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คู่มือกำรใช้งำนระบบย่ืนค ำขอมำตรฐำนฮำลำล 

ระบบกำรใช้งำนส ำหรับกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด 
 

สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ที่ http://cb.halalthai.com  

1. กำรสมัครสมำชิกและกำรเข้ำสู่ระบบ 
 เมื่อผู้ใช้งำนใช้งำนระบบเป็นครั้งแรก ต้องท ำกำรสมัครสมำชิกก่อนเพื่อที่จะเข้ำใช้ระบบได้ โดยสำมำรถท ำ
กำรสมัครสมำชิกได้ ดังน้ี 

 
1.1. เลือกประเภทผู้ใช้งำน 
1.2. กรอกช่ือ - นำมสกุล และอีเมลที่จะเข้ำใช้งำนในระบบ 
1.3. กรอกรหัสผ่ำนที่เป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษ หรือตัวเลขที่มีควำมยำวไม่เกิน 8 ตัวอักษร  
1.4. กดยืนยันรหัสผ่ำนที่เป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษ หรือตัวเลขท่ีมีควำมยำวไม่เกิน 8 ตัวอักษร 
1.5. ถ้ำเป็นกอจต้องกรอกพิมพ์จังหวัดที่ประจ ำกำร 
1.6. อัปโหลดเอกสำรยืนยันประเภทผู้ใช้งำน (pdf) เป็นกำรยืนยันกำรเป็นกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด 
1.7. จำกน้ันกด “สมัครสมำชิก” ระบบจะท ำกำรส่งอีเมลยืนยันกำรสมัครสมำชิกให้กับผู้ใช้งำน แต่ถ้ำเป็น 

กอจ ต้องรอระบบประมวลผลและเช็คหลักฐำนว่ำเป็นกอจ  
1.8. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จสอบสมบูรณ์ ระบบจะท ำกำรส่งอีเมลยืนยันกำรสมัครสมำชิกให้กับผู้ใช้งำน 

ถือว่ำกำรสมัครสมำชิกเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ทันที 

http://cb.halalthai.com/
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เมื่อผู้ใช้งำนมีบัญชีกำรใช้งำนของระบบแล้ว สำมำรถน ำอีเมลและรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำนระบบได้ทันที ดังน้ี 
ขั้นตอนเข้าใช้งานระบบ 

 
1. ระบุ Username เป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษ หรือตัวเลข 
2. ระบุรหัสผ่ำนเป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษ หรือตัวเลขท่ีมีควำมยำวไม่เกิน 8 ตัวอักษร  
3. คลิกปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” เพื่อใช้งำนระบบ  
4. แต่ถ้ำหำกผู้ใช้งำนลืมรหัสผ่ำน ให้กด ลืมรหัสผ่ำน เพื่อรับรหัสผ่ำนใหม่ทำงอีเมลที่ได้สมัครไว้กับระบบ 

2. สถำนะใบค ำขอ 
 เมื่อผู้ประกอบกำรท ำกำรย่ืนใบค ำขอ ใบค ำขอทั้งหมดจะถูกส่งมำยังเจ้ำหน้ำที่แยกตำมจังหวัดของโรงงำน 
โดยใบค ำขอแต่ละใบสำมำรถดูสถำนกำรณ์ท ำงำนของแต่ช่วงจำกหน้ำ แบบค ำขอทั้งหมด ดังน้ี 

 
2.1. เข้ำท่ีเมนู แบบค ำขอทั้งหมด 
2.2. เลือกบริษัทที่จะดูสถำนะใบค ำขอ  
2.3. กด รำยละเอียด เพื่อไปยังหน้ำสถำนกำรณ์ท ำงำนทั้งหมด 
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รูปภำพด้ำนบนแสดงสถำนะกำรท ำงำนทั้งหมดในกำรย่ืนขอฮำลำล 

