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บทท่ี 1 การเขาใชงานระบบ (Log In) 

1. สามารถเขาใชงานทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน ผาน Web Browser  

2. กรอกชื่อผูใช และกรอกรหัสผานลงไป 

3. จากนั้นคลิกปุม ตกลง 

 

รูปท่ี 1 แสดงหนาจอเขาสูระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน  
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3. แสดงหนาจอหลังจากเขาสูระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูดูแล

ระบบข้ึนมา 

 

รูปท่ี 2 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

เมนูสําหรับเจาหนาท่ี ประกอบดวย ระบบติดตามสถานะงาน (เจาหนาท่ี), ระบบใบอนุญาตประกอบ

กิจการ, ระบบตรวจสถานประกอบการ, ระบบติดตามสถานะงาน, ระบบการเตือนผูใชงาน, ระบบชําระ

คาธรรมเนียม, ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต, บันทึกเลขท่ีใบอนุญาต, ขอมูลผูใชงาน, การตั้งคาขอมูลบน

เอกสารจังหวัด และขอมูลใบอนุญาต 
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บทท่ี 2 ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

2.1 การบันทึกใบขออนญุาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 3 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 
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2. ระบบแสดงหนาจอเมนูของระบบใบอนุญาตประกอบกิจการข้ึนมา  

เจาหนาท่ีสามารถบันทึกแบบคําขอใหผูประกอบกิจการได โดยเลือกประเภทการดําเนินการ จาก เมนู

ขอใบอนุญาต ประกอบดวย ขอใบอนญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดี

ทัศน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร ขอตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจงเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีใชสอยของสถานประกอบกิจการ ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือ

จําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน แจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ในการ

ใหบริการในรานวีดิทัศน แจงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ ขอยกเลิกคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และขอ

ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ  

 
รูปท่ี 4 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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2.1.1 การบันทึกคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ ขอใบอนญุาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนาย

ภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

 
รูปท่ี 5 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

2. ระบบแสดงแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน

ข้ึนมา กรอกขอมูลแบบคําขอลงไปใหครบถวน โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

 

รูปท่ี 6 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

           - เลือกประเภท ระหวาง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
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- กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุคํานําหนา ชื่อ-สกุล วันเกิด สญัชาติ ระบุเลขประจําตัว กรอกท่ีอยู ขอมูล

เบอรโทร Email และชองทางการแจงเตือน  

- กรณีเปนนิติบุคคล ใหระบุประเภทนิติบุคคล, บริษัท, ตามกฎหมายของประเทศ, จดทะเบียนเม่ือ

วันท่ี, เลขทะเบียน, สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี, ระบุขอมูลในฐานะ (เปนผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการ) 

 

รูปท่ี 7 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 
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3. คลิกยอมรับเง่ือนไข จากนั้นคลิกปุม บันทึก เปนการบันทึกขอมูลบุคคล หรือบริษัท เม่ือบันทึกแลวใหเพ่ิม

สถานประกอบการตอไป 

 

รูปท่ี 8 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 
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การเพ่ิมสถานประกอบการ  

1. คลิกปุม เพ่ิมสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 9 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 
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2. กรอกรายละเอียดสถานประกอบการลงไป โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

 

รูปท่ี 10 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

 - เลือกประเภทกิจการ 

- กรอกชื่อสถานประกอบการภาษาไทย, ชื่อสถานประกอบการภาษาอังกฤษ 

- ท่ีอยู 

- อีเมล, โทรศัพท, โทรสาร, มีพ้ืนท่ีขนาดใชสอยไมเกิน (เมตร) 

 - แนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 - พิกัดสถานประกอบการ 

 - กรอกชื่อสถานท่ี 
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3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก 

  

รูปท่ี 11 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถแกไข หรือลบขอมูลสถานประกอบการได โดยคลิกปุม เครื่องมือ 

 

รูปท่ี 12 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

5. ในสวนนี้สามารถสงออกไฟลคําขอไดโดยคลิกปุม Print Preview  

6. ระบบจะสงออกไฟลไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบ Microsoft Word 

 

รูปท่ี 13 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

 

 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 12 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

การสงขอมูลคําขอ  

1. คลิกปุม สงขอมูล 

 

รูปท่ี 14 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

2. คลิกปุม OK เพ่ือยืนยันการสงขอมูล 

 

รูปท่ี 15 แสดงหนาจอยืนยันสงขอมูล 

3. ระบบสงขอมูลแลว คลิกปุม OK  

 

รูปท่ี 16 แสดงหนาจอแจงสงขอมลูแลว 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 13 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.2 การบันทึกขอมูลแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

 
รูปท่ี 17 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

2. ระบบแสดงแบบฟอรมกรอกคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนข้ึนมา กรอกรายละเอียดลงไปให

ครบถวน โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

 

รูปท่ี 18 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 14 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. คลิกยอมรับเง่ือนไข และคลิกปุม บันทึก เปนการบันทึกขอมูลบุคคล หรือบริษัท จากนั้นใหเพ่ิมสถาน

ประกอบการตอไป 

หลังจากเพ่ิมขอมูลบุคคลหรือขอมูลบริษัทแลว จะสามารถบันทึกขอมูลสถานประกอบการ และสงขอมูล

ตามลําดับ 

 

รูปท่ี 19 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 15 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.3 การบันทึกขอมูลแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ ขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 

 
รูปท่ี 20 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

2. ระบบแสดงแบบฟอรมกรอกคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตรข้ึนมา กรอกรายละเอียดลงไป

ใหครบถวน โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจันกํากับ 

 

รูปท่ี 21 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 

 

 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 16 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. คลิกยอมรับเง่ือนไข และคลิกปุม บันทึก เปนการบันทึกขอมูลบุคคล หรือบริษัท จากนั้นใหเพ่ิมสถาน

ประกอบการตอไป 

หลังจากเพ่ิมขอมูลบุคคลหรือขอมูลบริษัทแลว จะสามารถบันทึกขอมูลสถานประกอบการ และสงขอมูล

ตามลําดับ 

 

รูปท่ี 22 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 17 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.4 การบันทึกขอมูลแบบคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
รูปท่ี 23 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

2. ระบบแสดงรายการกิจการท่ีหมดอายุ เจาหนาท่ีสามารถดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

แทนผูประกอบกิจการได โดยคลิกท่ี ตออายุ 

 

รูปท่ี 24 แสดงหนาจอแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 18 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. ระบบแสดงหนาจอยื่นคําขอตออายุตามใบอนุญาตประกอบกิจการข้ึนมา สามารถกรอกขอมูลเพ่ิมเติม 

และแนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของได  

  

