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 The Folk- Liquor Trademark Registration System is developed to assist an inquiry of 
the registered folk-liquor images. Keyword Search is used in searching images from the database 
of liquor label of the Department for comparative examination of all requested registered labels 
with the ones previously approved. This system is developed in an Web Application Form by 
using PHP with Apache web Server Program and MySQL Database Management  System. 
 The developed system consists of five modules as follows: The first modules 
 is display of information and relevant knowledge of folk-liquor registration, The second module 
 is a system of folk-liquor label and manufacturer registration. The third module is a system for 
tracking registration’s progress, the fourth module is a system of image searching either approved 
or rejected label images by using keywords search from the database which is a guideline for 
manufacturer registration, and the fifth module is a system of label-image approval for authorized 
officers. 
  The performances of functional requirement test, Function test and Usability test are 
evaluated by the officers at the office of the Excise Standard and the Information Technology 
Center. The evaluation results are 3.84 and 3.71 out of 5 respectively. It indicates that the 
developed  system  is at good level. 
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 ระบบจดทะเบยีนเครื่องหมายสุรากล่ันชุมชนที่พัฒนานี ้  เปนระบบที่ใชชวยการสืบคน
ขอมูลภาพฉลากปดภาชนะสุรา โดยการใชคําสําคัญ(Keyword Search) ของฉลากฯ เปนคําในการ
คนหาภาพ จากฐานขอมูลภาพฉลากสุราของกรมสรรพสามิต เพื่อใหไดภาพฉลากปดภาชนะสุรามา
เปรียบเทียบกบัฉลากที่ขอจดทะเบยีนวามกีารลอกเลียนแบบฉลากที่ไดรับการอนุญาตไวแลว
หรือไม  เปนระบบที่พฒันาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต โดยใชภาษา PHP ทํางานรวมกับ
โปรแกรม Apache web Server  และใชฐานขอมูล MySQL  ในการจัดเกบ็ขอมูล  

 ระบบประกอบดวย 5 สวน คือ สวนที ่ 1 เปนระบบที่แสดงขอมูล ความรูตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรือ่งขออนุญาตผลิตสุรากล่ัน  สวนที ่ 2 เปนสวนของระบบจดทะเบยีนผูประกอบการ
และขออนุญาตการใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา   สวนที่ 3 เปนสวนของระบบติดตามสถานะการจด
ทะเบียน ที่ผูประกอบการสามารถติดตามสถานะผลการขออนุญาตดําเนินการอยูในขั้นตอนใดได
ตลอดเวลา  สวนที่ 4 เปนระบบคนหาภาพฉลากที่ผานการอนุมัติและไมผานการอนมุัติ  ดวยคําคน
จากฐานขอมูลภาพฉลากสุรา เพื่อที่ผูประกอบการจะไดทราบแนวทางในการขออนุญาตการใช
ฉลากได  และสวนสุดทายเปนระบบการพจิารณาภาพฉลากสุราของเจาหนาที ่
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทางดานความครบถวนตามความตองการ
(Function Requirement Test)  ดานหนาที่การทํางาน(Function Test) และดานการใชงาน(Usability 
Test) ไดผลสรุปคาเฉลี่ยทางดานเจาหนาที่สํานักมาตรฐานเทากับ 3.84 และคาเฉลี่ยทางดาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศเทากับ  3.71  แสดงใหเห็นวา ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ
อยูในระดับ ด ี 
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