน 11 
คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน 
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1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้ายการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศตาม พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 
4. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade Core Business) 
2. ขยายธุรกิจในอนาคต (Growth Strategy) 
3. จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า (Manage Relationships with suppliers/customer) 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of directions : SODs) 
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1.3 ประเภทกิจการ  
   โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482    
มีฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต ในปี 2535 กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมในระยะต่อมา ดังนี้  

1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพ่ือหารายได้ให้รัฐ  
2. ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  
3. ท าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่  
4. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ 

1.4 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์และอีเมล ์
  ที่อยู่:  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
    1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 10300 
  โทรศัพท์: 02 – 243 – 6493 – 4  , 02 – 241 – 0777  
  โทรสาร:  02 – 241 – 0777 ต่อ 10 
  Website: www.playingcard.or.th 
  E-mail:  card@playingcard.mail.go.th 
1.5 สัดสว่นการถือหุ้น 
   สัดส่วนการถือหุ้นของโรงงานไพ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้ง
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก าหนดทุนของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย  
  1. เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ที่ได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
                        ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
  2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง 
  3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพ่ือด าเนินงานหรือขยายกิจการ 
  4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
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1.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ 
  ตามที่ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือที่เรียกว่า ประเทศไทย 
4.0 โดยเน้นให้องค์กรและส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New 
Strat ups) ด้านเทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
    2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี 
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
    3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
    4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่
ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E-Marketplace E-Commerce เป็นต้น 
    5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น 
เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
    ทั้งนี้ โยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านการวางแผนการด าเนินงานภายในองค์กร ที่
โรงงานไพ่ต้องเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ การด าเนินการทาง
การตลาดในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย และชดเชยกลุ่มลูกค้าที่หายไปจากตลาด
การซื้อขายในรูปแบบเก่า รวมทั้งการน าเอาเทคโนโลยีการจัดเก็บและติดตามข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง เพ่ือให้รองรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในยุคดิจิทัล  อย่าง ไรก็ตาม เพ่ือให้
หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมสามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีได้ทันตามสภาวะอุตสาหกรรม ภาครัฐได้มี
การจัดตั้งหน่วยงาน เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ฯลฯ 
ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ให้สามารถเปลี่ยนภาคเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้ส าเร็จ จึงถือ
เป็นโอกาสที่ดีของโรงงานไพ่ที่จะพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผ่าน
ทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในครั้งนี้  
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1.3 ประเภทกิจการ  
   โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482    
มีฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต ในปี 2535 กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมในระยะต่อมา ดังนี้  

1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพ่ือหารายได้ให้รัฐ  
2. ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  
3. ท าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่  
4. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ 

1.4 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์และอีเมล ์
  ที่อยู่:  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
    1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 10300 
  โทรศัพท์: 02 – 243 – 6493 – 4  , 02 – 241 – 0777  
  โทรสาร:  02 – 241 – 0777 ต่อ 10 
  Website: www.playingcard.or.th 
  E-mail:  card@playingcard.mail.go.th 
1.5 สัดสว่นการถือหุ้น 
   สัดส่วนการถือหุ้นของโรงงานไพ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้ง
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก าหนดทุนของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย  
  1. เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ที่ได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
                        ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
  2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง 
  3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพ่ือด าเนินงานหรือขยายกิจการ 
  4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
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1.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ 
  ตามที่ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือที่เรียกว่า ประเทศไทย 
4.0 โดยเน้นให้องค์กรและส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New 
Strat ups) ด้านเทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
    2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี 
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
    3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
    4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่
ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E-Marketplace E-Commerce เป็นต้น 
    5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น 
เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
    ทั้งนี้ โยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านการวางแผนการด าเนินงานภายในองค์กร ที่
โรงงานไพ่ต้องเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ การด าเนินการทาง
การตลาดในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย และชดเชยกลุ่มลูกค้าที่หายไปจากตลาด
การซื้อขายในรูปแบบเก่า รวมทั้งการน าเอาเทคโนโลยีการจัดเก็บและติดตามข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง เพ่ือให้รองรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในยุคดิจิทัล  อย่าง ไรก็ตาม เพ่ือให้
หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมสามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีได้ทันตามสภาวะอุตสาหกรรม ภาครัฐได้มี
การจัดตั้งหน่วยงาน เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ฯลฯ 
ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ให้สามารถเปลี่ยนภาคเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้ส าเร็จ จึงถือ
เป็นโอกาสที่ดีของโรงงานไพ่ที่จะพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผ่าน
ทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในครั้งนี้  
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1.7 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
  โรงงานไพ่ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทหน้าที่ในการน ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ อาทิ
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงนโยบาย Thailand 4.0 และ Digital Economy  มาก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานในระดับองค์กร ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญของโรงงานไพ่ใน
อนาคตได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จากธุรกิจแบบเดิมไปสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยโรงงานไพ่ต้อง
พิจารณาถึงการก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมต้องสร้างการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กร ให้ก้าวไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง การให้บริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะ
สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน โรงงานไพ่มีความมุ่งมั่นสู่การพัฒนารูปแบบ Digital Economy ที่เน้นการน าเทคโนโลยี
มาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการให้บริการที่มีอยู่เดิมรวมถึงการน าเทคโนโลยี Digital มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จากกรณีดังกล่าว โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส” เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยเฉพาะสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของ
กรมสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี สถานที่และเครื่องจักรต่างๆ เพ่ือให้
รองรับความต้องการงานพิมพ์ดังกล่าวที่ครบวงจร รวมไปถึงได้ก าหนดทิศทางการเป็นหน่วยงานสิ่งพิมพ์ที่
รองรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิการให้บริการ Digital Solution ในอนาคต 
และการสร้างระบบติดตามและค้นหาสิ่งพิมพ์ (Track & Trace System) เป็นต้น กรณีทั้งหมดสามารถพัฒนา
โรงงานไพ่ไปสู่การพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงช่วยสร้างจุด
แข็งใหม่ให้องค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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2. โครงสร้างการบรหิารองค์กร 

2.1 ผังโครงสร้างองค์กรและจ านวนพนักงาน (ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนบริหารงานกลาง 

คณะกรรมการโรงงานไพ ่

รวมจ านวนพนักงาน 111 คน 
- เพศชาย  จ านวน 58 คน 
- เพศหญิง จ านวน 53 คน 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (6) 

ผู้อ านวยการ (1) 

รองผู้อ านวยการ (1) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (3) 

ฝ่ายโรงพิมพ์ (27) ฝ่ายอ านวยการ (41) 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

ส่วนบัญชี 
และการเงิน 

ส่วนพัสดุและ 
อาคารสถานที่ 

ส่วนสารสนเทศ 
และพัฒนาระบบ 

ส่วนแผนงานและ 
กลยุทธ์ 

ส่วนเตรียมการพิมพ์ 

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ 

ฝ่ายผลิตไพ่ (63) 

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก 

ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

จนท.ความปลอดภัยโรงงาน(2) 
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พิจารณาถึงการก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมต้องสร้างการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กร ให้ก้าวไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง การให้บริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะ
สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน โรงงานไพ่มีความมุ่งมั่นสู่การพัฒนารูปแบบ Digital Economy ที่เน้นการน าเทคโนโลยี
มาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการให้บริการที่มีอยู่เดิมรวมถึงการน าเทคโนโลยี Digital มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จากกรณีดังกล่าว โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส” เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยเฉพาะสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของ
กรมสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี สถานที่และเครื่องจักรต่างๆ เพ่ือให้
รองรับความต้องการงานพิมพ์ดังกล่าวที่ครบวงจร รวมไปถึงได้ก าหนดทิศทางการเป็นหน่วยงานสิ่งพิมพ์ที่
รองรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิการให้บริการ Digital Solution ในอนาคต 
และการสร้างระบบติดตามและค้นหาสิ่งพิมพ์ (Track & Trace System) เป็นต้น กรณีทั้งหมดสามารถพัฒนา
โรงงานไพ่ไปสู่การพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงช่วยสร้างจุด
แข็งใหม่ให้องค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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2. โครงสร้างการบรหิารองค์กร 