รูปท่ี 25 แสดงหนาจอแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 19 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. คลิกยอมรับเง่ือนไข และคลิกปุม บันทึก จากนั้นใหทําการสงขอมูล 

 

รูปท่ี 26 แสดงหนาจอแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 20 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.5 การบันทึกขอมูลขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
รูปท่ี 27 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจอขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการข้ึนมา สามารถดําเนินการขอใบแทนใบอนุญาต

ประกอบกิจการได โดยคลิกท่ี ขอใบแทนใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 28 แสดงหนาจอขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 21 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. คนหาและคลิกท่ีเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการขอใบแทน 

4. ระบบจะดึงขอมูลใบอนุญาตข้ึนมา  

 

รูปท่ี 29 แสดงหนาจอเลือกใบอนุญาต 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 22 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

5. กรอกขอมูลเหตุท่ีขอรับใบแทนใบอนุญาต และเเนบไฟลเอกสารท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 30 แสดงหนาจอบันทึกขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 23 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

6. จากนั้นคลิกปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูลและสงขอมูล 

 

รูปท่ี 31 แสดงหนาจอบันทึกขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 24 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.6 การบันทึกขอมูลแจงเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีใชสอยของสถานประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือ

จําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ แจงเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีใชสอยของสถานประกอบกิจการใหเชา 

แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

 
รูปท่ี 32 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจอแจงขอเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบกิจการข้ึนมา สามารถดําเนินการแจงขอเพ่ิม

ขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบกิจการได โดยคลิกท่ี ขอแจงเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีใชสอย 

 

รูปท่ี 33 แสดงหนาจอแจงขอเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบกิจการ 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 25 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. คนหาและคลิกท่ีเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการขอแจงเพ่ิมพ้ืนท่ี 

 

รูปท่ี 34 แสดงหนาจอเลือกใบอนุญาต 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 26 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. เม่ือเลือกเลขใบอนุญาต ระบบจะดึงขอมูลใบอนุญาตข้ึนมา  

 

รูปท่ี 35 แสดงหนาจอบันทึกแจงขอเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบกิจการ 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 27 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

5. กรอกความประสงคจะขอเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยเปนขนาดไมเกิน (เมตร) และแนบไฟลเอกสาร ใบอนุญาตฉบับ

เดิม (ฉบับจริง) และกรอกชื่อสถานท่ี จากนั้นคลิกปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูลแจงขอเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีของ

สถานประกอบกิจการและสงขอมูล 

 

รูปท่ี 36 แสดงหนาจอบันทึกแจงขอเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบกิจการ 

 

 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 28 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.7 การบันทึกขอมูลแจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวก ในการใหบริการใน

รานวีดิทัศน 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ แจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวก 

ในการใหบริการในรานวีดิทัศน 

 
รูปท่ี 37 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจอแจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกข้ึนมา สามารถ

ดําเนินการแจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกได โดยคลิกท่ี ขอแจงเพ่ิม

จํานวน 

 

รูปท่ี 38 แสดงหนาจอแจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 29 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. คนหาและคลิกท่ีเลขท่ีใบอนุญาตตามท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 39 แสดงหนาจอเลือกใบอนุญาต 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. เม่ือเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ระบบจะดึงขอมูลใบอนุญาตข้ึนมา  

  

รูปท่ี 40 แสดงหนาจอบันทึกแจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 31 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

5. กรอกความประสงคจะขอเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ ไมเกิน (ชุด) แนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ จากนั้น

คลิกปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูลและสงขอมูล 

 

รูปท่ี 41 แสดงหนาจอบันทึกแจงเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.8 การบันทึกขอมูลแจงขอเปล่ียนแปลงกรรมการ 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ แจงขอเปล่ียนแปลงกรรมการ 

 
รูปท่ี 42 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจอขอแจงเปลี่ยนแปลงกรรมการข้ึนมา สามารถดําเนินการขอแจงเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ได โดยคลิกท่ี ขอเปล่ียนแปลงกรรมการ 

 

รูปท่ี 43 แสดงหนาจอขอแจงเปลีย่นแปลงกรรมการ  
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3. คลิกท่ีเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการ 

  

รูปท่ี 44 แสดงหนาจอเลือกใบอนุญาต 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. เม่ือเลือกใบอนุญาตแลว ระบบจะดึงขอมูลของใบอนุญาตข้ึนมา กรณีท่ีเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหคลิกปุม 

เพ่ิมขอมูล

 

รูปท่ี 45 แสดงหนาจอบันทึกขอแจงเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

5. กรอกขอมูลกรรมการท่ีเปลี่ยนแปลงลงไป แลวคลิกปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 46 แสดงหนาจอรายช่ือกรรมการท่ีเปลี่ยนแปลง 

6. ระบบแสดงรายชื่อกรรมการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนมา สามารถแนบเอกสารท่ีเก่ียวของได 

 

รูปท่ี 47 แสดงหนาจอบันทึกขอแจงเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
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7. จากนั้นคลิกปุม บันทึก เพ่ือบันทึกและสงขอมูล 

 

รูปท่ี 48 แสดงหนาจอบันทึกแจงขอแจงเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.9 การบันทึกขอมูลขอยกเลิกคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ ขอยกเลิกคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
รูปท่ี 49 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจอขอยกเลิกคําขอรับใบอนุญาตข้ึนมา สามารถดําเนินการขอยกเลิกคําขอรับใบอนุญาตได 

โดยคลิกท่ี ขอยกเลิกคําขอรับใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 50 แสดงหนาจอขอยกเลิกคาํขอรับใบอนุญาต  
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3. คลิกท่ีเลขท่ีใบอนุญาต ท่ีตองการขอยกเลิกคําขอรับใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 51 แสดงหนาจอเลือกใบอนุญาต 
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4. ระบบจะดึงขอมูลใบอนุญาตข้ึนมา จากนั้นคลิกปุม บันทึก และยืนยันการบันทึกขอมูลตอไป 

 

รูปท่ี 52 แสดงหนาจอขอยกเลิกคาํขอรับใบอนุญาต 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.1.10 การบันทึกขอมูลขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาต เลือกรายการ ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
รูปท่ี 53 แสดงหนาจอเมนูระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ 

2. ระบบแสดงหนาจอขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการข้ึนมา สามารถดําเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต

ประกอบกิจการได โดยคลิกท่ี ขอยกเลิกใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 54 แสดงหนาจอขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

3. คนหาและคลิกท่ีเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

รูปท่ี 55 แสดงหนาจอเลือกใบอนุญาต 
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4. ระบบจะดึงขอมูลใบอนุญาตข้ึนมา จากนั้นคลิกปุม บันทึกยกเลิกใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 56 แสดงหนาจอขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ  
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2.2 การตรวจสอบเอกสาร 