- สีเทำ หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนน้ันยังไม่เกิดขึ้น 
- สีเหลือง หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนน้ันอยู่ในกำรด ำเนินกำร 
- สีเขียว หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนน้ันเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
- สีแดง หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนไม่ผ่ำน ถึงว่ำเป็นกำรยุติกำรด ำเนินกำร 

3. กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำรเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและข้อมูล หลังผู้ประกอบกำรย่ืนใขค ำ

ขอเสร็จส้ิน โดยสำมำรถท ำได้ดังน้ี  
3.1. เลือกท่ีเมนู แบบค ำขอรอกำรตรวจเอกสำร 
3.2. เลือกบริษัทที่ต้องกำรตรวจเอกสำร  
3.3. กดปุ่ม แก้ไข เพื่อท ำกำรตรวจเอกสำร  
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3.4. เมื่อกดแก้ไข จะพบข้อมูลข้อผู้ประกอบกำร แยกเป็นส่วนข้อมูลกำรกรอก โดยกรรมกำรกลำงอิสลำม

ประจ ำจังหวัดสำมำรถแก้ไข หรือ ปรับปรุงข้อมูลได้ทั้งหมด  
3.5. เมื่อตรวจสอบข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลเสร็จส้ินเรียบร้อยให้ กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่ลง

ระบบ 
3.6. ให้ตรวจสอบข้อมูลไปทีส่วน เริ่มต้ังแต่ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลโรงงำน ข้อมูลเครื่องหมำย และข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ 
3.7. เมื่อหน้ำถึงอัปโหลดเอกสำร เจ้ำหน้ำที่สำมำรถดำวน์โหลด เอกสำรทั้งหมดของผู้ประกอบกำรมำ

ตรวจสอบได้ทั้งหมด จำกปุ่ม ดำวน์โหลดทั้งหมด ที่อยู่ข้ำงล่ำงค ำว่ำ อัปโหลดเอกสำร 

 
3.8. โดยเจ้ำหน้ำสำมำรถอัปโหลดเอกสำรเข้ำไปใหม่ได้เอง หำกมีเอกสำรฉบับมำแทนอันเก่ำของ

ผู้ประกอบกำร 
3.9. เมื่อตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม อัปโหลด เพื่อเป็นกำรบันทึกข้อมูลของเอกสำร 
3.10. จำกน้ัน ให้ไปคลิกท่ี แถบ ผลกำรตรวจเอกสำร เพื่อแจ้งสถำนะให้กับผู้ประกอบกำร 
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3.11. เมื่อถึงหน้ำ ผลกำรตรวจเอกสำร ให้เลือกผลสรุปผลกำรตรวจเอกสำร หำกมีกำรแจ้งไข เจ้ำหน้ำที่

สำมำรถ พิมพ์ขอแก้ไขให้ประกอบกำรได้ทันที 
3.12. กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกสถำนกำรณ์ตรวจเอกสำร 
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4. บันทึกผลกำรอบรม 
 กำรบันทึกกำรอบรมเป็นกำรบันทึกผลกำรอบรมฮำลำลเพื่อให้เป็นไปตำมกระบวนกำรย่ืนฮำลำล สำมำรถ
ท ำได้ดังน้ี 

 
4.1. เลือกท่ีเมนู อบรมฮำลำล จำกเมนูหลัก 
4.2. เมื่อเข้ำสู่หน้ำอบรมฮำลำล ระบบจะต้ังค่ำระบบเริ่มต้นเป็น รอกำรอบรม หำกมีกำรอบรมแล้วให้

เลือกสถำนะกำรอบรมเป็น ได้รับกำรอบรมแล้ว 
4.3. เลือกวันที่ได้ท ำกำรอบรม 
4.4. เลือกเวลำที่ได้ท ำกำรอบรม 
4.5. อัปโหลดไฟล์หลักฐำนกำรอบรม เพื่อกำรยืนยันกำรอบรม โดยต้องแนบเป็นไฟล์ pdf เท่ำน้ัน 
4.6. กรอกช่ือผู้ท ำกำรอบรม และ ช่ือที่ปรึกษำ 
4.7. กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลกำรอบรม 
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5. โปรแกรมกำรตรวจรับรอง 
 โปรแกรมกำรตรวจรับรองเป็นกำรจัดกำรและท ำกำรส่งข้อมูลใบค ำขอไปยังหน่วยตรวจสอบ เพื่อให้หน่วย
ตรวจสอบท ำกำรตรวจโรงงำนตำมใบค ำขอ  