2.1 ผังโครงสร้างองค์กรและจ านวนพนักงาน (ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนบริหารงานกลาง 

คณะกรรมการโรงงานไพ ่

รวมจ านวนพนักงาน 111 คน 
- เพศชาย  จ านวน 58 คน 
- เพศหญิง จ านวน 53 คน 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (6) 

ผู้อ านวยการ (1) 

รองผู้อ านวยการ (1) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (3) 

ฝ่ายโรงพิมพ์ (27) ฝ่ายอ านวยการ (41) 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

ส่วนบัญชี 
และการเงิน 

ส่วนพัสดุและ 
อาคารสถานที่ 

ส่วนสารสนเทศ 
และพัฒนาระบบ 

ส่วนแผนงานและ 
กลยุทธ์ 

ส่วนเตรียมการพิมพ์ 

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ 

ฝ่ายผลิตไพ่ (63) 

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก 

ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

จนท.ความปลอดภัยโรงงาน(2) 
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2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ่  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

นายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ม 
ประธานกรรมการ 

อายุ 59 ปี 
การศึกษา 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 การฝึกอบรม 
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากร 

ในกระบวนการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม 
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
  รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 
  รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง  (บงส.) รุ่นที่ 1 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 
- แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  และสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
-  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
-  ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
-  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต 
-  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต 
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี  กรมสรรพสามิต 
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
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นางสาวสุจิตรา เลาหวฒันภิญโญ 
รองประธานกรรมการ 

อายุ 60 ปี 
การศึกษา 
-  Master of Public Administration, Harvard University, U.S.A. 
-  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 64 ส านักงาน ก.พ. 
- Senior Managers in Government , Harvard University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 

รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง 
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

และองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า 
- แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต 
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2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ่  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

นายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ม 
ประธานกรรมการ 

อายุ 59 ปี 
การศึกษา 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 การฝึกอบรม 
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากร 

ในกระบวนการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม 
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
  รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 
  รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง  (บงส.) รุ่นที่ 1 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 
- แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  และสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
-  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
-  ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
-  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต 
-  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต 
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี  กรมสรรพสามิต 
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
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นางสาวสุจิตรา เลาหวฒันภิญโญ 
รองประธานกรรมการ 

อายุ 60 ปี 
การศึกษา 
-  Master of Public Administration, Harvard University, U.S.A. 
-  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 64 ส านักงาน ก.พ. 
- Senior Managers in Government , Harvard University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 

รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง 
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

และองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า 
- แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต 
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นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 
รองประธานกรรมการ 

อายุ 59 ปี 
การศึกษา 
- Master of Arts in Economics and Special studies,Tufts University,U.S.A  
- International Tax Program, Harvard University, U.S.A. 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การอบรม 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 238 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16, สถาบันพระปกเกล้า 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 9 

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 11 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- Callenges of  Reforming Tax and Custom Administration , IMF&TAX Academy of Singapore 
- Senior on Taxation (Senior Coures) , Japan International Cooperation Agency (JICA) 
- นักบริหารระดับสูง : ผู้น ามีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 74 ส านักงาน ก.พ. 
- การเพ่ิมประสิทธภิาพส าหรับผูบ้ริหาร รุ่นที่ 2 บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จ ากัด 
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ส าหรับข้าราชการระดับสูง 

กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
- Leading Change for Executives รุ่นที่ 4 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
- แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาระบบธรรมาภบิาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
- รองประธานกรรมการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
- ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี 
- นักวิชาการภาษีผู้เชี่ยวชาญ ส านักแผนภาษี 
- ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ 
- สรรพสามิตพ้ืนที่กระบี่ 
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นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ ์
รองประธานกรรมการ 

อายุ 60 ปี 
การศึกษา 
- รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 
- ผู้บริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 7 โดย กระทรวงการคลัง 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์ กระทรวงการคลังใสสะอาด โดย ส านักงาน ก.พ. 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์ โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 5 โดย ส านักงาน ก.พ.ร. 
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
  หลักสูตรการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
  โดยกระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 
- การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
  โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
- การวางระบบการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 
  โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านบริหารส าหรับผู้บริหารระดับกลาง 
  และระดับสูง โดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- ความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและความรับผิดทางละเมิด 
  โดยส านักงานปลัดกะรทรวงการคลัง 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
  รุ่นที่ 73 โดย ส านักงาน ก.พ. 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะอนุกรรมการกองทุนบ าเหน็จ 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการโรงพิมพ์ 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 
รองประธานกรรมการ 

อายุ 59 ปี 
การศึกษา 
- Master of Arts in Economics and Special studies,Tufts University,U.S.A  
- International Tax Program, Harvard University, U.S.A. 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การอบรม 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 238 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16, สถาบันพระปกเกล้า 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 9 

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 11 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- Callenges of  Reforming Tax and Custom Administration , IMF&TAX Academy of Singapore 
- Senior on Taxation (Senior Coures) , Japan International Cooperation Agency (JICA) 
- นักบริหารระดับสูง : ผู้น ามีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 74 ส านักงาน ก.พ. 
- การเพ่ิมประสิทธภิาพส าหรับผูบ้ริหาร รุ่นที่ 2 บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จ ากัด 
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ส าหรับข้าราชการระดับสูง 

กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
- Leading Change for Executives รุ่นที่ 4 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
- แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาระบบธรรมาภบิาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
- รองประธานกรรมการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
- ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี 
- นักวิชาการภาษีผู้เชี่ยวชาญ ส านักแผนภาษี 
- ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ 
- สรรพสามิตพ้ืนที่กระบี่ 

14 
 

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ ์
รองประธานกรรมการ 

อายุ 60 ปี 
การศึกษา 
- รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 
- ผู้บริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 7 โดย กระทรวงการคลัง 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์ กระทรวงการคลังใสสะอาด โดย ส านักงาน ก.พ. 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์ โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 5 โดย ส านักงาน ก.พ.ร. 
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
  หลักสูตรการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
  โดยกระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 
- การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
  โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
- การวางระบบการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 
  โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านบริหารส าหรับผู้บริหารระดับกลาง 
  และระดับสูง โดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- ความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและความรับผิดทางละเมิด 
  โดยส านักงานปลัดกะรทรวงการคลัง 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
  รุ่นที่ 73 โดย ส านักงาน ก.พ. 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะอนุกรรมการกองทุนบ าเหน็จ 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการโรงพิมพ์ 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต 
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

อายุ 59 ปี  
การศึกษา 
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
การอบรม 
- Risk Management Program for Corporate Leader 9/2017 
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
  รุ่นที่ 5 (ปธพ.) โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา 
- Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3 
  โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
- กรรมการบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย 
  กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร 
- รองอธิบดีกรมสรรพากร 
- ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร 
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นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน ์
กรรมการ 