การตรวจสอบเอกสาร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู ตรวจสอบเอกสาร 

2. ระบบแสดงรายการท่ีรอตรวจสอบเอกสารท่ีมีข้ึนมา ในสวนนี้สามารถคนหาขอมูลได โดยเลือกจังหวัด 

ระบุวันท่ียื่นคําขอ ชื่อสถานะประกอบกิจการ หรือเลือกประเภทการขออนุญาต คลิกปุม คนหา 

 

รูปท่ี 57 แสดงหนาจอตรวจสอบเอกสาร 

3. ระบบจะแสดงขอมูลตามท่ีคนหา จากนั้นคลิกปุม ตรวจสอบเอกสาร 

 

รูปท่ี 58 แสดงหนาจอตรวจสอบเอกสาร  
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4. ระบบจะแสดงขอมูลแบบคําขออนุญาตข้ึนมา 

 

รูปท่ี 59 แสดงหนาจอตรวจสอบเอกสาร 
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5. ระบุสถานะการตรวจสอบขอมูลผูประกอบกิจการ ระหวางถูกตอง หรือไมถูกตอง กรณีไมถูกตอง ใหกรอก

สาเหตุ และการแกไขลงไป 

 

รูปท่ี 60 แสดงหนาจอตรวจสอบเอกสาร 

          - กรอกขอมูลสถานะการตรวจสอบเอกสารแนบ ระหวางถูกตอง หรือไมถูกตอง กรณีไมถูกตอง ให

กรอกสาเหตุ และการแกไขลงไป 

 

รูปท่ี 61 แสดงหนาจอตรวจสอบเอกสาร 

 * กรณีไมถูกตอง สวนใดสวนหนึ่ง ระบบจะสงกลับไปยังผูประกอบกิจการ เพ่ือแกไขขอมูลและสง

ขอมูลมาอีกครั้ง 
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6. เม่ือระบุสถานะการตรวจสอบขอมูลเอกสารเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึกการตรวจสอบเอกสาร เพ่ือ

บันทึกและสงสถานะการตรวจสอบเอกสารแจงไปยังผูประกอบการ 

กรณีคลิกปุม บันทึกขอมูล เปนการบันทึกขอมูลแตยังไมสงผลการตรวจสอบไปยังผูประกอบการ 

 
รูปท่ี 62 แสดงหนาจอตรวจสอบเอกสาร 

 

7. รายการคําขอท่ีผานการตรวจสอบแลว จะแสดงขอมูลอยูในแท็บ ตรวจสอบแลว ทานสามารถคลิกท่ี      

ดูขอมูล ได 

 

รูปท่ี 63 แสดงหนาจอรายการท่ีตรวจสอบแลว 

* หมายเหต ุสําหรับ กิจการรานวีดิทัศน เม่ือผานการตรวจสอบเอกสารแลว ขอมูลจะถูกสงไปยัง 

กลุมตรวจสอบและสงเสริมสถานประกอบกิจการ เพ่ือออกตรวจ และประเมินสถานประกอบกิจการตอไป 

(สามารถดูวิธีบันทึกการตรวจสถานประกอบการไดจากบทท่ี 3)  
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2.3 การออกใบอนุญาต และการออกหนังสือแจง 

การออกใบอนุญาตและออกหนังสือแจง มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู ออกหนังสือแจง 

2. ระบบแสดงรายการท่ีรอออกใบอนุญาต หลังจากผานการพิจารณาแลวข้ึนมา ในสวนนี้สามารถคนหา

ขอมูลได โดยระบุเลขท่ีคําขอ วันท่ีตรวจสอบเอกสาร ชื่อสถานประกอบการ เลือกประเภทการขออนุญาต 

หรือเลือกความจําเปน แลวคลิกปุม คนหา 

 รูปท่ี 64 แสดงหนาจอรอออกหนังสือแจง 

3. ระบบแสดงขอมูลท่ีคนหาข้ึนมา จากนั้นคลิกปุม ออกใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 65 แสดงหนาจอออกหนังสือแจง 
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4. แสดงหนาจอออกใบอนุญาตประกอบกิจการข้ึนมา สามารถคลิกปุม ออกใบอนุญาต เพ่ือสั่งพิมพ 

 

รูปท่ี 66 แสดงหนาจอออกใบอนุญาต 
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5. การออกหนังสือแจง ใหคลิกท่ี หนังสือแจง แลวคลิกปุม ออกแบบฟอรม (process) 

 

รูปท่ี 67 แสดงหนาจอพิมพหนังสอืแจง 
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6. แสดงหนาจอพิมพหนังสือแจงรูปแบบไฟล Microsoft Word 

 

รูปท่ี 68 แสดงหนาจอพิมพหนังสอืแจง 
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7. แสดงหนาจอออกแบบฟอรมดังนี้ 

 

รูปท่ี 69 แสดงหนาจอออกแบบฟอรม 
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2.4 นายทะเบียนลงนาม 

นายทะเบียนลงนาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู นายทะเบียนลงนาม 

2. ระบบแสดงรายการขอมูลใบอนุญาตข้ึนมา ในสวนนี้สามารถคนหาขอมูลได โดยเลือกจังหวัด เลขท่ีคําขอ 

วันท่ีตรวจสอบเอกสาร กรอกชื่อสถานประกอบการ หรือเลือกประเภทการขออนุญาต แลวคลิกปุม คนหา 

 

 รูปท่ี 70 แสดงหนาจอนายทะเบียนลงนาม 

3. ระบบแสดงขอมูลใบอนุญาตท่ีคนหา จากนั้นคลิกปุม พิจารณาคําขอ 

 

รูปท่ี 71 แสดงหนาจอนายทะเบียนลงนาม 
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4. ระบบแสดงขอมูลใบอนุญาตท่ีเลือกข้ึนมา 

 

รูปท่ี 72 แสดงหนาจอขอมูลใบอนุญาต 
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5. ระบุสถานะการพิจารณาคําขออนุญาตและระบุวันท่ีนายทะเบียนลงนาม แลวคลิกปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 73 แสดงหนาจอพิจารณาคําขอใบอนุญาต 

6. หากตองการเรียกดูคําขอท่ีบันทึกผลการพิจารณาแลว ใหคลิกท่ี พิจารณาคําขอแลว  

 สามารถคนหาขอมูลได โดยเลือกจังหวัด เลขท่ีคําขอ วันท่ีตรวจสอบเอกสาร กรอกชื่อสถาน

ประกอบการ หรือเลือกประเภทการขออนุญาต แลวคลิกปุม คนหา 

 

รูปท่ี 74 แสดงหนาจอพิจารณาคําขอแลว 
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บทท่ี 3 ระบบตรวจสถานประกอบการ 

