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ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้งานระบบ 

ข.1 ประเภทของผูใ้ชง้าน 

ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีสุรา และงานดา้นตรวจสอบป้องกนัและ
ปราบปรามสินคา้สุรา ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ มีดงัน้ี 

1) หวัหนา้ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี สามารถสืบคน้ขอ้มูลรายงานประเภทต่างๆ ได ้

2) หวัหนา้ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา สามารถสืบคน้ขอ้มูลรายงานประเภทต่างๆ ได ้

3) เจา้หนา้ท่ีดา้นการบริหารการจดัเก็บภาษี สามารถสืบคน้ขอ้มูลรายงานเก่ียวกบัการรับช าระ
ภาษี และรายงานเก่ียวกบัการออกตรวจโรงงานสุราชุมชนได ้

4) เจ้าหน้าท่ีด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด สามารถสืบค้นขอ้มูลรายงาน
เก่ียวกบัการงานป้องกนัและปราบปรามการกระท าผดิเก่ียวกบัสุราได ้

5) เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล สามารถบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ขอ้มูลผูป้ระกอบการ ขอ้มูล
สุรา ขอ้มูลรับช าระภาษี ขอ้มูลการออกตรวจโรงงาน ขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา เป็นตน้ ได ้

6) ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม ปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชง้านได ้

ข.2 การเขา้ใชง้านระบบ 

1)  เขา้สู่ระบบ ท่ี http://10.2.5.248/c8www5/login_stamp.php 
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ภาพท่ี ข.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

2) จากภาพท่ี ข.2 ใหป้้อนรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น แลว้คลิก “เขา้สู่ระบบ” เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 

 

ภาพท่ี ข.2 หนา้จอป้อนรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

3) เม่ือคลิกปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” จะเขา้สู่ระบบงานดงัภาพท่ี ข.3 

 

ภาพท่ี ข.3 หนา้จอหลกัของระบบ 
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ข.3 การจดัการขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

 1) การเพิ่มขอ้มูลผูป้ระกอบการรายใหม่ คลิกท่ีเมนู “ผูป้ระกอบการ” -> บนัทึกขอ้มูล
ผูป้ระกอบการ 

 

ภาพท่ี ข.4 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

จากภาพท่ี ข.4 กรอกรหสัโรงงาน ช่ือโรงงาน ช่ือผูป้ระกอบการ เลขประจ าตวัประชาชน ท่ีตั้ง
ของโรงงาน ทุนการผลิต แรงมา้ จ  านวนคนงาน รหสัผูป้ระกอบการ (RG_IT) ผลการวเิคราะห์เลขท่ี 
ผลการพิจารณาฉลากเลขท่ี และรายละเอียดสินคา้ท่ีผลิต เสร็จแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” 

 

ภาพท่ี ข.5 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลผูป้ระกอบการ 
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2) คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการบนัทึก 

 

ภาพท่ี ข.6 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 

 3) คลิกปุ่ม “OK”  

 

ภาพท่ี ข.7 หนา้จอแสดงการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

4) การปรับปรุงขอ้มูลผูป้ระกอบการ คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลผูป้ระกอบการ” แลว้คลิกเมนู “คน้หา/
ปรับปรุงขอ้มูลผูป้ระกอบการ” 

5) จากภาพท่ี ข.8 ใหค้ลิกปุ่ม “คน้หา” โดยการคน้หาขอ้มูลผูป้ระกอบการสามารถท าไดด้งัน้ี 

   5.1) คน้หาดว้ยรหสัโรงงาน 

 

ภาพท่ี ข.8 การคน้หาดว้ยรหสัโรงงาน 

   5.2) คน้หาดว้ยเลขบตัรประชาชนของผูป้ระกอบการ 

 

ภาพท่ี ข.9 การคน้หาดว้ยเลขบตัรประชาชน 
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6) จากภาพท่ี ข.8 และภาพท่ี ข.9 ใหค้ลิกปุ่ม “คน้หา” จะแสดงผลดงัภาพท่ี ข.10 