อายุ 54 ปี 
การศึกษา 
  - Master of Science (Mathematics) ,Southern University, USA 
  - Master of Public and Private Management 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง     
การอบรม 
 - แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 
   บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 - บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทัวร์ จ ากัด  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 - 
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นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
กรรมการ 

อายุ 53 ปี 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง พ.ศ. 2530) 
- ปริญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2541 
- เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531 
- ปริญญาโททางกฏหมาย (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538 
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ จากศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
การอบรม 
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2551 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2555 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) 

รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
- หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) 

รุ่นที่ 7 พ.ศ.2559 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฏหมายธุรกิจอนุรักษ์ จ ากัด 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  -  
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นายวรกฤต  จารุวงศ์ภัค 
กรรมการ 

อายุ 57 ปี 
การศึกษา 
- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิฒพัฒนบริหารศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การอบรม 
- Directors Certification Program (DCP 179/2013) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- ประธานกรรมการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) 
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นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
กรรมการ 

อายุ 53 ปี 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง พ.ศ. 2530) 
- ปริญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2541 
- เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531 
- ปริญญาโททางกฏหมาย (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538 
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ จากศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
การอบรม 
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2551 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2555 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) 

รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
- หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) 

รุ่นที่ 7 พ.ศ.2559 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฏหมายธุรกิจอนุรักษ์ จ ากัด 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  -  
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นายวรกฤต  จารุวงศ์ภัค 
กรรมการ 

อายุ 57 ปี 
การศึกษา 
- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิฒพัฒนบริหารศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การอบรม 
- Directors Certification Program (DCP 179/2013) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- ประธานกรรมการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) 
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นายประมินทร์  พันทวีศักดิ์ 
กรรมการ 

อายุ 64 ปี 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering), Lamar University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรม 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 63 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.19) โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Programme (AMP) 
  โดย INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส ปี 2551 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development 
  โดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ปี 2552 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
  รุ่นที่ 12 โดย สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2554 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Management Course โดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
  โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 9 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ. มส.4) 
  โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน ผู้น าระดับสูงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  รุ่นที่ 2 (สนพ.2) โดย สมาคมเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน (ประเทศไทย) 
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูงรุ่นที่ 1 (นงส.1) 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- กรรมการ บริษัท พีทีที ฟินอล จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท UAC Advance Polymer & Chemicals จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
- กรรมการ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
- กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 



20 
 

นายวิรัตน์  กิติพิพัฒน์ 
กรรมการ 

อายุ 61 ปี 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การอบรม 
- หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตร 8th SEACEN Advanced Leadership Course 
  SEACEN Research and Training Centre 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- ผู้อ านวยการอาวุโส โรงพิมพ์ธนบัตร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- ผู้อ านวยการอาวุโส โรงพิมพ์ธนบัตร 
- ผู้อ านวยการ ส านักพัฒนาและสนับสนุนการผลิต โรงพิมพ์ธนบัตร 
- ผู้จัดการส่วน ส่วนวิศวกรรมเทคนิค โรงพิมพ์ธนบัตร 
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นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม 
กรรมการและเลขานุการ 

 
อายุ 51 ปี 
การศึกษา 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก) 
  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี (ภาคภาษาต่างประเทศ หลักสูตรมัคคุเทศก์) 
- West Coast University, Los Angeles, California USA (MBA) 
- University Extension, University of California, 
  Los Angeles (UCLA) Westwood, California USA 
  Post Secondary Studies in the Profession (Professional in Computer graphic) 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ 
การอบรม 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร 4) 
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- สถาบันพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้ง หลักสูตรการพัฒนาการเมือง 
  และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.5) 
- Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย 
  และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
- สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ป.ป.ร.16) 
- ITBS : International Transportation and Business School 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
- ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
- รองผู้อ านวยการ ระดับ 10 (ด้านธุรกิจ) องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- รักษาการผู้อ านวยการ องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการต ารวจ สภาผู้แทนราษฎร 
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2.3 คณะผู้บริหารโรงงานไพ่  
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นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม 
กรรมการและเลขานุการ 

 
อายุ 51 ปี 
การศึกษา 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก) 
  วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี (ภาคภาษาต่างประเทศ หลักสูตรมัคคุเทศก์) 
- West Coast University, Los Angeles, California USA (MBA) 
- University Extension, University of California, 
  Los Angeles (UCLA) Westwood, California USA 
  Post Secondary Studies in the Profession (Professional in Computer graphic) 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ 
การอบรม 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร 4) 
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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2.3 คณะผู้บริหารโรงงานไพ่  
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3. โครงสร้างเงินทุน 
3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถอืหุ้นของรัฐวิสาหกิจ 
   โรงงานไพ่เปิดท าการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุง
ภาษีอากรพิเศษ (เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ านวน 73,794.23 บาท หลังจาก
นั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าท าไพ่ครั้งแรก จ านวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482   

  กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าท าไพ่จ านวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติ
ไม่พอที่ต้องใช้หมุนเวียนในการด าเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพ่ิมเติมอีก เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพ่ิมทุนค่าท าไพ่ตามค าขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท าไพ่
จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น าส่งคืนเป็น
เงินทุนค่าท าไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ านวน 253,794.23 บาท 

 
3.2 หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ 

โรงงานไพ่ไม่มีหนี้เงินกู้ 
 
3.3 เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินน าส่งรัฐ 
   ปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ได้รับอนุมัติงบลงทุนจ านวนเงิน 21.150 ล้านบาท และงบ
ลงทุนเพ่ิมเติมจ านวนเงิน 16.500 ล้านบาท ซึ่งผูกพันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ส าหรับการด าเนินงานปี 
2561 เบิกจ่ายได้ครบทุกรายการ 

 ส าหรับผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวนเงิน 
175.303 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 62.815 ล้านบาท จากการด าเนินงานตามนโยบาย
รับจ้างผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต รายละเอียดตามแผนภาพด้านล่าง 
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4. การลงทุนที่ส าคัญในปัจจุบันและอนาคต 
4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 

  การด าเนินงานของโรงงานไพ่ตามแผนปฏิบัติงานองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประกอบด้วย 3 โครงการที่ส าคัญ ได้แก่  

   1) โครงการศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางและจัดท าแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับเสริมสร้าง
ความปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยวิธีการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูง 
เนื่องจากรหัสความปลอดภัยดังกล่าวจะไม่สามารถถูกปลอมแปลงหรือถอดรหัสได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ให้มีคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงหรือการ
เลียนแบบ และเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ให้สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2561       โรงงานไพ่สามารถจัดท าแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยของไพ่นอก
สัมปทานแล้วเสร็จ พร้อมได้ด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในแผนงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยตามก าหนด  
โดยจะเริ่มผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป 

   2) โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์  การด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ ได้ก าหนดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 2.1 
ศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ 2.2 การประชาสัมพันธ์ไพ่ไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่าน Social Media 2.3 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และ 2.4 การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นปีงบประมาณ โรงงานไพ่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดครบทุก
กิจกรรม 

   3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์
ธุรกิจ     
     สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้วางกรอบแนว
ทางการด าเนินงานที่สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) 
โดยก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management - EVM) มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งมี
เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ ตัวชี้วัดก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit - EP) และระบบการประเมินผล
แบบสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) โดยเป็นไปตามหลักการบริหารองค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-
Based Management) ในส่วนของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้มีการด าเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) ตามนโยบายของ สคร. อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตาม
กลไกตลาดต่อไป 
 



