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คําถาม-คําตอบ เร่ือง ระบบ E-submission อาหาร 
 

ส�วนท่ี 1 การสรางบัญชีผูใชงาน OPEN ID และการขอใชสิทธิ์เขาระบบ E-submission 

คําถาม คําตอบ 

1.  ทําอย	างไรถึงจะสามารถ
เข�าใช�งานในระบบ E-
Submission ได� ? 

การเข�าใช�งานระบบ E-submission ต�องดําเนินการ 2 ข�อ (** สามารถทําข�อใด
ก	อนก็ได� **) 
ข�อ 1. สร�างบัญชีผู�ใช�งานระบบ Open ID ผ	านระบบของสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส: (องค:การมหาชน) (สรอ.) www.egov.go.th (หากมีปCญหา
ในการสมัครเพ่ือสร�างบัญชีผู�ใช�งาน โปรดติดต	อ contact@ega.or.th หรือ
โทร   0 2612 6000 

ข�อ 2. ยื่นหนังสือมอบอํานาจและหลักฐานประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เข�าใช�ระบบอาหาร 
(ยื่นแค	ครั้งเดียว จนกว	าหนังสือมอบอํานาจจะหมดอายุ) 

− กรณีสถานท่ีท่ีได�รับอนุญาตอยู	ต	างจังหวัดให�ติดต	อ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) จังหวัดนั้นๆ 

− หากท่ีตั้งอยู	 กทม. ให�ติดต	อท่ี ห�อง 325 ชั้น 3 ตึก อย. โทร. 0-2590 –
7090 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห�อง 
325 โทร. 0-2590 –7090  

โดยต�องยื่นหลักฐานการได�รับมอบอํานาจในการยื่นคําขออนุญาตด�านอาหาร 
ได�แก	 
1). หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป[ 30 บาท (30บาท/ผู�รับมอบอํานาจ) 

� กรณีผู�มอบอํานาจเป]นนิติบุคคล ผู�มอบอํานาจต�องครบถ�วนตาม
หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล เช	น กรรมการสองคนลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท เป]นต�น และต�องแนบหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม	เกิน 6 เดือน หรือ ใบ
ทะเบียนพาณิชย: มาด�วย 

� ถ	ายเอกสารหนังสือมอบอํานาจ (ท่ีติดอากรแสตมป[แล�ว 1 ฉบับ) 
2). สําเนาหน�าบัตรประชาชนท่ียังไม	หมดอายุ และอ	านได�อย	างชัดเจน ของ 

� ผู�มอบอํานาจ หรือ กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได� 

� ผู�รับมอบอํานาจ (ผู�ยื่นคําขอ) 
(หลังจากยื่นหนังสือมอบอํานาจเจ�าหน�าท่ีจะเป̀ดสิทธิ์ให�ใช�ระบบอาหารเพ่ือยื่นคํา
ขอตามท่ีได�รับมอบอํานาจไว�ตามระยะเวลาท่ีระบุในหนังสือมอบอํานาจ แต	ไม	เกิน 
1 ปa) 

2.  หากพบปCญหาในการ
สมัคร Open ID ต�อง
ติดต	อกับหน	วยงานใด? 

ติดต	อสอบถามสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส: (องค:การมหาชน) (สรอ.) ผ	านทาง 
contact@ega.or.th หรือ โทรศัพท: (+66) 0 2612 6000  ได�โดยตรง (ไม	ต�อง
ติดต	อผ	าน อย. หรือ สสจ.) 
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3.  สําหรับผู�ประกอบการท่ีมี 
Open ID ของ สรอ. แล�ว 
เช	น เคยใช�ในการขอ LPI 
กับสํานักด	านอาหารและ
ยา จะต�องสมัคร Open 
ID เพ่ือเข�าใช�ระบบ E-
submission อาหาร อีก
หรือไม	? 

Open ID ท่ีได�จาก สรอ. จะสามารถใช�กับระบบสารสนเทศทุกระบบของ อย. ได�
เลยโดยไม	ต�องขอใหม	 เพียงแต	ต�องยื่นหนังสือมอบอํานาจการยื่นคําขอด�านอาหาร 
เพ่ือขอเป̀ดสิทธิ์เข�าใช�งานระบบอาหาร โดยใช�หลักฐานตามคําตอบข�อ 2 
 

4.  สถานท่ีผลิต 1 แห	ง 
สามารถขอ Open ID ได�
ก่ีรหัส? 