5.1 การตั้งหน่วยตรวจสอบ 
ในครั้งแรกหำกเพิ่งเริ่มใช้ระบบ ให้ไปต้ังค่ำหน่วยตรวจสอบก่อน เพื่อสร้ำงหน่วยตรวจในระบบขึ้นมำและ

สำมำรถน ำ ช่ือและรหัสผ่ำนไปใช้ในแอพพลิเคช่ันของหน่วยตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบที่สร้ำงขึ้นสำมำรถ
เปล่ียนแปลงรำยช่ือสมำชิกได้ตลอดเวลำ สำมำรถท ำได้ดังน้ี

 
5.1.1.ไปที่เมนู ต้ังค่ำ ที่เมนูหลัก 
5.1.2. เลือก ข้อมูลหน่วยตรวจสอบ 
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5.1.3.ไปที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มกลุ่มหน่วยตรวจสอบ 

 
5.1.4.เมื่อถึงหน้ำ เพิ่มประเภทของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ให้เลือกจังหวัดหน่วยตรวจสอบ 
5.1.5.กรอกช่ือหน่วยตรวจสอบและรับรองผล 
5.1.6.กรอกช่ืออีเมลที่ใช้ในกำรเข้ำใช้งำน APP Auditor โดยต้องเป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน 
5.1.7.กรอกรหัสผ่ำนที่ใช้ในกำรเข้ำใช้งำน APP Auditor โดยต้องเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภำษำอังกฤษ

เท่ำน้ันโดยมีควำมยำว 8 ตัวอักษร 
5.1.8.เมื่อกรอกข้อมูลครบ ให้ท ำกำรเพิ่มรำยช่ือคณะผู้ตรวจสอบ (รำยช่ือที่เลือกในกำรต้ังค่ำน้ีเป็นกำร

เลือกรำยช่ือเบื้องต้น สำมำรถปรับเปล่ียนได้) โดยรำยช่ือที่เลือกมำจำกรำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถไป
เพิ่มรำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ได้ที่ เมนู ต้ังค่ำ  ข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรฮำลำล  

5.1.9.กดปุ่ม บันทึก  เพื่อบันทึกข้อมูลหน่วยตรวจสอบ 
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5.2 การส่งใบค าขอไปยังหน่วยตรวจสอบ 
เมื่อเพิ่มหน่วยตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ก็จะสำมำรถส่งใบค ำขอไปยังหน่วยตรวจสอบ สำมำรถท ำได้ดังน้ี 

 
5.2.1.ไปที่เมนู แบบค ำขอรอกำรตรวจประเมิน ที่เมนูหลัก 
5.2.2.เลือกใบค ำขอที่ต้องกำรส่งไปยังหน่วยตรวจสอบ และ กดปุ่ม รำยละเอียด 

 
5.2.3.เมื่อมำถึงหน้ำส่งข้อมูลไปยังหน่วยตรวจสอบ ให้เลือก ต้องกำร ในช่อง ต้องกำรส่งข้อมูลไปยังผู้

ตรวจสอบ 
5.2.4.เลือกหน่วยตรวจที่ต้องให้ไปตรวจบริษัทน้ี 
5.2.5.จะข้ึนช่ือหน่วยตรวจสอบ พร้อมทั้งรำยช่ือหน่วยตรวจสอบทั้งหมด 
5.2.6.ผู้ใช้สำมำรถแก้ไข หรือ ลบ รำยช่ือหน่วยตรวจสอบได้ 
5.2.7.เลือกต ำแหน่งของสมำชิกในกำรไปตรวจโรงงำนครั้งน้ี 
5.2.8.กดปุ่ม บันทึก เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมด ไปยังหน่วยตรวจสอบ 
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6. กำรช ำระค่ำบริกำร 
 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแจ้งค่ำบริกำรและรับช ำระค่ำบริกำรผ่ำนทำงเว็บไชค์ โดยค่ำบริกำรแบ่งออก 3 ชนิดคือ 
1.ค่ำธรรมเนียม 2.ค่ำตรวจติดตำม 3. ค่ำหนังสือส ำคัญ  ท ำได้ดังน้ี 