สําหรับ เจาหนาท่ีกลุมตรวจและสงเสริมสถานประกอบกิจการ สามารถเขามาบันทึกผลการออกตรวจ

ไดจากเมนู ระบบตรวจสถานประกอบการ 

3.1 การบันทึกการตรวจสถานประกอบการ 

1. คลิกเมนู ระบบตรวจสถานประกอบการ จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 75 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอเมนูของระบบตรวจสถานประกอบการ คลิกเมนู การออกตรวจ 

 

รูปท่ี 76 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 
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3. ระบบแสดงรายการท่ีรอบันทึกผลการออกตรวจ 

 

รูปท่ี 77 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 

4. หากรายการใดท่ีออกตรวจเรียบรอย สามารถบันทึกขอมูลได โดยคลิกท่ีปุม บันทึกออกตรวจ  

 

รูปท่ี 78 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 
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5. ระบบแสดงขอมูลใบขออนุญาตเปนหนาเริ่มตนเพ่ือใหตรวจสอบรายละเอียด 

 

รูปท่ี 79 แสดงหนาจอรายละเอียดใบขออนุญาต 
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6. สามารถดูขอมูลรูปถาย โดยคลิกปุม รูปถายราน 

 

รูปท่ี 80 แสดงหนาจอรูปถายราน 

7. สามารถดูขอมูลท่ีตั้งราน โดยคลิกปุม ท่ีตั้งราน 

 

รูปท่ี 81 แสดงหนาจอขอมูลท่ีตั้งราน 
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8. บันทึกผลการออกตรวจ ใหคลิกปุม ผลการตรวจ ระบบแสดงหนาบันทึกขอมูลผลการออกตรวจดังรูป 

 

รูปท่ี 82 แสดงหนาจอบันทึกผลการตรวจ  
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กรอกรายละเอียดผลการออกตรวจใหครบถวน 

> ขอมูลวัน เวลา ท่ีออกตรวจ รายชื่อบุคคลในชุดตรวจ ผูใหขอมูล เจาของราน ท่ีอยู จํานวนตามคํา

ขอ จํานวนตามการตรวจ 

 
รูปท่ี 83 แสดงหนาจอบันทึกผลการตรวจ 

 

> ระบุสถานะการตรวจประเมิน หมายเหตุ (ถามี) 
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รูปท่ี 84 แสดงหนาจอบันทึกผลการตรวจ 
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 > เพ่ิมรูปถายราน 

 > พิกัด แผนท่ีราน แนบไฟลแผนท่ี รายละเอียด 

 > กรอกถอยคําของผูท่ีขอรับอนุญาตประกอบกิจการ, แนบไฟลประกอบได 

 > กรอกบันทึกขอความการรายงานผลการตรวจสถานประกอบการ, แนบไฟลประกอบได 

 > คลิกเลือกสถานะการตรวจสอบ ไดแก ผาน/ ไมผาน (รอตรวจสอบครั้งตอไป)/ ไมผาน/ ไมเขา
ลักษณะรานวิดีทัศน 

 

รูปท่ี 85 แสดงหนาจอบันทึกผลการตรวจ 

9. เม่ือกรอกผลการออกตรวจเรียบรอยแลว ใหติ๊กในชอง ยืนยันเพ่ือสงขอมูล แลวคลิกปุม บันทึก  
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รูปท่ี 86 แสดงหนาจอบันทึกผลการตรวจ  
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10. เม่ือบันทึกผลการออกตรวจเรียบรอยแลว รายการท่ีจะไปอยูท่ีแท็บ ท่ีเคยออกตรวจ 

หากตองการดูบันทึกการออกตรวจใหคลิกปุม ดูขอมูล ในสวนนี้สามารถพิมพผลการออกตรวจไดโดยคลิกปุม 

พิมพผลออกตรวจ 

 

รูปท่ี 87 แสดงหนาจอรายการท่ีเคยออกตรวจ 

11. แสดงหนาจอพิมพผลการออกตรวจดังนี้ 

 

รูปท่ี 88 แสดงหนาจอพิมพผลการออกตรวจ 
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3.2 การออกตรวจกรณีพิเศษ 

3.2.1 คนหา/ แกไขขอมูลการออกตรวจกรณีพิเศษ  

1. คลิกเมนู การออกตรวจกรณีพิเศษ 

 

รูปท่ี 89 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 

2. ระบบแสดงรายการท่ีออกตรวจกรณีพิเศษ ในสวนนี้สามารถคนหาขอมูลไดโดยคลิกท่ี คนหาขอมูลการ

ออกตรวจกรณีพิเศษ จากนั้นคนหาโดยระบุเง่ือนไขการคนหาไดแก ระบุเลขท่ีใบอนุญาต วันท่ีออกตรวจ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ประเภทการขออนุญาต ประเภทกิจการ ท่ีอยู ผูออกตรวจ วัตถุประสงคการออก

ตรวจ ผลการดําเนินการ แลวคลิกปุม คนหา 

3. ระบบแสดงรายการท่ีออกตรวจกรณีพิเศษตามท่ีคนหา สามารถแกไขขอมูลไดโดยคลิกท่ี แกไข 

 

รูปท่ี 90 แสดงหนาจอคนหารายการออกตรวจกรณีพิเศษ 
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4. จากนั้นแกไขขอมูลการออกตรวจกรณีพิเศษ  

  

รูปท่ี 91 แสดงหนาจอแกไขขอมูลการออกตรวจกรณีพิเศษ 

5. เม่ือแกไขเรียบรอยแลวใหคลิกปุม บันทึก 
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รูปท่ี 92 แสดงหนาจอแกไขขอมูลการออกตรวจกรณีพิเศษ  
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3.2.2 การบันทึกการออกตรวจกรณีพิเศษ  

1. ใหคลิกท่ีปุม บันทึกออกตรวจกรณีพิเศษ 

รูปท่ี 93 แสดงหนาจอออกตรวจกรณีพิเศษ 

2. คนหาเลขท่ีใบอนุญาต และคลิกเลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการ  

3. ระบบจะดึงขอมูลเลขท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

รูปท่ี 94 แสดงหนาจอออกตรวจกรณีพิเศษ 
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4. กรอกรายละเอียดการออกตรวจกรณีพิเศษ และเเนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ จากนั้นคลิก บันทึก 

 

รูปท่ี 95 แสดงหนาจอรายละเอียดการออกตรวจกรณีพิเศษ  
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3.3 การออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมูล) 

การออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมูล) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู การออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมูล) 

 
รูปท่ี 96 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 

2. ระบบแสดงรายการท่ีออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมูล) ในสวนนี้สามารถคนหาขอมูลได โดยระบุชื่อ

ผูประกอบการ วันท่ีออกตรวจ ชื่อสถานประกอบการ เลือกประเภทการขออนุญาต ประเภทกิจการ หรือ

