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โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่  
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf 
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ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียดโดยสรุป 

0 5 สิงหาคม 2560 จัดท าคู่มือครั้งแรก 

1 16 ตุลาคม 2560 แก้ไข -ข้อมูลช่องทางการช าระเงินส าหรับค าขอที่ยื่นผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์,  
เพิ่ม - วิธีการตั้งค่า Mozilla Firefox กรณีที่ระบบไม่แสดงใบสั่งช าระ  

2 14 ธันวาคม 2560 แก้ไข – ชื่อคู่มือ ,ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน ,  
เพิ่ม – กรณีช าระเงินแล้วแต่สถานะค าขอในระบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่เปลี่ยน, ภาคผนวก 2 ประกาศใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 

3 4 พฤศจิกายน 2563 แก้ไข –รปูภาพหน้าระบบให้เป็นปัจจุบัน ,ช่องทางการช าระเงิน 
เพิ่ม – การพิมพ์ใบสั่งช าระซ้ าอีกครั้ง และการยกเลิกใบสั่งช าระ , การตั้งค่า
เพ่ือแก้ไขปัญหาออกใบสั่งช าระไม่ได้ (Google chrome) 

 

สารบัญ 
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ภาพรวมการใช้งานการย่ืนค าขอผ่านระบบ e-submission ผลติภณัฑ์อาหาร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OPEN ID 
 

เวปไซต์ : ส านักงานรัฐบาลดิจิทลั (สพร.) 
https://www.egov.go.th 

 

แจ้งขอสิทธิการใช้งานระบบ 
ยื่นหนังสือมอบอ านาจและหลักฐานประกอบ 

ส่วนกลาง : ติดต่อ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 
 

ติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน 

 

เข้าเว็บไซด์ http://privus.fda.moph.go.th เพ่ือยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ อย. โดยใช้ 
Username และ Password ที่ได้จากการสมัคร OPEN ID เพ่ือเข้าระบบ  

 

เลือกบริษัท >> เลือกระบบอาหาร >> เลือกระบบงานที่ต้องการยื่นค าขอ และ ดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเพ่ือ
กรอกข้อมูล 

 

อัพโหลดไฟล์ค าขอและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต >> กดยืนยันเพ่ือยื่นค าขอ 
 

“ออกใบสั่งช าระ” และ “ช าระเงิน” ค่าพิจารณาค าขอ 
(ค ำขอจะเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำทันที หรือหลังจำก จนท.กำรเงิน ตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงิน (1-2 วัน ท ำกำร) 

 

อนุมัติ 

พิมพ์หลักฐานการอนุญาตผ่านระบบ หรือ 
ติดต่อรับที่ OSSC (เฉพาะหนังสือรับรอง.) 

 

คืนค าขอ/ไม่อนุมัติ 

ยื่นค าขอใหม่ 
 

“ออกใบสั่งช าระ”และ “ช าระเงิน”  
ค่าใบอนุญาต (เฉพำะกรณีที่มีคำ่ธรรมเนียม) 

 

เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะค าขอผ่านระบบ e-Submission 
 

https://www.egov.go.th/
http://privus.fda.moph.go.th/
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เงื่อนไขการออกใบสั่งช าระ : กรณีที่ท่านยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบสั่งช าระจะต้องออกจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านยื่นค าขอเท่านั้น 

 หากท่านออกใบสั่งช าระผ่านช่องทางอ่ืน เช่น ระบบจ่ายเงินพิเศษ(ม.44)  ที ่OSSC (One Stop Service 
Center) จะไม่สามารถผูกกับค าขอที่ท่านยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

การสร้างใบสั่งช าระค าขอผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑอ์าหาร 
  

1. เมื่อท่านด าเนินการอัพโหลดค าขอและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตแล้วเสร็จ สถานะค าขอ จะขึ้นว่า       
“รอผู้ประกอบกำรช ำระเงิน” หรือ “รอช ำระเงินค่ำใบค ำขอ” ดังนี้   