6.1. การแจ้งค่าบริการ 

 
6.1.1.เข้ำมำที่ เมนูค่ำธรรมเนียม ในเมนูหลัก 
6.1.2.หำกมีสถำนะรอแจ้งค่ำธรรมเนียม ให้กดปุ่ม รำยละเอียด เพื่อแจ้งค่ำธรรมเนียม 

 
6.1.3.เมื่อเข้ำมำถึง หน้ำแจ้งค่ำธรรมเนียม ให้เลือกรำยกำรค่ำธรรมเนียม โดยหำกไม่มีค่ำธรรมเนียม ให้

กด ไม่มีค่ำธรรมเนียม แล้วกดบันทึกก็ถือว่ำเสร็จสมบูรณ์ จะไม่มียอดแจ้งไปยังผู้ประกอบกำร แต่
หำกเลือก มีค่ำธรรมเนียม กรอกข้อมูลต่อไป 
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6.1.4.โดยให้กดปุ่ม  add เพื่อเพิ่มยอดแจ้งช ำระ 
6.1.5.ให้กรอกรำยกำรที่แจ้งค่ำธรรมเนียม พร้อมจ ำนวนเงินที่แจ้งไปยังผู้ประกอบกำร 
6.1.6.ระบบจะรวมยอดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องกรอก 
6.1.7.แนบเอกสำรแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียม โดยต้องแนบเป็นไฟล์ pdf เท่ำน้ัน 
6.1.8.เลือกรูปแบบกำรช ำระเงิน ของผู้ประกอบกำร 
6.1.9.กดปุ่ม บันทึก เพื่อแจ้งค่ำธรรมเนียมไปยังผู้ประกอบกำร 

6.2. การรับช าระค่าบริการ 
6.2.1.เมื่อผู้ประกอบกำรช ำระค่ำบริกำรมำเป็นที่เรียบร้อย สถำนะ จะเปล่ียนเป็น แจ้งรับช ำระ

ค่ำธรรมเนียม ให้กดปุ่ม ลำยละเอียด เพื่อแจ้งรับค่ำธรรมเนียม 

 
6.2.2.เมื่อเข้ำสู่หน้ำรับช ำระค่ำธรรมเนียม จะสำมำรถดำวน์โหลดหลักฐำนกำรช ำระเงินจำกผู้ประกอบกำร 

เพื่อยืนยันกำรช ำระเงิน 
6.2.3.เมื่อผู้ประกอบกำรช ำระเงินครบจ ำนวนเป็นที่เรียบร้อย ให้กดรับช ำระค่ำธรรมเนียม 
6.2.4.กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกผลกำรช ำระเงิน 
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7.การอนุมติัหนงัสือรับรอง 
 เป็นกำรบันทึกผลมติกำรประชุมของกรรมกำรในกำรออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบกำร สำมำรถท ำได้ดังน้ี 

 
7.1. เข้ำเมนู อนุมัติหนังสือรับรอง จำกเมนูหลัก 
7.2. เมื่อเข้ำมำหน้ำ ออกใบรับรอง  สถำนะใบค ำขอที่ยังไม่ได้ออกใบรับรอง จะเป็นสถำนะ ยืนค ำขอและ

พิจำรณำค ำขอ 
7.3. ให้กดปุ่ม มติประชุม เพื่อบันทึกผลกำรออกใบรับรอง 

 
7.4. เมื่อเข้ำสู่หน้ำ อนุมัติหนังสือรับรอง จะพบกับผลกำรตรวจจำกคณะผู้ตรวจสอบ โดยผลจำกช่องน้ี จะถูก