ระบุท่ีอยู แลวคลิกปุม คนหา 

3. ระบบแสดงรายการท่ีออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมูล) ตามเง่ือนไขท่ีคนหา 

 

รูปท่ี 97 แสดงหนาจอออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมลู) 
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3. หากตองการเพ่ิมการออกตรวจรานประกอบการใหม ใหคลิกท่ี เพ่ิมการออกตรวจ 

 

รูปท่ี 98 แสดงหนาจอออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมลู) 

4. ระบบจะแสดงหนาจอแบบฟอรมการออกตรวจรานกรณีพิเศษ กรอกรายละเอียดใหครบโดยเฉพาะชองท่ีมี

เครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ และแนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ  

 

รูปท่ี 99 แสดงหนาจอบันทึกการออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมลู) 
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5. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม บันทึก  

 

รูปท่ี 100 แสดงหนาจอบันทึกการออกตรวจกรณีพิเศษ (ไมมีขอมลู) 
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6. ระบบไดทําการบันทึกขอมูลเรียบรอย หากตองการแกไขขอมูลใหคลิกท่ี แกไข  

รูปท่ี 101 แสดงหนาจอการออกตรวจกรณพิีเศษ (ไมมีขอมลู) 
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3.4 การคนหาใบอนุญาตที่ออกตรวจ 

การคนหาใบอนุญาตท่ีออกตรวจ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู คนหาใบอนุญาตท่ีออกตรวจ 

 

รูปท่ี 102 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 

 

2. ระบบแสดงรายการใบอนุญาตท่ีออกตรวจดังรูป ในสวนนี้สามารถคนหาขอมูลไดโดยระบุเง่ือนไขในการ

คนหา เชน กรอกเลขท่ีใบอนุญาต วันท่ีออกตรวจ ชือ่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ระบุท่ีอยู กรอก

ชื่อ-นามสกุล กรอกเลขท่ีบัตรประชาชน เลือกชื่อผูออกตรวจ จากนั้นคลิกปุม คนหา 

 

รูปท่ี 103 แสดงหนาจอคนหาใบอนุญาตท่ีออกตรวจ 

3. ระบบแสดงรายการใบอนุญาตท่ีออกตรวจตามเง่ือนไขท่ีคนหา การดูรายละเอียดใบอนุญาตท่ีออกตรวจ ให

คลิกท่ี ดูรายละเอียด 

 

รูปท่ี 104 แสดงหนาจอคนหาใบอนุญาตท่ีออกตรวจ  
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4. ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดใบอนุญาตท่ีออกตรวจ สามารถคลิกดูขอมูลอ่ืนๆ ไดแก ขอมูลรูปถายราน 

ท่ีตั้งราน และผลการออกตรวจได 

 

รูปท่ี 105 แสดงหนาจอรายละเอียดใบอนุญาตท่ีออกตรวจ 
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3.5 ผลการดําเนินงานตาม พรบ. 

การเรียกดูผลการดําเนินงานตาม พรบ. มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู ผลการดําเนินงานตาม พรบ. 

 
รูปท่ี 106 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจอผลการดําเนินงานตาม พรบ.  สามารถคนหาขอมูลโดยกรอกเลขท่ีใบอนุญาต กรอกชื่อ

สถานประกอบการ ประเภทใบอนุญาต ประเภทกิจการ ระบุท่ีอยู กรอกชื่อ-นามสกุล เลือกสถานะใชงาน 

– ไมใชงาน หรือเลือกผลการดําเนินการ แลวคลิกปุม คนหา 

 

รูปท่ี 107 แสดงหนาจอผลการดําเนินงานตาม พรบ. 
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3. ระบบแสดงหนาจอขอมูลผลการดําเนินงานตาม พรบ. ของสถานประกอบกิจการตามเง่ือนไขท่ีคนหา 

 

รูปท่ี 108 แสดงหนาจอผลการดําเนินงานตาม พรบ. 

4. ในสวนนี้สามารถสงออกไฟล Excel ได โดยเลือกรายการท่ีตองการสงออกขอมูล  

5. จากนั้นคลิกท่ีปุม Excel 

รูปท่ี 109 แสดงหนาจอผลการดําเนินงานตาม พรบ. 
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3.6 การเรียกดูรายการทีไ่มผานการออกตรวจ 

การเรียกดูรายการท่ีไมผานการออกตรวจ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู รายการท่ีไมผานการออกตรวจ 

 
รูปท่ี 110 แสดงหนาจอระบบตรวจสถานประกอบการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจอรายการท่ีไมผานการออกตรวจ สามารถคนหาขอมูลโดยกรอกเลขท่ีคําขอ วันท่ีรับเรื่อง  

กรอกชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ระบุท่ีอยู กรอกชื่อ-นามสกุล หรือเลือกผูออกตรวจ แลวคลิก

ปุม คนหา 

 

รูปท่ี 111 แสดงหนาจอคนหารายการท่ีไมผานการออกตรวจ 
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3. ระบบแสดงหนาจอขอมูลรายการท่ีไมผานการออกตรวจตามเง่ือนไขท่ีคนหา 

 

รูปท่ี 112 แสดงหนาจอรายการท่ีไมผานการออกตรวจ  

4. ในสวนนี้สามารถดูรายละเอียดรายการท่ีไมผานการออกตรวจได โดยคลิกปุม ดูขอมูล และพิมพผลออก

ตรวจไดโดยคลิกปุม พิมพผลออกตรวจ 

รูปท่ี 113 แสดงหนาจอรายการท่ีไมผานการออกตรวจ 
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บทท่ี 4 ระบบติดตามสถานะงาน (เจาหนาท่ี) 

4.1 การติดตามสถานะงาน (เจาหนาที่) 

1. คลิกเมนู ระบบติดตามสถานะงาน (เจาหนาท่ี) จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 114 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอติดตามสถานะงาน (เจาหนาท่ี) ในสวนนี้สามารถคนหาขอมูลโดยกรอกเง่ือนไขท่ี

ตองการคนหา แลวคลิกปุม คนหา ระบบแสดงขอมูลใบคําขอตางๆ และสถานะงานดังรูป 

รูปท่ี 115 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน (เจาหนาท่ี) 
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3. สามารถพิมพใบคําขอ ใหคลิกท่ี พิมพใบคําขอ (ท้ังเจาหนาท่ีและผูประกอบการ) 

4. ภายหลังรายการคําขอใดไดรับเลขท่ีคําขอแลว จะสามารถพิมพใบรับได (ท้ังเจาหนาท่ีและผูประกอบการ) 

 
รูปท่ี 116 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน (เจาหนาท่ี) 
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บทท่ี 5 ระบบติดตามสถานะงาน 

