
คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แก้ไขคร้ังที่ 1   หนา้  1/10 

วันที่ 31/05/2559 

 

คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID 

เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

ส านักอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 



คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แก้ไขคร้ังที่ 1   หนา้  2/10 

วันที่ 31/05/2559 

 

ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 

 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียดโดยสรุป 

0 23 ธันวาคม 2558 จัดท าคู่มือครั้งแรก 

1 31 พฤษภาคม 2559 แก้ไขการกรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน ข้อ 1.10 จากเลข LASER 

ด้านหลังบัตรประชาชนของผู้สมัคร มาเป็นการกรอก ชื่อ-สกุลของ

ผู้สมัครและบิดา-มารดา ของผู้สมัคร 
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การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID 

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและการก าหนดรหัสผ่าน สามารถด าเนินการได้ที่ส านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [www.egov.go.th] กรณีที่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานไว้แล้ว สามารถข้าม

ขั้นตอนนี้ไปได้ และหากมีปัญหาในการสมัครเพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือ

โทร (+66) 0 2612 6000 โดยแจ้งว่ามีปัญหาในการขอ Open ID 

1 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

1.1 ไปที่ www.egov.go.th เลือก เมน ู“สร้างบัญชีชื่อใหม่” 

 

1.2 อ่านข้อตกลงการใช้บริการ แล้วกดปุ่ม “ตกลง” 
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1.3 เลือกเป็น “บุคคลธรรมดา” กรอกรายละเอียดของผู้สมัคร ทั้งนี้ อีเมล์ที่ใช้จะต้องไม่เคยใช้สมัคร

สมาชิกมาก่อน จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม “สมัครสมาชิก”  

 

1.4 หากกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความการจัดส่ง url เพ่ือยืนยันตัวตน ดังนี้ 
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1.5 ด าเนินการตรวจสอบอีเมล์ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 
5 นาที จนถึง 10 ชั่วโมง ดังนั้นหากไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ  ผู้ประกอบอาจต้องตรวจสอบอีเมล์ในกล่อง
จดหมายขยะด้วย อีเมล์ที่ได้รับจะใช้หัวข้อ “[e-Gov Thailand] อีเมล์ยืนยันตัวตน (E-Mail Verification)”  

ทั้งนี้หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน โปรดติดต่อ โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 
6000 โดยแจ้งว่ามีปัญหาในการขอ Open ID  
 

1.6 กดไปที่ลิงค์ เพ่ือยืนยันตัวตน หรือ คัดลอกลิงค์น าไปวางไว้ที่เบราว์เซอร์ 
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1.7 หากไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการเป็นเจ้าของอีเมล์  และให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ       
โดยระบบจะให้ลงชื่อเข้าใช้งานตามที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลไว้ และเมื่อเข้าสู่ระบบได้จะปรากฏหน้าจอการยืนยัน
ตัวตนให้ทันที (หากประสงค์เข้าสู่ระบบภายหลัง โปรดข้ามไปยังหัวข้อ “การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว”) 
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1.8 เลือกเมนู “ยืนยันเลข 13 หลัก” 

 

1.9  ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน เป็นตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นและไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “-”  
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1.10 ระบบจะให้กรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน เป็น ชื่อ-สกุลของผู้สมัครและบิดา-มารดา ของผู้สมัคร จากนั้น

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม “ยืนยัน” 

 

1.11 หากระบบไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 

 

1.12 เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  
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2 การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

กรณีท่ียังไม่ได้ยืนยันเลข 13 หลัก ให้เข้าสู่ระบบเพ่ือดาเนินการยืนยันเลข 13 หลัก ดังนี้ 
- ไปที่ www.egov.go.th เลือก เมน ู“เข้าสู่ระบบ”  

 

 

 

- หลังลงชื่อเข้าใช้งาน หากระบบนากลับมายังหน้าเริ่มต้น ให้กดปุ่ม “ผู้ใช้” เพ่ือเข้าสู่เมนูบัญชีผู้ใช้ 



คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แก้ไขคร้ังที่ 1   หนา้  

10/10 

วันที่ 31/05/2559 
 

 

 
 

- กดเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” เพ่ือดาเนินการยืนยันเลข 13 หลัก หรือแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ เช่น e-mail 

 

- หากประสงค์ยืนยันเลข 13 หลัก ให้ดาเนินการตั้งแต่ข้อ 1.8 จนเสร็จสิ้นกระบวนงาน 


