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1. บทนํา 
1.1 วัตถุประสงค 

เอกสารคูมือการใชงานระบบรับรองมาตรฐานคลงัสินคาประเภทปจจยัการผลิตทาง
การเกษตร สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมินเลมนี้ จัดทาํขึ้นโดยมวีัตถปุระสงคหลัก
ในการสอนใหหนวยงานพืน้ที่ หนวยงานวเิคราะห ศูนยรับรองมาตรฐานฯ (สวนกลาง) สามารถรับ
รายการยื่นขอรับรองมาตรฐานฯ ดําเนนิการเก็บตัวอยาง นําผลวิเคราะหที่ไดสงใหสวนกลางเพื่อ
ตรวจประเมิน เปนตน นอกจากนี้แตละหนวยงานยังสามารถตรวจสอบสถานะของรายการยืน่ขอฯ 
ไดอีกดวยวา ขณะนี้อยูที่ข้ันตอนใด ใครเปนผูรับผิดชอบ พรอมทัง้มีระบบการออกรายงานสรุปผล
ตางๆ อีกดวย 

สําหรับหนวยงานที่สามารถเขาใชระบบงานนี ้ไดแก 
 หนวยงานพืน้ที่ฯ (สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12) 
 ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) 
 หนวยงานวิเคราะห 
 กลุมวิเคราะหดิน 

1.2 สัญลกัษณทีใ่ช 

  หมายถึง Note ซึ่งเปนสวนที่เนนและควรจะปฏิบัติตามคําแนะนํา 

1.3 อักษรยอ 
ชื่อเต็ม ชื่อยอ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 สพข. 1 – 12  
สวนวิจัยสิง่แวดลอมดิน สวด. 
สวนวิจัยพืชปุยและสิ่งปรับปรุงดิน สวด. 
สํานักงานวิจัยฯ เทคโนฯชีวภาพทางดิน สวช. 
ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) ศูนยฯ 
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2. การเขาใชงานระบบ 
2.1 Login เขาใชงานระบบฯ 

 
รูปที่ 1 หนา Login เขาใชงานระบบ 

หนวยงานตางๆ ที่เกีย่วของสามารถ Login เขาสูระบบเพือ่ทําการตรวจสอบรายการคาํขอรับรองฯ 
จากบริษทั ผูประกอบการฯ และบันทกึขอมูลการตรวจสอบตางๆ ได การแบงกลุมของหนวยงานจะ
แบงดังนี ้

 หนวยงานพืน้ที่ (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12) 
 หนวยงานวิเคราะห 
 ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) 
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โดยแตละหนวยงานจะสามารถใชงานเมนูไดตางกนั ทั้งนีข้ึ้นอยูกับขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ 
ดังตัวอยางเชน 

 หนวยงานพืน้ที่ (ที่อยูในกลุมสามารถวิเคราะหดิน) ใชงานเมนูไดดังรูปที่ 2 – 4 

 
รูปที่ 2 เมนหูนวยงานพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 
รูปที่ 3 เมนหูนวยงานวเิคราะห 

 

 
รูปที่ 4 เมนกูารรายงานผล 
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ซึ่งในหนวยงานพืน้ที่บางที ่จะไมมีเมนู “หนวยงานวิเคราะห” ดังรูปที่ 3 เนื่องจากหนวยงานพื้นที่
นั้นไมมีความสามารถในการวิเคราะหตรวจสอบฯ 

 หนวยงานพืน้ที่ (ที่ไมอยูในกลุมวิเคราะหดิน) ใชงานเมนูไดดังรูปที่ 5 – 6 

 
รูปที่ 5 เมนหูนวยงานพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 
รูปที่ 6 เมนกูารรายงานผล 
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 หนวยงานวิเคราะห (สวนวิจัยสิ่งแวดลอมดิน (สวด.)) ใชงานเมนไูดดังรูปที่ 7 – 8 

 
รูปที่ 7 เมนหูนวยงานวเิคราะห (สวด.) 

 

 
รูปที่ 8 เมนกูารรายงานผล 

 หนวยงานวิเคราะห (สวนวิจัยพชืปุยและสิ่งปรับปรงุดิน (สวด.)) ใชงานเมนูไดดังรูปที่ 
9 – 10 

 
รูปที่ 9 เมนหูนวยงานวเิคราะห (สวด.) 
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สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 10 เมนกูารรายงานผล 

 หนวยงานวิเคราะห (สถาบันวิจยัฯ เทคโนฯ ชวีภาพทางดิน (สวช.)) ใชงานเมนูไดดัง
รูปที่ 11 – 12 

 
รูปที่ 11 เมนหูนวยงานวิเคราะห (สวช.) 
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สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 12 เมนกูารรายงานผล 

 ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) ใชงานเมนไูดดังรูปที่ 13 – 14 

 
รูปที่ 13 เมนศููนยรับรองมาตรฐานฯ 

 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 14 เมนกูารรายงานผล 

2.2 การตรวจสอบรายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคาฯ 

 
รูปที่ 15 เมนรูายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคา 

เมื่อ สพข. Login เขาสูระบบแลว ใหเลือกเมน ู“รายการยื่นขอรับรองมาตรฐานสนิคา” ดังหนาจอ
รูปที่ 15 จะปรากฏหนาจอรปูที่ 16 
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สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 16 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคา ในพืน้ที สพข.1 

จากหนาจอรูปที่ 16 เปนหนาจอแสดงรายการที่บริษัท ผูประกอบการฯ ยืน่คําขอฯ เขามา ซึ่ง
รายการยื่นขอเหลานี้จะปรากฏเฉพาะรายการที่อยูในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ เชน ถาผูยื่นขอฯ มี
สถานที่ผลิตอยูที่จงัหวัดนครราชสีมา สพข.เขตที่รับผิดชอบพื้นที่ จ. นครราชสีมา จะเหน็รายการ
คําขอนั้นๆ  

หนาจอรูปที ่16 ผูยื่นขอฯ อยูในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ สพข.1 ดังนัน้รายการคําขอทั้งหมด
จึงปรากฏเฉพาะเขต 1 เทานัน้ 