Open ID เป]นสิทธิ์ส	วนบุคคล ตามเลขบัตรประชาชน มิใช	หน	วยงาน ดังนั้นไม	มี
การจํากัดจํานวนรหัสต	อสถานท่ีผลิต ข้ึนอยู	กับสถานท่ีผลิตนั้นๆว	าจะมอบอํานาจ
ให�ผู�มายื่นคําขอก่ีคน (ควรใช� e-mail ส	วนตัว ตอนสมัคร Open ID เนื่องจาก
จะต�องยืนยันตัวบุคคลผ	านทาง e-mail ด�วย)  

5.  Login เข�าระบบ e 
submission ด�วย Open 
ID ท่ีสมัครกับทาง สรอ. 
แล�ว แต	ระบบแจ�งว	า ไม	มี
ข�อมูลการมอบอํานาจ 
ต�องดําเนินการอย	างไร 

ต�องยื่นหนังสือมอบอํานาจและหลักฐานประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เข�าใช�ระบบอาหาร
ก	อน 
 

6.  กรณีเป]นเจ�าของกิจการ
หรือผู�มีอํานาจลงนาม 
และสร�างบัญชี Open ID 
แล�ว สามารถเข�าใช�ระบบ 
e submission ได�เลย
หรือไม	 ? 

ต�องเตรียมเอกสารหลักฐาน เช	น บัตรประชาขน ท่ีแสดงว	าท	านเป]นผู�มีอํานาจจริง 
มาแจ�งขอใช�สิทธิ์กับเจ�าหน�าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ อย. ก	อน 

7.  ต�องการเปลี่ยนแปลง

ข�อมูลของผู�ยื่น เช	น e 

mail เพ่ือใช�ติดต	อ ต�อง

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงท่ี

ใด ? 

สามารถ login เข�าไปแก�ไขในระบบ ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Open ID 
Service) ของ สรอ. ได�โดยตรง 
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ส�วนท่ี 2 การย่ืนคําขออนุญาตผลิตภัณฑ;อาหาร ตามแบบ สบ.7 

คําถาม คําตอบ 

1.  อาหารชนิดใดต�องยื่นแบบ 
สบ.7 และยื่นท่ีหน	วยงาน
ใด 

 
 

อาหารท่ีเดิมต�องยื่นแบบ สบ.5 กรณีท่ีไม	ต�องแจ�งสูตร ต้ังแต	 1 ก.ค.2559 เป]นต�น
ไป ต�องเปลี่ยนมาเป]นแบบ สบ.7 ยื่นผ	านระบบ Auto E-submission ทาง
อินเทอร:เน็ต โดยไม	ต�องเสียเวลาเดินทางมาท่ี สสจ. หรือ อย.  ได�แก	 

• อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ท่ีนอกเหนือจาก รอยัลเยลลีและ
ผลิตภัณฑ:รอยัลเยลลี ผลิตภัณฑ:เสริมอาหาร เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีป`ด
สนิท อาหารในภาชนะบรรจุท่ีป̀ดสนิท นมโค  นมเปรี้ยว ไอศกรีม นมปรุงแต	ง 
ผลิตภัณฑ:ของนม กาแฟผสมหรือกาแฟปรุงสําเร็จผสม เครื่องด่ืมเกลือแร	  

• อาหารท่ีตองมีฉลาก 

• อาหารท่ัวไป 
2.  ระบบ E-submission กับ

ระบบ Auto              
E-submission เหมือน
หรือต	างกันอย	างไร? 

− ระบบ E-Submission คือระบบท่ี อย. สร�างข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก	
ผู�ประกอบการในการยื่นคําขอทางอินเทอร:เน็ต โดยไม	ต�องเสียเวลาเดินทางมา
ยื่นท่ีหน	วยงานรับคําขอ แต	ยังมีข้ันตอนให�เจ�าหน�าท่ีพิจารณาคําขอและ
หลักฐานว	าเพียงพอจะอนุญาตหรือไม	อนุญาต เหมือนระบบปกติ  

− ส	วนระบบ Auto E-submission จะต	างจาก E-submission คือ ระบบจะ
อนุญาตทันทีหลังจากท่ีผู�ประกอบการแจ�งรายละเอียดและรับรองการปฏิบัติ
ตามข�อกําหนดของกฎหมายอาหารทางอินเทอร:เน็ต (ไม	มีข้ันตอนการ
พิจารณาของเจ�าหน�าท่ี) โดยมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติเบ้ืองต�นว	ากรอก
ข�อมูลครบถ�วนหรือไม	 ส	วนการนําเข�าข�อมูลเป]นเท็จหรือไม	เป]นความ
รับผิดชอบของผู�ประกอบการ ซ่ึงหากตรวจพบในภายหลังจะดําเนินการทาง
กฎหมายและยกเลิกเลขสารบบดังกล	าว เพ่ือให�การพิจารณาอนุญาตรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน ตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุ	งอํานวยความสะดวกให�แก	ประชาชน 
รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ ส	งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

3.  หลังจากวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2559 หากผู�ประกอบการ
เป̀ดสิทธิ์เข�าใช�ระบบ
อาหารได�แล�ว แต	เข�าไปใน
ระบบแล�วไม	พบ ข�อมูล
สถานท่ีผลิตหรือนําเข�า
ของตน จะต�องทํา
อย	างไร? 

