
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
หลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 

รุนท่ี 1 วันท่ี 10 ‐ 11 กันยายน 2555 
รุนท่ี 2 วันท่ี 17 ‐ 18 กันยายน 2555 
รุนท่ี 3 วันท่ี 19 ‐ 20 กันยายน 2555 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 

สัญญาเลขที่ 55/2552 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูดูแลระบบงานจัดเก็บขอมลูฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ  

 

 

หลักสูตรสําหรับผูใชระบบงาน 
 

รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม  
 

วิทยากร    ลักขณาพร เอี่ยมวรคุณ 
วันที่จัดอบรม   ระยะเวลารุนละ 9 ชม. 

รุนที่ 1 วันที่ 10 - 11 กันยายน  2555 
รุนที่ 2 วันที่ 17 - 18 กันยายน  2555 
รุนที่ 3 วันที่ 19 - 20 กันยายน  2555 

สถานที่อบรม   หองอบรม กรมสรรพสามิต  
ผูเขารับการอบรม   จํานวนทั้งสิ้น   90   คน (แบงเปน  3 รุน รุนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน) 
 
 
เน้ือหาการอบรม ประกอบดวยหลักสูตร ดังน้ี  

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางของระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ   
2. ภาพรวมการทํางานของระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ  
3. การใชงานระบบการขอพิจารณาอนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ   

a. ขั้นตอนและวิธีการใชงานระบบสวนการขอพิจารณาอนุมัติฉลากสุรา    
b. ขั้นตอนและวิธีการใชงานระบบสวนการจัดเก็บขอมูลฉลากยาสูบ    
c. การนําภาพฉลากและเอกสารแนบเขาสูระบบ      
d. การใชงานระบบสวนการตกแตงภาพฉลาก 
e. ขั้นตอนและวิธีการใชงานระบบบริหารจัดการระบบ 
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 การใชงานระบบการขอพิจารณาอนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ 

• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางของระบบจัดเกบ็ขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 

• เร่ิมตนการใชงานระบบ 

การเริ่มตนใชงานระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ น้ันทําไดโดยผูใชเปดเว็บเบราสเซอรขึ้นมา และเขาไปยัง URL 

Address ของระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ (http://192.168.3.72/exciselabel) จะปรากฎหนาตางสําหรับลอกอินเขาสูระบบขึ้น 

ดังรูป 

 

ภาพท่ี 1 หนาจอผูใชเขาสูระบบ 
 

 ผูใชตองมีการสมัครใชงานระบบสารสนเทศกับระบบสารสนเทศกลาง Single Sign On (SSO) เสียกอน ถึงจะสามารถเขาใช

ระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบได จากน้ันผูใชกรอก “ช่ือผูใช” และ “รหัสผาน” ลงในชอง และกดปุม “เขาสูระบบ”  

เน่ืองจากระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ มีการทํางานเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอกอื่นๆ เชน เครื่องสแกนเนอร ดังน้ัน

เพ่ือการทํางานที่สมบูรณของระบบ ผูใชจะตองติดต้ัง Driver ของเครื่องสแกนเนอรลงบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานใหเรียบรอย

กอนที่จะเริ่มใชงานระบบ นอกจากน้ีระบบยังตองการ Plug-in เสริมเพ่ือชวยในการทํางานดวย  

ในการเริ่มเขาใชงานระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบทุกครั้งระบบจะทําการตรวจเช็ค Plug-In ในเครื่อง หากไมพบ

ระบบจะแสดงแถบบารสีเหลืองที่ดานบนของหนาจอเพ่ือบอกใหผูใชทราบ ดังรูป 

 เมื่อพบแถบบารสีเหลืองที่ดานบนของหนาจอใหผูใชเล่ือนเมาสไปยังแถบบารสีเหลืองและคลิกขวาหนาจอจะปรากฏเมนู

ขึ้นและเมื่อพบเมนูปรากฏขึ้นใหผูใชเลือกคลิกเมาสซายที่เมนู “Install This Add-on for All Users on This Computer…” เพ่ืออนุญาต

ใหเครื่องคอมพิวเตอรติดต้ัง Plug-in โดยเมื่อกดเลือกแลวจะปรากฏหนาตางเพื่อใหผูใชยืนยันการติดต้ังอีกครั้ง ดังรูป 
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ภาพท่ี 2 หนาจอแสดงเมนูซึ่งปรากฏหลังจากคลิกเมาสขวาที่แถบบารสีเหลือง 
 
 ผูใชยืนยันการติดต้ัง Plug-in โดยเลือกกดปุม “Install” หนาตางจะถูกเปล่ียนเปนกระบวนการติดต้ังของ Plug-in 

 ในขั้นตอนการติดต้ัง Plug-in ใหผูใชเลือกติดต้ังตามคา Default ไดเลย หากพบหนาตางสอบถามในระหวางการติดต้ังให

ผูใชเลือกกดปุม “Install >” หรือ “Next” เลย  

เมื่อติดต้ังเสร็จสิ้น จะปรากฏหนาตางแสดงขอความเพ่ือเปนการบอกสถานะใหผูใชรับทราบ ผูใชกดปุม “Close” เพ่ือปด

หนาตาง เปนอันเสร็จสิ้นการติดต้ัง Plug-in ผูใชสามารถเริ่มเขาสูระบบและทํางานไดทันที 

หนาจอเขาสูระบบมีการทํางานดังตอไปน้ี 

1. หากผูใชไมไดกรอก “ช่ือผูใช” ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน 
2. หากผูใชไมไดกรอก “รหัสผาน” ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน 
3. หากผูใชกรอก “ช่ือผูใช” หรือ “รหัสผาน” ไมถูกตอง หรือ หากผูใชไมมีสิทธิ์เขาสูระบบ ระบบจะแสดง

หนาตางแจงเตือน 
4. หากผูใชสามารถเขาสูระบบได ระบบแสดงหนาจอหลัก ตามสิทธิ์การเขาใชหนาจอที่ผูใชมี ซึ่งสามารถดู

รายละเอียดการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานระบบ ในหัวขอ  “การต้ังคาสิทธิ์ผูใชงานระบบ”  
 

 

ในการอบรมใหใชขอมูลเพ่ือล็อกอินเขาสูระบบ ดังน้ี 
 

ช่ือผูใช : 020299 

รหัสผาน : jan99 
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ภาพท่ี 3 หนาจอหลักหลังจากเขาสูระบบ 
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• ภาพรวมการทํางานของระบบสวนการขอพิจารณาอนุมัติฉลากสุรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกประเภทฉลากสุราที่ตองการขออนุมัติ 

คนหาขอมูลผูประกอบการและใบอนุญาตจาก
เลขท่ีใบอนุญาตหรือช่ือโรงอุตสาหกรรมหรือ 

ช่ือผูประกอบการหรือ 
เลขนิติบุคล/เลขบัตรประชาชน 

แสดง list รายการที่เก่ียวของกับใบอนุญาตน้ันๆ

ออกมา 

คลิกเลือกเขาไปทํารายการ 

ปรากฏหนาจอเพ่ือใหใสรายละเอียดของใบปะ

หนาเมื่อใสเสร็จกดปุมอีกครั้ง รายการที่เลือกจะ

ถูกสงไปพิจารณา 

ขอมูลที่บันทึกเรียบรอยแลวจะไปแสดงผลรอใน

หนาแสดงใบคําขอพิจารณาซึ่งดานหนาแตละ

รายการมีชองใหเลือกต๊ิกถูก เพ่ือเลือกวาจะสง

รายการใดไปพิจารณาบาง 

พิจารณาฉลากเรียบรอย ผูพิจารณากลับมาที่

รายการใบปะหนาเพ่ือใสเลขท่ีและรายละเอียด

หนังสือพิจารณา 

กดปุมเพ่ือสงเรื่องพิจารณา  

บันทึกขอมูลตางๆ เขาสูระบบ 
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• ขั้นตอนและวิธีการใชงานระบบสวนการขอพิจารณาอนุมัติฉลากสุรา 

• ขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มรายการคําขอพิจารณาอนมัุติฉลากสุรา 

1. เพ่ิมขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

หนาจอเพ่ิมขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา เปนหนาจอที่ใชสําหรับเพ่ิมขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุราใหมเขาสูระบบ 

โดยใบคําขอที่เพ่ิมเขาสูระบบน้ันจะแบงเปน 2 สวนใหญๆ คือ คําขอใชฉลากใหม และคําขอยกเลิกการใชฉลาก ซึ่งในแตละสวนก็จะ

ถูกแบงแยกยอยออกอีก 7 ประเภท ดังน้ี 

• สุราโรงงานขนาดใหญ ผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ 

• สุราโรงงานขนาดใหญ เพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร 

• สุรากลั่นชุมชน เพ่ือจําหนายในประเทศ 

• สุรากลั่นชุมชน เพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร 

• สุราแชพ้ืนเมือง เพ่ือจําหนายในประเทศ 

• สุราแชพ้ืนเมือง เพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร 

• สุรานําเขามาในราชอาณาจักร 
 

1.1 เพ่ิมขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

 หนาจอแรกจากการเขาสูเมนูเพ่ิมรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา คือ หนาจอแสดงเมนูยอยที่ผูใชจะตองเลือกประเภทใบ

คําขอที่ตองการเพ่ิมเขาสูระบบ ดังรูป 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 6 

ภาพท่ี 4 หนาจอแสดงเมนูยอยจากการเขาสูเมนูเพ่ิมรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 
 

ผูใชสามารถเพิ่มขอมูลเขาสูระบบได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ผูใชคลิกเมาสยัง Hyper Link เมนูที่ตองการ เมื่อผูใชคลิกเมาสแลวจะพบหนาจอคนหาผูประกอบการ ดังรูป 
 

 

ภาพท่ี 5 หนาจอคนหาผูประกอบการ 
 

ในหนาจอน้ีผูใชจะตองคนหาขอมูลใบอนุญาตของผูประกอบการที่ตองการกอน ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.1. ผูใชเลือกเง่ือนไขที่ตองการคนหา โดยคลิกเมาสเลือกคอนโทรล Radio Group หนาเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง
จาก 4 เง่ือนไข ดังน้ี 

• คนหาจากเลขท่ีใบอนุญาต 

• คนหาจากช่ือโรงอุตสาหกรรม 

• คนหาจากช่ือผูประกอบการ **เน่ืองจากปริมาณขอมูลผูประกอบการท่ีเช่ือมโยงมาจากระบบกลางมี
จํานวนมาก หากผูใชเลือกวิธีน้ีในการคนหา อาจทําใหระบบทํางานลาชาได** 

• คนหาจากเลขท่ีนิติบุคคลหรือเลขที่บัตรประชาชน 
1.2. ใสคําคนหา (Keywords) ลงในคอนโทรล Text box หลังเง่ือนไขที่ตองการใช โดยอาจใสเพียงขอมูล

บางสวนก็ได **ทานสามารถเลือกใส Keyword เปน คําๆ โดยใชเวนวรรคคั่นเหมือนเวลาคนหาผาน 
website google ก็ได** 

1.3. กดปุม “คนหา” เพ่ือเริ่มดําเนินการคนหา หรือกดปุม “ลางขอมูล” เมื่อตองการเริ่มคนหาใหม 
1.4. ระบบแสดงผลลัพธที่ไดออกมาในคอนโทรล Table ที่แสดงอยูใตกรอบชุดคนหา 

