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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอแสดงการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 112 
ภาพท่ี ข.8 การคน้หาดว้ยรหสัโรงงาน 112 
ภาพท่ี ข.9 การคน้หาดว้ยเลขบตัรประชาชน 112 
ภาพท่ี ข.10 ขอ้มูลผูป้ระกอบการ 113 
ภาพท่ี ข.11 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 113 
ภาพท่ี ข.12 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 113 
ภาพท่ี ข.13 หนา้คน้หาขอ้มูลผูป้ระกอบการ 113 
ภาพท่ี ข.14 หนา้จอยนืยนัการออกจากเมนู 114 
ภาพท่ี ข.15 หนา้จอขอ้มูลผูป้ระกอบการ 114 
ภาพท่ี ข.16 แสดงหนา้จอยนืยนัการออกจากระบบ 114 
ภาพท่ี ข.17 หนา้จอบนัทึกยอดคงเหลือยกมา 115 
ภาพท่ี ข.18 หนา้จอส าหรับบนัทึกรายละเอียดยอดคงเหลือยกมา 115 
ภาพท่ี ข.19 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 115 
ภาพท่ี ข.20 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 116 
ภาพท่ี ข.21 หนา้จอบนัทึกยอดคงเหลือยกมา 116 
ภาพท่ี ข.22 หนา้จอยนืยนัการกลบัสู่หนา้หลกั 116 
ภาพท่ี ข.23  เมนู คน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา 116 
ภาพท่ี ข.24 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา 117 
ภาพท่ี ข.25 หนา้จอระบุเง่ือนไขการคน้หา 117 
ภาพท่ี ข.26 ผลการคน้หา 117 
ภาพท่ี ข.27 หนา้จอบนัทึกยอดรับแสตมป์สุรา 118 
ภาพท่ี ข.28 หนา้จอส าหรับบนัทึกรายละเอียดยอดรับแสตมป์ 118 
ภาพท่ี ข.29 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 118 
ภาพท่ี ข.30 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 118 



 

ณ 
 

สารบาญภาพ (ต่อ) 
 

                                                                                                                     หน้า 
ภาพท่ี ข.31 หนา้จอบนัทึกยอดรับแสตมป์สุรา 119 
ภาพท่ี ข.32 หนา้จอยนืยนัการกลบัสู่หนา้หลกั 119 
ภาพท่ี ข.33 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลยอดรับแสตมป์ 119 
ภาพท่ี ข.34 หนา้จอระบุเง่ือนไขการคน้หา 119 
ภาพท่ี ข.35 ผลการคน้หา 120 
ภาพท่ี ข.36 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 120 
ภาพท่ี ข.37 หนา้จอหลงัจากป้อนรหสัโรงงาน 121 
ภาพท่ี ข.38 หนา้จอในส่วนของการค านวณภาษีสุรา 121 
ภาพท่ี ข.39 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 122 
ภาพท่ี ข.40 หนา้จอแสดงผลการบนัทึก 122 
ภาพท่ี ข.41 หนา้จอส าหรับพิมพแ์บบช าระภาษี 122 
ภาพท่ี ข.42 แบบช าระภาษี สบ.103 123 
ภาพท่ี ข.43 แบบช าระภาษี สสส. 123 
ภาพท่ี ข.44 แบบช าระภาษี สสท. 124 
ภาพท่ี ข.45 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการรับช าระภาษี 124 
ภาพท่ี ข.46 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการรับช าระภาษี 125 
ภาพท่ี ข.47 หนา้จอระบุช่วงวนัท่ีตอ้งการคน้หา 125 
ภาพท่ี ข.48 หนา้จอแสดงผลการคน้หา 125 
ภาพท่ี ข.49 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 126 
ภาพท่ี ข.50 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 126 
ภาพท่ี ข.51 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 126 
ภาพท่ี ข.52 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 127 
ภาพท่ี ข.53 ผลการคน้หาขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุราภาพ 127 
ภาพท่ี ข.54 หนา้จอปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 128 
ภาพท่ี ข.55 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 128 
ภาพท่ี ข.56 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอปรับปรุงขอ้มูลการตรวจสถานท่ีท าสุรา 128 