 
 
 

− ในเบ้ืองต�นให�ตรวจสอบด�วยตนเองก	อนว	ามีการนําเข�าข�อมูลการอนุญาตท่ี
ผ	านมาแล�วหรือยัง โดยไปท่ีเว็บไซต:สํานักอาหาร เลือกหัวข�อ การสืบค�น
ข�อมูล/สาระน	ารู� หัวข�อย	อย สืบค�นผลิตภัณฑ:ท่ีได�รับอนุญาต เลือกอาหาร 
พิมพ:เลขสารบบอหารท่ีเคยได�รับ หากไม	ปรากฏข�อมูลให�ติดต	อกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให�นําเข�าข�อมูลการอนุญาตท่ีผ	านมาสู	ระบบต	อไป 

− กรณีสถานท่ีต้ังอยู	 กทม. ให�ติดต	อกลุ	มกํากับดูแลก	อนออกสู	ตลาด โทร.
025907011 หรือ pre_fda@fda.moph.go.th 
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4.  กรณีพบข�อมูลท่ีติดมากับ
ไฟล:คําขอ ไม	เป]นปCจจุบัน
หรือไม	ตรงกับท่ีอยู	ใน
ใบอนุญาต เช	น สถานท่ีต้ัง 
เบอร:โทรศัพท: ฯลฯ 
จะต�องแก�ไขอย	างไร 

ติดต	อโดยตรงกับหน	วยงานท่ีทําหน�าท่ีออกใบอนุญาต ได�แก	 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต�อง และแจ�งโปรแกรมเมอร: (ศูนย:ข�อมูลและสารสนเทศ อย.) 
แก�ไขให�ถูกต�องก	อนยื่นคําขอ โดยใช�แบบฟอร:ม ศ.1 

5.  ไฟล:คําขอท่ีดาวโหลดไป 
สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล:คํา
ขอเพ่ือให�จําง	ายได�หรือไม	 

สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล:ได� 

6.  กรณีท่ีต�องการยื่นอาหาร
ประเภทเดิม ผู�ยื่นคนเดิม 
สถานท่ีเดิม จะสามารถใช�
ไฟล:ท่ีดาวน:โหลดมาแล�ว 
เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ:มายื่น
ขอผลิตภัณฑ:อีกได�หรือไม	 

กรณีอาหารประเภทเดิม ผู�ยื่น และสถานท่ีผลิตเดิม สามารถใช�ไฟล:ดังกล	าว
เปลี่ยนแปลงข�อมูลของผลิตภัณฑ:ใหม	แล�วนํามายื่นได� จนกว	าจะมีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร:ม จะไม	สามารถใช�ไฟล:เดิมได�ต�องดาวน:โหลดไฟล:ใหม	 

7.  สามารถยื่นได�ครั้งละก่ี
รายการ/คําขอ 

สามารถยื่นได�ครั้งละ 1 ผลิตภัณฑ: (1 คําขอ/1 เลขสารบบ) โดยไม	จํากัดจํานวนคํา
ขอ  

8.  ไม	สามารถ upload ไฟล:
คําขอ เข�าระบบได� ควร
ทําอย	างไร? 

ในเบ้ืองต�นขอให�ตรวจสอบก	อนว	า ไฟล:คําขอท่ี upload นั้น กรอกข�อมูลครบถ�วน
หรือไม	, ประเภทอาหารท่ีต�องการยื่นตรงกับช	องทาง upload หรือไม	, เอกสาร
แนบครบถ�วนหรือไม	  
สาเหตุหลักๆ ท่ีพบมี ดังนี้ 

1. เกิดจากการกรอกข�อมูลท่ีสําคัญไม	ครบถ�วน กรณีนี้ระบบจะมี pop up 
ข�อความแจ�งเตือนให�ทราบ 

2. อัพโหลดไฟล:ไม	ตรงกับประเภทอาหารท่ีดาวโหลด 
3. เกิดจากการพยายามดัดแปลงไฟล:คําขอ เช	น การ save as ให�อยู	ในรูปแบบอ่ืน

, การ Edit Form หรือการใช�ไฟล:ท่ีสร�างข้ึนโดยไม	ได�ดาวน:โหลดจากระบบ  
9.  กรณีการขออนุญาตนําเข�า 

เม่ือกรอกข�อมูลใบ 
certificate พร�อมกับ อัพ
โหลดข�อมูลแล�ว ต�องรอ
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต�องของข�อมูลหรือไม	? 