 

2. เมื่อไดรายการขอมูลใบอนุญาตของผูประกอบการที่ตองการเรียบรอยแลว ผูใชเลือกคลิกปุม  หลังรายการ
ใบอนุญาตน้ันๆ เพ่ือเริ่มดําเนินการบันทึกขอมูล 

3. เลือกใสขอมูลลงในคอนโทรลตางๆ ใน Tab ที่ 2 และ 3 ตามท่ีตองการ โดยจําเปนตองใสใหครบทุกคอนโทรล  



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 7 

4. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลที่ใสลงในคอนโทรลตางๆ เขาสูระบบ 
5. ขอมูลที่บันทึกเรียบรอยแลว ถูกนําไปแสดงเปนรายการในเมนูแสดงรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

 

ภาพท่ี 6 หนาจอบันทึกขอมูล Tab ท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 7 หนาจอบันทึกขอมูล Tab ท่ี 2 (ฉลากประเภทที่ผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ) 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 8 

 

ภาพท่ี 8 หนาจอบันทึกขอมูล Tab ท่ี 2 (ฉลากประเภทที่ผลิตเพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร) 
 

 

ภาพท่ี 9 หนาจอบันทึกขอมูล Tab ท่ี 2 (ฉลากประเภทนําเขาสุรา) 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 9 

 
ภาพท่ี 10 หนาจอบันทึกขอมูล Tab ท่ี 2 (กรณีขอยกเลิกโดยผูประกอบการหรือผูอนุญาต) 

 

 

ภาพท่ี 11 หนาจอบันทึกขอมูล Tab ท่ี 2 (กรณีขอยกเลิกโดยผูประกอบการหรือผูอนุญาต) 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 10 

ในสวนขอมูลรายละเอียดสุรา ทานสามารถเลิอกขอมูลสุราที่มีในระบบฐานขอมูลกลางข้ึนมาใชไดทันที ซึ่งทานสามารถทํา

โดยกดปุม “คนหา” ในชอง รายละเอียดสุราที่ตองการขอพิจารณา ระบบจะแสดงหนาตางใหมขึ้นเพ่ือใหทานทําการคนหา ซึ่งมี

ขั้นตอนในการคนหาดังตอไปน้ี 

1.1. ผูใชใสคําคน (Keywords) ลงในคอนโทรล Text box 
1.2. กดปุม “คนหา” เพ่ือเริ่มทําการคนหาตามเง่ือนไขและคําคนที่ระบุ 
1.3. ระบบแสดงผลการคนหาที่ใกลเคียงกับคําคนที่ใช  
1.4. เมื่อผูใชลากเมาสไปวางไวบนแถวของขอมูลใดๆ จะปรากฏเปนแถบสีครอบขอมูลแถวน้ันๆ ขึ้น ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 12 หนาตางแสดงแถบสีท่ีปรากฏในหนาคนหารายละเอียดสุรา 

 
1.5. ผูใชเลือกขอมูลแถวที่ตองการโดยการคลิกเมาสบนขอมูลแถวน้ันๆ ระบบจะนําขอมูลกลับไปในหนาจอหลัก

ใหทันที 
 

หากเปนการเพิ่มขอมูลใหมประเภทคําขอยกเลิกการใชฉลาก และผูใชเลือกคอนโทรล Radio Group ในชอง “ขอยกเลิก

โดย” เปน “ยกเลิกโดยการรองเรียน” ผูใชจะตองระบุขอมูลผูประกอบการและสุราที่อางถึงดวย โดยการกดปุม “คนหา” ในชอง “ช่ือ

สุราที่ถูกอางถึง” ระบบจะแสดงหนาตางคนหาช่ือสุราขึ้นเพ่ือใหทานทําการคนหา ซึ่งมีขั้นตอนในการคนหาดังตอไปน้ี 

1.1. ผูใชใสคําคน (Keywords) ลงในคอนโทรล Text box 
1.2. กดปุม “คนหา” เพ่ือเริ่มทําการคนหาตามเง่ือนไขและคําคนที่ระบุ 
1.3. ระบบแสดงผลการคนหาที่ใกลเคียงกับคําคนที่ใช  
1.4. เมื่อผูใชลากเมาสไปวางไวบนแถวของขอมูลใดๆ จะปรากฏเปนแถบสีครอบขอมูลแถวน้ันๆ ขึ้น ดังรูป 
1.5. ผูใชเลือกขอมูลแถวที่ตองการโดยการคลิกเมาสบนขอมูลแถวน้ันๆ ระบบจะนําขอมูลกลับไปในหนาจอหลัก

ใหทันที 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 11 

 
ภาพท่ี 13 หนาตางคนหารายละเอียดสุรา 

 
 

 
ภาพท่ี 14 หนาจอบันทึกขอมูล Tab ท่ี 3 

 

เมื่อทานทํารายการเสร็จเรียบรอยจนถึงขั้นตอนสุดทายแลว 1 รายการ ระบบจะแสดงหนาจอเพ่ือใหทานเลือกทํารายการ

ตอไปโดยหากทานตองการบันทึกขอมูลของผูประกอบการรายอื่นๆ ใหทานกดปุม “ทํารายการใหม” ระบบจะสงทานไปเริ่มทํา

รายการใหมต้ังแตเริ่มตนเลือกประเภทสุรา แตหากทานตองการบันทึกขอมูลของผูประกอบการรายเดิมตอ ทานสามารถเลือกกดปุม 

“ทํารายการอีกครั้ง” ไดทันที 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 12 

 

ภาพท่ี 15 หนาจอยืนยันการทํารายการผูประกอบการรายเดิม 
 

ในกรณีที่ทานเลือกทํารายการตอน้ัน ทานสามารถเลือกใชเอกสารแนบตางๆ ตามรายการกอนหนาที่ทานไดบันทึกขอมูลไว

ไดทันทีโดยไมตองทําการแนบเอกสารเหลาน้ันใหม ซึ่งหากทานตองการเลือกใชเอกสารใด ใหทานคลิกทําเคร่ืองหมายถูกใน

คอนโทรล Checkbox ในชองเลือกใชซ้ํา ที่อยูดานหลังรายการเอกสารน้ันๆ 

 

2. แสดงขอมูล / แกไขขอมูล / สงหนังสือพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

หนาจอแสดงขอมูล / แกไขขอมูล / สงหนังสือพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู 

“แสดงรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา” เปนหนาจอที่ใชสําหรับคนหาขอมูลที่ไดเพ่ิมเขาสูระบบจากเมนู “เพ่ิมขอมูลใบคําขอ

พิจารณาฉลากสุรา” ในขอ 1 เพ่ือทําการแกไขขอมูลหรือใชสําหรับการสงขอมูลคําขอเขาสูสถานะรอการพิจารณา 

2.1 แสดงขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

 หนาจอน้ีจะแสดงรายการขอมูลที่ผูใชไดบันทึกขอมูลผานเมนูเพ่ิมรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ดังรูป 

 

ภาพท่ี 16 หนาจอแสดงรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 13 

2.2 แกไขขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลของรายการใดๆ ไดโดยกดปุม  หรือ  ที่แสดงอยูหลังรายการน้ันๆ โดยหากผูใชกดปุม  

ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขขอมูลใน Tab ที่ 3 รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมและรายละเอียดเอกสารภาพฉลาก และหากผูใชกด

ปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขขอมูลใน Tab ที่ 2 รายละเอียดฉลากสุรา ผูใชแกไขขอมูลตางๆ ตามที่ตองการ เมื่อ

เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

2.3 สงหนังสือพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

 เมื่อผูใชตองการสงขอมูลที่เพ่ิมเขาสูระบบไปเขาสูขั้นตอนกระบวนการพิจารณา ผูใชสามารถทําไดโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. เลือกทําเคร่ืองหมายถูกบนคอนโทรล Check box ที่อยูดานหนาสุดของรายการขอมูลที่ตองการซึ่งแสดงในหนาจอ
แสดงขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา  

2. กดปุม “สงหนังสือเพ่ือพิจารณา” ระบบจะสรางใบนําสงหนังสือพิจารณา (ใบปะหนาเอกสาร) ขึ้นโดยจะแสดงหนาจอ
ใหผูใชใสขอมูลเพ่ิมเติมในคอนโทรลตางๆ บนหนาจอ ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 17 หนาจอบันทึกรายละเอียดใบนําสงหนังสือพิจารณา 

 

3. ผูใชสามารถเลือกใสขอมูลลงในคอนโทรลไดตามที่ตองการ  
4. เมื่อใสขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม “สงพิจารณา” 
5. รายการที่ถูกเลือกจะหายไปจากหนาจอแสดงขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุราและไปปรากฏที่หนาจอแสดงรายการ

ใบคําขอที่สงพิจารณาแทน 
 

 

 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 14 

3. คนหา / แสดง / แกไข ขอมูลใบคําขอที่สงพิจารณา 

หนาจอคนหา / แสดง / แกไข ขอมูลใบคําขอที่สงพิจารณา คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “แสดงรายการใบคําขอที่สง

พิจารณา” เปนหนาจอที่ใชสําหรับคนหาขอมูลหนังสือนําสงพิจารณา (ใบปะหนา) ที่ไดเพ่ิมเขาสูระบบจากการกดปุม “สงหนังสือเพ่ือ

พิจารณา” ในเมนู “แสดงรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา” ในขอ 2 เพ่ือทําการแกไขขอมูล 

3.1 แสดง / คนหา ขอมูลใบคําขอท่ีสงพิจารณา 

ในหนาจอน้ีจะแสดงรายการหนังสือพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ที่ผูใชไดทําจากปุม “สงหนังสือเพ่ือพิจารณา” ใน

หนาจอแสดงรายการใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขอมูลในหนาจอน้ีจะเรียงตามลําดับวันที่ที่สรางหนังสือนําสงพิจารณา โดย

เรียงลําดับจากวันที่ลาสุดขึ้นกอน ดังรูป 

 
ภาพท่ี 18 หนาจอแสดง / คนหา ขอมูลใบคําขอที่สงพิจารณา 

 

หากผูใชตองการคนหารายการหนังสือนําสงพิจารณา มีขั้นตอนดังน้ี 

1. เลือกเง่ือนไขที่ตองการคนหาโดยเลือกคลิกเมาสที่หนาคอนโทรล Radio Group ที่ตองการ 
2. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
3. กดปุม “คนหา” 
4. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ใกลเคียงกับเง่ือนไขและคําคน (Keywords) ที่ผูใชเลือกในคอนโทรล Table ดานลางของ

กรอบคนหา 
 

3.2 แกไขขอมูลใบคําขอที่สงพิจารณา 

โดยผูใชสามารถแกไขขอมูลหนังสือนําสงพิจารณารายการใดๆ ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการน้ันๆ ระบบจะ
แสดงหนาจอแกไข ดังรูป 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 15 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอแกไขขอมูลใบคําขอที่สงพิจารณา 

 

ผูใชเลือกแกไขขอมูลในคอนโทรลตางๆ ไดตามตองการแลวกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลใหมเขาสูระบบ 

 