เปรียบเทยีบกบัหนาจอรูปที ่17 ผูยื่นขอฯ อยูในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ สพข.12 ดังนัน้
รายการคําขอทั้งหมดจึงปรากฏเฉพาะเขต 12 เทานัน้ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 10 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 
รูปที่ 17 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคาในพืน้ที่ สพข.12 

แตทั้งนี ้สพข. แตละเขตก็สามารถเรียกดูรายการคําขอฯ ของ สพข.เขตอื่นได โดยคลิกเลือกจาก
เมนหูนาจอรูปที่ 18 จะปรากฏหนาจอแสดงรายการคําขอฯ ดังหนาจอรูปที่ 19 

 
รูปที่ 18 เมนเูลือกหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 11 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 
รูปที่ 19 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคาในพืน้ที่ สพข.6 

จากหนาจอรูปที่ 19 จะเหน็วา สพข.12 เลอืกรายการคําขอฯ ที่รับผิดชอบโดย สพข.6 ระบบจะ
แสดงรายการคําขอฯ ข้ึนมา แต สพข.12 จะไมสามารถดูรายละเอียดในแตละรายการได 

ใหสังเกตที่ดานขวามือของแตละรายการ ถาเปนรายการที่อยูในเขตความรับผิดชอบของตน จะมี

ไอคอน  แสดงอยูที่ดานขวามือ แตถาหากวารายการนั้นไมไดอยูในเขตความ

รับผิดชอบ จะไมมีไอคอน  ชุดนี้แสดง ดูเปรียบเทียบหนาจอรูปที่ 16, 17, และ 19 

 

 

 

 

 สําหรับไอคอนทั้ง 3 รูปนี ้เมือ่เอาเมาสไปชี ้จะมีขอความปรากฏดังรูป 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 12 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

จากหนาแสดงรายการยืน่ขอฯ ทัง้หมด จะเหน็วาบางรายการมีสัญลกัษณ  หรือ  ซึง่มี
ความหมายดงันี ้

 หมายถึง รายการนี้ใกลหมดระยะเวลาทาํงานแลว ดังหนาจอรูปที ่20 
หมายถงึ รายการนีห้มดระยะเวลาทาํงานแลวใหรีบดําเนินการโดยดวน ดังหนาจอรปู
ที่ 21 

 
รูปที่ 20 หนาจอแสดงรายการที่ใกลหมดระยะเวลาทํางาน 

 

 
รูปที่ 21 หนาจอแสดงรายการที่หมดระยะเวลาทาํงานแลว 

สัญลักษณทัง้สองอันนี้ จะขึน้แจงเตือนเมือ่ใกลหมดระยะเวลา หรือหมดระยะเวลาแลว เพื่อให
เจาหนาที ่สพข. รับทราบและรีบดําเนนิการโดยดวน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 13 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

2.3 การเรยีกดูรายละเอียดการยื่นขอรับรองมาตรฐานสนิคาฯ 

 
รูปที่ 22 หนาจอแสดงการคลิกดูใบรายละเอียดการยื่นขอฯ 

จากหนาจอแสดงรายการคําขอฯ หนาจอรูปที่ 22 สพข. สามารถเรียกดูรายละเอียดรายการคําขอ

นั้นๆ ไดโดยคลิกที่  จะปรากฏหนาจอรูปที่ 23 ซึ่งมีขอมูลรายละเอียดของผูยื่นขอฯ ซึง่
รายละเอียดและแบบคําขอฯ นี้จะเหมือนกับแบบฟอรมที่เปนกระดาษ ขอมูลที่ปรากฏอยูบน
หนาจอ จะเหมือนกับการกรอกขอมูลในแบบคําขอฯ ทีเ่ปนกระดาษ 

 
รูปที่ 23 หนาจอแสดงรายละเอียดแบบคําขอฯ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 14 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

2.4 การบันทึกรายละเอียดการสงตัวอยางเพื่อสง สวด. 

 
รูปที่ 24 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคา เพื่อเรียกดูใบสงตัวอยาง 

เมื่อเจาหนาที ่สพข. ไดรับรายการยืน่คําขอฯ จะตองไปเกบ็ตัวอยาง ซึง่เจาหนาที่สามารถพิมพใบ
นําสงตัวอยางเพื่อเอาไปเขียนเวลาเก็บตัวอยาง หรือจะไมนําใบนําสงตัวอยางไปก็ได แตหาก
ตองการนาํใบนําสงตัวอยางไป ใหคลิกที ่  จะปรากฏหนาจอรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 หนาจอแสดงแบบฟอรมการสงตัวอยาง 

เมื่อเลื่อน Scroll Bar ลงมาลางสุด จะพบปุม  ถาตองการพิมพใบนี้ใหคลิกที ่  แตถา
หากไมตองการพิมพใหคลิก  เพื่อปดหนาจอนี ้



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 15 
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รูปที่ 26 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอฯ เพื่อบันทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง 

เมื่อเจาหนาที ่สพข. ไปเก็บตัวอยางมาแลว จะตองบนัทกึรายละเอียดการสงตัวอยาง โดยเมื่อ 
Login เขาสูระบบแลว ใหไปที่เมน ู“หนวยงานพืน้ที่รับผิดชอบ” และเลอืก “รายการยืน่ขอรับรอง
มาตรฐานสนิคา” ระบบจะแสดงหนาจอรปูที่ 26 หากตองการบนัทกึรายละเอยีดการสงตัวอยาง
ของรายการใด ก็ใหคลิกที่  ที่ดานขวามือของรายการนัน้ ระบบจะเปดหนาจอรูปที่ 27 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 16 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 
รูปที่ 27 หนาจอสําหรบับนัทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง แผน 1 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 17 
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เมื่อดูที่หนาจอรูปที่ 27 บางชองจะมวีงกลมสีแดง นัน่หมายถงึ ชองนัน้เปนขอมูลทีต่องกรอก ซึง่มี
รายการดงันี ้