1.1 หน้า ระบบ e-submission การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

 
1.2 หน้าระบบ e-submission การขออนุญาตโฆษณาอาหาร  
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2. กด “ออกใบสั่งช าระ” หรือ “รอช ำระเงินค่ำใบค ำขอ” เพ่ือท าใบสั่งช าระ 

2.1 หน้า ระบบ e-submission การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

 

 

2.2 หน้าระบบ e-submission การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 
 

 

 

 

 



คู่มือการออกใบสั่งช าระและการรบัใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

: กรณียื่นค ำขอผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission) 

แกไ้ขครัง้ที่ 3 : 4 พฤศจิกายน 2563 

หน้า  4 / 23 

 

3. .จะปรากฏหน้าระบบออกใบสั่งช าระ โดยระบบจะแสดงรายการค าขอที่ท่านได้ท าการยื่นไว้ทั้งหมด 

 

4. สร้างใบสั่งช าระ โดยเลือกรายการค าขอที่ต้องการ (หมายเลข 1) สำมำรถเลือกรำยกำรที่ต้องกำรช ำระได้มำกกว่ำ 

1 รำยกำรแต่ไม่เกิน 10 รำยกำร ต่อใบสั่งช ำระ  เมื่อเลือกรายการครบแล้ว กด “ออกใบสั่งช าระ” (หมายเลข 2) 
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5. ระบบแสดงเลขใบสั่งช าระ >> กด “ตกลง” 

 

6. ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (หมายเลข 1) > กดพิมพ์ใบสั่งช าระ (หมายเลข 2) 
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7. ระบบจะแสดงใบสั่งช าระ > กดดาวน์โหลดใบสั่งช าระ (หมายเลข1) หรือ กดพิมพ์ใบสั่งช าระ (หมายเลข 2) 
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การช าระเงินค่าค าขอ 
ช่องทางการช าระเงินส าหรับค าขอที่ยื่นผ่านระบบ e-submission อาหาร สามารถช าระเงินตามช่องทาง ดังรูป 

 

เมื่อท่านช าระเงินผ่านช่องทางที่ก าหนด ระบบจะท าการยืนยันค าขอของท่านหลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้วทันที 

โดยท่านจะต้องเก็บรักษาเอกสารการรับเงิน หรือ รูปสลิปการช าระเงินจากโมบายแบงค์กิ้งไว้เป็นหลักฐานการช าระเงิน 
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การพิมพ์ใบสั่งช าระซ้ าอีกครั้ง และ การยกเลกิใบสั่งช าระ 
 เมื่อการสร้างใบสั่งช าระไปแล้ว รายการค าขอที่อยู่ในหน้าใบสั่งช าระจะหายไป โดยผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบสั่ง

ช าระท่ีเคยสร้างไว้ได้อีกครั้ง และยังสามารถยกเลิกใบสั่งช าระท่ีเคยสร้างไว้ได้ โดยด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. กดเมนู “ออกใบสั่งช าระ” 

 

2. กดปุ่ม “รายการใชสั่งช าระ/ใบเสร็จย้อนหลัง” 
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3. ระบบจะแสดงใบสั่งช าระทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งช าระ”(หมายเลข 1) กรณีต้องการพิมพ์ใบสั่งช าระซ้ า 

หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” (หมายเลข 2) กรณีต้องการยกเลิกใบสั่งช าระ 

 

NOTE : การยกเลิกใบสั่งช าระ(สถานะใบสั่งช าระเป็น “ยังไม่ช าระเงิน”) รายการค าขอที่ถูกสร้างในใบสั่งช าระนั้นจะ
กลับไปแสดงในหน้าแรกของเมนูออกใบสั่งช าระ 
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การรับใบเสร็จรับเงินอเิล็กทรอนิกส ์
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ภายใน 1-2 วันท าการ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทีล่งทะเบียนไว้กับ OPEN ID หรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-submission ได้ ดังนี้ 

 