สําหรับการดําเนินการพิจารณาขั้นตอนสุดทาย คือ เมื่อคําขอไดถูกพิจารณา อนุมัติหรือไมอนุมัติใหใชฉลากเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว ผูใชจะตองดําเนินการแจงผลการพิจารณากลับไปยังผูประกอบการและปดงานหนังสือนําสง ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 
1. เมื่อพิจารณารายการคําขอแตละรายการเสร็จสิ้น ผูใชจะตองนํา “หนังสือพิจารณา” และ “หนังสือแจง

ผูประกอบการ” ของรายการคําขอน้ันๆ ที่ออกโดยกรมหรือสวนราชการอื่น มาแนบกลับเขาสูระบบ โดยกด
ปุม  ที่อยูดานหลังรายการคําขอน้ันๆ 

2. ผูใชแนบหนังสือพิจารณาชุดสมบูรณซึ่งมีรายละเอียดของทุกรายการคําขอและออกโดยกรมหรือสวนราชการ
อื่นเขาสูระบบผานทางคอนโทรล Browse Attach File ในชอง “แนบหนังสือพิจารณา” ซึ่งอยูบรรทัดสุดทาย
ของกรอบรายละเอียดหนังสือเลขที่คําขอพิจารณาการใชฉลากสุรา (ภาพที่ 81 กรอบสีแดง) 

3. เมื่อบันทึกขอมูลตางๆ ลงสูหนาจอเสร็จสิ้น ใหผูใชกดปุม “แจงไปยังผูประกอบการเรียบรอยแลว” ซึ่งอยูบน
มุมบนซายของคอนโทรล Table ที่แสดงรายการคําขอภายในชุดหนังสือนําสงพิจารณานั้นๆ เพ่ือเปนการปด
งานและเปล่ียนสถานะของรายการหนังสือนําสงพิจารณานั้นๆ เปน “สมบูรณ” 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 16 

• ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอนุมัตคิําขอ 

1. แสดง / คนหา ใบคําขอพิจารณาฉลากสุราท่ีรอการพิจารณา 

หนาจอน้ีจะแสดงรายการคําขอที่ยังอยูในขั้นตอนการพิจารณา และคําขอที่รอการพิจารณาอนุมัติ ขอมูลในหนาจอน้ีจะเรียง

ตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ โดยเรียงลําดับจากขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบลาสุดขึ้นกอน ดังรูป 

 
ภาพท่ี 20 หนาจอแสดง / คนหา ใบคําขอพิจารณาฉลากสุราท่ีรอการพิจารณา 

 

หากผูใชตองการคนหารายการใบคําขอที่รอการพิจารณา มีขั้นตอนดังน้ี 

1. เลือกใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box ที่ตองการโดยอาจใสเพียงบางคอนโทรล และในแตละคอนโทรลก็
อาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 

2. กดปุม “คนหา” 
3. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ใกลเคียงกับเง่ือนไขและคําคน (Keywords) ที่ผูใชเลือกในคอนโทรล Table ดานลางของ

กรอบคนหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา 

หนาจอน้ีจะแสดงเมื่อผูใชเลือกพิจารณารายการใบคําขอที่ตองการโดยการกดปุม  ที่อยูดานหลังรายการคําขอน้ันๆ 

โดยจะแสดงผลอยูในรูปแบบของคอนโทรล Tab โดยใน Tab ที่ 1 จะแสดงรายละเอียดของคําขอทั้งหมดที่ไดมีการบันทึกลงในระบบ 

สวน Tab อื่นๆ ตอมานั้น แตละ Tab คือขั้นตอนในการพิจารณา ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 17 

 

ขั้นตอนที่ 1 หนาจอแสดงผลใน Tab ที่ 2 เปนขั้นตอนการพิจารณาโดยการตรวจสอบภาพฉลากเทียบกับขอมูลจาก

เว็บไซต “กรมทรัพยสินทางปญญาสํานักทะเบียนการคา” ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1. ผูใชคลิกที่คอนโทรล Hyper Link “กรมทรัพยสินทางปญญาสํานักทะเบียนการคา” ซึ่งระบบจะ
เช่ือมโยงไปยังเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา โดยการเปดหนาตางใหมใหอัตโนมัติ 

1.2. ผูใชล็อกอินเขาสูระบบของกรมทรัพยสินทางปญญาสํานักทะเบียนการคาและดําเนินการคนหาขอมูล
จากเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญาสํานักทะเบียนการคา  

1.3. เมื่อไดขอมูลที่ตองการเรียบรอยแลว ผูใชอาจจะ Capture หนาจอของกรมทรัพยสินทางปญญาสํานัก
ทะเบียนการคา มาแนบใสไวในระบบเพ่ืออางอิงผลการพิจารณาในข้ันตอนที่ 1 

1.4. บันทึกผลการพิจารณาในขั้นตอนน้ีโดยใสขอมูลลงในคอนโทรลตางๆ บนหนาจอ ดังรูป 
 

 

ภาพท่ี 21 หนาจอพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขั้นตอนท่ี 1 
 

1.5. กดปุม “บันทึกผลการพิจารณา” เพ่ือบันทึกขอมูลผลการพิจารณาที่ผูใชบันทึกในขอ 1.4 และขามไป
พิจารณาในขั้นตอนถัดไป 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 หนาจอแสดงผลใน Tab ที่ 3 เปนขั้นตอนการพิจารณาโดยการตรวจสอบรายละเอียดฉลาก โดยขอกําหนด

และหลักเกณฑที่ใชพิจารณา จะแสดงตางกันไปตามแตละประเภทของคําขอ ผูใชสามารถเพิ่มเติม / แกไข 

ขอกําหนดและหลักเกณฑไดโดยดูรายละเอียดในบทที่ 9 ขั้นตอนในการพิจารณามีดังน้ี 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 18 

2.1. หนาจอจะแสดงภาพฉลากท่ียื่นขอพิจารณาในดานขวาของ Tab ผูใชพิจารณารูปฉลากตามขอกําหนด
และหลักเกณฑซึ่งแสดงอยูดานซายของ Tab ทีละขอ 

2.2. ผูใชใสขอมูลผลการพิจารณาแตละขอลงในคอนโทรลตางๆ บนหนาจอจนครบทุกขอ (ในแตละขอจะ
มีคอนโทรล Text area ปรากฏอยู เพ่ือใหผูใชใสหมายเหตุของขอน้ันๆ ผูใชอาจใสหรือไมก็ได) ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 22 หนาจอพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขั้นตอนท่ี 2 

 

2.3. กดปุม “บันทึกผลการพิจารณา” เพ่ือบันทึกขอมูลผลการพิจารณาที่ผูใชบันทึกในขอ 2.2 และขามไป
พิจารณาในขั้นตอนถัดไป 

 

ขั้นตอนที่ 3 หนาจอแสดงผลใน Tab ที่ 4 เปนขั้นตอนการพิจารณาโดยการเปรียบเทียบฉลากที่ยื่นขอกับฉลากที่เคยผาน

การอนุมัติไปแลว ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณามีดังน้ี 

3.1. คนหาขอมูลฉลากที่เคยผานการอนุมัติไปเรียบรอยแลว โดยใสคําคน (Keywords) ตางๆ ลงใน
คอนโทรลที่ปรากฏในกรอบดานซายของ Tab ผูใชอาจใสทุกคอนโทรลหรือบางคอนโทรลก็ได  



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 19 

3.2. กดปุม “คนหา” ที่อยูดานลางของกรอบ เพ่ือใหระบบเริ่มทําการคนหา 
3.3. ระบบแสดงผลการคนหาที่ไดในกรอบดานขวาของ Tab ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 23 หนาจอพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขั้นตอนท่ี 3 คนหาและแสดงผลการคนหา 

 
3.4. ผูใชเลือกภาพฉลากที่ตองการใชเปนคูเปรียบเทียบโดยการคลิกเมาสทําเคร่ืองหมายถูกในคอนโทรล 

Check box ใตรูปฉลากที่ตองการ โดยผูใชจะเลือกไดสูงสุดเพียง 5 รูปเทาน้ัน 
3.5. กดปุม “บันทึกลงหนวยความจํา” เพ่ือบันทึกรูปฉลากที่เลือกไว เพ่ือนําไปใชพิจารณาตอไป  
3.6. หากผูใชตองการเปล่ียนรูปฉลากท่ีเลือก ใหนําเครื่องหมายถูกในคอนโทรล Check box ใตรูปที่ไม

ตองการออกแลวทําเครื่องหมายถูกในคอนโทรล Check box ใตรูปฉลากที่ตองการแทน หลังจากนั้น
กดปุม “บันทึกลงหนวยความจํา” เพ่ือบันทึกรูปฉลากที่เลือกใหม หรือหากตองการเลือกใหม
ทั้งหมด ผูใชสามารถกดปุม “ลางหนวยความจํา” เพ่ือลางขอมูลทั้งหมดทิ้ง และเริ่มตนขั้นตอนการ
คนหาและเลือกรูปฉลากใหม 

3.7. เมื่อเลือกรูปฉลากไดครบตามที่ตองการแลว ผูใชกดปุม “พิจารณาเปรียบเทียบฉลาก” เพ่ือขามไปยัง
การพิจารณาสวนตอไป 

3.8. หนาจอน้ีจะแสดงรูปฉลากที่ถูกยื่นขอเทียบกับรูปฉลากที่ผูใชเลือกไว โดยหากผูใชคลิกที่รูปฉลากท่ี
เรียงกันอยูดานลาง รูปฉลากดานบนขวาก็จะปรากฏเปนรูปฉลากน้ันๆ ที่มีขนาดใหญขึ้น ดังรูป 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 20 

 
ภาพท่ี 24 หนาจอพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขั้นตอนท่ี 3 เลือกรูปฉลากท่ีจะใชเปนคูพิจารณา 

 

3.9. ผูใชเลือกคลิกรูปฉลากที่ตองการใหรูปฉลากนั้นๆ ปรากฏในบริเวณกรอบสีแดง แลวกดปุม 
“พิจารณาเปรียบเทียบฉลาก” 

3.10. ผูใชเปรียบเทียบรูปฉลาก ใหคะแนนการลอกเลียนแบบ และบันทึกขอมูลลงในคอนโทรลตางๆ ใน
หนาจอ โดยในคอนโทรล Text box ผูใชจะตองใสขอมูลใหครบทุกชอง สวนในคอนโทรล Text 
area ผูใชจะใสขอมูลหรือไมก็ได ดังรูป 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 21 

 
ภาพท่ี 25 หนาจอพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขั้นตอนท่ี 3 บันทึกคะแนนการลอกเลียนแบบ 

 

3.11. กดปุม “บันทึกผลการพิจารณา” เพ่ือบันทึกขอมูลผลการพิจารณา และกลับไปยังหนาจอเลือกรูป
ฉลากที่จะเปนคูพิจารณาเปรียบเทียบ 

3.12. พิจารณาใหคะแนนการลอกเลียนจนครบทุกรูป 
3.13. กดปุม “เลือกรูปฉลากที่เปรียบเทียบ” หนาจอจะแสดงรายการรูปฉลากทั้งหมดที่ผูใชไดใหคะแนน

การลอกเลียนแบบเรียบรอยแลว ดังรูป 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 22 

 
ภาพท่ี 26 หนาจอพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขั้นตอนท่ี 3 แสดงรายการท่ีผานการพิจารณาแลว 

 