 จํานวนชนิดตวัอยางที่สง 
 เลือกแหลงที่มาของการนําสงตัวอยาง 
 วันที่เก็บตัวอยาง (วันทีน่ี้จะเปนวนัทีท่ี่แสดงอัตโนมัติ แตสามารถแกไขได) 
 ชื่อผูนําสงตัวอยาง 
 จํานวนเนื้อที ่
 เลือกสถานที่เก็บสินคา 
 เลือกขอมูลรายละเอียดตัวอยางสอบถามจาก 
 ชองหมายเหต ุจะใสหรือไมใสก็ได 
 สําหรับชองสเีทา จะไมสามารถเพิม่เติมขอมูลได เนื่องจากเปนขอมูลที่หนวยงานอืน่ตอง
กรอก 

เมื่อกรอกขอมลูทั้งหมดเรียบรอย ใหคลิกที่  จะปรากฏหนาจอรูปที่ 28 

 
รูปที่ 28 หนาจอสําหรบับนัทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง แผน 2 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 18 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยคลิก  ระบบจะบันทกึขอมูล พรอมข้ึนหนาตางยนืยนัการบันทกึ
ขอมูลรูปที่ 29 และกลับมาแสดงหนาจอรายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคาหนาจอรูปที่ 30  

ใหสังเกตที่ชอง “เลขรับที่” จะพบวา เลขรับที่ Q49-00212 ไมไดถูกแสดงแลว เนื่องจากวา
เจาหนาที่ไดบันทกึรายละเอยีดการสงตวัอยางเรียบรอยแลว ดังนั้นเมือ่ระบบไดรับขอมูลรายการที ่
Q49-00212 แลวจะสงตอไปยงัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ นั่นก็คือ สวด. 

 
รูปที่ 29 หนาตางยืนยนัการบันทึกขอมลู 

 
รูปที่ 30 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอฯ 

 
 เจาหนาที ่สพข. มีหนาที่ตองเคลียรรายการยื่นขอฯ โดยการไปเก็บตัวอยาง และกรอก

ขอมูลรายละเอียดนําสงตัวอยาง เพื่อให สวด. ดําเนนิการตอ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 19 
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2.5 การบันทึกเลขรับที่ สวด. โดยศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) 
เมื่อเจาหนาที ่สพข. เก็บตัวอยางและบนัทกึรายละเอยีดนําสงตัวอยางมาที่สวนกลาง (สวด.) แลว 
ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) จะตรวจสอบความถูกตองพรอมออก “เลขรับที”่ และ 
“เลขปฏิบัติการ” 

 
รูปที่ 31 หนา Login เขาสูระบบ 

 
รูปที่ 32 เมนูรายการบันทกึเลขรับที่ (สวด.) 

ใหเจาหนาที่ศูนยฯ (สวนกลาง) Login เขาสูระบบ และเลือกเมน ู“รายการบันทึกเลขรับที่ (สวด.)”
จะปรากฏหนาจอรูปที่ 33 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 20 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 
รูปที่ 33 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอฯ สําหรบับันทกึเลขรับที่ (สวด.) 

หนาจอรูปที ่33 จะเปนรายการที่สงมาจาก สพข. ทัง้ 12 เขต ซึ่งเจาหนาที่ สพข. ไดมีการเก็บ
ตัวอยางและนาํสงรายละเอยีดใบสงตัวอยางเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่ศูนยฯ สามารถเรียกดูรายการของแตละเขตไดโดยเลือกจาก 

 
รูปที่ 34 เมนเูลือกหนวยงานที่รับผิดชอบ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 21 
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ระบบจะแสดงรายการที่ สพข.เขตนั้นๆ รับผิดชอบอยู นอกจากนี้เจาหนาที่ศูนยฯ ยังสามารถเรยีกดู

รายละเอียดแตละรายการไดโดยคลิกที่ไอคอนดานขวาของรายการทีต่องการ  จะ
ปรากฏหนาจอรูปที่ 35 – 38 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 35 หนาจอแสดงใบรายละเอยีดการยื่นขอฯ เมื่อคลิก  

 สําหรับไอคอนทั้ง 4 รูปนี ้เมือ่เอาเมาสไปชี ้จะมีขอความปรากฏดังรูป 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 22 
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รูปที่ 36 หนาจอแสดงแบบฟอรมการสงตัวอยาง เมื่อคลิก  

 
รูปที่ 37 หนาจอแสดงรายละเอียดการสงตัวอยาง สง สวด. เมือ่คลิก  



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 23 
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รูปที่ 38 หนาจอบันทึกรายละเอียดการสงตัวอยางสําหรบั สวด. ออกเลขรับ เมื่อคลิก  



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 24 
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จากหนาจอรูปที่ 38 เจาหนาที่ศูนยฯ จะตองออกเลขรับที่ และเลขปฏบัิติการ (ทีว่งกลมสีแดง) 
สวนขอมูลในชองอื่นๆ ระบบจะดึงขึ้นมาใหอัตโนมัติแตสามารถแกไขได เมื่อกรอกเลขเรียบรอย
แลว ใหคลิก  จะปรากฏหนาจอรูปที่ 39 

 
รูปที่ 39 หนาจอแสดงใบนาํสงตัวอยางที่กรอกเลขรบัที สวด. และเลขปฏิบัติการแลว 

จากนั้นใหคลิกที่  ระบบจะบันทกึขอมูล พรอมแสดงหนาตางยนืยนัการบันทึกขอมูลรูปที่ 
40 และกลับมาแสดงหนาจอรายการคําขอฯ หนาจอรูปที่ 41 

 
รูปที่ 40 หนาตางยืนยนัการบันทึกขอมลู 

 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 25 
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รูปที่ 41 หนาจอแสดงรายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคา 

ใหสังเกตที่ชอง “เลขรับที่” จะพบวา เลขรับที่ Q49-00212 ไมไดถูกแสดงแลว เนื่องจากวา
เจาหนาที่ศูนยฯ ไดบันทึกเลขรับที่ และเลขปฏิบัติการเรียบรอยแลว ดังนัน้เมื่อระบบไดรับขอมูล
รายการที่ Q49-00212 แลวจะสงตอไปยังหนวยงานทีเ่กีย่วของ นัน่ก็คือ หนวยงานวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เจาหนาที่ศูนยฯ มหีนาที่ตองเคลียรรายการยื่นขอฯ โดยการบันทึก “เลขรับที่ สวด.” 
และ “เลขปฏิบัติการ” เพื่อใหหนวยงานวิเคราะหดําเนนิการตอ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 26 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