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามภาคผนวก 2 
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กรณีช าระเงินแล้วแต่สถานะค าขอในระบบ e-submission ไม่เปลี่ยน 
 เมื่อผู้ประกอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะค าขอจะเปลี่ยนจาก “รอช าระเงิน” เป็นสถานะในขั้นตอนถัดไป

ทันที กรณีที่ช ำระเงินแล้วแต่สถำนะค ำขอยังไม่เปลี่ยน เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรทวนสอบข้อมูล และอัพเดทสถำนะค ำขอ

ภำยใน 1-2 วันท ำกำร พร้อมกับได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ดูวิธีการรับใบเสร็จฯ ที่หัวข้อ กำรรับใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์) 

หากได้รับใบเสรจ็รับเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วแตส่ถานะค าขอยังเป็น “รอช าระเงิน” สามารถติดต่อแจ้งปัญหาหาดังกล่าวได้ทาง 

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เบอร์โทร 02-590-7064 หรือ e-mail hellofda@fda.moph.go.th 

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ 

1. หลักฐานการช าระเงิน เช่น เอกสารการรับเงิน หรือ รูปสลิปการช าระเงินจากโมบายแบงค์กิ้ง 

 

2. ไฟล์ใบสั่งช าระ หรือ เลข Reference ในใบสั่งช าระ  
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กรณทีี่ไม่ได้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 กรณีท่ีท่านช าระเงินค่าค าขอเรียบร้อยแล้ว หำกเกิน 2 วันท ำกำรขึ้นไป ระบบไม่มีการส่งใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไปทาง e-mail ที่ท่านสมัคร OPEN ID ไว้ หรือ ตรวจสอบช่องทางการพิมพ์สั่งช าระผ่านระบบ E-submission 

อาหาร --> กด “ดูใบเสร็จ” ในรายการใบสั่งช าระที่ต้องการ หากระบบยังคงแสดงข้อความ “รอการอนุมัติใบเสร็จจากฝ่าย

การเงิน” ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำฝ่ำยกำรเงิน อย. ที ่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-7137 แจ้งปัญหำ เรื่อง      ”ช ำระเงินผ่ำน

ธนำคำร (ม.44) แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จฯ” โดยแจ้ง ข้อมูลดังนี้ 

1. เลข Reference No (Ref 2) 
2. จ ำนวนเงินที่ช ำระ 
3. วันและเวลำที่ข ำระเงิน  

เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตรวจสอบรำยกำรช ำระเงินต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 : ตัวอย่างใบสั่งช าระ (กรณียื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
ท่านสามารถ สั่งพิมพ์ หรือ save ใบสั่งช าระได้  โดยใบสั่งช าระจะประกอบด้วย เอกสาร 2 แผ่น ได้แก่ 
1. ใบสั่งช ำระ เพ่ือใช้ในการช าระเงิน จะแสดงราคารวมที่ท่านต้องช าระ ( ใบสั่งช าระจะระบุวันที่ต้องช าระ  หากเกินกว่าที่

ก าหนด จะไม่สามารถใช้ใบสั่งช าระในการช าระเงินได้  ) 
ใบสั่งช าระแผ่นที่ 1 

 

 
 
หมายเลข 1 เลข Referent ของใบสั่งช าระ 
 
 
หมายเลข 2 เลขท่ีสั่งช าระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลข 3 ธนาคารที่สามารถช าระบิลได ้
หมายเลข 4 คิวอาร์โค้ดส าหรับสแกนจ่ายเงิน 
หมายเลข 5 บาร์โคด้ส าหรับสแกนจ่ายเงิน 
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2. เอกสำรแนบท้ำยใบสั่งช ำระ จะแสดงรายการค าขอในใบสั่งช าระท้ังหมด  
ใบสั่งช าระแผ่นที่ 2 

 

 
 
 
 
 

 
 
หมายเลข 1 รหัสด าเนินการของ
ค าขอ 

 