3.14. ผูใชเลือกคูที่ตองการใชเปนขอมูลหลักในการพิจารณา โดยคลิกเมาสที่คอนโทรล Radio Group 
หนารายการขอมูลที่ตองการแลวกดปุม “เลือกรูปฉลากที่เปรียบเทียบ” ขามไปพิจารณาในขั้นตอน
ถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 23 

ขั้นตอนที่ 4 หนาจอแสดงผลใน Tab ที่ 5 เปนขั้นตอนสรุปผลการพิจารณา ซึ่งเปนการนําผลการพิจารณาใน 3 ขั้นตอน

แรกมาสรุปและบันทึกผล มีขั้นตอนในการบันทึกผลดังน้ี 

4.1. ภายใน Tab จะแสดงผลการพิจารณาในแตละขั้นตอน ผูใชพิจารณาผลที่ไดทั้งหมดอีกครั้ง และ
สรุปผลรวมทั้งหมด 

4.2. ผูใชบันทึกสรุปผลที่ไดลงในคอนโทรลตางๆ ที่ปรากฏบนหนาจอ ดังรูป 
 

 
ภาพท่ี 27 หนาจอพิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา ขั้นตอนท่ี 3 หนาจอสรุปผลการพิจารณา 

 

4.3. กดปุม “บันทึกผลการพิจารณา” เพ่ือบันทึกขอมูลผลการพิจารณาท่ีบันทึก 
4.4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณา สถานะของรายการใบคําขอจะถูกเปล่ียนเปน “พิจารณาเสร็จสิ้น” 

อัตโนมัติ และหายไปจากหนาจอรายการคําขอที่รอการพิจารณา 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 24 

• ขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มประกาศกรมบนหนาเว็บไซตสําหรับบุคคลภายนอก 

1. เพ่ิมขอมูลประกาศกรมและกฏหมายที่เก่ียวของ 

หนาจอเพ่ิมขอมูลประกาศกรมและกฏหมายท่ีเก่ียวของ คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “เพ่ิมประกาศกรมและ

กฏหมายที่เก่ียวของ” เปนหนาจอที่ใชสําหรับเพ่ิมขอมูลประกาศกรมเก่ียวกับสุราหรือกฏหมายท่ีเก่ียวของเขาสูระบบ โดยขอมูลที่ได

จากการทํารายการในเมนูน้ีจะถูกแสดงอยูในสวนการแสดงผลหนาเว็บไซต (Front) เมนู “ขาวประกาศกรมสรรพสามิต” 

 
ภาพท่ี 28 หนาจอเพ่ิมขอมูลประกาศกรมและกฏหมายที่เก่ียวของ 

 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ใหผูใชใสขอมูลในคอนโทรลตางๆ เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก

ขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลและขามไปยังขั้นตอนการแนบไฟลประกาศกรมและกฏหมายท่ีเก่ียวของ 

หากผูใชเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “URL” เมื่อกดปุม “บันทึกขอมูล” แลว หนาจอจะแสดง
คอนโทรล Text box เพ่ือใหใส URL ที่ตองการเช่ือมโยงไปถึง ดังรูป 

 

  
ภาพท่ี 29 หนาจอแสดงผลเม่ือเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “URL” 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 25 

หากผูใชเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “FILE” เมื่อกดปุม “บันทึกขอมูล” แลว หนาจอจะแสดง
คอนโทรลชุดการแนบไฟลเพ่ือใหผูใชทําการแนบไฟลเขาสูระบบ ดังรูป ซึ่งสามารถดูวิธีการใชงานหนาจอไดจาก หัวขอการเพิ่ม
เอกสารแนบ – Browse Attach File และการสแกนเอกสาร – Scan 

 

 
ภาพท่ี 30 หนาจอแสดงผลเม่ือเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “FILE” 

 

2. แสดง / แกไขขอมูลประกาศกรมและกฏหมายท่ีเก่ียวของ 

หนาจอแสดง / แกไขขอมูลประกาศกรมและกฏหมายที่เก่ียวของ คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “แสดงประกาศกรม

และกฏหมายที่เก่ียวของ” เมื่อเพ่ิมขอมูลจากจากเมนู “เพ่ิมประกาศกรมและกฏหมายที่เก่ียวของ” ในขอ 1 แลวขอมูลที่ไดจะถูกนํามา

แสดงยังหนาน้ี ผูใชสามารถเลือกรายการเพ่ือทําการแกไขขอมูลได โดยขอมูลที่เห็นในเมนูน้ีจะถูกแสดงอยูในสวนการแสดงผลหนา

เว็บไซต (Front) เมนู “ขาวประกาศกรมสรรพสามิต” 

2.1 แสดงขอมูลประกาศกรมและกฏหมายที่เก่ียวของ 

ขอมูลในหนาจอน้ี จะเรียงตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ โดยเรียงลําดับจากขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบลาสุดขึ้นกอน  

 

ภาพท่ี 31 หนาจอแสดงขอมูลประกาศกรมและกฏหมายท่ีเก่ียวของ 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 26 

2.2 แกไขขอมูลประกาศกรม - สุรา 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลของรายการประกาศกรมใดๆ ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการประกาศกรมน้ันๆ เมื่อผูใช

กดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขขอมูลประกาศกรม ดังรูป 

ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรลตางๆ เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลและขามไปยังขั้นตอนการแนบ

ไฟลประกาศกรม  

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 27 

• ภาพรวมการทํางานของระบบสวนการจัดเก็บขอมลูฉลากยาสูบ 

 
บันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ิมขอมูลประกาศกรม 

 

 

เลือกประเภทฉลากยาสูบที่ตองการบันทึกขอมูล 

คนหาขอมูลผูประกอบการและใบอนุญาตจาก 

ช่ือผูประกอบการหรือเลขนิติบุคคล 

แสดง list รายการผลการคนหาที่ตรงกับเง่ือนไข

และคําคนออกมา 

คลิกเลือกรายการที่ตองการ 

ระบบจะสงทานไปยังหนาจอเพ่ือทํารายการ 

แนบไฟลเอกสารและภาพซองยาสูบ เมื่อทานทํา

รายการเรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึกขอมูล 

บันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

ใสขอมูลลงในชองตางๆ แลวกดปุมบันทึกขอมูล 

ขอมูลที่นําไปวางลงยังตําแหนงตางๆในหนา

บันทึกขอมูล 

เลือกประเภทยาสูบที่ตองการสรางประกาศกรม 

ใสขอมูลลงในชองตางๆ ตามตองการแลวบันทึก

ขอมูลเขาสูระบบ 

ขอมูลประกาศกรมที่สรางเสร็จจะถูกนํามาแสดง

ในหนาแสดงประกาศกรม-ยาสูบ 

เลือกประเภทที่ตองการดูรายการประกาศกรม 

บันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

ใสขอมูลลงในชองตางๆ แลวกดปุมบันทึกขอมูล 

คลิก Hyperlink ในชองช่ือเรื่องประกาศกรมเพ่ือ

เขาไปเพ่ิมรายการในประกาศ 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 28 

• ขั้นตอนและวิธีการใชงานระบบสวนการจัดเก็บขอมูลฉลากยาสูบ 

• ขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มรายการขอมูลฉลากยาสูบ 

1. เพ่ิมขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ 

 หนาจอแรกจากการเขาสูเมนูเพ่ิมเอกสารฉลากยาสูบ คือ หนาจอแสดงเมนูยอยที่ผูใชจะตองเลือกประเภทยาสูบ ดังรูป 

 
ภาพท่ี 32 หนาจอแสดงเมนูยอยท่ีผูใชจะตองเลือกประเภทยาสูบ 

 

เมื่อผูใชเลือกคลิกเมาสประเภทยาสูบที่ตองการแลว หนาจอจะแสดงคอนโทรลตางๆ เพ่ือใหผูใชเลือกใสขอมูล ดังรูป 

 
ภาพท่ี 33 หนาจอแสดงคอนโทรลตางๆ เพ่ือใหผูใชเลือกใสขอมูล 

 

หนาจอจะแสดงคอนโทรลท่ีใหผูใชใสขอมูลตางกัน ตามแตประเภทของยาสูบที่เลือกมาจากเมนูยอย แตโดยรวมแลว จะมี

ขั้นตอนในการบันทึกขอมูลเหมือนกัน ดังน้ี 

1. ผูใชคนหาขอมูลใบอนุญาตและรายละเอียดผูประกอบการท่ีตองการ ซึ่งมีขั้นตอนในการคนหา ดังน้ี 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 29 

 
1.1. ผูใชเลือกเง่ือนไขในการคนหาโดยคลิกเมาสที่คอนโทรล Radio Group ในชอง “คนหาโดย” 
1.2. ผูใชใสคําคน (Keywords) ลงในคอนโทรล Text box 
1.3. กดปุม “คนหา” เพ่ือเริ่มทําการคนหาตามเง่ือนไขและคําคนที่ระบุ 
1.4. ระบบแสดงหนาตางที่มีรายการผลการคนหาใกลเคียงกับเง่ือนไขและคําคนที่ใช  
1.5. เมื่อผูใชลากเมาสไปวางไวบนแถวของขอมูลใดๆ จะปรากฏเปนแถบสีครอบขอมูลแถวน้ันๆ ขึ้น ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 34 หนาตางแสดงแถบสีท่ีปรากฏในหนาผลการคนหาใบอนุญาตและรายละเอียดผูประกอบการ 

 
1.6. ผูใชเลือกขอมูลแถวที่ตองการโดยการคลิกเมาสบนขอมูลแถวน้ันๆ ระบบจะนําขอมูลกลับไปในหนาจอหลัก

ใหทันที 
 

2. ตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตและรายละเอียดผูประกอบการวาถูกตองหรือไม 
3. เลือก / ใสขอมูลลงในคอนโทรลตางๆ บนหนาจอตามตองการ 
4. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลทั้งหมดเขาสูระบบ 
5. ระบบแสดงหนาจอขอมูลที่ไดบันทึกไว ดังรูป 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 30 

 
ภาพท่ี 35 หนาจอเพ่ิมเอกสารแนบและภาพฉลาก 

 

6. ในสวนบนของหนาจอจะแสดงขอมูลที่ไดบันทึกไว และในสวนลางผูใชจะตองทําการแนบไฟลเอกสารเพิ่มเติมและ
รูปฉลากผานคอนโทรลของ การเพ่ิมเอกสารแนบ – Browse Attach File และ การสแกนเอกสาร - Scan 

7. กดปุม “เสร็จสิ้น” เพ่ือจบขั้นตอนการเพ่ิมขอมูล 
8. ขอมูลใหมที่เพ่ิมเขาสูระบบจะถูกจัดเก็บเขาฐานขอมูลและถูกนําไปแสดงในเมนู “แสดงเอกสารฉลากยาสูบ” 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 31 

2. แสดง / แกไขขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ 

หนาจอแสดง / แกไขขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ คือ หนาจอที่ไดจากการการกดเลือกเมนู “แสดงเอกสารฉลากยาสูบ” เปน

หนาจอที่ใชสําหรับแสดงขอมูลที่ไดเพ่ิมเขาสูระบบจากเมนู “เพ่ิมเอกสารฉลากยาสูบ” ในขอ 1 เพ่ือทําการแกไขขอมูลหรือใชสําหรับ

แสดงรายละเอียดของขอมูล หนาจอแรกจากการเขาสูเมนูแสดงเอกสารฉลากยาสูบ คือ หนาจอแสดงเมนูยอยที่ผูใชจะตองเลือกกลุม