5.1 การติดตามสถานะงาน 

1. คลิกเมนู ระบบติดตามสถานะงาน จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 117 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอติดตามสถานะงานข้ึนมา ในสวนนี้สามารถคนหาขอมูลโดยกรอกเง่ือนไขท่ีตองการ

คนหา แลวคลิกปุม คนหา ระบบแสดงขอมูลรายการคําขอและสถานะงานตามท่ีคนหา 

 

รูปท่ี 118 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 
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บทท่ี 6 ระบบการเตือนผูใชงาน 

6.1 การสงอีเมลแจงเตือน 

1. คลิกเมนู ระบบการเตือนผูใชงาน จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 119 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอระบบการเตือนผูใชงาน คนหารายชื่อผูประกอบกิจการท่ีตองการ 

3. กรณีตองการพิมพเอกสารแจงเตือน ใหคลิกท่ี แบบฟอรมแจงเตือน (doc)  

4. หากตองการแจงเตือนทางอีเมลใหคลิกปุม สงเมล 

 

รูปท่ี 120 แสดงหนาจอระบบการเตือนผูใชงาน 
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5. กรณีเลือกพิมพเอกสารแจงเตือนแสดงหนาจอดังนี้ 

 

รูปท่ี 121 แสดงหนาจอพิมพเอกสารแจงเตือน 
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บทท่ี 7 ระบบชําระคาธรรมเนียม 

7.1 การบันทึกรับชําระคาธรรมเนียม 

1. คลิกเมนู ระบบชําระคาธรรมเนียม จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 122 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอรายชื่อผูประกอบการท่ีรอบันทึกชําระคาธรรมเนียม ใหคลิกปุม รับชําระ  

 

รูปท่ี 123 แสดงหนาจอรอชําระคาธรรมเนียม 
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3. ระบบแสดงหนาจอใบเสร็จรับเงินข้ึนมา  

4. ระบุเลขท่ี/ เลขท่ีใบเสร็จ จากนั้นคลิกปุม ชําระคาธรรมเนียม และยืนยนัการชําระคาธรรมเนียม 

 

รูปท่ี 124 แสดงหนาจอบันทึกใบเสร็จรับเงิน 
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5. รายการท่ีบันทึกชําระคาธรรมเนียมแลว จะอยูท่ีแท็บ ชําระคาธรรมเนียมแลว ใหคลิกปุม ดูขอมูล  

 

รูปท่ี 125 แสดงหนาจอชําระคาธรรมเนียมแลว 

6. ระบบแสดงขอมูลใบเสร็จรับเงินดังรูป สามารถคลิกปุม ออกใบเสร็จ เพ่ือพิมพใบเสร็จรับเงิน 

 

รูปท่ี 126 แสดงหนาจอออกใบเสร็จรับเงิน 
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7. ระบบแสดงหนาจอพิมพใบเสร็จรับเงินรูปแบบ PDF สั่งพิมพไดตามตองการ 

 

รูปท่ี 127 แสดงหนาจอพิมพใบเสร็จรับเงิน 
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บทท่ี 8 บันทึกเลขท่ีใบอนุญาต 

8.1 การบันทึกเลขที่ใบอนุญาต 

 เปนการบันทึกใบอนุญาตท่ีผานการตรวจสอบเอกสาร ผานการออกตรวจสถานประกอบการ และได

ชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีสามารถเขามาบันทึกเลขท่ีใบอนุญาตไดดังนี้ 

1. คลิกเมนู บันทึกเลขท่ีใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

รูปท่ี 128 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอรายการท่ียังไมไดบันทึกเลขท่ีใบอนุญาต ใหคลิกปุม บันทึกเลขท่ี ตามรายชื่อท่ีตองการ

รูปท่ี 129 แสดงหนาจอบันทึกเลขท่ีใบอนุญาต 
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3. ระบบแสดงหนาจอบันทึกเลขท่ีใบอนุญาตดังรูป ใหกรอกเลขท่ีใบอนุญาตลงไป 

4. เม่ือกรอกขอมูลเลขท่ีใบอนุญาตเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 130 แสดงหนาจอบันทึกเลขท่ีใบอนุญาต 

5. รายการท่ีบันทึกเลขท่ีใบอนุญาตแลว จะอยูท่ีแท็บ บันทึกเลขท่ีใบอนุญาตแลว  

รูปท่ี 131 แสดงหนาจอบัทึกเลขท่ีใบอนุญาตแลว 
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บทท่ี 9 ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต 

9.1 รายงานขอมูลการยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 132 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. แสดงหนาจอรายงานของระบบดังรูป ใหคลิกเลือก รายงานขอมูลการย่ืนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

รูปท่ี 133 แสดงหนาจอรายงานขอมูลใบอนุญาต 

 

 

 

 

                           

3. จากนั้นเลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงานท่ีตองการแลวคลิก คนหา หรือ คนหาทุกจังหวัด 
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4. ระบบแสดงรายงานขอมูลการยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการตามท่ีคนหา 

 

รูปท่ี 134 แสดงหนาจอรายงานขอมูลการยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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9.2 รายงานสถิติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกเลือก รายงานสถิติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

รูปท่ี 135 แสดงหนาจอรายงานขอมูลใบอนุญาต 

  



 คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับเจาหนาท่ี               หนา 93 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. จากนั้นเลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงานท่ีตองการและคลิกปุม คนหา หรือ คนหาทุกจังหวัด  

4. ระบบแสดงรายงานสถิติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามท่ีคนหา  

 

รูปท่ี 136 แสดงหนาจอรายงานสถิติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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9.3 รายงานการออกใบอนุญาต 

1. คลิกเมนู ระบบรายงานการออกใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกเลือก รายงานการออกใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 137 แสดงหนาจอรายงานขอมูลใบอนุญาต 

3. คลิกเลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงานท่ีตองการและคลิกปุม คนหา หรือ คนหาทุกจังหวัด  

4. ระบบแสดงรายงานการออกใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีคนหา หากตองการแสดงขอมูลใบอนุญาตใหคลิกปุม 

แสดงใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 138 แสดงหนาจอรายงานการออใบอนุญาต 

 

5. ระบบแสดงหนาจอใบอนุญาตดังรูป 
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รูปท่ี 139 แสดงหนาจอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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6. ในสวนนี้สามารถสงออกรายงานขอมูลการออกใบอนุญาตได โดยคลิกปุม Excel 

 

รูปท่ี 140 แสดงหนาจอรายงานการออกใบอนุญาต 

7. ระบบสงออกขอมูลไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอรใหเลือกพ้ืนท่ีในการจัดเก็บไฟลแลวคลิกปุม Save 

 