โปรดตรวจสอบรหัสด าเนินการในใบสั่งช าระ (หมายเลข 1) ให้ตรงกับรหัสด าเนินการค าขอที่ต้องการช าระเงิน โดยสามารถ
เปรียบเทียบiหัสด าเนินการค าขอหน้าระบบได้ ดังรูป 
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ภาคผนวก 2 : ประกาศส านกังานฯ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนกิส์ 
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ภาคผนวก 3 : การตั้งค่าเพ่ือแก้ไขปัญหาออกใบสั่งช าระไม่ได ้
 กรณีผู้เข้าใช้งานระบบกดออกใบสั่งช าระแล้ว ระบบไม่แสดงหน้าพิมพ์ใบสั่งช าระ จะต้องท าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ดังนี้ 

 

การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ Google Chrome 

กรณีใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการใช้งานระบบ e-submission หากเบราว์เซอร์ไม่ได้ท าการตั้งค่าอนุญาตให้
ใช้งาน Popup แถบที่อยู่ (URL) จะแสดงเครื่องหมายบล็อกป๊อปอัป  (หมายเลข 1) 

 

กดสัญลักษณ์  (หมายเลข 1)  > เลือกหัวข้อ “อนุญาตป๊อปอัปและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจาก 
http://platba.fda.moph.go.th/ เสมอ” (หมายเลข 2) > กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” เพ่ือยืนยันการตั้งค่า 

NOTE : ท าการรีเฟรชหน้าจอ (กด F5) หรือ เริ่มการใช้งานเบราว์เซอร์ใหม่ หลังจากเปลี่ยนแปลงการตังค่าต่างๆเรียบร้อย
แล้วทุกครั้ง เพ่ือให้เบราว์เซอร์ท างานตามการตั้งค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 หากท าตามขั้นตอนขั้นต้นแล้วยังไม่สามารถออกใบสั่งช าระได้ให้ท าการตั้งค่าระบบตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

เปิด Chrome ด้านขวาบน ให้คลิกสัญลักษณ์ (หมายเลข 1) จากนั้นเลือกเมนู “การตั้งค่า” (หมายเลข 2) 

 

เลือกเมนู “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” (หมายเลข 3) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือก “การตั้งค่าเว็บไซต์” 
(หมายเลข 4)  
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เลือกเมน ู“ป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง” (หมายเลข 5) 

 

กดปุ่มสวิตต์เปิด-ปิด (หมายเลข6) ให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้า เพ่ือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอนุญาต  
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การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox 

กรณีใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการใช้งานระบบ e-submission หากเบราว์เซอร์ไม่ได้ท าการตั้งค่าอนุญาตให้

ใช้งาน Popup Firefox จะแสดงแถบข้อมูล (หมายเลข 1) พร้อมกับไอคอน  ในแถบที่อยู่ (URL) 

 

 กดปุ่ม “ตัวเลือก” หรือ “(Options)” (หมายเลข 2) > เลือก “ยอมแสดง/ปิดกั้น หน้าต่างป็อปอัพส าหรับไซต์นี้” 

หรือ “Allow pop-ups for platba.fda.moph.go.th” 

 

NOTE : ท าการรีเฟรชหน้าจอ (กด F5) หรือ เริ่มการใช้งานเบราว์เซอร์ใหม่ หลังจากเปลี่ยนแปลงการตังค่าต่างๆเรียบร้อย

แล้วทุกครั้ง เพ่ือให้เบราว์เซอร์ท างานตามการตั้งค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หากท าตามขั้นตอนขั้นต้นแล้วยังไม่สามารถออกใบสั่งช าระได้ให้ท าการตั้งค่าระบบตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

เปิด Firefox ด้านขวาบน ให้คลิกสัญลักษณ์  (หมายเลข 1) จากนั้นเลือกเมนู “การตั้งค่า(Options)”      (หมายเลข 2)  

 

พิมพ์ค าว่า “Pop-up” ลงในช่องค้นหา (หมายเลข 3) จากนั้นน าเครื่องหมายถูก ออกจากหัวข้อ “Block pop-up 

windows”  



ggh gh h  