24 
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4.2 การร่วมด าเนินงานกบัเอกชน 
  ในปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ไม่มีการด าเนินงานร่วมกับเอกชน 
 
  



26 
 

5. ผลการด าเนินงานขององค์กร 
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 ส าหรับผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวนเงิน 
175.303 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 62.815 ล้านบาท โดยประกอบด้วยการด าเนินงาน
จากการจ าหน่ายไพ่ระบบสัมปทาน และจากการด าเนินงานตามนโยบายส าหรับการรับจ้างผลิตเคร่ืองหมาย
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5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
 5.2.1 สินทรัพย ์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงงานไพ่มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จ านวนเงิน 545.132 ล้านบาท สูง
กว่าปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 63.640 ล้านบาท จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายการ
ลูกหนี้การค้าที่เพ่ิมข้ึนจากการรับจ้างผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้กรมสรรพสามิต 
 5.2.2 หนี้สิน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงงานไพ่มีหนี้สินหมุนเวียนรวม จ านวนเงิน 206.083 ล้านบาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 79.609 ล้านบาท จากการค้างเงินน าส่งคลังประจ าปี และรายได้รับล่วงหน้า
จากการรับช าระเงินจากการจ าหน่ายไพ่ไทยจ านวน 419,076 ส ารับตามสัมปทานแต่ยังค้างส่งสินค้า 
 ส าหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนมีจ านวนเงิน 65.212 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 
7.783 ล้านบาท เนื่องจากมีพนักงานเกษียณอายุราชการจ านวนมาก 
 5.2.3 ส่วนของทุน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงงานไพ่มีทุน จ านวนเงิน 0.254 ล้านบาท และมีก าไรสะสมจ านวนเงิน 
437.783 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 24.574 ล้านบาท  
 5.2.4 กระแสเงินสดสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    219.355 ล้านบาท 
   กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     26.848 ล้านบาท 
   กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน    (99.000) ล้านบาท 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต้นงวด) 117.892 ล้านบาท 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ปลายงวด) 265.095 ล้านบาท 
6. การบริหารจัดการองค์กร 
6.1 การบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต      
มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ได้ด าเนินงาน
ตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management integrated 
Framework : ERM) ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานของ COSO โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในและคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
    1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) เพ่ือด าเนินการก าหนด
วัตถุประสงค์ในเรื่องความเสี่ยงที่จะต้องน ามาบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือหมดไป 
    2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะมี
การบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเบื้องต้นได้มีการก าหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก 
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ภายในและปัจจัยภายนอก 
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    3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอน
การประเมินถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงก าหนดระดับการ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น 
    4. การสร้างแผนด าเนินงาน (Risk Management Planning) การสร้างแผน
ด าเนินงานเป็นการก าหนดแผนในการด าเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไปและสร้างเป็นแผนด าเนินงานถ้าหากความเสี่ยงดังกล่าวต้อง
มีการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
    5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Review) การติดตามและ
ประเมินผลเป็นขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่าง
ครอบคลุมทันเวลาและเพียงพอเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  โดยในปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ยังสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรของตน โดยโรงงานไพ่ฯ ได้เชิญผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเข้ามาอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเข้า
ใจความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
  การบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2561 คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในรวมถึงคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ด าเนินการบริหาร
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้ 
    1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงในการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์หรือนโยบายที่ส าคัญและความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลักขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงไม่เป็นไปตามแผน 
    2. ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน (O : Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกิดจากกระบวนการ วิธีการหรือระบบในการด าเนินงานภายในองค์กร ประกอบด้วยปัจจั ยเสี่ยง ได้แก่      
การบริหารงบลงทุนไม่บรรลุเป้าหมาย 
    3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (F : Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่กระทบ
ต่อผลการด าเนินงานด้านการเงิน ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ก าไรสุทธิต่ ากว่าเป้าหมาย (EBITDA) รายได้
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่ ากว่าเป้าหมาย และรายได้ไพ่นอกสัมปทานต่ ากว่าเป้าหมาย 
    4. ความเสี่ยงทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C : Compliance Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่อาจกระท าผิดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การคัดเลือกผู้รับ
ประโยชน์จ าหน่ายไพ่ล่าช้า การบริหารต้นทุนขายต่อรายได้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และบริหาร
ต้นทุนไพ่และสิ่งพิมพ์ไม่เป็นไปตามแผน 
  ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับการบริหารความเสี่ยง (Satisfied 
: S) จ านวน 6 ปัจจัยเสี่ยง และอยู่ในระดับไม่ยอมรับการบริหารความเส่ียง (Unsatisfied : U) จ านวน 2      
ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งโรงงานไพ่ได้เพ่ิมมาตรการจัดการความเสี่ยงและน าไปบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ 2561 
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6.2 การควบคุมภายใน 
      โรงงานไพ่ให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงงานไพ่อย่าง
เคร่งครัด โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก ากับดูแลและควบคุมให้กระบวนการ
ควบคุมภายในด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ด้านการด าเนินงาน (Operation) – ให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต 

2. ด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) – ให้การรายงานทางการเงินและ
รายงาน การด าเนินงาน ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance) – ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรก าหนดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของโรงงานไพ่อย่างเคร่งครัด 

       โดยติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมีคณะท างานการควบคุมภายในจัดท ารายงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนซึ่งเป็นคณะท างานติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรวบรวมสรุปการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) โดยมีสาระส าคัญในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมภายในน าเสนอ
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผู้อ านวยการในระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละ
ไตรมาส 
  ทั้งนี้ โรงงานไพ่มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในโรงงานไพ่  ตามแนวทางการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่ 

1. การควบคุมภายในองค์กร  
2. การประเมินความเสี่ยง  
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน  
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
5. การติดตามและประเมินผล  

สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ มีการติดตามและควบคุมดูแลในขั้นตอนได้ อย่างกระบวนการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นระบบโดยยึดหลักตามนโยบายการควบคุมภายในของโรงงาน
ไพ่ 
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6.3 การตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ

เป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของโรงงานไพ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  

การตรวจสอบภายในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดท ากฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือยึดเป็นแนว
ปฏิบัติตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
รัฐวิสาหกิจ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

การตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ใช้หลัก Risk-Based Audit และมีการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างการตรวจสอบด้านต่างๆ เพ่ือให้การตรวจสอบมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ และมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีจะพิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และความเสี่ยงขององค์กรในการก าหนดแผนการตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจ ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการเป็นรายไตร
มาส  
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าแผนการประกันคุณภาพการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกทุก 5 ปี ตามมาตรฐานสากล และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน  โรงงาน
ไพ่ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ มาตรฐาน
วิชาชีพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีผู้ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
(Internal Auditing Certificate Program : IACP) ของสภาวิชาชีพบัญชี จ านวน 1 คน และผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับ
การอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal 
Auditor : CPIAT) 

6.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 โรงงานไพ่ได้เล็งความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จและงานด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่มุ่ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานไพ่และพร้อมทั้งได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาให้
บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เพ่ิมมากยิ่งขึ้นพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นส่วนทรัพยากรบุคคลได้ใช้แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 - 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงงานไพ่ 
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6.2 การควบคุมภายใน 
      โรงงานไพ่ให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงงานไพ่อย่าง
เคร่งครัด โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก ากับดูแลและควบคุมให้กระบวนการ
ควบคุมภายในด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ด้านการด าเนินงาน (Operation) – ให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต 

2. ด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) – ให้การรายงานทางการเงินและ
รายงาน การด าเนินงาน ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance) – ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรก าหนดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของโรงงานไพ่อย่างเคร่งครัด 

       โดยติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมีคณะท างานการควบคุมภายในจัดท ารายงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนซึ่งเป็นคณะท างานติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรวบรวมสรุปการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) โดยมีสาระส าคัญในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมภายในน าเสนอ
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผู้อ านวยการในระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละ
ไตรมาส 
  ทั้งนี้ โรงงานไพ่มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในโรงงานไพ่  ตามแนวทางการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่ 

1. การควบคุมภายในองค์กร  
2. การประเมินความเสี่ยง  
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน  
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
5. การติดตามและประเมินผล  

สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ มีการติดตามและควบคุมดูแลในขั้นตอนได้ อย่างกระบวนการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นระบบโดยยึดหลักตามนโยบายการควบคุมภายในของโรงงาน
ไพ่ 
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6.3 การตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ

เป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของโรงงานไพ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  

การตรวจสอบภายในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดท ากฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือยึดเป็นแนว
ปฏิบัติตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
รัฐวิสาหกิจ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

การตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ใช้หลัก Risk-Based Audit และมีการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างการตรวจสอบด้านต่างๆ เพ่ือให้การตรวจสอบมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ และมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีจะพิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และความเสี่ยงขององค์กรในการก าหนดแผนการตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจ ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการเป็นรายไตร
มาส  
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าแผนการประกันคุณภาพการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกทุก 5 ปี ตามมาตรฐานสากล และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน  โรงงาน
ไพ่ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ มาตรฐาน
วิชาชีพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีผู้ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
(Internal Auditing Certificate Program : IACP) ของสภาวิชาชีพบัญชี จ านวน 1 คน และผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับ
การอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal 
Auditor : CPIAT) 

6.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 โรงงานไพ่ได้เล็งความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จและงานด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่มุ่ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานไพ่และพร้อมทั้งได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาให้
บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เพ่ิมมากยิ่งขึ้นพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นส่วนทรัพยากรบุคคลได้ใช้แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 - 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงงานไพ่ 
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ผลการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้ 

1. โครงการบริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

2. โครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) เพ่ือก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในทุกสายอาชีพ และแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง และโอนย้ายหมุนเวียนงาน 

3. โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ภายในองค์กรของบุคคลและเอกสารและน ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน เพ่ือใช้ในการ
ท างานให้ดียิ่งข้ึน 

4. โครงการเสริมสร้างค่านิยม CARDS เพ่ือปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่
ดีให้กับพนักงานโรงงานไพ่ 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงงานไพ่ให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะและความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของโรงงานไพ่ส าเร็จตามแผนวิสาหกิจ 
6.5 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดิจิทัล โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่ างแท้จริงและจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตตระหนักถึงแนวการพัฒนาทางด้านดิจิทัลดังกล่าว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ การด าเนินงาน การแข่งขัน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมมีการ
พัฒนาทางด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การด าเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี 
2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะท าให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก ได้อย่างเป็นเลิศโดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนมีการพัฒนาบุคลากรและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถก าหนดและก ากับนโยบายด้านดิจิทัล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภายในและภายนอก ได้อย่างเป็นเลิศโดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนมีการพัฒนาบุคลากรและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถก าหนดและก ากับนโยบายด้านดิจิทัล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนและ
วิธีด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
พันธกิจ 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ด้วยระบบ
ดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย  ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

• สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงทันสมัย ปลอดภัย  

 

• พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในการใช้ดิจิทัล  
 

• พัฒนาระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยในการตัดสินใจด้านการ
บริหารและเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

 

• พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้ส าหรับ
ประชาชน  

 

• พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม  
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พันธกิจ: 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความม่ันคงทันสมัย 
ปลอดภัย 
พันธกิจ: 5. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลอย่างย่ังยืน 
ปลอดภัยน่าเชื่อถือ 

เป้าประสงค์: 
โรงงานไพ่ มีระบบดิจิทัลท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงบรรเทา : WO) 
1. เพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้มีความทันสมัยปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่างมี

คุณภาพ 
2. จัดหาลิขสิทธิ์และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างเต็มความสามารถและเหมาะสมกับงาน 

 

พันธกิจ: 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในการใช้ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงงานไพ่ด้านดิจิทัล 

เป้าประสงค์: 
บุคลากรของโรงงานไพ่มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถใช้ระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงทดแทน : WT) 
เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานความรู้ของบุคลากร 
 

พันธกิจ: 3. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
           4. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้ส าหรับประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
สร้างนวัตกรรมในการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการ
ด าเนินงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีธรรมาภิ
บาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างการบูรณาการ การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร 
  

เป้าประสงค์: 
- เป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่งด้านดิจิทัลและ

สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดี 

- ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรมีชอ่งทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก 
รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ   
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พันธกิจ: 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความม่ันคงทันสมัย 
ปลอดภัย 
พันธกิจ: 5. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลอย่างย่ังยืน 
ปลอดภัยน่าเชื่อถือ 

เป้าประสงค์: 
โรงงานไพ่ มีระบบดิจิทัลท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงบรรเทา : WO) 
1. เพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้มีความทันสมัยปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่างมี

คุณภาพ 
2. จัดหาลิขสิทธิ์และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างเต็มความสามารถและเหมาะสมกับงาน 

 

พันธกิจ: 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในการใช้ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงงานไพ่ด้านดิจิทัล 

เป้าประสงค์: 
บุคลากรของโรงงานไพ่มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถใช้ระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงทดแทน : WT) 
เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานความรู้ของบุคลากร 
 

พันธกิจ: 3. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
           4. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้ส าหรับประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
สร้างนวัตกรรมในการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการ
ด าเนินงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีธรรมาภิ
บาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างการบูรณาการ การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร 
  

เป้าประสงค์: 
- เป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่งด้านดิจิทัลและ

สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดี 

- ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรมีชอ่งทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก 
รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ   
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พันธกิจ: 3. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
           4. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้ส าหรับประชาชน 
กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงรุก : SO) 

1. พัฒนาระบบดิจิทัลแบบบูรณาการอย่างเป็นสากล  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายส่ือสารที่ทันสมัย 

2. จัดหาลิขสิทธิ์และบ ารุงรักษาระบบงานดิจิทัลให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
การด าเนินงานส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ปีงบประมาณ 2561 นัน้ส่วนสารสนเทศฯ มี
การด าเนินงานทั้งสิ้น 6 ประเภท 26 โครงการ ดังนี ้
 โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ 

1. โครงการจัดซื้อทดแทนคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

 
 โครงการลิขสิทธิ์ 

3. โครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
4. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  Adobe Cloud For Mac 
5. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ Antivirus 

 
 โครงการดูแลบ ารุงรักษา 

6. โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
7. โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบบันทึกข้อมูลการผลิต 
8. โครงการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย 
9. โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
10. โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบส าหรับผู้บริหาร 
11. โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
12. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ E-Commerce 
13. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพ่ือความมั่นคงน่าเชื่อถือในระดับสากล 
14. โครงการวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบส ารองข้อมูล และโอนย้ายระบบเดิมสู่ เครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบใหม่ 
15. โครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audits) ISO 27001 
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โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน 

16. โครงการฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ โรงงานไพ่ 
17. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ ICT อย่างดีมีคุณภาพ 
18. โครงการส ารวจความพึ่งพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
19. โครงการส ารวจการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของโรงงานไพ่ 
20. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
21. โครงการทบทวนแนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร 

22. โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
23. โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ตามมาตรฐานและกฎหมายต่างทีเก่ียวข้อง 
24. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ 
25. โครงการฝึกอบรม ให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ 

6.6 การบริหารงานด้านการตลาด 
 โรงงานไพ่ได้ให้สิทธิการซื้อไพ่ แก่ บริษัท ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด เป็นผู้รับประโยชน์ในการซื้อ
ไพ่จากโรงงานไพ่เพ่ือน าไปจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย 

1. ไพ่ตัวเล็ก ได้แก่ ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน และไพ่จีนสี่สี 
2. ไพ่ป๊อก ได้แก่ ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold 111 ไพ่ป๊อกพลาสติก 

ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER 222 และไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G.333  
นอกจากนี้โรงงานไพ่ ยังด าเนินการจ าหน่ายไพ่ชนิดอ่ืนๆ นอกระบบสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ป๊อก

กระดาษที่ระลึกชุดมวยไทยชาย-หญิง ซึ่งเป็นไพ่ที่ระลึกส าหรับเป็นของช าร่วยในโอกาสต่างๆ และไพ่ป๊อกเพ่ือ
การจ าหน่ายยังต่างประเทศ ในการนี้โรงงานไพ่ยังได้ด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์เอง โดย
แสวงหาลูกค้างานพิมพ์รายใหม่ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม  

อย่างไรก็ตามโรงงานไพ่ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายในองค์กรเอง ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้า 
ต้นทุนการผลิต ดังนั้นจากการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2561 คณะอนุกรรมการ
พัฒนาธุรกิจและการตลาดจึงได้น ายุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ SIP ประจ าปี 2561 ตามแนวคิด EVM มาจัดท า
แผนปฏิบัติการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการด้านการตลาด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
1. โครงการศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับสิ่งพิมพ์ปลอดการ

ปลอมแปลง  
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางและจัดท าแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และเพ่ือเสนอแนะกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ให้มีคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงหรือการเลียนแบบ 
และเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูง โดยรหัสจะไม่สามารถถูกปลอมแปลงหรือ
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โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน 
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17. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ ICT อย่างดีมีคุณภาพ 
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ถอดรหัสได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ให้ดียิ่งขึ้น มีการน า
เทคโนโลยีอันทันสมัยในการส่งเสริมข้ันตอนการผลิตและการใช้งาน 

2. โครงการพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์  
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของโรงงานไพ่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร 
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของโรงงานไพ่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่โรงงานไพ่ 
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1. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ด ี
1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 
  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
   คณะกรรมการโรงงานไพ่ตระหนักถึงความส าคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่ 
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีการก ากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม 
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้ก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของโรงงานไพ่ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการให้ความส าคัญและมุ่งมั่นด้านการด าเนินงานโดยน าหลักส าคัญในการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ความ
โปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน 
  2. การก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส าคัญของโรงงานไพ่จะพิจารณาถึง
ปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งด าเนินการตามระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ 
  3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้น าและต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
  4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงินด้วยความโปร่งใสเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูล
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
  5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร 
เพ่ือให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้และ
สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้   

6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผล
ตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล 
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การเงินด้วยความโปร่งใสเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูล
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
  5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร 
เพ่ือให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้และ
สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้   

6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผล
ตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล 
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
   โรงงานไพ่ตระหนักถึงความส าคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ือให้การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 
  1. ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม ตระหนักต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงาน
และด าเนินกิจกรรมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
  3. ให้ความส าคัญในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 
  4. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
อ่ืนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
   การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน
กรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ านวน 3 คนเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดย
ต าแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ านวนไม่เกิน 11 
คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน 
 
2. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดต้ังโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ข้อ 
17 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของโรงงานไพ่อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบนั้น รวมไปถึง 
  1. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่างๆ ของ 
                         โรงงานไพ่ 
  2. ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืนๆ ของพนักงานและลูกจ้าง 
  3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การถอดถอน  
                        ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ลงโทษพนักงานและลูกจ้าง 
  4. ก าหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
  5. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 
  6. วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสั่งจ้าง สั่งซื้อ การสั่งตัดบัญชี พัสดุหรือทรัพย์สินและ 
                        การท าสัญญาผูกพันต่างๆ ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่ 
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  7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าท างานล่วงเวลา  
                        เบี้ยประชุมและการจ่ายเงินอ่ืนๆ 
  8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง 
  9. วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่ 
  10. พิจารณาปัญหาต่างๆ ที่ผู้อ านวยการน าเสนอหารือโดยให้ค าวินิจฉัยตัดสินปัญหานั้นหรือ 
                          ให้ความเห็นชอบ 
  11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการด าเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายก าหนดไว้ 
  12. วางระเบียบหรืออกข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของโรงงานไพ่ 
  13. กระท าการอย่างอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
1.3 การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย  
     คณะกรรมการโรงงานไพ่ 
   คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อท าหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

คณะกรรมการโรงงานไพ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
ระบบ 
คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ 
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  7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าท างานล่วงเวลา  
                        เบี้ยประชุมและการจ่ายเงินอ่ืนๆ 
  8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง 
  9. วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่ 
  10. พิจารณาปัญหาต่างๆ ที่ผู้อ านวยการน าเสนอหารือโดยให้ค าวินิจฉัยตัดสินปัญหานั้นหรือ 
                          ให้ความเห็นชอบ 
  11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการด าเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายก าหนดไว้ 
  12. วางระเบียบหรืออกข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของโรงงานไพ่ 
  13. กระท าการอย่างอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
1.3 การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย  
     คณะกรรมการโรงงานไพ่ 
   คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อท าหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

คณะกรรมการโรงงานไพ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
ระบบ 
คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ 
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 61/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 

1. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภัค  ประธานกรรมการ 
2. นายอนุรักษ์  นิยมเวช   กรรมการ 
3. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์  กรรมการ 
4. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์  กรรมการ 
5. นายวิรัตน์  กิติพิพัฒน์  กรรมการ 
6. นางสาวสุธิน ี  อุปการณ์  เลขานุการคณะกรรมการ 

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ่ 
    ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 7/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ่ ประกอบด้วย 

1. นางสาววิไล   ตันตินันท์ธนา  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  อนุกรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการโรงงานไพ่   อนุกรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

    2. อนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ                  
โรงงานไพ่ 

3. พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    4. ก ากับดูแลการด าเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมิน 
ความเสี่ยงรวมทั้งคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อองค์กรมาจัดท าแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 
    5. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร 
รายไตรมาสต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ 
    6. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล
ในเรื่องที่เก่ียวข้อง   
3. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 13/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

1. นางสาววิไล   ตันตินันท์ธนา  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์  รองประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ 

       กรมสรรพสามิตหรือผู้แทน 
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4. นางมณี  วงษ์วิโรจน ์  อนุกรรมการ 
5. นายกนิษฐ์  ศิริวัฒน์   อนุกรรมการ 
6. นางสาวพรณี  จ าปาศรี   เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาก าหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดตามข้อ 1 
   3. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
4. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
  ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 62/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายวิรัตน์  กิติพิพัฒน์  รองประธานอนุกรรมการ 
4. นางมณี  วงษ์วิโรจน ์  อนุกรรมการ 
5. นายพานิช  หมู่ศิริ   อนุกรรมการ 
6. นายสมภพ   สุขประสงค์  เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    1. พิจารณาก าหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และพัฒนาระบบ 
    2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย 
และแผนงานที่ก าหนดตามข้อ 1 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
5. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) 
   ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 63/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบด้วย 

1. นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์  รองประธานอนุกรรมการ 
4. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  อนุกรรมการ 
5. นางสาววิมลรัตน์ บุณโยดม  เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    1. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ 
    2. ติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) 
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4. นางมณี  วงษ์วิโรจน ์  อนุกรรมการ 
5. นายกนิษฐ์  ศิริวัฒน์   อนุกรรมการ 
6. นางสาวพรณี  จ าปาศรี   เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาก าหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดตามข้อ 1 
   3. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
4. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
  ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 62/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายวิรัตน์  กิติพิพัฒน์  รองประธานอนุกรรมการ 
4. นางมณี  วงษ์วิโรจน ์  อนุกรรมการ 
5. นายพานิช  หมู่ศิริ   อนุกรรมการ 
6. นายสมภพ   สุขประสงค์  เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    1. พิจารณาก าหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และพัฒนาระบบ 
    2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย 
และแผนงานที่ก าหนดตามข้อ 1 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
5. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) 
   ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 63/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบด้วย 

1. นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์  รองประธานอนุกรรมการ 
4. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  อนุกรรมการ 
5. นางสาววิมลรัตน์ บุณโยดม  เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    1. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ 
    2. ติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) 
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    3. รายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
 6. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
  ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 64/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด ประกอบด้วย 

1. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภัค  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ  รองประธานอนุกรรมการ 
4. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  อนุกรรมการ 
5. นายกนิษฐ์  ศิริวัฒน์   อนุกรรมการ 
6. นางสาวร าไพพรรณ รักประดิษฐ์  เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    1. ก าหนดหลักเกณฑ์ ทิศทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. ให้ค าปรึกษา แนะน าและพิจารณาประเด็นต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ตามแผนการตลาดที่ได้ก าหนดไว้บรรลุเป้าหมาย 
    3. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทิศทางและนโยบายตามที่ก าหนดและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 1 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
7. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ 
   ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 11/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ด้านกฎหมายและระเบียบ ประกอบด้วย 

1. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายอนุรักษ์  นิยมเวช   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางมณี  วงษ์วิโรจน ์  อนุกรรมการ 
4. นายวันชัย  ตั้งวิจิตร   อนุกรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ ประยูรพรหม  อนุกรรมการ 
6. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์   อนุกรรมการ 
7. นางเสาวรส  ริมสาคร   อนุกรรมการ 
8. นายธาวิต  มะพล   เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    1. พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานตามนโยบายของโรงงานไพ่ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาด าเนินการต่อไป 
    2. ให้ค าปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของโรงงานไพ่ 
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1.4 การประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม (12/12)        
2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ (12/12)   (5/5) (9/9) (9/9) (6/6)  
3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา (12/12)  (12/12) (2/2)     
4) นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ ์ (11/12)  (9/9) (4/4)     
5) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต (12/12)    (9/9) (9/9)   
6) นางสาวไพลินรตัน์ สุพรรณรัตน์ (12/12) (6/7)     (8/8)  
7) นายอนุรักษ์ นิยมเวช (12/12) (7/7)      (12/12) 
8) นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค (12/12) (7/7)     (7/8)  
9) นายประมินทร์ พันทวีศักดิ ์ (3/3) (4/4)    (7/7)   
10) นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์ (3/3) (4/4)   (7/7)    
11) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม (9/9)     (9/9) (8/8)  

หมายเหตุ   
 

(../..) คือ จ านวนครั้งที่คณะกรรมการเข้าประชุม/จ านวนครั้งในการจัดประชุมทั้งปี 
ล าดับที่ 9 และ 10 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 
ล าดับที่ 11 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
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1.5 ค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม 90,000        
2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 81,000    67,500 60,750 40,500  
3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 81,000  90,000 15,000     
4) นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ ์ 74,250  60,750      
5) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต 72,000    60,750 67,500   
6) นางสาวไพลินรตัน์ สุพรรณรัตน์ 72,000 36,000     60,000  
7) นายอนุรักษ์ นิยมเวช 72,000 42,000      81,000 
8) นายวรกฤต จารุวงศภ์ัค 72,000 52,500     47,250  
9) นายประมินทร์ พันทวีศักดิ ์ 18,000 24,000    47,250   
10) นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์ 18,000 24,000   47,250    
11) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม 54,000     54,000 48,000  

หมายเหตุ   
ล าดับที่ 9 และ 10 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 
ล าดับที่ 11 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 
1.6 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2523 ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดประโยชน์
ตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้ 

1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ  
   การจ่ายเบี้ยกรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยกรรมการ
เป็นรายเดือนได้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้ที่มาร่วมประชุม
เท่านั้นกรรมการรัฐวิสาหกิจใดที่ไม่มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนหรือไม่มาร่ วม
ประชุมคณะกรรมการในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งดจ่ายเบี้ยกรรมการส าหรับเดือนนั้น 

2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ 
การจ่ายเงินโบนัสตามจ านวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาด ารงต าแหน่งและการ

จ่ายเงินโบนัสกรรมการต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาท ต่อปี ส าหรับประธานกรรมการให้ได้เ พ่ิมสูงกว่า
กรรมการ อีก 1 ใน 4 ของจ านวนที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพ่ิมสูงกว่ากรรมการอีก 
1 ใน 8 ของจ านวนที่กรรมการได้รับ ในกรณีที่มีโบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในก าไรสะสม 
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1.4 การประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม (12/12)        
2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ (12/12)   (5/5) (9/9) (9/9) (6/6)  
3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา (12/12)  (12/12) (2/2)     
4) นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ ์ (11/12)  (9/9) (4/4)     
5) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต (12/12)    (9/9) (9/9)   
6) นางสาวไพลินรตัน์ สุพรรณรัตน์ (12/12) (6/7)     (8/8)  
7) นายอนุรักษ์ นิยมเวช (12/12) (7/7)      (12/12) 
8) นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค (12/12) (7/7)     (7/8)  
9) นายประมินทร์ พันทวีศักดิ ์ (3/3) (4/4)    (7/7)   
10) นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์ (3/3) (4/4)   (7/7)    
11) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม (9/9)     (9/9) (8/8)  

หมายเหตุ   
 

(../..) คือ จ านวนครั้งที่คณะกรรมการเข้าประชุม/จ านวนครั้งในการจัดประชุมทั้งปี 
ล าดับที่ 9 และ 10 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 
ล าดับที่ 11 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
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1.5 ค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม 90,000        
2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 81,000    67,500 60,750 40,500  
3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 81,000  90,000 15,000     
4) นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ ์ 74,250  60,750      
5) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต 72,000    60,750 67,500   
6) นางสาวไพลินรตัน์ สุพรรณรัตน์ 72,000 36,000     60,000  
7) นายอนุรักษ์ นิยมเวช 72,000 42,000      81,000 
8) นายวรกฤต จารุวงศภ์ัค 72,000 52,500     47,250  
9) นายประมินทร์ พันทวีศักดิ ์ 18,000 24,000    47,250   
10) นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์ 18,000 24,000   47,250    
11) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม 54,000     54,000 48,000  

หมายเหตุ   
ล าดับที่ 9 และ 10 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 
ล าดับที่ 11 เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 
1.6 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2523 ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดประโยชน์
ตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้ 

1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ  
   การจ่ายเบี้ยกรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยกรรมการ
เป็นรายเดือนได้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้ที่มาร่วมประชุม
เท่านั้นกรรมการรัฐวิสาหกิจใดที่ไม่มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนหรือไม่มาร่ วม
ประชุมคณะกรรมการในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งดจ่ายเบี้ยกรรมการส าหรับเดือนนั้น 