 

ด 
 

สารบาญภาพ (ต่อ) 
 

                                                                                                                     หน้า 
ภาพท่ี ข.57 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 129 
ภาพท่ี ข.58 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 129 
ภาพท่ี ข.59 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 129 
ภาพท่ี ข.60 หนา้จอคน้หา/ปรับปรุงขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 130 
ภาพท่ี ข.61 หนา้จอผลการคน้หาขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 130 
ภาพท่ี ข.62 หนา้จอปรับปรุงขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 131 
ภาพท่ี ข.63 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 131 
ภาพท่ี ข.64 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 131 
ภาพท่ี ข.65 หนา้จอยนืยนัการออกจากหนา้จอขอ้มูลการกระท าผดิเก่ียวกบัสุรา 132 
ภาพท่ี ข.66 หนา้จอรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ 132 
ภาพท่ี ข.67 หนา้จอแสดงรายงาน 132 
ภาพท่ี ข.68 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 133 
ภาพท่ี ข.69 หนา้จอรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรงฯ 133 
ภาพท่ี ข.70 หนา้จอรายงานบญัชีรายช่ือโรงงานสุรา 133 
ภาพท่ี ข.71 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 134 
ภาพท่ี ข.72 หนา้จอออกจากรายงานการจ่ายแสตมป์แต่ละโรง 134 
ภาพท่ี ข.73 หนา้จอรายงานบญัชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา 135 
ภาพท่ี ข.74 หนา้จอแสดงรายงาน 135 
ภาพท่ี ข.75 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 136 
ภาพท่ี ข.76 หนา้จอรายงานบญัชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา 136 
ภาพท่ี ข.77 หนา้จอรายงานรายงานการช าระภาษีสุราชุมชน 136 
ภาพท่ี ข.78 หนา้จอแสดงรายงาน 137 
ภาพท่ี ข.79 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 137 
ภาพท่ี ข.80 หนา้จอรายงานการช าระภาษีสุราชุมชน 137 
ภาพท่ี ข.81 หนา้จอรายงานโรงงานสุราท่ีเขา้ตรวจรายเดือน 138 
ภาพท่ี ข.82 หนา้จอแสดงรายงาน 138 



 

ต 
 

สารบาญภาพ (ต่อ) 
 

                                                                                                                     หน้า 
ภาพท่ี ข.83 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 138 
ภาพท่ี ข.84 หนา้จอรายงานโรงงานสุราท่ีเขา้ตรวจรายเดือน 139 
ภาพท่ี ข.85 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตรายเดือน 139 
ภาพท่ี ข.86 หนา้จอแสดงรายงาน 139 
ภาพท่ี ข.87 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 140 
ภาพท่ี ข.88 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตรายเดือน 140 
ภาพท่ี ข.89 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน 140 
ภาพท่ี ข.90 หนา้จอแสดงรายงาน 141 
ภาพท่ี ข.91 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 141 
ภาพท่ี ข.92 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน 141 
ภาพท่ี ข.93 หนา้จอรายงานการกระท าผดิเก่ียวกบัสุราตามวนัท่ี 142 
ภาพท่ี ข.94 หนา้จอแสดงรายงาน 142 
ภาพท่ี ข.95 การแสดงผลในรูปแบบไฟลเ์อก็เซล 142 
ภาพท่ี ข.96 หนา้จอรายงานการประเมินก าลงัการผลิตกบัสถิติการช าระภาษีรายเดือน 143 
ภาพท่ี ข.97 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 143 
ภาพท่ี ข.98 หนา้จอแสดงรายงาน 143 
ภาพท่ี ข.99 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 144 
ภาพท่ี ข.100 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 144 
ภาพท่ี ข.101 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเลขแสตมป์สุรา 144 
ภาพท่ี ข.102 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้ 145 
ภาพท่ี ข.103 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 145 
ภาพท่ี ข.104 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้ 145 
ภาพท่ี ข.105 หนา้จอแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 146 
ภาพท่ี ข.106 หนา้จอแสดงผลการปรับปรุงขอ้มูล 146 
ภาพท่ี ข.107 หนา้จอยนืยนัการออกจากระบบ 146 