 

ภาพท่ี ข.10 ขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

 7) จากภาพท่ี ข.10 หลงัจากแกไ้ขขอ้มูลเสร็จ ใหค้ลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูลผูป้ระกอบการ” 

 

ภาพท่ี ข.11 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 

 8) จากภาพท่ี ข.11 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี ข.12 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

 9) จากภาพท่ี ข.12 คลิกปุ่ม “OK”  

 
ภาพท่ี ข.13 หนา้คน้หาขอ้มูลผูป้ระกอบการ 



 

114 

 

 10) จากภาพท่ี ข.13 คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เพื่อออกจากหนา้จอปรับปรุงขอ้มูล
ผูป้ระกอบการ 

 
ภาพท่ี ข.14 หนา้จอยนืยนัการออกจากเมนู 

 11) จากภาพท่ี ข.14 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการออกจากหนา้จอปรับปรุงขอ้มูล
ผูป้ระกอบการ 

 
ภาพท่ี ข.15 หนา้จอขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

 12) จากภาพท่ี ข.15 คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เพื่อออกจากหนา้ขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

 
ภาพท่ี ข.16 แสดงหนา้จอยนืยนัการออกจากระบบ 

 12) จากภาพท่ี ข.16 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อกลบัไปยงัหนา้หลกั 
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ข.4 การบนัทึกยอดคงเหลือยกมา  

1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา” -> “บนัทึกยอดคงเหลือยกมา”  

 

ภาพท่ี ข.17 หนา้จอบนัทึกยอดคงเหลือยกมา 

2) จากภาพท่ี ข.17 เป็นฟอร์มบนัทึกยอดคงเหลือยกมา ให้เจา้หนา้ท่ีกรอกรายละเอียดในการ
รับแสตมป์ดงัน้ี วนัท่ี ชนิดสุรา ดีกรี ขนาดบรรจุ จ  านวนแสตมป์ ถา้ตอ้งการเพิ่มรายการรับแสตมป์ให้
คลิกปุ่ม “รายการใหม่” 

 

ภาพท่ี ข.18 หนา้จอส าหรับบนัทึกรายละเอียดยอดคงเหลือยกมา 

3) จากภาพท่ี ข.18 เม่ือกรอกรายละเอียดรับแสตมป์เสร็จแลว้ใหค้ลิกปุ่ม “บนัทึก” 

 

ภาพท่ี ข.19 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 

4) จากภาพท่ี ข.19 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 



 

116 

 

 

ภาพท่ี ข.20 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 

5) จากภาพท่ี ข.20 คลิกปุ่ม “OK”  

 

ภาพท่ี ข.21 หนา้จอบนัทึกยอดคงเหลือยกมา 

6) จากภาพท่ี ข.22 คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากฟอร์มบนัทึกยอดคงเหลือยก
มา 

 

ภาพท่ี ข.22 หนา้จอยนืยนัการกลบัสู่หนา้หลกั 

7) จากภาพท่ี ข.22 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการออกจากฟอร์มบนัทึกยอดคงเหลือยกมา 

8) การปรับปรุงขอ้มูลยอดรับแสตมป์สุรา คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา” -> 
“บนัทึกยอดรับแสตมป์สุรา” ->“คน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา” 

 

ภาพท่ี ข.23  เมนู คน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา 
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ภาพท่ี ข.24 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา 

 9) จากภาพท่ี ข.24 แสดงหนา้จอให้ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา 

 

ภาพท่ี ข.25 หนา้จอระบุเง่ือนไขการคน้หา 

10) จากภาพท่ี ข.25 ใหก้ าหนดช่วงวนัท่ีท าการคน้หา แลว้คลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.26 ผลการคน้หา 

 11) จากภาพท่ี ข.26 แสดงรายละเอียดยอดคงเหลือยกมา ในฟอร์มแสดงยอดรับแสตมป์
สามารถแก้ไขรายละเอียดยอดคงเหลือยกมา เม่ือท าการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เสร็จแล้ว  ให้คลิกปุ่ม 
“บนัทึกขอ้มูล” หรือถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขใหค้ลิกปุ่ม “จบการท างาน” 