ส่งมำจำก App Auditor Checklist 
7.5. จำกน้ันให้ใส่ผลกำรอนุมัติหนังสือรับรอง  
7.6. หำกใส่ผลกำรอนุมัติเป็น ไม่เห็นควรอนุมัติหนังสือรับรอง ไม่ต้องกรอกข้อมูลด้ำนล่ำง ให้กด บันทึก เพื่อ

บันทึกผลถือว่ำกระบวนเสร็จสมบูรณ์ 
7.7. หำกใส่ผลกำรอนุมัติเป็น  เห็นควรอนุมัติหนังสือรับรอง ให้กรอกข้อมูลกำรออกหนังสือรับรอง  
7.8. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ให้กด บันทึก ถือว่ำกระบวนกำรเสร็จสมบูรณ์ 
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8.กำรตรวจผลิตภัณฑ์ 
 หำกมีผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ต้องสงสัย เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ไปยังแลป และจะส่งผล
กำรตรวจผลิตภัณฑ์มำให้ยังผู้ประกอบกำร เพื่อรับทรำบผลและแก้ไขกลับไป สำมำรถท ำได้ดังน้ี 

8.1. การส่งตรวจผลิตภัณฑ์ 

 
8.1.1.กดที่เมนู กำรส่งตรวจวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ในหน้ำเมนูหลัก 
8.1.2.เมื่อเข้ำมำถึง หน้ำกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ ให้ไปเลือกใบค ำขอที่เป็นสถำนะ รอกำรส่งตรวจ  
8.1.3.กดปุ่ม รำยละเอียด เข้ำสู่หน้ำกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ 

 
8.1.4.เมื่อเข้ำสู่หน้ำกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ ให้เลือกสถำนกำรณ์ส่งตรวจผลิตภัณฑ์ 
8.1.5.หำกเลือก ไม่ส่งตรวจผลิตภัณฑ์  ให้กดปุ่ม บันทึก สถำนะจะข้ึนเป็น ไม่ส่งตรวจ 
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8.1.6.หำกเลือก ส่งตรวจผลิตภัณฑ์  ให้ท ำกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์/วัตถุ ที่ต้องกำรส่งตรวจ โดยกดที่ปุ่ม add 
จะเข้ำสู่หน้ำกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ 
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8.1.7.เมื่อเข้ำสู่ หน้ำกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ ให้กรอกข้อมูลที่ต้องกำรส่งตรวจ 
8.1.8.กรอกข้อมูลจนครบ ให้กดปุ่ม บันทึกผล เพื่อบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีต้องกำรส่งตรวจ 

 
8.1.9.เมื่อกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์เสร็จ ให้มำเปล่ียนสถำนะของแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นกำรส่งตรวจ  
8.1.10. ผลิตภัณฑ์ที่ท ำเพิ่ม สำมำรถพิมพ์ใบส่งตรวจแลป ได้ที่ปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งพิมพ์แบบฟอร์มส่งตรวจ

ยังห้องแลป 
8.1.11. เมื่อกรอกผลิตภัณฑ์ท่ีต้องกำรส่งต้องครบ ให้กดปุ่ม บันทึก สถำนะจะถูกเปล่ียนเป็น อยู่ระหว่ำง

กำรส่งตรวจ 
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8.2. การบันทึกผลการตรวจผลิตภัณฑ์ 
เมื่อมีผลกำรตรวจมำจำกแลปให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกผลกำรตรวจเข้ำสู่ระบบ  

 
8.2.1.เมื่อเข้ำมำถึง หน้ำกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ ให้ไปเลือกใบค ำขอที่เป็นสถำนะ อยู่ระหว่ำงกำรส่งตรวจ  
8.2.2.กดปุ่ม รำยละเอียด เพื่อเข้ำบันทึกผลกำรตรวจผลิตภัณฑ์ 

 
8.2.3.เลือกผลิตภัณฑ์ที่บันทึกผล  
8.2.4.กดปุ่ม สรุปผล เพื่อสรุปผลกำรตรวจผลิตภัณฑ์ 