 
 

เม่ืออัพโหลดไฟล:ข�อมูลของใบ cer. พร�อมกับแนบไฟล:ใบ certificate เข�าระบบ
แล�ว ระบบจะออกเลข Ref cer ให�ทันที ท	านต�องตรวจสอบความถูกต�องของใบ 
certificate ให�เป]นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เพราะระบบอนุมัติอัตโนมัติไม	มี
เจ�าหน�าท่ีพิจารณา มิฉะนั้นอาจจะเป]นปCญหาในการนําเข�า ณ ด	าน 
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10. เม่ือยืนยันยื่นคําขอเข�า
ระบบแล�ว จะสามารถ
แก�ไขหรือยื่นข�อมูล
เพ่ิมเติมได�หรือไม	? 

− กรณีคําขอ สบ.7 เป]นระบบ Auto E-submission เม่ือ upload และยืนยัน
การยื่นคําขอแล�ว ระบบจะออกเลขสารบบให�ถือว	าได�รับอนุญาตแล�ว หากมี
แก�ไขต�องยื่นแบบแก�ไข สบ.6 

− แต	ถ�าเป]นกรณีคําขอประเภทอ่ืนท่ียังเป]นระบบ E-submission เม่ือระบบ
รับคําขอแล�วจะไม	สามารถแก�ไขหรือยื่นข�อมูลใดๆเพ่ิมเติมได� แต	สามารถ
ยกเลิกคําขอนั้นๆได� โดยระบบจะยังเก็บข�อมูลการยื่นนั้นๆไว� เพ่ือใช�เป]นข�อมูล  

11. ต�องแนบหลักฐานสําเนา
ใบอนุญาตในระบบ e-
submission หรือ Auto 
e-submission ด�วย
หรือไม	 

ไม	จําเป]นต�องแนบใบอนุญาต เนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบสถานะ และเรียก
ข�อมูลใบอนุญาต ประเภทอาหารท่ีได�รับอนุญาตได� 

12. จํากัดขนาดของไฟล:แนบ
หรือไม	 ควรมีขนาดเท	าไร  

มีการจํากัดขนาดของไฟล:ไว� ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมไม	ใหญ	จนเกินไปสามารถอ	าน
ได�ชัดเจน กรณีทําการสแกน เช	น ใบ certificate ควรต้ังค	าขนาดสแกนไว�เท	ากับ
กระดาษ A4 ความละเอียด 96 ถึง 150 dpi ก็เพียงพอ และบันทึกในรูปแบบบีบ
อัด เช	น .jpg เป]นต�น 

13. กรณีท่ีผู�มีอํานาจของ
บริษัทได�มอบอํานาจให�
พนักงาน 2 คน เป]นผู�มี
อํานาจในการยื่นผ	าน
ระบบ  

- ผู�มีอํานาจสามารถเห็น
สถานะคําขอของ
พนักงานท้ัง 2 คน ได�
ท้ังหมดหรือไม	 

- พนักงาน ท้ัง 2 คนของ
บริษัท จะเห็นเฉพาะคํา
ขอท่ีตนเองยื่น หรือจะ
เห็นคําขออ่ืนท่ีผู�อ่ืนยื่นใน
นามบริษัทท้ังหมด 

ขณะนี้หากมีสิทธิ์เข�าระบบจะสามารถเห็นคําขอและสืบค�นผลิตภัณฑ:ตามท่ีได�รับ
มอบอํานาจท้ังหมด 
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ส�วนท่ี 3 Application และการติดตั้งโปรแกรมท่ีจําเป1น 
คําถาม คําตอบ 

1.  การยื่นคําขอทาง e- 

Submission สามารถยื่น
ทาง Smart Phone ได#
หรือไม% ? 