2.6 การบันทึกผลการวิเคราะห โดยหนวยงานวิเคราะห 
หนวยงานวิเคราะหทั้งหมดแบงเปน 

 สวนวิจัยสิง่แวดลอมดิน (สวด.) 
 สวนวิจัยพืชปุยและสิ่งปรับปรุงดิน (สวด.) 
 สํานักงานวิจัยฯ เทคโนฯชีวภาพทางดิน (สวช.) 
 กลุมวิเคราะหดิน 

ในแตละหนวยงานวิเคราะหจะรับผิดชอบการวิเคราะหมาตรฐานแตละชนิดแตกตางกนัไป โดยเรา
สามารถดูรายละเอียดวา หนวยงานวิเคราะหใด จะตองวิเคราะหมาตรฐานคาอะไรบาง ไดจากใบ
รายละเอียดการสงตัวอยาง สง สวด. ดังหนาจอรูปที่ 42 และ 43 

 
รูปที่ 42 แสดงใบรายละเอียดการสงตัวอยาง สง สวด. ที่มรีายการที่ตองวิเคราะห

ตรวจสอบ โดยหนวยงานใด ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดของสินคา 
 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 27 
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รูปที่ 43 แสดงใบรายละเอียดการสงตัวอยาง สง สวด. ที่มรีายการที่ตองวิเคราะห

ตรวจสอบ โดยหนวยงานใด ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดของสินคา 

จากหนาจอรูปที่ 42 และ 43 เปนรายละเอียดวา สินคาชนิดใด จะตองวิเคราะหตรวจสอบคาอะไร 
และดําเนนิการวิเคราะหโดยหนวยงานใด 

เมื่อหนวยงานวิเคราะหแตละหนวยงาน Login เขาสูระบบ ใหคลิกที่เมนูหนาจอรูปที่ 44 – 47 เมือ่ 
Login เขาระบบในชื่อหนวยงานนั้นๆ 

 
รูปที่ 44 เลือกเมนสูถาบนัวิจัยฯ เทคโนฯ ชวีภาพทางดิน (สวช.) 

 

 
รูปที่ 45 เมนสูวนวิจยัพืชปุยและสิ่งปรบัปรุงดิน (สวด.) 

 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 28 
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รูปที่ 46 เมนสูวนวิจยัสิ่งแวดลอมดิน (สวด.) 

 

 
รูปที่ 47 เมนกูลุมวิเคราะหดินฯ (สพข.) 

เมื่อแตละหนวยงาน Login เขามา และเลือกเมนูดังหนาจอรูปที่ 44 – 47 ตามหนวยทีต่นเอง
รับผิดชอบอยูนั้น จะปรากฏหนาจอแสดงรายละเอยีดรายการประเภทสินคา ที่ตนเองตอง
รับผิดชอบในการวิเคราะห โดยหนาจอของหนวยงานวิเคราะหแตละที่จะไมเหมือนกันดังหนาจอรูป
ที่ 48 และ 49 

สําหรับกลุมวิเคราะหดินฯ (สพข.) นั้นจะเปนหนวยงาน สพข. ซึง่บาง สพข. จะมีสิทธิวิเคราะหได 
บาง สพข. จะไมมีสิทธิในการวิเคราะห ถาหาก สพข. ใดที่มีสิทธิในการวิเคราะห เมื่อ Login เขาสู
ระบบ จะเห็นเมนูรูปที ่47 แตถาหากวาไมมีสิทธิในการวเิคราะห ก็จะไมมีเมนูหนวยงานวิเคราะห
เกิดขึ้น 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลในกลุมวิเคราะหดินฯ นีจ้ะวิเคราะหไดเฉพาะรายการที่อยูในเขตพืน้ทีท่ี่
ตนเองรับผิดชอบอยู จะไมสามารถวิเคราะหขามเขตได 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 29 
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รูปที่ 48 หนาจอแสดงรายการประเภทสินคาที่ตองวเิคราะหโดย สวช. 

 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 30 
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รูปที่ 49 หนาจอแสดงรายการประเภทสินคาที่ตองวเิคราะหโดย สวด. 

จากหนาจอรูปที่ 48 และ 49 เจาหนาทีห่นวยงานวิเคราะห สามารถเรียกดูรายละเอียดแตละ

รายการได โดยคลิกที่ไอคอนดานขวามือของแตละรายการ  จะปรากฏหนาจอรูปที่  
50 – 52 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 

 สําหรับไอคอนทั้ง 3 รูปนี ้เมือ่เอาเมาสไปชี ้จะมีขอความปรากฏดังรูป 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 31 
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รูปที่ 50 หนาจอแสดงใบรายละเอยีดการยื่นขอฯ เมื่อคลิก  

 
รูปที่ 51 หนาจอแสดงรายละเอียดการสงตัวอยาง สง สวด. เมือ่คลิก  



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 32 
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รูปที่ 52 หนาจอบันทึกผลการตรวจประเมิน เมื่อคลิก  

จากหนาจอรูปที่ 52 เมื่อเจาหนาที่ในแตละหนวยงานวเิคราะหไดคาที่ทาํการวิเคราะหมาแลว 
จะตองนาํผลการตรวจประเมินมาบันทึกเขาสูระบบ ซึ่งเมื่อคลิกที่  จะปรากฏหนาจอรูปที่ 52 ซึ่ง
แสดงรายละเอียดของเลขรับที่ ชื่อสถานที่ผลิต ฯลฯ เมือ่ดูขอมูลเรียบรอยใหคลิกที ่  จะ
ปรากฏหนาจอรูปที่ 53 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 33 
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รูปที่ 53 หนาจอบันทึกผลการตรวจประเมิน 

ใหบันทึกผลวิเคราะหในชองสี่เหลี่ยมที่เปนสีขาว เนื่องจากวา ชองที่เปนสีเทา จะเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงานอืน่ เมื่อบันทึกผลวิเคราะหเรียบรอยแลว คลิก  ระบบจะบนัทกึ