ข.5 การบนัทึกรายการรับแสตมป์  

1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา” -> “บนัทึกยอดรับแสตมป์สุรา”  
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ภาพท่ี ข.27 หนา้จอบนัทึกยอดรับแสตมป์สุรา 

2) จากภาพท่ี ข.27 เป็นฟอร์มบนัทึกยอดรับแสตมป์ ให้เจา้หน้าท่ีกรอกรายละเอียดในการรับ
แสตมป์ดงัน้ี เลขท่ีเอกสาร วนัท่ีรับแสตมป์ ชนิดสุรา ดีกรี ขนาดบรรจุ จ านวนแสตมป์ท่ีรับมา รหัส
แสตมป์เร่ิมตน้ และรหสัแสตมป์ส้ินสุด ถา้ตอ้งการเพิ่มรายการรับแสตมป์ใหค้ลิกปุ่ม “รายการใหม่” 

 

ภาพท่ี ข.28 หนา้จอส าหรับบนัทึกรายละเอียดยอดรับแสตมป์ 

3) จากภาพท่ี ข.28 เม่ือกรอกรายละเอียดรับแสตมป์เสร็จแลว้ใหค้ลิกปุ่ม “บนัทึก” 

 

ภาพท่ี ข.29 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 

4) จากภาพท่ี ข.29 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี ข.30 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 
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5) จากภาพท่ี ข.30 คลิกปุ่ม “OK”  

 

ภาพท่ี ข.31 หนา้จอบนัทึกยอดรับแสตมป์สุรา 

6) จากภาพท่ี ข.31 คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากฟอร์มบนัทึกยอดรับแสตมป์
สุรา 

 

ภาพท่ี ข.32 หนา้จอยนืยนัการกลบัสู่หนา้หลกั 

7) จากภาพท่ี ข.32 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการออกจากฟอร์มบนัทึกยอดแสตมป์  

8) การปรับปรุงขอ้มูลยอดรับแสตมป์สุรา คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา” -> 
“บนัทึกยอดรับแสตมป์สุรา” ->“คน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดรับแสตมป์” 

 

ภาพท่ี ข.33 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดรับแสตมป์ 

 9) จากภาพท่ี ข.33 แสดงหนา้จอให้ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา 

 

ภาพท่ี ข.34 หนา้จอระบุเง่ือนไขการคน้หา 
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10) จากภาพท่ี ข.34 ใหก้ าหนดช่วงวนัท่ีท าการคน้หา แลว้คลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.35 ผลการคน้หา 

 11) จากภาพท่ี ข.35 แสดงรายละเอียดการรับแสตมป์ตั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 – 30 
เมษายน 2556 ในฟอร์มแสดงยอดรับแสตมป์สามารถแกไ้ขรายละเอียดการรับแสตมป์ เม่ือท าการ
แกไ้ขขอ้มูลต่างๆเสร็จแลว้  ใหค้ลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” หรือถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขใหค้ลิกปุ่ม “จบการ
ท างาน” 

ข.6 บนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 

 1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา” ->  “ขอ้มูลการรับช าระภาษี” ->  “บนัทึกขอ้มูล
การรับช าระภาษี” 

 

ภาพท่ี ข.36 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 

 2) จากภาพท่ี ข.36 ป้อนรหสัโรงงาน แลว้กด “Enter” จะไดผ้ลลพัธ์ดงัภาพท่ี ข.37 
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ภาพท่ี ข.37 หนา้จอหลงัจากป้อนรหสัโรงงาน 

 3) จากภาพท่ี ข.37 กรอกรายการสุรา รายละเอียดของเจา้พนกังาน แลว้คลิกปุ่ม “ค านวณ” 
 จะไดผ้ลลพัธ์ดงัภาพท่ี ข.38 