ยาสูบ ดังรูป 

 
ภาพท่ี 36 หนาจอแสดงเมนูยอยท่ีผูใชจะตองเลือกกลุมยาสูบท่ีตองการแสดงขอมูล 

 

2.1 แสดงขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ 

เมื่อผูใชเลือกคลิกเมาสที่คอนโทรล Hyper Link ของกลุมยาสูบที่ตองการแลว หนาจอจะแสดงรายการเอกสารฉลากยาสูบ

ตามกลุมยาสูบที่ผูใชไดเลือกจากหนาเมนูยอยในคอนโทรล Table  

ผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูลเฉพาะประเภทยาสูบที่ตองการไดโดยเลือกประเภทจากคอนโทรล Combo box ในกรอบสีเทา 

แลวกดปุม “แสดง” 

 
ภาพท่ี 37 หนาจอแสดงรายการเอกสารฉลากยาสูบตามประเภทท่ีผูใชเลือก 

 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 32 

2.2 แสดงรายละเอียดขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ 

ผูใชสามารถดูรายละเอียดของเอกสารฉลากยาสูบรายการใดๆ ไดโดยคลิกเมาสที่คอนโทรล Hyper Link ในชอง “เลขที่

เอกสาร” ของรายการน้ันๆ ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดของรายการเอกสารน้ันๆ ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 38 หนาจอแสดงรายละเอียดของรายการเอกสารฉลากยาสูบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 33 

2.3 แกไขขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลของรายการใดๆ ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการน้ันๆ ระบบจะแสดงหนาจอแกไขขอมูล

ของรายการเอกสารน้ันๆ ดังรูป 

 
ภาพท่ี 39 หนาจอแกไขขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ 

 
 

ผูใชเลือกแกไขขอมูลในคอนโทรลตางๆ ตามตองการแลวกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลที่ไดแกไขเขาสูระบบ 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 34 

• ขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มประกาศกรมบนหนาเว็บไซตสําหรับบุคคลภายนอก 

1. เพ่ิมขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

หนาจอเพ่ิมขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “เพ่ิมประกาศกรม – ยาสูบ” เปนหนาจอที่ใช
สําหรับเพ่ิมขอมูลประกาศกรมเก่ียวกับยาสูบเขาสูระบบ โดยขอมูลที่ไดจากการทํารายการในเมนูน้ีจะถูกแสดงอยูในสวนการ
แสดงผลหนาเว็บไซต (Front) เมนู “ขาวประกาศกรมสรรพสามิต” ซึ่งหนาจอแรกจากการเขาสูเมนูน้ี คือ หนาจอแสดงเมนูยอยที่ผูใช
จะตองเลือกกลุมยาสูบ ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 40 หนาจอแสดงเมนูยอยท่ีผูใชจะตองเลือกกลุมยาสูบท่ีตองการเพ่ิมขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ 

 
 

 
ภาพท่ี 41 หนาจอเพ่ิมขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ใหผูใชใสขอมูลในคอนโทรลตางๆ เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก
ขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลและขามไปยังขั้นตอนการแนบไฟลประกาศกรม  

หากผูใชเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “URL” เมื่อกดปุม “บันทึกขอมูล” แลว หนาจอจะแสดง
คอนโทรล Text box เพ่ือใหใส URL ที่ตองการเช่ือมโยงไปถึง ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 42 หนาจอแสดงผลเม่ือเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “URL” 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 35 

หากผูใชเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “FILE” เมื่อกดปุม “บันทึกขอมูล” แลว หนาจอจะแสดง

คอนโทรลชุดการแนบไฟลเพ่ือใหผูใชทําการแนบไฟลเขาสูระบบ ดังรูป ซึ่งสามารถดูวิธีการใชงานหนาจอไดจาก หัวขอการเพิ่ม

เอกสารแนบ – Browse Attach File และการสแกนเอกสาร – Scan 

 
ภาพท่ี 43 หนาจอแสดงผลเม่ือเลือกคอนโทรล Radio Group ในชองประเภทไฟลเปน “FILE” 

 

2. แสดง / แกไขขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

หนาจอแสดง / แกไขขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “แสดงประกาศกรม – ยาสูบ” เปน

หนาจอที่ใชสําหรับแสดงขอมูลที่ไดเพ่ิมเขาสูระบบจากเมนู “เพ่ิมประกาศกรม – ยาสูบ” ในขอ 1 เพ่ือทําการแกไขขอมูล โดยขอมูลที่

ไดจากการทํารายการในเมนูน้ีจะถูกแสดงอยูในสวนการแสดงผลหนาเว็บไซต (Front) เมนู “ขาวประกาศกรมสรรพสามิต” 

2.1 แสดงขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

หนาจอน้ีจะแสดงรายการขอมูลประกาศกรมเก่ียวกับยาสูบ โดยขอมูลในหนาจอน้ี จะเรียงตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสู

ระบบ โดยเรียงลําดับจากขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบลาสุดขึ้นกอน ดังรูป 

 
ภาพท่ี 44 หนาจอแสดง / คนหาขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ 

 
 
 
 
 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 36 

2.2 แกไขขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลของรายการประกาศกรมใดๆ ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการประกาศกรมน้ันๆ เมื่อผูใช

กดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขขอมูลประกาศกรม ดังรูป 

ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรลตางๆ เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลและขามไปยังขั้นตอนการแนบ

ไฟลประกาศกรม  

 

2.3 แสดง / เพ่ิม / แกไข รายการในขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

หนาจอแสดง / เพ่ิม / แกไข รายการในขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ คือ หนาจอที่ไดโดยคลิกเมาสที่คอนโทรล Hyper Link 

ในชอง “เรื่อง” ของแถวรายการประกาศกรมน้ันๆ เมื่อผูใชคลิกเมาสที่คอนโทรล Hyper Linkระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแสดง

รายการในประกาศกรม-ยาสูบ ดังรูป 

2.3.1 แสดงรายการในขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

หนาจอน้ีจะแสดงรายการในขอมูลประกาศกรมเก่ียวกับยาสูบ โดยขอมูลที่แสดงจะเรียงตามลําดับการบันทึก

ขอมูลเขาสูระบบ ขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบลาสุดจะถูกแสดงขึ้นกอนในดานบนและเรียงไลตามลําดับลงไป ดังรูป 

 
ภาพท่ี 45 หนาจอแสดงรายการในประกาศกรม-ยาสูบ 

 

2.3.2 เพ่ิมรายการในขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

ผูใชสามารถเพิ่มรายการในขอมูลประกาศกรม - ยาสูบรายการใดๆ ไดโดยกดปุม “เพ่ิมรายการ” เมื่อผูใชกดปุม 

“เพ่ิมรายการ”  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอเพ่ิมรายการในขอมูลประกาศกรม – ยาสูบดังรูป 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 37 

 
ภาพท่ี 46 หนาจอเพ่ิมรายการในขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ 

 

ผูใชสามารถเพิ่มรายการในขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ ไดโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1. กดปุม “คนหา” เพ่ือทําการคนหาขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ  
2. ผูใชใสคําคน (Keywords) ลงในคอนโทรล Text box และกดปุม “คนหา” 
3. ระบบแสดงผลการคนหาที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูใตกรอบการคนหา 
4. เมื่อผูใชลากเมาสไปวางไวบนแถวของขอมูลใดๆ จะปรากฏเปนแถบสีครอบขอมูลแถวน้ันๆ ขึ้น  

 

 
ภาพท่ี 47 หนาตางแสดงแถบสีท่ีปรากฏในหนาผลการคนหาขอมูลเอกสารฉลากยาสูบ 

 

5. ผูใชเลือกขอมูลแถวที่ตองการโดยการคลิกเมาสบนขอมูลแถวน้ันๆ ระบบจะนําขอมูลกลับไปใน
หนาจอหลักใหทันที 

6. ผูใชเลือก / ใสขอมูลลงในคอนโทรลตางๆ 
7. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลทั้งหมดเขาสูระบบ 

 

2.3.3 แกไขรายการในขอมูลประกาศกรม - ยาสูบ 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลรายการในขอมูลประกาศกรม - ยาสูบใดๆ ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการ

น้ันๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขรายการในขอมูลประกาศกรม – ยาสูบ  

ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรลตางๆ เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไขเขาสูระบบ  



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 38 

• การนําภาพฉลากและเอกสารแนบเขาสูระบบ 

เราสามารถนําภาพฉลากและเอกสารแนบเขาสูระบบ ได 3 วิธี ดังน้ี 

1. การเพิ่มเอกสารแนบโดยการ Browse Attach File 

ผูใชเอาเมาสคลิกเลือก Radio Group หนา “นําเขาจากไฟลในเครื่องคอมพิวเตอร” หนาจอจะแสดงคอนโทรลเพิ่มเอกสาร
แนบขึ้นในบรรทัดถัดมา ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 48 หนาตางสําหรับเลือกวิธีการนําเขาเอกสารโดยการนําเขาจากไฟลในเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
การเพ่ิมเอกสารแนบ ใชคอนโทรลรวมกันคือ Text Box และ Button เพ่ือเลือกเอกสารแนบ โดยมีลักษณะของคอนโทรล ดังรูป 

 

  
ภาพท่ี 49 การเพิ่มเอกสารแนบ 

 
การเพ่ิมเอกสารแนบผูใชกดปุม “Browse” จากน้ันระบบจะแสดงหนาตางเพ่ือใหผูใชทําการเลือกเอกสารแนบจากที่จัดเก็บ ดังรูป 

 

  
ภาพท่ี 50 หนาตางสําหรับเลือกเอกสารแนบ 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 39 

 

เมื่อเลือกเอกสารที่ตองการเรียบรอยแลว หนาตางเลือกเอกสารจะปดตัวเองลง สวนหนาตางสําหรับเลือกวิธีการนําเขา
เอกสารโดยการนําเขาจากไฟลในเครื่องคอมพิวเตอร ในคอนโทรลสวน Text Box จะแสดง Path ที่เก็บไฟลซึ่งผูใชทําการเลือกไวเมื่อ

สักครูขึ้น ใหผูใชกดปุม  เพ่ือ Upload ไฟลเขาสูระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเพิ่มเอกสารแนบโดยการดึงขอมูลเกามาใชงาน 

ผูใชเอาเมาสคลิกเลือก Radio Group หนา “ดึงขอมูลเกามาใชงาน” หนาจอจะแสดงคอนโทรลเพ่ิมเอกสารแนบขึ้นใน
บรรทัดถัดมา ดังรูป 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 40 

 
ภาพท่ี 51 หนาตางสําหรับเลือกวิธีการนําเขาเอกสารโดยการดึงขอมูลเกามาใช 

 
ผูใชเลือกเอกสารท่ีตองการโดยคลิกทําเคร่ืองหมายถูกในคอนโทรล Checkbox ที่อยูใตไฟลที่ตองการ เมื่อเลือกจนครบ

ตามที่ตองการเรียบรอยแลว ใหผูใชกดปุม   เพ่ือใหระบบดึงขอมูลน้ันๆ ไปใช 
 

3. การเพิ่มเอกสารแนบโดยการสแกนเอกสาร - Scan 

ผูใชสามารถสแกนเอกสารเขาสูระบบไดโดยการกดปุม  (แนบไฟล) เมื่อทําการกดปุมแลวระบบจะเปดหนาตางใหม
ขึ้นมาเพ่ือใหเลือกวิธีการนําเขาเอกสาร ในขั้นตอนน้ีใหผูใชเอาเมาสคลิกเลือก Radio Group หนา “นําเขาจากเครื่องสแกนเอกสาร” 