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 34 
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ขอมูล พรอมข้ึนหนาตางยืนยันการบันทึกขอมูลดังรูปที่ 54 และกลับมาแสดงหนาจอรายการ
ประเภทสินคาที่ตองวเิคราะหดังหนาจอรูปที่ 55 

 
รูปที่ 54 หนาตางยืนยนัการบันทึกขอมลู 

 
รูปที่ 55 หนาจอแสดงรายการประเภทสินคาที่ตองวเิคราะห 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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เมื่อตองการดรูายละเอียดคาที่บันทกึเขาไปแลว ใหคลิกที่  ดานหลงัของรายการที่ตองการดู
ขอมูล จะปรากฏหนาจอรูปที่ 56 

 
รูปที่ 56 หนาจอแสดงผลการตรวจประเมิน 

คลิกที่  จะปรากฏหนาจอรปูที่ 57 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 57 หนาจอแสดงผลการตรวจประเมิน 

จากหนาจอรูปที่ 57 จะเหน็วามีคาทีถู่กบนัทกึเขาไป สําหรับชองสีเทาที่ยงัวางอยู จะหมายถงึ 
หนวยงานทีเ่กีย่วของยงัไมไดบันทึกผลเขาระบบ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 37 
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ถาหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของบันทึกผลเขาไป จะปรากฏหนาจอรูปที ่58 ซึ่งเราสามารถเห็นผลการ
วิเคราะห แตเราจะไมสามารถแกไขได 

 
รูปที่ 58 หนาจอแสดงผลการตรวจประเมิน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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ใหสังเกตที่ชองผลวิเคราะห บางชองจะม ี  บางชองจะไมมี หมายความวา ชองที่มี  เปนชอง
ที่อยูในความรบัผิดชอบของเรา และเราไดบันทกึคาวเิคราะหเขาไป ดังนั้นเราสามารถแกไขคานั้นๆ 
ได  

หากตองการแกไขคาใด ใหคลิกที่  ของคานั้นๆ ระบบจะขึ้นหนาตางแจงเตือนการลบดังรูปที่ 
59 ถาตองการลบคาทิง้ใหคลิก  แตถาไมตองการใหคลิก  ถาคลิก 

 ระบบจะลบคานัน้ทิง้ และกลับมาแสดงหนาจอรูปที่ 56 อีกครั้ง ใหคลกิที่ 
 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 60 

 
รูปที่ 59 หนาตางแจงเตือนยืนยันการลบ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 60 หนาจอบันทึกผลการตรวจประเมิน 

เราไดทําการลบคาลําดับที ่1 ดังนัน้ ระบบจะเปดเปนชองสีขาว ใหกรอกตัวเลขใหมอีกครั้งหนึ่ง 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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เมื่อหนวยงานวิเคราะหแตละหนวยไดบันทึกผลการตรวจประเมินครบทุกชองแลว จะไมมีรายการ
นั้นๆ แสดงอยูที่หนาจอดงัเชนหนาจอรูปที่ 61 จะเหน็วาไมมีรายการ Q49-00212 แสดงอยูเหมือน
หนาจอรูปที ่55 เพราะรายการ Q49-00212 ไดมีการบันทึกผลตรวจประเมินครบแลว ดังนัน้ ระบบ
จะสงขอมูลชดุนี้กลับไปยังศูนยรับรองมาตรฐานฯ (สวนกลาง) เพื่อดําเนินการตอไป 

 
รูปที่ 61 หนาจอแสดงรายการประเภทสินคาที่ตองวเิคราะห 

 
 
 

 เจาหนาทีห่นวยงานวิเคราะห มหีนาที่ตองเคลียรรายการประเภทสินคาที่รอผลตรวจ
ประเมิน โดยการบันทึกผลตรวจประเมิน เพื่อใหศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) 
ดําเนนิการตอไป 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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2.7 รายการผลวิเคราะหสงตรวจประเมนิ โดยศูนยรับรองมาตรฐานสินคา (สวนกลาง) 
เมื่อหนวยงานวิเคราะหไดทาํการตรวจสอบและวิเคราะหคามาตรฐานของประเภทสินคาแลว จะ
บันทกึผลตรวจประเมิน จากนัน้ระบบจะสงขอมูลกลับมาที่ศูนยรับรองมาตรฐานสนิคา (สวนกลาง) 

 
รูปที่ 62 เมนรูายการผลวิเคราะหสงตรวจประเมนิ 

เมื่อเจาหนาทีศู่นยฯ Login เขาสูระบบ ใหไปที่เมน ู“รายการผลวิเคราะหสงตรวจประเมิน” จะ
ปรากฏหนาจอรูปที่ 63 แสดงรายการผลวิเคราะหสงตรวจประเมนิ 

 
รูปที่ 63 หนาจอแสดงผลวเิคราะหสงตรวจประเมิน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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เจาหนาที่ศูนยฯ สามารถเรียกดูรายการของแตละเขตไดโดยเลือกจาก 

 
รูปที่ 64 เมนเูลือกหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ระบบจะแสดงรายการที่ สพข.เขตนั้นๆ รับผิดชอบอยู นอกจากนี้เจาหนาที่ศูนยฯ ยังสามารถเรยีกดู

รายละเอียดแตละรายการไดโดยคลิกที่ไอคอนดานขวาของรายการทีต่องการ  จะปรากฏ
หนาจอรูปที ่65 – 66 ตามลาํดับ 

 

 

 

 

 

 
 

 สําหรับไอคอนทั้ง 2 รูปนี ้เมือ่เอาเมาสไปชี ้จะมีขอความปรากฏดังรูป 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 65 หนาจอแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหตัวอยาง 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 44 
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รูปที่ 66 หนาจอบันทึกการตรวจประเมินใหการรับรองฯ แผนที ่1 

จากหนาจอรูปที่ 66 เจาหนาที่ศูนยฯ จะตองบันทึกการตรวจประเมินใหการรับรอง โดยกําหนดรหสั
เครื่องหมายมาตรฐานในชอง “ประเภทการรับรอง” และ “รายการรับรอง” จากนั้นคลกิที่ 