 

ภาพท่ี ข.38 หนา้จอในส่วนของการค านวณภาษีสุรา 

 4) จากภาพท่ี ข.38 คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา 
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ภาพท่ี ข.39 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 

 5) จากภาพท่ี ข.39 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืน่ยนัการบนัทึก 

 

ภาพท่ี ข.40 หนา้จอแสดงผลการบนัทึก 

 6) จากภาพท่ี ข.40 คลิกปุ่ม “OK” เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงปุ่ม
ส าหรับเลือกปุ่มรายงานแบบช าระภาษี สบ.103 แบบช าระภาษี สสส. และแบบช าระภาษี สสท. 

 

ภาพท่ี ข.41 หนา้จอส าหรับพิมพแ์บบช าระภาษี 
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 7) แบบ สบ.103  

 

ภาพท่ี ข.42 แบบช าระภาษี สบ.103 

8) แบบ สสส. 1/01 

 
ภาพท่ี ข.43 แบบช าระภาษี สสส. 
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9) แบบ สสท.1/01 

 
ภาพท่ี ข.44 แบบช าระภาษี สสท. 

 

 10) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 

 

ภาพท่ี ข.45 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 

 11) จากภาพท่ี ข.45 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการออกหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี
สุรา 

ข.7 คน้หาขอ้มูลการรับช าระภาษี 

 1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการรับช าระภาษีสุรา” ->  “ขอ้มูลการรับช าระภาษี” ->  “คน้หา/ปรับปรุง
ขอ้มูลการรับช าระภาษี” 
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ภาพท่ี ข.46 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการรับช าระภาษี 

 2) จากภาพท่ี ข.47 ใส่ช่วงวนัท่ีตอ้งการคน้หา 

 

ภาพท่ี ข.47 หนา้จอระบุช่วงวนัท่ีตอ้งการคน้หา 

 3) จากภาพท่ี ข.47 คลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.48 หนา้จอแสดงผลการคน้หา 

 4) หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหค้ลิกท่ีภาพ “ ” เพื่อเขา้ไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดการรับ
ช าระภาษีของรายการนั้นๆ ซ่ึงกระบวนการท างานจะคลา้ยกบัหวัขอ้ ข.6 ขอ้ 6 ถึง ขอ้ 11  

ข.8 บนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

 1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา” ->  “บนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา” 
จากนั้นบนัทึกรายละเอียดต่างๆ ท่ีไดจ้ากการออกตรวจโรงงานสุรา ดงัภาพท่ี ข.51 จากนั้นใหก้ดปุ่ม 
“บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 



 

126 

 

 

ภาพท่ี ข.49 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

 

ภาพท่ี ข.50 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 

2) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

 

ภาพท่ี ข.51 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

 3) จากภาพท่ี ข.51 คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยนืยนัการออกหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท า
สุรา 



 

127 

 

ข.9 คน้หาขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

 1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา” ->  “คน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ี
ท าสุรา” 

 

ภาพท่ี ข.52 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

2) ใหร้ะบุช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลการตรวจโรงงานสุรา จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.53 ผลการคน้หาขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

3) หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหค้ลิกท่ีภาพ “ ” เพื่อเขา้ไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดการตรวจ
สถานท่ีท าสุราของรายการนั้นๆ หลงัจากปรับปรุงขอ้มูลแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “บนัทึก”  
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ภาพท่ี ข.54 หนา้จอ ปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 

 

ภาพท่ี ข.55 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 

4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท า
สุรา 

 

ภาพท่ี ข.56 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 
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ข.10 บนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

 1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา” -> “บนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา” 
จากนั้นกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัการกระท าผดิ จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

ภาพท่ี ข.57 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

 2) คลิกปุ่ม OK เพื่อยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

 

ภาพท่ี ข.58 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

 

ภาพท่ี ข.59 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 
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ข.11 คน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