หนาจอจะแสดงปุม  ขึ้นในบรรทัดถัดมา ดังรูป 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 41 

  
ภาพท่ี 52 หนาตางสําหรับเลือกวิธีการนําเขาเอกสารโดยการนําเขาจากเคร่ืองสแกนเอกสาร 

 

ผูใชกดปุม  จากน้ันระบบจะแสดงหนาตาง ดังรูป 
 

 
ภาพท่ี 53 หนาตาง Loading Plugin ระบบสแกน 

 

เมื่อ Loading Plugin ระบบสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง Loading จะหายไป และปรากฏหนาตางถัดไปแทน โดยหากเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงาน เริ่มการใชงานระบบสแกนเปนครั้งแรกจะปรากฏหนาตางจากระบบปฏิบัติเพ่ือถามผูใชวาอนุญาตใหเปด
โปรแกรมสแกนหรือไม ดังรูป (หนาตางน้ีจะปรากฏหรือไมขึ้นอยูกับการต้ังคารักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแตละ
เครื่อง) 
 

 
ภาพท่ี 54 หนาตางจากระบบปฏิบัติเพ่ือถามผูใชวาอนุญาตใหเปดโปรแกรมสแกนหรือไม 

 
หากปรากฏหนาตางดังรูปขึ้น ใหผูใชเอาเมาสคลิกไปท่ีกลองสีขาว หนา “Always trust content from this publisher.” เพ่ือ

ยืนยันการอนุญาต และไมใหระบบแสดงหนาตางน้ีอีกเมื่อทํางานในครั้งถัดไป หรือหากผูใชไมคลิก ระบบก็จะแสดงหนาตางน้ีทุก

ครั้งเมื่อมีการเรียกใชงานระบบสแกน หลังจากน้ันใหผูใชคลิกปุม  เพ่ือเริ่มการทํางานในขั้นตอนตอไป 
 

ระบบแสดงหนาตางเพื่อใหผูใชทําการเลือกจํานวนชุดเอกสารท่ีตองการจากการสแกน ดังรูป 
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 42 

 
ภาพท่ี 55 หนาตางสําหรับเลือกจํานวนชุดเอกสารท่ีตองการสแกน 

 

ผูใชใสตัวเลขจํานวนชุดที่ตองการใน Text Box แลวกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตางใหม
ขึ้นมาเพ่ือใหผูใชทําการเลือกเครื่อง Scanner ที่จะใชงาน ซึ่งผูใชจะตองทําการตอไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชอยูกอนแลว 
(เครื่องคอมพิวเตอรอาจมีการตอกับเครื่อง Scanner ไดมากกวา 1 เครื่อง ซึ่งระบบจะแสดงรายการชื่อของเครื่อง Scanner ตามจํานวน
ที่มี) ดังรูป 

 
 

 
ภาพท่ี 56 หนาตางสําหรับเลือกจํานวนชุดเอกสารท่ีตองการสแกน 

 

ผูใชเลือกคลิกที่ช่ือ Scanner ที่ตองการใชงานใหปรากฏเปน Highlight แลวกดปุม  ระบบจะแสดงหนาตาง 
Option ในการ Scan เพ่ือใหผูใชสามารถเลือกปรับแตงไดตามตองการ ดังรูป (หนา Option ดังกลาวอาจมีหนาตาและฟงกช่ันใหเลือก
ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับความสามารถของเครื่อง Scanner น้ันๆ)  
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 43 

 
ภาพท่ี 57 หนาตาง Option สําหรับเลือกปรับแตงฟงกชั่นตางๆ 

 

ผูใชกดปุม  เพ่ือใหระบบเริ่มทําการสแกนและ Upload ไฟลที่ไดเขาสูระบบ  
 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 44 

• การใชงานระบบสวนการตกแตงภาพฉลาก 

 Photo Editor คือ คอนโทรลที่ใชตกแตงรูปภาพท่ีไดนําเขาสูระบบผานทางการสแกนเอกสาร โดยผูใชเลือกกดปุม  ที่อยู
ใตรูปที่ตองการ หนาตางตกแตงรูปภาพจะปรากฏขึ้น ดังรูป 
 

 
ภาพท่ี 58 คอนโทรล Photo Editor  

 
โดยในสวนของ Photo Editor ไดจัดใหมีฟงกชันตาง ๆ สําหรับการตกแตงรูปภาพ ซึ่งอยูในเมนูตางๆ ดังตอไปน้ี 

  
 

• เมนู File มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 59 คอนโทรล Photo Editor เมนู File 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
Open Recent เปดไฟลภาพยอนหลัง สําหรับเลือกเปดไฟลภาพยอนหลังซึ่งเคยเปดทํางานผาน

คอนโทรลแลว โดยจะเรียงตามลําดับลาสุดที่ไดทํางานไป 
Close ปดรูปภาพ ปดรูปภาพที่กําลังตกแตง (ไมไดปดคอนโทรลหลัก) 
Save บันทึก บันทึกการเปล่ียนแปลงและจัดเก็บแทนที่ไฟลเดิม 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 45 

• เมนู Edit มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 60 คอนโทรล Photo Editor เมนู Edit 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
Cut ตัด ตัดรูปภาพสวนที่ไดทําการเลือกไว 
Copy คัดลอก คัดลอกรูปภาพสวนที่ไดทําการเลือกไว 
Paste วาง วางรูปภาพสวนที่ทําการคัดลอกไว 

 
 

• เมนู Image มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 61 คอนโทรล Photo Editor เมนู Image 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
Type ระบบสี Color Depth เปล่ียนชนิดของไฟลภาพใหมีระบบสีในการจัดเก็บตามที่ตองการ 

โดยสามารถเลือกรูปแบบระบบสีไดจากเมนูยอย 
Crop ตัดสวนที่ไมตองการ ตัดรูปภาพสวนที่ไมไดทําการเลือกไวออก เหลือเพียงสวนที่เลือก

แทน 
Transform ปรับเปล่ียน ปรับเปล่ียนรูปภาพโดยสามารถเลือกรูปแบบการปรับเปล่ียนได

จากเมนูยอย 
Zoom ยอ/ขยาย ยอหรือขยายรูปภาพ โดยสามารถเลือกรูปแบบการยอ/ขยายไดจาก

เมนูยอย 
 
 
 
 
 
 

• เมนู Image เมนูยอย Type มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 46 

 

 
ภาพท่ี 62 คอนโทรล Photo Editor เมนู Image เมนูยอย Type 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
8-bit Gray ระบบสีแบบภาพขาว-ดํา 8 bit ระบบสีแบบภาพขาว-ดํา ซึ่งบันทึกขอมูลแบบ 8 bit (การอาศัย

หนวยความจําแบบดิจิตอลในคอมพิวเตอรขนาด 8 บิต มาแทน
เฉดสีแตละสี ในเชิงคณิตศาสตร) 

16-bit Gray ระบบสีแบบภาพขาว-ดํา 16 bit ระบบสีแบบภาพขาว-ดํา ซึ่งบันทึกขอมูลแบบ 16 bit (การอาศัย
หนวยความจําแบบดิจิตอลในคอมพิวเตอรขนาด 16 บิต มาแทน
เฉดสีแตละสี ในเชิงคณิตศาสตร) 

32-bit Gray ระบบสีแบบภาพขาว-ดํา 32 bit ระบบสีแบบภาพขาว-ดํา ซึ่งบันทึกขอมูลแบบ 32 bit (การอาศัย
หนวยความจําแบบดิจิตอลในคอมพิวเตอรขนาด 32 บิต มาแทน
เฉดสีแตละสี ในเชิงคณิตศาสตร) 

8-bit Color ระบบสีแบบภาพสี 8 bit ระบบสีแบบภาพสี ซึ่งบันทึกขอมูลแบบ 8 bit (การอาศัย
หนวยความจําแบบดิจิตอลในคอมพิวเตอรขนาด 8 บิต มาแทน
เฉดสีแตละสี ในเชิงคณิตศาสตร) 

RGB Color ระบบสีแบบแมสีแสง ระบบสีแบบภาพสี ซึ่งบันทึกขอมูลในระบบแมสีแสงคือ RGB 
(Red, Green, Blue) 

 
 

• เมนู Image เมนูยอย Transform มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 63 คอนโทรล Photo Editor เมนู Image เมนูยอย Transform 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
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ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
Flip Horizontally พลิกกลับภาพแนวนอน หมุนภาพแบบพลิกกลับภาพในแนวนอน 
Flip Vertically พลิกกลับภาพแนวต้ัง หมุนภาพแบบพลิกกลับภาพในแนวต้ัง 
Rotate 90 Degrees 
Right 

หมุนภาพครั้งละ 90 องศาใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

หมุนภาพครั้งละ 90 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

Rotate 90 Degrees Left หมุนภาพครั้งละ 90 องศาใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

หมุนภาพครั้งละ 90 องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

 
 

• เมนู Image เมนูยอย Zoom มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 64 คอนโทรล Photo Editor เมนู Image เมนูยอย Zoom 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
In [+] ขยายภาพ ขยายภาพ 
Out [-] ยอภาพ ยอภาพ 

 
 

• เมนู Process มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 65 คอนโทรล Photo Editor เมนู Process 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
Smooth ความเรียบเนียน ปรับเปล่ียนภาพในพื้นที่ทํางานใหเกิดความเรียบเนียน 
Enhance Contrast ความสวาง / มืด / สี การปรับคาความสวาง / มืด / สี 
Gaussian Blur ความพรามัว ปรับเปล่ียนภาพในพื้นที่ทํางานใหเกิดความพรามัว 
Unsharp Mask ความคมชัดภาพ เพ่ิมความคมชัดใหกับภาพ 
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• เมนู Window มีเมนูยอยตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 66 คอนโทรล Photo Editor เมนู Window 

 

ชื่อเมนูยอย คําอธิบาย ผลลัพธ 
Show All แสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด 
xxx.xxx …K ช่ือไฟลภาพที่กําลังใชทํางาน แสดงช่ือไฟลภาพที่กําลังใชทํางาน พรอมทั้งบอกขนาดของภาพ 

 

นอกจากฟงกช่ันในเมนูตางๆ แลว คอนโทรล Photo Editor ยังมีฟงกช่ันที่เปนไอคอนใหเลือกใชงาน ดังแสดงในตาราง

ตอไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 67 คอนโทรล Photo Editor สวนไอคอนท่ีใชในการตกแตงภาพ 

 

ไอคอน ชื่อไอคอน คําอธิบาย ผลลัพธ 

 Rectangular สรางเสน selection เปนรูปทรง
สี่เหล่ียม 

สรางเสน selection เปนรูปทรงสี่เหล่ียม ณ 
บริเวณที่ตองการ 

 Elliptical สรางเสน selection เปนรูปทรง
วงกลม 

สรางเสน selection เปนรูปทรงวงกลม/วงรี 
ณ บริเวณที่ตองการ 

 พ้ืนที่เหล่ียมแบบอิสระ สรางเสน selection เปนรูปทรง
เหล่ียมแบบอิสระ 

สรางเสน selection เปนรูปทรงเหล่ียมแบบ
อิสระ ณ บริเวณที่ตองการ โดยพื้นที่ที่สราง
อาจะมีจํานวนเหล่ียมไดมากตามท่ีตองการ 