17 
 

   
คู่มือการใช้งานระบบยืน่ค าขอมาตรฐานฮาลาล  

 
8.2.5.ใส่ผลกำรตรวจผลิตภัณฑ์  
8.2.6.แนบไฟล์กำรตรวจผลิตภัณฑ์ 
8.2.7.กด บันทึก ผลกำรตรวจผลิตภัณฑ์ 

 
8.2.8.เมื่อบันทึกผลกำรตรวจผลิตภัณฑ์จนครบ ให้กดปุ่ม ส่งผลตรวจไปยังผู้ประกอบกำร สถำนะจะถูก

เปล่ียนเป็น ส้ินสุดกำรตรวจสอบ 
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9.กำรอนุมัติหนังสือส ำคัญให้ใช้เครื่องหมำย 
 เป็นกำรบันทึกผลมติคณะกรรมกำรจำกอิสลำมกลำงแห่งประเทศไทย ท ำได้ดังน้ี 

 
9.1. เลือกเมนู หนังสือส ำคัญ จำกเมนูหลัก 
9.2. เข้ำสู่หน้ำ หนังสือส ำคัญ ให้ดูใบค ำขอที่เป็นสถำนะ อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำใบส ำคัญใช้เครื่องหมำยฮำ

ลำล  
9.3. กดปุ่ม มติประชุม จะเข้ำสู่หน้ำอนุมัติหนังสือส ำคัญ 

 
9.4. ให้เลือกผลกำรอนุมัติ  
9.5. หำก ไม่เห็นควรอนุมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูลด้ำนล่ำง ให้กดบันทึก สถำนะจะถูกเปล่ียนเป็น ไม่อนุมัติ

หนังสือส ำคัญ ถือว่ำเป็นหยุดกระบวนกำรย่ืน 
9.6. หำก เห็นควรอนุมัติ ให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับหนังสือส ำคัญ 
9.7. ใส่เลขที่รับรองเครื่องหมำยฮำลำลของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
9.8. ให้กดบันทึก สถำนะจะถูกเปล่ียนเป็น อนุมัติหนังสือส ำคัญ ถือว่ำกระบวนกำรย่ืนเสร็จสมบูรณ์ 
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10. รำยงำน 
 เป็นเมนูที่สำมำรถดูข้อมูลและประวัติกำรย่ืนใบขอทั้งหมดได้จำกเมนูน้ี โดยแบ่งออกดังน้ี 
- รำยงำนกำรอบรม 
- รำยงำนค ำขอรับรอง 
- รำยงำนกำรช ำระเงิน 
- รำยงำนกำรตรวจประเมิน 
- รำยงำนกำรส่งตรวจผลิตภัณฑ์ 
- รำยงำนหนังสือรับรอง 
- รำยงำนหนังสือส ำคัญ  

 
10.1. เลือกท่ีเมนู รำยงำน จำกเมนูหลัก 
10.2. เลือกหัวข้อรำยงำนที่ต้องกำร 



20 
 

   
คู่มือการใช้งานระบบยืน่ค าขอมาตรฐานฮาลาล  

 
10.3. ในหน้ำรำยงำน จะมีตัวกรองข้อมูลให้เพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำและสำมำรถดำวน์โหลดเป็นไฟล์ .xlsx ได้ 

 
ตัวอย่ำงรำยงำนที่ถูกดำวน์โหลดออกมำ 
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ระบบการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรย่ืนใบค ำขอ 
กำรย่ืนใบค ำขอเป็นส่วนที่ผู้ประกอบกำรจะยืนควำมจ ำนงในกำรขอย่ืนฮำลำลไปยังเจ้ำหน้ำที่ และแนบ

เอกสำรทั้งหมดที่เกี่ยวกับกำรย่ืนค ำขอมำตรำฐำนฮำลำล โดยขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้กดเมนู “ย่ืน/ปรับปรุงใบค ำขอ” 
จะได้หน้ำจอแบบรูปภำพ 