1) คลิกท่ีเมนู “ขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา” -> “คน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการกระท าผิด
เก่ียวกบัสุรา” จากนั้นกรอกรายละเอียดเง่ือนไขในการคน้หา และคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.60 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

2) หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหค้ลิกท่ีภาพ “ ” เพื่อเขา้ไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลการ
กระท าผดิเก่ียวกบัสุราของรายการนั้นๆ หลงัจากปรับปรุงขอ้มูลแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “บนัทึก” 

 

ภาพท่ี ข.61 หนา้จอผลการคน้หาขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 
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ภาพท่ี ข.62 หนา้จอปรับปรุงขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

3) หลงัจากปรับปรุงขอ้มูลแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “บนัทึก” จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อยนืยนัการ
บนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

 

ภาพท่ี ข.63 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

 

ภาพท่ี ข.64 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 

4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอปรับปรุงขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบั
สุรา 
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ภาพท่ี ข.65 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 

ข.12 รายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “รายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ” 

 

ภาพท่ี ข.66 หนา้จอรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ 

 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.67 หนา้จอแสดงรายงาน 
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3) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel” 

 

ภาพท่ี ข.68 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 

4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ 

 

ภาพท่ี ข.69 หนา้จอรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ 

ข.13 รายงานบญัชีรายช่ือโรงงานสุรา 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “บญัชีรายช่ือโรงงานสุรา” ระบบจะคน้หารายละเอียดโรงงานสุรา
ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานนั้นๆ อตัโนมติั 

 

ภาพท่ี ข.70 หนา้จอรายงานบญัชีรายช่ือโรงงานสุรา 
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 2) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel”  

 

ภาพท่ี ข.71 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 

3) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ 

 

ภาพท่ี ข.72 หนา้จอออกจากรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรง 

ข.14 รายงานบญัชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “รายงานบญัชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา” 
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ภาพท่ี ข.73 หนา้จอรายงานบญัชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา 

 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.74 หนา้จอแสดงรายงาน 

3) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel”  
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ภาพท่ี ข.75 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 

4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานบญัชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา 

 

ภาพท่ี ข.76 หนา้จอรายงานบญัชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา 

ข.15 รายงานการช าระภาษีสุราชุมชน 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “รายงานการช าระภาษีสุราชุมชน” 

 

ภาพท่ี ข.77 หนา้จอรายงานรายงานการช าระภาษีสุราชุมชน 
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 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.78 หนา้จอแสดงรายงาน 

3) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel”  

 

ภาพท่ี ข.79 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 

4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานการช าระภาษีสุราชุมชน 

 

ภาพท่ี ข.80 หนา้จอรายงานการช าระภาษีสุราชุมชน 
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ข.16 รายงานโรงงานสุราท่ีเขา้ตรวจรายเดือน 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “รายงานการตรวจสถานท่ีท าสุรา” -> “รายงานโรงงานสุราท่ีเขา้
ตรวจรายเดือน” 

 

ภาพท่ี ข.81 หนา้จอรายงานโรงงานสุราท่ีเขา้ตรวจรายเดือน 

 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.82 หนา้จอแสดงรายงาน 

3) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel”  

 

ภาพท่ี ข.83 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 
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4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานโรงงานสุราท่ีเขา้ตรวจราย
เดือน 

 

ภาพท่ี ข.84 หนา้จอรายงานโรงงานสุราท่ีเขา้ตรวจรายเดือน 

ข.17 รายงานการประเมินก าลงัการผลิตรายเดือน 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “รายงานการตรวจสถานท่ีท าสุรา” -> “รายงานการประเมินก าลงั
การผลิตรายเดือน” 

 

ภาพท่ี ข.85 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตรายเดือน 

 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.86 หนา้จอแสดงรายงาน 

3) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel”  
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ภาพท่ี ข.87 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 

4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิต
รายเดือน 

 

ภาพท่ี ข.88 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตรายเดือน 

ข.18 รายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “รายงานการตรวจสถานท่ีท าสุรา” -> “รายงานการประเมินก าลงั
การผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน” 

 