รูปท่ี 141 แสดงหนาจอสงออกรายงาน Save As 
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8. แสดงหนาจอรายงานขอมูลการออกใบอนุญาตในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

รูปท่ี 142 แสดงหนาจอรายงานการออกใบอนุญาตรูปแบบ Microsoft Excel  
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9.4 รายงานขอมูลสรุปคาธรรมเนียมแตละประเภทของใบอนุญาต 

1. คลิกเมนู ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกเลือก รายงานขอมูลสรุปคาธรรมเนียมแตละประเภทของใบอนุญาต 

 

รูปท่ี 143 แสดงหนาจอรายงานขอมูลใบอนุญาต 

3. คลิกเลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงานท่ีตองการและคลิกปุม คนหา  

 

รูปท่ี 144 แสดงหนาจอรายงานขอมลูสรุปคาธรรมเนียมแตละประเภทของใบอนุญาต 
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4. ระบบจะแสดงรายงานขอมูลสรุปคาธรรมเนียมแตละประเภทของใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีคนหา หาก

ตองการสงออกรายงานใหคลิกปุม ออกรายงาน ดังรูป  

 

รูปท่ี 145 แสดงหนาจอรายงานขอมลูสรุปคาธรรมเนียมแตละประเภทของใบอนุญาต 
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9.5 รายงานการออกใบอนุญาตทั้งหมด 

1. คลิกเมนู ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกเลือก รายงานการออกใบอนุญาตท้ังหมด 

 

รูปท่ี 146 แสดงหนาจอรายงานขอมูลใบอนุญาต 

3. คลิกเลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงานท่ีตองการและคลิกปุม คนหา  

 

รูปท่ี 147 แสดงหนาจอรายงานการออกใบอนุญาตท้ังหมด 
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4. ระบบแสดงรายงานการออกใบอนุญาตท้ังหมดตามเง่ือนไขท่ีคนหา ในสวนนี้สามารถสงออกรายงานขอมูล

การออกใบอนุญาตได โดยคลิกปุม Export Excel 

 

รูปท่ี 148 แสดงหนาจอรายงานการออกใบอนุญาต 
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9.6 รายงานการชําระเงินทั้งหมด 

1. คลิกเมนู ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกเลือก รายงานการชําระเงินท้ังหมด 

 

รูปท่ี 149 แสดงหนาจอรายงานขอมูลใบอนุญาต 

3. คลิกเลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงานท่ีตองการ และคลิกปุม คนหา  

4. ระบบแสดงรายงานการชําระเงินท้ังหมดตามเง่ือนไขท่ีคนหา  

 

รูปท่ี 150 แสดงหนาจอรายงานการชําระเงินท้ังหมด 
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9.7 รายงานขอมูลสรุปผลการออกตรวจกรณีพิเศษ 

1. คลิกเมนู ระบบรายงานขอมูลใบอนุญาต จากหนาหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกเลือก รายงานขอมูลสรุปผลการออกตรวจกรณีพิเศษ 

 

รูปท่ี 151 แสดงหนาจอรายงานขอมูลใบอนุญาต 

3. คลิกเลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงานท่ีตองการและคลิกปุม คนหา  

4. ระบบแสดงรายงานขอมูลสรุปผลการออกตรวจกรณีพิเศษตามเง่ือนไขท่ีคนหา สามารถสงออกไฟล

รายงานไดโดยคลิกปุม Excel 

 

รูปท่ี 152 แสดงหนาจอรายงานขอมูลการสรุปผลการออกตรวจกรณีพิเศษ 
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บทท่ี 10 ขอมูลหลัก 

10.1 ขอมูลผูใชงาน 

 เปนการแสดงขอมูลผูใชงานในระบบ ผูใชเองสามารถท่ีจะแกไขขอมูลเองได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คลิกเมนู ขอมูลผูใชงาน จากหนาหลักของระบบ 

รูปท่ี 153 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลผูใชงาน ผูใชงานสามารถแกไขขอมูล หลังจากแกไขแลว คลิกปุม บันทึก   

ระบบจะบันทึกขอมูลท่ีแกไข โดยขอมูลท่ีจําเปนตองกรอกจะเปนขอมูลท่ีเปนดอกจันทรสีแดงกํากับไว 

รูปท่ี 154 แสดงหนาจอแกไขขอมลูผูใชงาน 
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10.2 การตั้งคาขอมูลบนเอกสาร 

1. คลิกเมนู การตั้งคาขอมูลบนเอกสาร จากหนาหลักของระบบ 

รูปท่ี 155 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

 

2. ระบบแสดงหนาจอการตั้งคาขอมูลบนเอกสารจังหวัด โดยสามารถกดเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 156 แสดงหนาจอการตั้งคาขอมูลบนเอกสารจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ระบบฯ จะแสดงหนาจอการตั้งคาขอมูลบนเอกสาร ซ่ึงเอกสารแตละแระเภทการตั้งคาจะไมเหมือนกัน 

เม่ือผูใชงานตองการท่ีจะตั้งคาขอมูลประเภทใด สามารถเลือกประเภทเอกสารไดท่ีชองประเภทเอกสาร 
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รูปท่ี 157 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลการตั้งคาขอมลูบนเอกสารจังหวัด 

4. ตัวอยางเชนประเภทเอกสารแบบใบอนุญาต จะแสดงการตั้งคา ชื่อสกุล ผูลงนาม ตําแหนง และหนาท่ีบน

เอกสาร เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว สามารถคลิกปุม บักทึก เพ่ือบันทึกการตั้งคาในระบบ 

 

รูปท่ี 158 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลการตั้งคาขอมลูบนเอกสารจังหวัด 

 

 

 

 

 

10.3 งานนําเขาใบอนุญาตตางจังหวัด 

1. ในการนําเขาไฟล จะตองกรอกขอมูลเพ่ือจะนําเขา โดยการนําเขาจะอธิบายรายละเอียด มีข้ันการกรอก
ขอมูลดังนี้ 
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หามทําการเปลี่ยนหรือแกไขหัวตาราง 

 
 

 

2. เม่ือนําเมาสไปชี้ท่ีหัวตาราง จะมีรายละเอียดในการกรอกขอมูลแสดงข้ึนมา ดังภาพ ไฟล excel ขอมูลท่ี
นําเขาจะตองอยู Sheet แรกเทานั้น 
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คําอธิบายเพ่ิมเติมในการกรอกขอมูล 

ลําดับ หัวตาราง คําอธิบาย 
1 license_id ไมตองระบุ 
2 ประเภทกิจการ  ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น ! 