 
จำกน้ันกดเมนูเพิ่มค ำขอรับรอง จะเข้ำสู่กำรกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับใบค ำขอทั้งหมด รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ กรอกข้อมูลบริษัท กรอกข้อมูลโรงงำน กรอกเครื่องหมำยกำรค้ำ กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์  และอัปโหลด
เอกสำร  โดยสำมำรถดูได้จำกแถบเมนูข้ำงบนและยังมีหน้ำเอกสำรรับรองที่สำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเอกสำร
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับกำรย่ืนค ำขอฮำลำลทั้งหมด  

 
1.1. การกรอกข้อมูลบริษัท 

1.1.1.  ในขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้กรอกเลขที่ทะเบียนบริษัท หำกผู้ใช้เคยกรอกข้อมูลในระบบแล้วให้ท่ำนกรอก
เลขที่ทะเบียนบริษัทและกดปุ่ม ค้นหำ ข้อมูลที่ผู้ใช้เคยกรอกจะขึ้นให้อัตโนมัติ 

1.1.2. จำกน้ันกรอกช่ือบริษัท อัปโหลดรูปโล้โก้บริษัทที่มีขนำด 300 * 300 px กรอกที่อยู่ส ำนักงำน และ 
ข้อมูลผู้ประสำนงำน  

1.1.3. เมื่อกรอกข้อมูลมีเครื่องหมำยดอกจันสีแดงจนครบ ให้กด ปุ่ม ถัดไป เพื่อเป็นกำรบันทึกข้อมูลของ
หน้ำน้ีและไปหน้ำถัดไป จะได้ตัวอย่ำงดังรูปข้ำงล่ำง 
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1.2. การกรอกข้อมูลโรงงาน 

1.2.1.หำกผู้ใช้เคยกรอกข้อมูลในระบบแล้วให้ท่ำนกรอกเลขที่ทะเบียนบริษัทและกดปุ่ม ค้นหำ ข้อมูลที่ผู้ใช้
เคยกรอกจะขึ้นให้อัตโนมัติ แต่หำกกรอกเป็นครั้งแรกให้กรอกแค่ตัวเลขระบบจะท ำกำรบันทึกผลไว้ 

1.2.2.จำกน้ันกรอกช่ือบริษัท กรอกที่อยู่ส ำนักงำน โดยข้อมูลแผนที่ผู้ใช้สำมำรถกดค้นหำสถำนที่ที่ต้ัง หรือ
เล่ือนมุดของแผนที่ไปยังจุดที่ต้องกำร ดังรูปด้ำนล่ำง 
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1.2.3.จำกน้ันกรอกข้อมูลผู้ประสำนโรงงำนและข้อมูลเพิ่มเติม 
1.2.4.เมื่อกรอกข้อมูลมีเครื่องหมำยดอกจันสีแดงจนครบ ให้กด ปุ่ม ถัดไป เพื่อเป็นกำรบันทึกข้อมูลของ

หน้ำน้ีและไปหน้ำถัดไป จะได้ตัวอย่ำงดังรูปข้ำงล่ำง 

 
1.3. การกรอกข้อมูลเครื่องหมายการค้า 

1.3.1.กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อกรอกข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำ 
1.3.2.จะมีหน้ำต่ำงขึ้นให้ผู้ใช้ กรอกข้อมูล อัปโหลดรูปเครื่องหมำยกำรค้ำที่มีขนำดรูป 300*300 px 

และกรอกช่ือเครื่องหมำยกำรค้ำ ดังรูปข้ำงล่ำง 
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1.3.3.ต่อไปให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลของเครื่องหมำยกำรค้ำ  
1.3.4.เมื่อกรอกข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำจนครบ ให้กด ปุ่ม ถัดไป เพื่อเป็นกำรบันทึกข้อมูลของหน้ำ