 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 67 
 
 
 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 45 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 
รูปที่ 67 หนาจอบันทึกการตรวจประเมินใหการรับรองฯ แผนที ่2 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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เจาหนาที่ศูนยฯ จะตองบนัทกึผลการตรวจประเมินวา ผาน หรือ ไมผาน พรอมทั้งลงนาม จากนั้น
คลิกที่  ระบบจะบันทึกขอมลูพรอมข้ึนหนาตางยืนยันการบันทึกขอมูลรูปที่ 69 และเปน
การจบกระบวนการการขอรับรองมาตรฐานสินคา ระบบจะสงผลการตรวจประเมินรับรอง
มาตรฐานสนิคาไปใหบริษัท ผูประกอบการฯ ทราบวาผานมาตรฐานหรือไม 

 
รูปที่ 68 บันทึกผลการตรวจประเมนิฯ และลงนาม 

 
รูปที่ 69 หนาตางยืนยนัการบันทึกขอมลู 

 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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2.8 การเรยีกดูการรายงานผล 

 
รูปที่ 70 เมนหูลักของการรายงานผล 

หนวยงานตางๆ สามารถเรียกดูรายงานไดโดยเมื่อ Login เขาสูระบบแลว ใหไปที่เมนู “การรายงาน
ผล” เลือกรายงานที่ตองการเรียกดูตามเมนูตางๆ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 รายละเอียดแบบคําขอการรับรองมาตรฐานฯ 

 
รูปที่ 71 เมนรูายละเอียดแบบคําขอการรับรองมาตรฐานฯ 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 71 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 72 ใหกรอกเลขรับที่ ที่ตองการคนหา และคลิก 
 ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอรูปที่ 73 

 
รูปที่ 72 หนาจอคนหารายละเอียดแบบคําขอฯ โดยการกรอกเลขรับที ่



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 49 
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รูปที่ 73 หนาจอแสดงผลการคนหาแบบคําขอฯ ตามเลขรับที ่

 
 
 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 รายละเอียดการสงตัวอยาง สวด. 

 
รูปที่ 74 เมนรูายละเอียดการสงตัวอยาง สวด. 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 74 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 75 ใหกรอกเลขรับที่ ที่ตองการคนหา และคลิก 
 ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอรูปที่ 76 

 
รูปที่ 75 หนาจอคนหารายละเอียดการสงตัวอยาง สวด. โดยการกรอกเลขรบัที่ (สวด.) 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 51 
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รูปที่ 76 หนาจอแสดงผลการคนหารายละเอียดการนําสงตัวอยางตามเลขรบัที่ 

 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 52 
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 สรุปการยื่นขอฯ รอเก็บตัวอยางตาม สพข. 

 
รูปที่ 77 เมนสูรุปการยื่นขอฯ รอเก็บตัวอยางตาม สพข. 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 77 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 78 ใหเลือกวันที่เร่ิมตนและวนัที่ส้ินสุด ที่ตองการ
คนหา และคลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอรูปที่ 79 

 
รูปที่ 78 หนาจอคนหาสรปุการยืน่ขอฯ รอการเก็บตัวอยาง โดยคนหาตามชวงเวลา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 53 
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รูปที่ 79 หนาจอแสดงผลการคนหารายการสรุปการยื่นขอฯ รอการเก็บตัวอยาง ตาม

ชวงเวลา 
 
 
 
 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 54 
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 สรุปการยื่นขอฯ รอผลวิเคราะหตาม สพข. 

 
รูปที่ 80 เมนสูรุปการยื่นขอฯ รอผลวิเคราะหตาม สพข. 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 80 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 81 ใหเลือกวันที่เร่ิมตนและวนัที่ส้ินสุด ที่ตองการ
คนหา และคลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอรูปที่ 82 

 
รูปที่ 81 หนาจอคนหาสรปุการยืน่ขอฯ รอผลวิเคราะหตาม สพข. 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 55 
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รูปที่ 82 หนาจอแสดงผลการคนหารายการยื่นขอรบัรองฯ รอผลวิเคราะห ตามชวงเวลา 

 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 สรุปการยื่นขอฯ ตามสถานะงาน 

 
รูปที่ 83 เมนสูรุปการยื่นขอฯ ตามสถานะงาน 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 83 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 84 ใหเลือกวันที่เร่ิมตนและวนัที่ส้ินสุด ที่ตองการ
คนหา สําหรับชองหนวยงาน จะเลือกหรือไมเลือกก็ได ถาหากไมเลือกหนวยงาน ระบบจะแสดง
รายการยื่นขอฯ ทกุหนวยงาน แตถาหากเลือกหนวยงาน ระบบจะคนหาเฉพาะรายการยืน่ขอฯ ที่
หนวยงานนัน้ๆ เปนผูรับผิดชอบ 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 85 – 87 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 84 หนาจอคนหาสรปุการยืน่ขอฯ ตามสถานะงาน 

 
รูปที่ 85 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุการยืน่ขอรบัรองฯ ตามสถานะงานรวมทุก

หนวยงานตามชวงเวลา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 86 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุการยืน่ขอรบัรองฯ ตามสถานะงาน ของหนวยงาน 

สพข. 1 ตามชวงเวลา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 59 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 
รูปที่ 87 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุการยืน่ขอรบัรองฯ ตามสถานะงาน ของหนวยงาน 

สพข. 6 ตามชวงเวลา 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 สรุปการยื่นขอฯ เปนรายเดือน 

 
รูปที่ 88 เมนสูรุปการยื่นขอฯ เปนรายเดือน 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 88 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 89 ใหเลือกวันที่เร่ิมตนและวนัที่ส้ินสุด ที่ตองการ
คนหา สําหรับชองหนวยงาน จะเลือกหรือไมเลือกก็ได ถาหากไมเลือกหนวยงาน ระบบจะแสดง
รายการยื่นขอฯ ทกุหนวยงาน แตถาหากเลือกหนวยงาน ระบบจะคนหาเฉพาะรายการยืน่ขอฯ ที่
หนวยงานนัน้ๆ เปนผูรับผิดชอบ 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 90 – 91 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 89 หนาจอคนหาสรปุการยืน่ขอฯ เปนรายเดอืน 