  1  =  รานชาแลกเปลี่ยน 
  2  =  รานวีดิทัศน 
  3  =  โรงภาพยนตร 

3 ประเภทกิจการยอย ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น ! 
   1 = เชา หรือจําหนายภาพยนตร 
   2 = เชา หรือจําหนายวีดิทัศน 
   3 = เกมการเลน 
   4 = คาราโอเกะ 
   5 = เกมการเลนและคาราโอเกะ 
   6 = โรงภาพยนตร (ในอาคาร) 
   7 = โรงภาพยนตร (กลางแจง) 

4 เลขท่ีใบอนุญาต - 
5 ปงบประมาณ ระบุขอมูลเปนป พ.ศ. 4 หลัก 
6 วันท่ีออกใบอนุญาต ระบุขอมูลเปนปค.ศ yyyy-mm-dd ค่ันดวย " - " ขีดกลางเทานั้น 
7 วันท่ีหมดอายุ ระบุขอมูลเปนปค.ศ yyyy-mm-dd ค่ันดวย " - " ขีดกลางเทานั้น 
8 เลขท่ีคําขอ  
9 ประเภทการขอ ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น ! 

   1 = บุคคลธรรมดา 
   2 = นิติบุคคล 

10 ชื่อบริษัท - 
11 ประเภทบริษัท ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น ! 

   1 = บริษัท 
   2 = บริษัทจํากัด (มหาชน) 
   3 = หางหุนสวนสามัญ 
   4 = หางหุนสวนสามัญ นิตบิุคคล 
   5 = หางหุนสวนจํากัด 
  6 = คณะบุคคล 

12 กฎหมายของประเทศ - 
13 วันท่ีจดทะเบียน ระบุขอมูลเปนปค.ศ yyyy-mm-dd ค่ันดวย " - " ขีดกลางเทานั้น 
14 เลขทะเบียนนิติบุคคล  
15 ขอในฐานะ ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น !   

   1   =   เจาของ 
   2   =   ผูแทน/ผูรับมอบอํานาจ 
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ลําดับ หัวตาราง คําอธิบาย 
16 คํานําหนาชื่อ - 
17 ชื่อ - 
18 นามสกุล - 
19 คํานําหนาชื่อ - 
20 ชื่อ - 
21 นามสกุล  
22 วัน-เดือน-ปเกิด ระบุขอมูลเปนปค.ศ yyyy-mm-dd ค่ันดวย " - " ขีดกลางเทานั้น 
23 สัญชาต ิ  
24 ประเภทบัตรประจําตัว  ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น !   

1=บัตรประชาชน 
2=ตางดาว, Passport 

25 เลขบัตรประจําตัวประชาชน - 
26 เลขตางดาว, Passport - 
27 เลขท่ีอยูผูขอใบอนุญาต - 
28 ซอย - 
29 ถนน - 
30 หมู - 
31 จังหวัด - 
32 อําเภอ/เขต ใส เขต / อําเภอ นําหนาเสมอ 
33 ตําบล/แขวง ไมตองใส แขวง / ตําบล นําหนา 
34 รหัสไปรษณีย - 
35 ชื่อสถานประกอบการ (ไทย) - 
36 ชื่อสถานประกอบการ 

(อังกฤษ) 
- 

37 ท่ีอยูสถานประกอบการ - 
38 หมู - 
39 ซอย - 
40 ถนน - 
41 จังหวัด - 
42 อําเภอ/เขต ตองใส เขต / อําเภอ นําหนาเสมอ 
43 ตําบล/แขวง ไมตองใส แขวง / ตําบล นําหนา 
44 รหัสไปรษณีย - 
45 เบอรโทรศัพท - 
46 แฟกซ - 
47 อีเมล - 
48 จํานวนพ้ืนท่ี ระบุขอมูลเปนตัวเลขจํานวนเต็มเทานั้น ! 
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ลําดับ หัวตาราง คําอธิบาย 
49 จํานวนเครื่องมือ ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น ! 
50 สถานีตํารวจ - 
51 สถานะใบอนุญาต ระบุขอมูลเปนตัวเลขเทานั้น ! 

     0  =  ถูกเพิกถอน 
     1  =  ยกเลิกการใชงาน 
     2  =  ใชงาน 
     3  =  พักการใชงาน 
     4  =  หมดอายุการใชงาน 
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ข้ันตอนการนําเขาขอมูล 

 

1. คลิกเมนู งานนําเขาใบอนุญาตตางจังหวัด 

 

 

 

 

2. เลือกไฟลท่ีจะนําเขาขอมูลและคลิกปุม Submit 
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3. หลังจากคลิกปุมSubmitแลวจะแสดงขอมูลใหทําการตรวจสอบสถานะการนําเขาท่ีคอลัมนสุดทาย 

หากสถานะแสดงวามีรายการซํ้าใหทําการตรวจสอบในระบบในเมนู ขอมูลใบอนุญาต ถามีขอมูลใน

ระบบแลวก็ทําการลบขอมูลใบอนุญาตนั้นๆในไฟลท่ีนําเขา หรือระบบแจงสถานะใหแกไข ก็ทําการ

แกไขไฟลและนําเขาขอมูลอีกครั้ง 

 

 

 

4. หากขอมูลท่ีตองการนําเขามีปญหาจะไมแสดงปุมยืนยันการบันทึก 
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5. หากขอมูลถูกตองจะมีปุมยืนยันการบันทึกแสดงอยูดานลางสุด 

 

 

 

 

6. เม่ือยืนยันการบันทึกขอมูลแลวจะมีหนาสรุปผลการบันทึกการนําเขาขอมูล คลิกปุม OK 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดหลังจากคลิกยืนยันแลวหนาจอแสดงดังภาพ ใหทําการตรวจสอบขอมูลท่ี

นําเขา หากมีตัวอักษรผสมอยูในชองขอมูลท่ีตองกรอกเพียงตัวเลขเทานั้น ระบบจะนําเขาขอมูลไม

สําเร็จ ใหทําการตรวจสอบแกไขและนําเขาอีกครั้ง 
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การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

 

การตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตซํ้า เลือกเมนูขอมูลใบอนุญาต กรอกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการคนหา 

และเลือกสถานะใบอนุญาตเปน “ทุกสถานะ” และกดคนหา 
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10.4 ขอมูลใบอนุญาต 

1. คลิกท่ีเมนู ขอมูลใบอนุญาต 
 

2. ระบบฯ แสดงหนาจอขอมูลใบอนุญาต ตางๆ โดยผูใชงานจะสามารถจัดการขอมูลใบอนุญาตได โดย
สามารถคลิกท่ีปุม แสดงใบอนุญาต ดังรูป 

 
 

3. ระบบฯ จะแสดงขอมูลใบอนุญาต และผูใชงานสามารถแกไขขอมูลใบอนุญาตได ท่ีปุมแกไข 
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4. ระบบฯ จะแสดงหนาจอใหแกไขขอมูลในใบอนุญาต เม่ือแกไขเรียบรอยแลว กดปุม บันทึก 
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