น้ีและไปหน้ำถัดไป จะได้ตัวอย่ำงดังรูปข้ำงล่ำง 

 
1.4. การกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

1.4.1.กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
1.4.2.จะมีหน้ำต่ำงขึ้นให้ผู้ใช้ กรอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์  
1.4.3.ให้ผู้ใช้กรอกช่ือผลิตภัณฑ์ เครื่องหมำยกำรค้ำ หมวดสินค้ำ กระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินกำร และ

กำรขอใช้เครื่องหมำย 
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1.4.4.เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมำยสีแดงจนครบ ให้กดบันทึก เพื่อเป็นกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 
1.4.5.ผู้ใช้สำมำรถดูจ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนฮำลำล ทั้งหมด รวมถึงสถำนะของผลิตภัณฑ์ได้จำกหัวตำรำง

ด้ำนบนดังรูป 

 
1.4.6.เมื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้จ ำนวนที่ต้องกำรแล้ว ให้กดปุ่มถัดไป เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังหน้ำต่อไป 

1.5.   การอัปโหลดเอกสาร 
1.5.1.ให้อัปโหลดเอกสำรตำมประเภทที่ย่ืน โดยสำมำรถดูเอกสำรที่ต้องย่ืนจำก แท็ปเอกสำรเพื่อขอรับรอง 
1.5.2.กำรอัปโหลดเอกสำรให้อัปโหลดที่มีไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูป PNG 
1.5.3.เมื่ออัปโหลดเอกสำรจนครบแล้วให้กดปุ่ม อัปโหลด เพื่ออัปโหลดเอกสำรเข้ำสู่ระบบ 
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1.6. การส่งแบบย่ืนค าขอฮาลาล 

1.6.1.เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้งหมด 5 ขั้นตอน ปุ่ม ย่ืนแบบค ำขอรับรอง จะเป็นสีเขียว ให้กด ปุ่ม ย่ืนแบบ
ค ำขอรับรอง ถือเป็นกำรย่ืนแบบค ำขอรับรองเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

2. กำรดูผลกำรตรวจโรงงำน 
 เมื่อหน่วยตรวจสอบเข้ำตรวจโรงงำน หน่วยตรวจสอบจะแจ้งผลกำรตรวจโรงงำนมำผ่ำนเว็บ สำมำรถดูผล
กำรตรวจและถ้ำหำกมีกำรปรับแก้ไข สำมำรถส่งผลกำรแก้ไขผ่ำนเว็บไชค์ไปยังหน่วยตรวจสอบได้โดยตรง ท ำได้
ดังน้ี 
o เมื่อคณะผู้ตรวจสอบได้ท ำตรวจประเมินโรงงำนเป็นที่เรียบร้อย จะแสดงกำรตรวจโรงงำนที่ช่อง 

สถำนะกำรตรวจประเมิน สำมำรถกดที่ปุ่ม รำยละเอียด เพื่อดูข้อมูลกำรตรวจโรงงำนเพิ่มเติม ดเกดเกเ 
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o แต่หำกมีสถำนะ “รอตรวจติดตำม” ให้ผู้ประกอบกำรกดไปปุ่ม รำยละเอียด จะพบกับหน้ำผลกำรตรวจ

ประเมินโรงงำน/แจ้งผลแก้ไข ที่จะแสดงผลกำรตรวจประเมินและข้อบกพร่องเพื่อให้ผู้ประกอบกำรแก้ไข 
o เมื่อผู้ประกอบกำรรับทรำบผลกำรตรวจประเมิน และท ำแก้ไขเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ประกอบกำรพิมพ์ตอบ

กลับเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบมำก 
o หำกเสร็จส้ินครบทั้งหมด ให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อส่งข้อมูลไปยังเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและออกจำกหน้ำน้ี 

 

 
o หำกมีกำรตรวจติดตำมเสร็จส้ินเรียบร้อย สำมำรถดูผลกำรตรวจประเมินได้ที่สถำนะกำรตรวจประเมิน 

สำมำรถกดที่ปุ่ม รำยละเอียด เพื่อดูข้อมูลกำรตรวจโรงงำนเพิ่มเติม  