 
รูปที่ 90 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุการยืน่ขอฯ ของทกุหนวยงานเปนรายเดือน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 91 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุการยืน่ขอฯ ของหนวยงาน สพข. 1 เปนรายเดือน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 สรุปความกาวหนารายการยืน่ขอฯ 

 
รูปที่ 92 เมนสูรุปความกาวหนารายการยื่นขอฯ 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 92 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 93  

 
รูปที่ 93 หนาจอคนหาสรปุความกาวหนา รายการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสินคา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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ใหเลือกวนัที่เร่ิมตนและวนัทีส้ิ่นสุด ที่ตองการคนหา 

สําหรับชองชวงงาน ประเภทสินคา และหนวยงาน จะเลือกหรือไมเลือกก็ได หรือจะเลอืกอยางใด
อยางหนึ่งก็ได ซึ่งระบบจะคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ระบุเขาไป ซึ่งเงือ่นไขมีรายละเอียดดังนี ้

 จะเปนรายการยื่นขอฯ ที่อยูในขั้นตอน รอเก็บตัวอยาง รอผล
วิเคราะห หรือ รายงานผล 
 
 

เลือกประเภท
สินคาที่ตองการ
คนหา ระบบจะ
กรองเฉพาะ
รายการยื่นขอฯ 
ที่มีเฉพาะ
ประเภทสินคาที่
เลือกเทานัน้ 
 

ชองสุดทายคอืหนวยงานที่รับผิดชอบ ถาหากไมเลือกหนวยงาน ระบบจะแสดงรายการยืน่ขอฯ ทกุ
หนวยงาน แตถาหากเลือกหนวยงาน ระบบจะคนหาเฉพาะรายการยืน่ขอฯ ที่หนวยงานนัน้ๆ เปน
ผูรับผิดชอบ 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 94 – 97 
 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 94 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุความกาวหนาของรายการยื่นขอฯ โดยระบุเฉพาะ

ชวงวันที่ที่ตองการ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 95 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุความกาวหนาของรายการยื่นขอฯ โดยระบุชวง

วันที่ และประเภทสินคาทีต่องการ 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 96 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุความกาวหนาของรายการยื่นขอฯ โดยระบุชวง

วันที่ ประเภทสินคาที่ตองการ และชวงงานที ่“รอผลวิเคราะห” 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 97 หนาจอแสดงผลการคนหาสรปุความกาวหนาของรายการยื่นขอฯ โดยระบุชวง

วันที่ และหนวยงานที่รับผิดชอบ 

จากหนาจอรูปที่ 94 – 97 จะพบวา เมื่อระบุเงื่อนไขเพื่อการคนหา จะไดผลลัพธจากการคนหาที่
แตกตางกนัไป ถายิ่งระบุเงื่อนไขใหแคบลง เราจะยิ่งไดผลลัพธที่แคบลงและคอนขางตรงมาก
เทานัน้ 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 รายงานผลการตรวจประเมิน 

 
รูปที่ 98 เมนรูายงานผลการตรวจประเมิน 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 98 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 99 ใหกรอกเลขรับที่ ที่ตองการคนหา และคลิก 
 ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอรูปที่ 100 

 
รูปที่ 99 หนาจอคนหารายงานผลการประเมิน โดยการกรอกเลขรับที่ (สวด.) 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 100 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานผลการตรวจประเมินตามเลขรบัที่ 

สําหรับรายงานผลการตรวจประเมินนี้ จะเรียกดูไดเฉพาะหนวยงานทีต่นเองรับผิดชอบอยูเทานัน้ 
เชน สพข.1 จะเหน็ผลการตรวจประเมินเฉพาะรายการทีต่นเองรับผิดชอบ จะไมสามารถเหน็ของ 
สพข.เขตอื่นๆ ได ซึ่งถากรอกเลขรับที่ และระบบตรวจสอบวาเปนเลขรบัที่ของ สพข.เขตอื่น ระบบ
จะมีขอความแจงเตือนวา 

 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 สรุปชวงเวลาที่ตรวจคุณภาพสินคา 

 
รูปที่ 101 เมนูสรุปชวงเวลาที่ตรวจคณุภาพสินคา 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 101 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 102 ใหเลือกวันที่เร่ิมตนและวนัทีส้ิ่นสุด ที่
ตองการคนหา 

สําหรับชองประเภทสินคา และหนวยงาน จะเลือกหรือไมเลือกก็ได  

ถาหากเลือกประเภทสินคา ระบบจะคนหาเฉพาะประเภทสินคานั้นๆ แตถาไมเลือกประเภทสินคา 
ระบบจะแสดงทุกประเภท  

ถาหากเลือกหนวยงาน ระบบจะคนหาเฉพาะรายการทีต่รวจคุณภาพที่หนวยงานนัน้ๆ เปน
ผูรับผิดชอบ ถาไมเลือกหนวยงาน ระบบจะแสดงรายการทุกหนวยงาน 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 103 – 105 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 102 หนาจอคนหารายงานตรวจคุณภาพสินคา โดยระบเุงือ่นไข 

 
รูปที่ 103 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานที่ตรวจคุณภาพสินคา ตามชวงเวลา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 104 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานที่ตรวจคุณภาพสินคา ตามชวงเวลา และ

ประเภทสินคา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 105 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานที่ตรวจคุณภาพสินคา ตามชวงเวลา และ

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

จากหนาจอรูปที่ 103 – 105 จะพบวา เมือ่ระบุเงื่อนไขเพื่อการคนหา จะไดผลลัพธจากการคนหาที่
แตกตางกนัไป ถายิ่งระบุเงื่อนไขใหแคบลง เราจะยิ่งไดผลลัพธที่แคบลงและคอนขางตรงมาก
เทานัน้ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 75 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 สรุปการตรวจประเมินเปนรายเดือน 

 
รูปที่ 106 เมนูสรุปการตรวจประเมนิเปนรายเดือน 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 106 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 107 ใหเลือกวันที่เร่ิมตนและวนัทีส้ิ่นสุด ที่
ตองการคนหา สําหรับชองหนวยงาน จะเลอืกหรือไมเลือกก็ได ถาหากไมเลือกหนวยงาน ระบบจะ
แสดงรายการตรวจประเมินของทุกหนวยงาน แตถาหากเลือกหนวยงาน ระบบจะคนหาเฉพาะ
รายการตรวจประเมินที่หนวยงานนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบ 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 108 – 109 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 107 หนาจอคนหาสรุปการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานสินคาเปนรายเดือน 

 
รูปที่ 108 หนาจอแสดงผลการคนหาสรุปการตรวจประเมินตามชวงเวลา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 109 หนาจอแสดงผลการคนหาสรุปการตรวจประเมินตามชวงเวลา และหนวยงานที่

รับผิดชอบ 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 รายชื่อการคาผานการรับรองมาตรฐานฯ 

 
รูปที่ 110 เมนูรายชื่อการคาผานการรบัรองมาตรฐานฯ 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 110 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 111 ใหเลือกประเภทสินคาที่ตองการ หรือเลือก
หนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทัง้สองชองนี้จะเลือกหรือไมเลอืกก็ได ถาไมเลือกชองใดเลย ระบบจะ
คนหาและแสดงผลประเภทสินคาที่ผานการรับรองทุกประเภทจากทุกหนวยงาน แตถาเลือกอยาง
ใดอยางหนึง่ ระบบจะคนหาตามเงื่อนไขทีร่ะบุ 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 112 – 115 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 111 หนาจอคนหารายชื่อการคาที่ผานการรับรองมาตรฐานสินคา 

 
รูปที่ 112 หนาจอแสดงผลการคนหารายชื่อการคาที่ผานการรับรองฯ โดยไมระบุประเภท

สินคาและหนวยงาน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 113 หนาจอแสดงผลการคนหารายชื่อการคาที่ผานการรับรองฯ โดยระบุประเภท

สินคา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 114 หนาจอแสดงผลการคนหารายชื่อการคาที่ผานการรับรองฯ โดยระบุประเภท

สินคา และหนวยงานที่รับผิดชอบ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 รายชื่อผูประกอบการที่มีสินคาผานการรับรองฯ 

 
รูปที่ 115 เมนูรายชื่อผูประกอบการทีม่ีสินคาผานการรับรองฯ 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 115 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 116 ใหเลือกหนวยงานที่รับผิดชอบ ระบบจะ
คนหาเฉพาะบริษัท ผูประกอบการฯ ที่อยูในเขตความรบัผิดชอบของหนวยงานนัน้ๆ ข้ึนมาแสดง 
แตทั้งนี้จะไมเลือกหนวยงานก็ได ระบบจะแสดงชื่อบริษัท ผูประกอบการฯ ที่มีอยูในระบบทัง้หมด 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 117 – 118 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 116 หนาจอคนหารายชื่อผูประกอบการที่มสีนิคาผานการรับรองมาตรฐานสินคา 

 
รูปที่ 117 หนาจอแสดงผลการคนหารายชื่อผูประกอบการที่มสีนิคาผานการรับรองฯ ของ

ทุกหนวยงาน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 118 หนาจอแสดงผลการคนหารายชื่อผูประกอบการที่มสีนิคาผานการรับรองฯ ของ 

สพข.6 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 สรุปวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต 

 
รูปที่ 119 เมนูสรุปวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 119 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 120 ใหเลือกวันที่เร่ิมตนและวนัทีส้ิ่นสุด ที่
ตองการคนหา 

สําหรับชองผูประกอบการ ประเภทสินคา หนวยงานที่รับผิดชอบ จะเลือกหรือไมเลอืกก็ได ถาเลือก
โดยการระบุเงือ่นไข ระบบจะคนหาและแสดงผลจากเงือ่นไขที่เราระบุลงไป 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 121 – 122 
 
 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 120 หนาจอคนหารายงานสรุปวตัถุดิบที่ใชในการผลิต 

 
รูปที่ 121 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานสรุปวตัถุดิบที่ใชในการผลิตตามชวงเวลา 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 122 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานสรุปวตัถุดิบที่ใชในการผลิตตามชวงเวลา 

ประเภทสินคา ของผูประกอบการ 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 ทะเบยีนประวติัผูประกอบการ 

 
รูปที่ 123 เมนูทะเบียนประวัติผูประกอบการ 

เมื่อคลิกที่เมนดัูงรูปที่ 123 จะปรากฏหนาจอรูปที่ 124 

 
รูปที่ 124 หนาจอคนหาทะเบียนประวัติผูประกอบการ 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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สําหรับการคนหาทะเบยีนผูประกอบการในหนาจอรูปที่ 124 นั้น จะระบุเงื่อนไขเพื่อคนหาหรือไมก็
ได ซึ่งเงื่อนไขมีดังนี้คือ 

 
 
 
 

และหนวยงานที่รับผิดชอบผูประกอบการ 

เมื่อระบุขอมูลเรียบรอย คลกิ  ระบบจะคนหาขอมูลและแสดงรายงานดังหนาจอ
รูปที่ 125 – 127 

 
รูปที่ 125 หนาจอแสดงผลการคนหาทะเบียนประวัติผูประกอบการ เฉพาะผูประกอบการ

ที่เคยผานการรับรองฯ ของทุกหนวยงาน 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  หนา 90 
วันที่เอกสาร 18 ก.ย. 2549 Copyright © 2006 by Terasoft Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 
รูปที่ 126 หนาจอแสดงผลการคนหาทะเบียนประวัติผูประกอบการ เฉพาะผูประกอบการ

ที่ไมเคยผานการรับรองฯ ของทุกหนวยงาน 
 
 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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รูปที่ 127 หนาจอแสดงผลการคนหาทะเบียนประวัติผูประกอบการในเขต สพข.1 

 
 



 
ระบบรับรองมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สําหรับหนวยงาน หนวยรับรอง ผูตรวจประเมิน 
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 ฟอรมรายงานการแจงเตือนเพื่อปรับปรุง 
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รูปที่ 129 หนาจอแสดงฟอรมรายงานการแจงเตือนเพื่อปรับปรุง 
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 ฟอรมรายงานแจงเพิกถอนใบอนุญาตฯ 
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รูปที่ 131 หนาจอแสดงฟอรมรายงานแจงเพกิถอนใบอนุญาตฯ 

 
 