 พ้ืนที่อิสระ สรางเสน selection เปนรูปทรง
อิสระ 

สรางเสน selection เปนรูปทรงอิสระ ณ 
บริเวณที่ตองการ 

 เสนตรง สรางเสนตรง สรางเสนตรงตามความตองการโดยทําการ
คลิกเมาสเลือกจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ
เสน 

 เสนตรงที่ทํามุมกัน สรางเสนตรงที่ทํามุมกัน สรางเสนตรงที่ทํามุมกันตามความตองการ
โดยทําการคลิกเมาสเลือกจุดเริ่มตน, จุดหัก
มุมและจุดสิ้นสุดของเสน 
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ไอคอน ชื่อไอคอน คําอธิบาย ผลลัพธ 

 สรางจุด สรางเสน selection โดยเลือก
สรางทีละจุด 

สรางเสน selection โดยเลือกสรางทีละจุด 

 Magic Wand  
 

สรางเสน selection ตามบริเวณ
ของสี 

สรางเสน selection โดยการคลิกเลือกลงไป
ในภาพ แลวโปรแกรมจะทําการเลือกพ้ืนที่ 
ที่มีสีเดียวกันหรือใกลเคียงกันทั้งหมด 

 ตัวอักษร เพ่ิมตัวอักษร เพ่ิมตัวอักษรลงในภาพ 

 ยอ/ขยาย ยอ/ขยาย รูปภาพ ยอ/ขยาย รูปภาพ 

 เล่ือนภาพ เล่ือนภาพ เล่ือนตําแหนงแสดงภาพ 

 ดูดสี ดูดสี ดูคาสี ณ บริเวณตําแหนงที่คลิกเมาส 
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3. หลักสูตร การบํารุงรักษาและแกไขปญหาระบบงาน 

• ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการสิทธิ์และขัน้ตอนการใชงานระบบบริหารจัดการระบบ 

1. การต้ังคาสิทธ์ิการใชงาน 

การต้ังคาสิทธิ์การใชงาน คือ การกําหนดสิทธิ์ของผูใชที่สามารถใชหนาจอ และสามารถดําเนินการอยางไรกับหนาจอได

บาง ซึ่งการกําหนดสิทธิ์ขึ้นอยูกับบทบาทของผูใชที่ไดรับผานทางเว็บเซอรวิสจากระบบ Single Sign On (SSO)  

การเขาสูหนาจอกําหนดสิทธิ์ผูใชงานระบบ ทําไดโดยเขาสูเมนู “แสดงสิทธิ์ผูใชงานระบบ” ซึ่งหนาจอแรกเมื่อเขาสูการ

ทํางานกําหนดสิทธิ์ผูใช แสดงดังรูป 

 
ภาพท่ี 68 หนาจอแสดงสิทธ์ิผูใชงานระบบ 

1.1 เพ่ิมสิทธ์ิผูใชงานระบบ 

ผูใชกดปุม “เพ่ิมสิทธิ์การใชงานระบบ” หนาจอจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ผูใชใสขอมูลในคอนโทรล

ตางๆ เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลและขามไปยังขั้นตอนการกําหนดสิทธิ์ 

 

1.2 กําหนดสิทธ์ิผูใชงานระบบ 

ในขั้นตอนการกําหนดสิทธิ์น้ี หนาจอจะแสดงคอนโทรล Checkbox หลังรายการช่ือการกระทํา ซึ่งจะมีอยู 2 ชอง คือ 

“สมฐ.” ใชสําหรับการกําหนดสิทธิ์สําหรับผูที่สงักัด สมฐ. และ “พ้ืนที่” ใชสําหรับการกําหนดสิทธิ์สําหรับผูที่สังกัดตามพ้ืนที่  โดยถา

มีการคลิกทําเครื่องหมายถูกใน Checkbox หมายถึง อนุญาตใหกระทํา และและหากไมคลิกทําเครื่องหมายถูกก็จะหมายถึง ไมอนุญาต

ใหกระทํา ดังรูป 
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ภาพท่ี 69 หนาจอกําหนดสิทธ์ิการใชงานระบบ 

 

เมื่อผูใชกําหนดสิทธิ์เรียบรอยแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลที่กําหนดเขาสูระบบ หรือกดปุม “กลับไป

หนาแสดงสิทธิ์” เพ่ือกลับไปยังหนาแสดงสิทธิ์ 

 

1.3 แกไขสิทธ์ิผูใชงานระบบ 

ผูใชกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการน้ันๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขสิทธิ์ผูใชงานระบบ 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรล Checkbox โดยถามีการคลิกทําเคร่ืองหมายถูกใน Checkbox หมายถึง อนุญาตใหกระทํา และและหากไม

คลิกทําเครื่องหมายถูกก็จะหมายถึง ไมอนุญาตใหกระทํา เมื่อผูใชแกไขการกําหนดสิทธิ์เรียบรอยแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือ

บันทึกขอมูลที่แกไขเขาสูระบบ 
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2. คนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลคําตองหาม 

หนาจอคนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลคําตองหาม คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “แสดงคําตองหาม” เปนหนาจอที่ใช

สําหรับคนหาขอมูลคําตองหามที่มีอยูในระบบเพ่ือเพ่ิมขอมูลใหมหรือแกไขขอมูล โดยขอมูลที่ไดจากการทํารายการในเมนูน้ีจะถูกใช

ในขั้นตอนการพิจารณาฉลากสุรา 

 

ภาพท่ี 70 หนาจอแสดงรายการคําตองหาม 
 

2.1 คนหาขอมูลคําตองหาม 

ในหนาจอน้ีจะแสดงรายการคําตองหาม ซึ่งขอมูลที่แสดงจะเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยเรียงลําดับจาก ก ไป ฮ ผูใช

สามารถคนหาคําตองหามที่ตองการได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
2. กดปุม “คนหา” 
3. ผูใชอาจใชคอนโทรล Hyper Link ในชอง “คนหาคําที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร” เพ่ือใชในการคนหาคําตองหามแบบที่

ขึ้นตนดวยตัวอักษรที่ตองการ 
4. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา 

 

2.2 เพ่ิมขอมูลคําตองหาม 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสผูใชใสขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือ

บันทึกขอมูล 

 

2.3 แกไขขอมูลคําตองหาม 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลคําตองหาม ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการคําตองหามน้ันๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบ
จะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขคําตองหาม ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึก
ขอมูล 
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3. คนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลชื่อกลุมเอกสารแนบ 

หนาจอคนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลช่ือกลุมเอกสารแนบ คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “แสดงช่ือกลุมเอกสารแนบ” 

เปนหนาจอที่ใชสําหรับคนหาขอมูลช่ือกลุมเอกสารแนบเพ่ือเพ่ิมช่ือกลุมเอกสารแนบใหมหรือแกไขช่ือกลุมเอกสารแนบ โดยขอมูลที่

ไดจากการทํารายการในเมนูน้ีจะถูกแสดงในหนาเพ่ิม / แกไขขอมูลใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา Tab ที่ 2 รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม 

สวนรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับฉลากที่ขอพิจารณา หนาจอแรกจากการเขาสูเมนูน้ี คือ หนาจอแสดงเมนูยอยที่ผูใชจะตองเลือก

ประเภทฉลากสุราที่ตองการ  

 

ภาพท่ี 71 หนาจอเมนูยอยแสดงประเภทฉลากสุรา 
 

3.1 คนหาขอมูลชื่อกลุมเอกสารแนบ 

เมื่อผูใชกดปุม  หลังรายการประเภทฉลากสุราในหนาจอเมนูยอยแสดงประเภทฉลากสุรา หนาจอจะแสดงรายการช่ือ

กลุมเอกสารแนบ ซึ่งขอมูลที่แสดงจะเรียงตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ ขอมูลที่บันทึกลาสุดจะถูกแสดงอยูบนสุด  

ผูใชสามารถคนหาช่ือกลุมเอกสารแนบท่ีตองการได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
2. กดปุม “คนหา” 
3. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา 

 
 

3.2 เพ่ิมขอมูลชื่อกลุมเอกสารแนบ 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ผูใชใสขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก

ขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
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3.3 แกไขขอมูลชื่อกลุมเอกสารแนบ 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลช่ือกลุมเอกสารแนบ ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการช่ือกลุมเอกสารแนบน้ันๆ เมื่อผูใช

กดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขช่ือกลุมเอกสารแนบ ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม 

“บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4. คนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลชื่อหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา 

หนาจอคนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “แสดงช่ือหมวดหมู

รูปภาพฉลากสุรา” เปนหนาจอที่ใชสําหรับคนหาขอมูลช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา เพ่ือเพ่ิมช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลากสุราใหม

หรือแกไขช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา โดยขอมูลที่ไดจากการทํารายการในเมนูน้ีจะถูกนําไปแสดงในหนา “เพ่ิมขอมูลใบคําขอ

พิจารณาฉลากสุรา” Tab ที่ 2 ในสวนของคอนโทรล Combo box ช่ือ “หมวดหมูรูปภาพ” 

 

ภาพท่ี 72 หนาจอแสดงชื่อหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา 

4.1 คนหาขอมูลชื่อหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา 

ในหนาจอน้ีจะแสดงรายการช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา ซึ่งขอมูลที่แสดงจะเรียงตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

ขอมูลที่บันทึกลาสุดจะถูกแสดงอยูบนสุด ผูใชสามารถคนหาช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลากสุราที่ตองการได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
2. กดปุม “คนหา” 
3. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา 

 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
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4.2 เพ่ิมขอมูลชื่อกลุมรูปภาพรวมของฉลากสุรา 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ผูใชใสขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก

ขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4.3 แกไขขอมูลชื่อกลุมรูปภาพรวมของฉลากสุรา 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลช่ือกลุมรูปภาพรวมของฉลากสุรา ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการช่ือกลุมรูปภาพรวม

ของฉลากสุราน้ันๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขช่ือกลุมรูปภาพรวมของฉลากสุรา ผูใชแกไขขอมูลใน

คอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4.4 แสดงชื่อกลุมรูปภาพฉลากสุรา 

หนาจอแสดงช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุรา คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกคอนโทรล Hyperlink ช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลาก

สุราในหนาจอ “แสดงช่ือหมวดหมูรูปภาพฉลากสุรา” ซึ่งหนาจอที่ไดน้ีเปนหนาจอที่ใชสําหรับคนหาขอมูลช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุรา

เพ่ือเพ่ิมช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุราใหมหรือแกไขช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุรา 

 
ภาพท่ี 73 หนาจอแสดงชื่อกลุมรูปภาพฉลากสุรา 

 

4.4.1 คนหาขอมูลชื่อกลุมรูปภาพฉลากสุรา 

ในหนาจอแสดงช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุราน้ีจะแสดงรายการช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุรา ซึ่งขอมูลที่แสดงจะเรียง

ตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ ขอมูลที่บันทึกลาสุดจะถูกแสดงอยูบนสุด ผูใชสามารถคนหาช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุราที่

ตองการได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
2. กดปุม “คนหา” 
3. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา 
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4.4.2 เพ่ิมขอมูลชื่อกลุมรูปภาพฉลากสุรา 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ผูใชใสขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กด

ปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4.4.3 แกไขขอมูลชื่อกลุมรูปภาพฉลากสุรา 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุรา ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการช่ือกลุมรูปภาพฉลาก

สุราน้ันๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุรา ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรล Text box 

เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4.4.4 แสดงรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา 

หนาจอแสดงรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกคอนโทรล Hyperlink ช่ือกลุมรูปภาพ

ฉลากสุราในหนาจอ “แสดงช่ือกลุมรูปภาพฉลากสุรา” ซึ่งหนาจอที่ไดน้ีเปนหนาจอที่ใชสําหรับคนหาขอมูลรายละเอียดรูปภาพฉลาก

สุราเพ่ือเพ่ิมรายละเอียดรูปภาพฉลากสุราใหมหรือแกไขรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา 

 
ภาพท่ี 74 หนาจอแสดงรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา 

 

4.4.4.1 คนหาขอมูลรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา 

ในหนาจอแสดงรายละเอียดรูปภาพฉลากสุราน้ีจะแสดงรายการรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา ซึ่งขอมลู

ที่แสดงจะเรียงตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ ขอมูลที่บันทึกลาสุดจะถูกแสดงอยูบนสุด ผูใชสามารถ

คนหารายละเอียดรูปภาพฉลากสุราที่ตองการได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
2. กดปุม “คนหา” 
3. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา 

 

4.4.4.2 เพ่ิมขอมูลรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ผูใชใสขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอย
แลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
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4.4.4.3 แกไขขอมูลรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลรายละเอียดรูปภาพฉลากสุรา ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการ

รายละเอียดรูปภาพฉลากสุราน้ันๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขรายละเอียดรูปภาพ

ฉลากสุรา ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

5. คนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา 

หนาจอคนหา / เพ่ิม / แกไข ขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “แสดง

ขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา” เปนหนาจอที่ใชสําหรับคนหาขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณาเพ่ือเพ่ิมขอกําหนด 

หลักเกณฑการพิจารณาใหมหรือแกไขขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา โดยขอมูลที่ไดจากการทํารายการในเมนูน้ีจะถูกนําไป

แสดงในหนา “พิจารณาใบคําขอพิจารณาฉลากสุรา” Tab ที่ 2 ตรวจสอบรายละเอียดฉลาก หนาจอแรกจากการเขาสูเมนูน้ี คือ หนาจอ

แสดงเมนูยอยที่ผูใชจะตองเลือกประเภทฉลากสุราที่ตองการ ดังรูป 

 
ภาพท่ี 75 หนาจอเมนูยอยแสดงประเภทฉลากสุรา 

 

5.1 คนหาขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา 

เมื่อผูใชกดปุม  หลังรายการประเภทฉลากสุราในหนาจอเมนูยอยแสดงประเภทฉลากสุรา หนาจอจะแสดงรายการ

ขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา ซึ่งขอมูลที่แสดงจะเรียงตามลําดับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ ขอมูลที่บันทึกลาสุดจะถูก

แสดงอยูบนสุด ผูใชสามารถคนหาขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา ที่ตองการได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
2. กดปุม “คนหา” 
3. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา 
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5.2 เพ่ิมขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา 

หนาจอน้ีจะแสดงคอนโทรลตางๆ ใหผูใชใสรายละเอียด ผูใชใสขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก

ขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

5.3 แกไขขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังรายการขอมูลขอกําหนด 

หลักเกณฑการพิจารณานั้นๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขขอมูลขอกําหนด หลักเกณฑการพิจารณา ผูใช

แกไขขอมูลในคอนโทรล Text box เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

6. แกไขขอมูล กฏระเบียบ ขอบังคับและวิธีการใชงาน 

หนาจอแกไขขอมูล กฏระเบียบ ขอบังคับและวิธีการใชงาน คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “กฏระเบียบ ขอบังคับและ

วิธีการใชงาน” เปนหนาจอที่ใชสําหรับแกไขขอมูลกฏระเบียบ ขอบังคับและวิธีการใชงาน โดยขอมูลที่ไดจากการทํารายการในเมนูน้ี

จะถูกแสดงอยูในสวนการแสดงผลหนาเว็บไซต (Front) เมนู “ตรวจสอบการขอพิจารณา » หนากฏระเบียบ ขอบังคับและวิธีการใช

งานระบบตรวจสอบสถานะใบคําขอพิจารณาฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา” ดังรูป 

 

 

ภาพท่ี 76 หนาแกไขขอมูล กฏระเบียบ ขอบังคับและวิธีการใชงาน 
 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลไดโดยกดเลือกเมนู “กฏระเบียบ ขอบังคับและวิธีการใชงาน” ที่เมนูรองดานซายของหนาจอ เมื่อ

ผูใชกดเลือกเมนู “กฏระเบียบ ขอบังคับและวิธีการใชงาน” ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอแกไขขอมูล กฏระเบียบ ขอบังคับและ

วิธีการใชงาน ผูใชแกไขขอมูลในคอนโทรล Rich Text Editor เรียบรอยแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไขเขาสู

ระบบ 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 59 

ตารางแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบสําหรับ Rich Text Editor ที่สนับสนุนในการนําเขาและแสดงผลขอมูล 

ไอคอน ชื่อไอคอน คําอธิบาย ผลลัพธ 

 Font Name ช่ืออักษร สําหรับเลือกช่ืออักษรท่ีตองการ  

 Font Size ขนาดอักษร สําหรับเลือกขนาดอักษรท่ีตองการ 

 Bold ตัวหนา ทําใหขอความที่เลือกเปนตัวหนา ถาขอความ
เปนตัวหนาอยูแลว จะเปนการเอาตัวหนา
ออก 

 Italic ตัวเอียง ทําใหขอความที่เลือกเปนตัวเอียง ถา
ขอความเปนตัวเอียงอยูแลว จะเปนการเอา
ตัวเอียงออก 

 Underline ขีดเสนใต ทําใหขอความที่เลือกขีดเสนใตขอความ ถา
ขอความขีดเสนใตอยูแลว จะเปนการเอาเสน
ใตออก 

 Align Left จัดชิดซาย จัดขอความใหชิดขอบซาย 

 Center จัดก่ึงกลาง จัดขอความใหอยูก่ึงกลาง 

 Align Right จัดชิดขวา จัดขอความใหชิดขอบขวา 

 Insert/ Remove Bullet 
List 

ลําดับรายการแบบสัญลักษณ เริ่มใสสัญลักษณแสดงหัวขอยอยกอนแตละ
ยอหนา 

 Insert/ Remove 
Numbered List 

ลําดับรายการแบบตัวเลข เริ่มใสลําดับเลขใหยอหนา ตัวเลขจะปรากฏ
กอนในแตละยอหนา 

 Text Color สีอักษร สําหรับเลือกสีพ้ืนหนาของตัวอักษร 

 Decrease Indent ลดการเยื้อง ลดการเยื้องของยอหนา 

 Increase Indent เพ่ิมการเยื้อง เพ่ิมการเยื้องของยอหนา 
 
 
 

7. คนหา / จัดการสิทธ์ิ ขอมูลผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก 

หนาจอคนหา / จัดการสิทธิ์ ขอมูลผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก คือ หนาจอที่ไดจากการกดเลือกเมนู “บริหาร

จัดการระบบสําหรับบุคลภายนอก » แสดงผูใชงานระบบ” เปนหนาจอสําหรับการจัดการสิทธิ์ใหกับผูใชงานระบบสําหรับ

บุคคลภายนอกที่ไดทําการสมัครขอใชงาน ระบบบริการสําหรับสําหรับบุคคลภายนอกจากเว็บไซตซึ่งอยูในสวนการแสดงผลหนา

เว็บไซต (Front) หนา “ลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการตรวจสอบสถานะใบคําขอพิจารณาขอมูลฉลากสุรา” เมื่อผูสมัครไดทําการ

ลงทะเบียนผานหนาจอแลว หากผูใชยังไมไดทําการตรวจสอบและจัดการสิทธิ์ให ผูสมัครจะไมสามารถเขาใชงานระบบบริการ

สําหรับสําหรับบุคคลภายนอกได 

 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 60 

7.1 คนหาขอมูลผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก 
 

 

ภาพท่ี 77 หนาจอแสดงขอมูลผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก 
 
 

ในหนาจอน้ีจะแสดงรายการขอมูลผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก ที่ไดทําการสมัครใชบริการผานหนาเว็บไซตสวน

การแสดงผลหนาเว็บไซต (Front) ซึ่งขอมูลที่แสดงจะเรียงตามลําดับตามวันที่และเวลาในการสมัครใชบริการโดยผูที่สมัครลาสุดจะ

อยูดานบนสุด ผูใชสามารถคนหาขอมูลผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอกที่ตองการได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
2. กดปุม “คนหา” 
3. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา 

 
 

7.2 จัดการสิทธ์ิผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก 

ผูใชสามารถจัดการสิทธิ์ใหกับผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก ไดโดยกดปุม  ที่แสดงอยูหลังขอมูลผูใชงานระบบ

สําหรับบุคคลภายนอกน้ันๆ เมื่อผูใชกดปุม  ระบบจะสงผูใชไปยังหนาจอจัดการสิทธิ์ใหกับผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก  

 
ภาพท่ี 78 หนาจอจัดการสิทธ์ิใหกับผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก 
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ในหนาจอน้ีระบบจะแสดงขอมูลของผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก ที่ผูสมัครไดบันทึกลงในคอนโทรลตางๆ บน

หนาเว็บไซตสวนการแสดงผลหนาเว็บไซต (Front) ซึ่งขั้นตอนการจัดการสิทธิ์ใหกับผูใชงานระบบสําหรับบุคคลภายนอก มี

ดังตอไปน้ี 

1. ผูใชตรวจสอบขอมูลของผูสมัคร 
2. คนหาขอมูลผูประกอบการ เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลสถานะใบคําขอ โดยการกดปุม “...” ที่อยูหลังคอนโทรล Text box 
3. ระบบแสดงหนาตางคนหารายช่ือผูประกอบการ 
4. ผูใชใสคําคน (Keywords) ในคอนโทรล Text box โดยอาจใสเพียงบางสวนหรือใสทั้งหมดก็ได 
5. กดปุม “คนหา” 
6. หนาจอจะแสดงผลลัพธที่ไดในคอนโทรล Table ซึ่งอยูดานลางของกรอบคนหา ดังรูป 
7. เมื่อผูใชลากเมาสไปวางไวบนแถวของขอมูลใดๆ จะปรากฏเปนแถบสีครอบขอมูลแถวน้ันๆ ขึ้น ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 79 หนาตางแสดงแถบสีท่ีปรากฏในหนาผลการคนหารายชื่อผูประกอบการ 

 
8. ผูใชเลือกขอมูลแถวที่ตองการโดยการคลิกเมาสบนขอมูลแถวน้ันๆ ระบบจะนําขอมูลกลับไปในหนาจอหลักใหทันที 
9. ผูใชเลือกคลิกเมาสที่คอนโทรล Radio Group ในชอง “สิทธิ์การใชงานระบบ” 
10. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบงานจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ 
 
 

 

   โครงการปรับปรุงสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บขอมูลฉลากสุรา ยาสูบ หนา 62 
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