− ยังไม%เป*ดบริการให#ยื่นทาง Smart Phone สามารถยื่นได#ทาง PC, Note 
Book หรือ Tablet PC ท่ีลงระบบปฏิบัติการ Windows เท%านั้น (ควรเป@น 
Window 7 ข้ึนไป) 

2.  โปรแกรมท่ีจําเป]นต�องใช�
ในการยื่นคําขอมีอะไรบ�าง 

มี 2 โปรแกรม ได�แก	 
1. เบราว:เซอร: Mozilla Firefox สามารถดาว:นโหลดได� ท่ีนี่  
2. Adobe Acrobat Reader DC (ไม	สามารถติดบน Window XP) และเพ่ือ

การแสดงผลท่ีสมบูรณ:ควรเลือกลง Font ท่ีรองรับภาษาไทย หรือ
ดาว:นโหลด Font ไปติดต้ังเพ่ิมเติมดังนี้ 

- FontPack ดาวน:โหลด ท่ีนี่ / Font TH-Sara bun ดาวน:โหลด ท่ีนี่ 
3.  ไม	สามารถติดต้ังโปรแกรม 

Acrobat Reader DC ลง
ระบบปฏิบัติการ 
Windows ได� 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System :OS) การของเครื่องคอมพิวเตอร: ไม	
รองรับ ต�องใช�ระบบปฏิบัติการท่ีสูงกว	า Window XP ข้ึนไป 

4.  สามารถใช�เบราว:เซอร:อ่ืน 
เช	น Internet Explore . 
Google Chrome หรือ 
Apple Safari 
(เบราว:เซอร:สําหรับเครื่อง 
Mac) กับระบบ e 
Submission ได�หรือไม	? 

สามารถใช�ได�แต	แสดงผลไฟล: pdf ไม	สมบูรณ: เบราว:เซอร:ท่ีรองรับแสดงผลได�ดี
ท่ีสุดสําหรับระบบ e-submission ได�แก	 Mozilla Firefox  
คู	มือการต้ังค	า Firefox : สามารถดาว:นโหลดได� ท่ีนี่ 
 
 

5.  เบราว:เซอร: แสดงผลไม	
แสดงผลไฟล: pdf ดังภาพ 

 
 

สาเหตุ : ไม	ได�ใช�เบราว:เซอร: Mozilla Firefox ในการทํางาน หรือยังไม	ได�ตั้งค	า 
Firefox ให�แสดงผล pdf สามารถแก�ไขได�โดย 
1. ใช� เบราว:เซอร: Mozilla Firefox และต้ังค	าการแสดงผลตามคู	มือการต้ังค	า 

Firefox หรือ 
2. Click ท่ี คําสั่ง “เป̀ดจาก Acrobat Reader” ระบบจะทําการเป̀ดไฟล: pdf 

โดยตรงจากเครื่องของท	าน ดังภาพ 
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คําถาม คําตอบ 

6.  ไม	พบ plugin Acrobat 
ในเบราว:เซอร: Mozilla 
Firefox  (สําหรับต้ังค	า
การแสดงผล) 

สาเหตุ : เกิดจากลําดับในการติดต้ังโปรแกรมไม	ถูกต�อง เช	น ติดต้ัง Acrobat 
Reader ก	อนติดต้ัง Mozilla Firefox  
 
ลําดับท่ีถูกต�องในการติดต้ังโปรแกรม คือ 

1) ติดต้ัง เบราว:เซอร:Mozilla Firefox 
2) ติดต้ังโปรแกรม Acrobat Reader version 10 ข้ึนไป (หากสามารถ

ติดต้ังได�แนะนําให�ติดต้ัง Acrobat Reader DC) 
3) ติดต้ัง Font TH-Sara bun และ FontPack 

7.  ไฟล:คําขอ pdf หรือ  ไฟล:
คําขอท่ีได�รับการอนุมัติ 
แสดงตัวอักษรไม	สมบูรณ: 
ขนาดเล็กใหญ	ไม	เท	ากัน 
อักขระตกหล	น พิมพ:
ออกมาไม	พอดี
หน�ากระดาษ เกิดจาก
อะไร จะแก�ไขอย	างไร 

1.  เกิดจากการเป̀ดไฟล: pdf ด�วยโปรแกรมอ่ืนท่ีไม	ใช	 Adobe เช	น Foxit 
Reader, PDF Architect เป]นต�น ต�องใช� Acrobat Reader version 10 ข้ึน
ไป หรือ Acrobat Reader DC 

2.  กรณีท่ีเป̀ดด�วย Acrobat Reader แล�วยังคงพบตัวอักษรตกหล	นหรือขนาดไม	
สมํ่าเสมอ เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร:ยังไม	ได�ติดต้ังฟอนต:(Font) TH-Sara 
bun ดาว:นโหลด Font ไปติดต้ังเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- FontPack ดาวน:โหลด ท่ีนี่  
- Font TH-Sara bun ดาวน:โหลด ท่ีนี่ 

 