2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ 
การจ่ายเงินโบนัสตามจ านวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาด ารงต าแหน่งและการ

จ่ายเงินโบนัสกรรมการต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาท ต่อปี ส าหรับประธานกรรมการให้ได้เ พ่ิมสูงกว่า
กรรมการ อีก 1 ใน 4 ของจ านวนที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพ่ิมสูงกว่ากรรมการอีก 
1 ใน 8 ของจ านวนที่กรรมการได้รับ ในกรณีที่มีโบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในก าไรสะสม 

 



45 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
   1. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก าไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาท ลงมาให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม 
  2. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก าไรสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท 

ให้กรรมการได้รับโบนัสเพ่ิมอีกคนละ 5,000 บาท 
                                          3. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก าไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน  500 ล้านบาท 

ให้กรรมการได้รับโบนัสเพ่ิมอีกคนละ 10,000 บาท  

 การจ่ายเงินโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจถ้าในปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจใดกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  1. ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25 % 
  2. ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50 % 
  3. ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75 % 

1.7 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
    โรงงานไพ่จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายระดับ 8 รองผู้อ านวยการ 
ระดับ 9 และผู้อ านวยการ ระดับ 10 โดยพิจารณาจากเงินเดือนและโบนัส ดังนี้ 
   ปี 2558  รวมจ านวนเงิน 6.470 ล้านบาท 
   ปี 2559  รวมจ านวนเงิน 7.400 ล้านบาท 
   ปี 2560  รวมจ านวนเงิน 6.639 ล้านบาท 
   ปี 2561  รวมจ านวนเงิน 4.035 ล้านบาท 
1.8 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และมุ่งให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังมุ่ ง
ประโยชน์ส่วนรวมและให้ความส าคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง จึงก าหนดให้ถือเป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของโรงงานไพ่ อันจะส่งผลให้โรงงานไพ่เสียผลประโยชน์
หรือท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง โดยให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของโรงงานไพ่ และเป็นธรรมต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

46 
 

2. รายงานทางการเงิน 
2.1 รายงานผู้สอบบัญช ี
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2.2 สรุปข้อมูลทีส่ าคัญทางการเงิน 
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1. รายงานคณะกรรมการสรรหา 
   โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่มีการด าเนินงานด้านสรรหาผู้บริหารระดับสูงเนื่องด้วย
ผู้อ านวยการยังไม่ครบก าหนดสัญญาจ้าง 
2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

หมวดที่ 3 รายงานการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร 
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3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ 
 จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมที่ดีงามเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
เกิดความรักสามัคคี เกิดความอบอุ่นม่ันคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม 
 จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติ การกระท าและความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยความฉลาด 
รอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ดังนั้นจะเห็นว่าจริยธรรมจึงจ าเป็นและมีคุณค่าส าหรับทุก
คนในอาชีพทุกสังคม สังคมจะอยู่รอดด้วยจริยธรรม 
 ในปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีการก าหนดด้านจริยธรรมซึ่งเป็นจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่แล้ว ยังได้ด าเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ผ่านทางวัฒนธรรม
องค์กรของโรงงานไพ่ หรือ CARDS ซึ่งประกอบด้วย 
  C = Cordialness  คือ ความจริงใจ 
  A = Accountability  คือ ส านึกรับผิดชอบ 
  R = Reliability  คือ ความเชื่อถือ 
  D = Diligence  คือ ความขยันหมั่นเพียร 
  S = Safety Awareness คือ ตระหนักถึงความปลอดภัย 
โรงงานไพ่ได้จัดท ากิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานทราบ โดยพา
ศึกษา ดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตามพระราชด าริ จ.เพชรบุรี เพ่ือให้พนักงานได้รับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้พนักงานประพฤติและปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
โรงงานไพ่ต่อไป 

2558 โรงงานไพ่ได้มีการด าเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณอันเป็นข้อ
ก าหนดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และบริบทหรือวัฒนธรรมขององค์กรอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์กร   
โดยโรงงานไพ่มีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในระเบียบโรงงานไพ่ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2552 โดยได้ก าหนดถึงมาตรฐานจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลัก มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร รวมถึงมีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
เพ่ือก่อให้เกิดการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

76 
 

4. ผลติภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 
1. ผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก 

 1.1 ไพ่ไทย 

 

 

 

 

 

  

 1.2 ไพ่ผ่องจีน   

 

 

 

 

 

  

1.3 ไพ่จีนสี่สี 
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4. ผลติภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 
1. ผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก 

 1.1 ไพ่ไทย 

 

 

 

 

 

  

 1.2 ไพ่ผ่องจีน   

 

 

 

 

 

  

1.3 ไพ่จีนสี่สี 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 
2. ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก 

  2.1 ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ย่ีห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold - 111 

 

  

 

 

 

 

 2.2 ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER 222 

 

 

 

 

 

 

2.3 ไพ่ป๊อกกระดาษ ย่ีห้อ VEGAS รุ่น V.G.333 
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  2.4 ไพ่ที่ระลึก ชุดมวยไทยชาย-หญิง 

 
 

 

 
 
 
 
 3. ผลิตภัณฑ์สิ่งพมิพ์ทั่วไป 
  
 
 
 
3. ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป 
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4. ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
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4. ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
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5. กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานไพ่ 
โครงการธรรมะสามัคคี 
 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจัดอบรมส่งเสริมความรู้ “โครงการธรรมะสามัคคี” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 
 
    
 
 
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านบริหารจัดการองค์กรคู่มิตร 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านบริหารจัดการองค์กรคู่มิตร 
ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ กับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ณ การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 
 
 
 
 
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์ 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์ ระหว่าง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และ โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง ณ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 
   
 
 
 

 
อบรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดอบรมส่งเสริมความรู้ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)” ในวันที่ 25 มกราคม 2561 
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อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2561 

 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยได้มี
การจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ จากนั้นได้มีการจ าลองสถานการณ์
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพ่ือให้พนักงานได้รู้ถึงข้ันตอนที่ควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ 

 
    
      

 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ครบรอบปีท่ี 79 
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมด้วยผู้บริหารของกรมสรรพสามิต 
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ปีที่ 79 
ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 
 
      
 
   
 
ศึกษาดูงานสัมมนา ประจ าปี 2561 
  ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ เข้าร่วมการศึกษาดูงานสัมมนา ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 19 – 21 
กรกฎาคม 2561 เส้นทาง ชะอ า-หัวหิน-ปราณบุรี  
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รายช่ือคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2561 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

 
1. นายกนิษฐ์  ศิริวัฒน์  ประธานคณะท างาน 
2. นายวิวัฒน์ชัย  ตั้งประกอบกิจ คณะท างาน 
3. นางศิริพร  ปลั่งสอน คณะท างาน 
4. นางวิชิตา  ศิริวัฒน์  คณะท างาน 
5. นางสาววิมลรัตน์ บุณโยดม คณะท างาน 
6. นายสมภพ  สุขประสงค์ คณะท างาน 
7. นางสาวพรพรรณ วิเศษกิจ  คณะท างาน 
8. นางสาวพรณี  จ าปาศรี  คณะท างาน 
9. นายก้านแก้ว  พวกขุนทด คณะท างาน 
10. นายชัยวัฒน์  น้าวานิช  คณะท างาน 
11. นางสาวจิตรรัตน์ ชินวร  คณะท างาน 
12. นายนิธินันท์  สุคันธเมศวร์ คณะท างาน 
13. นายธาวิต  มะพล  เลขานุการคณะท างาน 
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