ภาพท่ี ข.89 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน 

 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 
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ภาพท่ี ข.90 หนา้จอแสดงรายงาน 

3) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel”  

 

ภาพท่ี ข.91 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 

4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบั
สถิติการช าระภาษีรายเดือน 

 

ภาพท่ี ข.92 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน 

ข.18 รายงานการกระท าผดิเก่ียวกบัสุราตามวนัท่ี 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “รายงานการตรวจสถานท่ีท าสุรา” -> “รายงานการกระท าผดิ
เก่ียวกบัสุราตามวนัท่ี” 
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ภาพท่ี ข.93 หนา้จอรายงานการกระท าผดิเก่ียวกบัสุราตามวนัท่ี 

 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.94 หนา้จอแสดงรายงาน 

3) หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกปุ่ม “พิมพร์ายงาน” หากตอ้งการให้แสดงผลในรูปแบบ
ไฟลเ์อก็เซล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Export Excel”  

 

ภาพท่ี ข.95 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 
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4) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอรายงานการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา
ตามวนัท่ี 

 

ภาพท่ี ข.96 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน 

ข.19 คน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 

 1) คลิกท่ีเมนู “รายงาน” -> “คน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา” 

 

ภาพท่ี ข.97 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 

 2) ระบุเง่ือนไขในการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา” 

 

ภาพท่ี ข.98 หนา้จอแสดงรายงาน 

3) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอคน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 
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ภาพท่ี ข.99 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 

ข.20 คน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 

 1) คลิกท่ีเมนู “ส าหรับเจา้หนา้ท่ี” -> “เปล่ียนรหสัผา่น” 

 

ภาพท่ี ข.100 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 

 2) ระบุรหสัผา่นใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม “บนัทึกรหสัผา่น” 

3) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการออกจากหนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 

 

ภาพท่ี ข.101 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 

ข.21 การบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้ 

1) คลิกปุ่ม “ส าหรับเจา้หนา้ท่ี” -> “บนัทึกขอ้มูลผูใ้ชง้าน” 

2) จากภาพท่ี ข.102 ใหก้รอกขอ้มูลรายละเอียดผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการบนัทึกลงในระบบ ไดแ้ก่ 
ช่ือ นามสกุล ช่ือและรหสัผา่นเขา้สู่ระบบ หน่วยงานท่ีสังกดั ระดบัการเขา้ใชง้าน สถานะ และวนัท่ี
บนัทึก จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงผลการบนัทึก 
ดงัภาพท่ี ข.103 
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ภาพท่ี ข.102 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้

 

ภาพท่ี ข.103 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 

ข.22 การคน้หาและปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ช ้ 

1) คลิกปุ่ม “ส าหรับเจา้หนา้ท่ี” -> “คน้หาขอ้มูลผูใ้ชง้าน” 

2) จากภาพท่ี ข.104 ใหร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา ไดแ้ก่ ช่ือเจา้หนา้ท่ี จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม 
“คน้หา” ระบบจะคน้หาขอ้มูลผูใ้ชม้าแสดง ดงัภาพท่ี ข.101 

 

ภาพท่ี ข.104 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้
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ภาพท่ี ข.105 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 

3) หากตอ้งการปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชใ้นฐานขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะปรับปรุง
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลและแสดงขอ้ความบนจอภาพ  

4) หากตอ้งการลบขอ้มูลผูใ้ชร้ายน้ี ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ลบขอ้มูลผูใ้ช”้ ระบบจะลบขอ้มูลออก
ฐานขอ้มูล และแสดงขอ้ความบนจอภาพ 

 

ภาพท่ี ข.106 หนา้จอแสดงผลการปรับปรุงขอ้มูล 

ข.23 หากผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ออกจากระบบ”  

1) คลิกปุ่ม “จบการท างาน” เม่ือตอ้งการยนืยนัการออกจากระบบ 

 

ภาพท่ี ข.107 หนา้จอยนืยนัการออกจากระบบ 


