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ประชาสัมพันธระบบจองคิวดานอาหาร Version 2.0
ฉบับที่ 1/2559

สํานักอาหาร ไดปรับปรุงระบบนัดหมายลวงหนาทางอินเทอรเน็ตเพ่ือยื่นคําขออนุญาตดานอาหาร จาก
version 1.1 เปน version 2.0 เพ่ือแกปญหาและจุดออนตางๆในระบบเดิม ไดแก

 เพ่ิมระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ของผูประกอบการ โดยเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแลว (สรอ.) เนื่องจากระบบเดิมพบการแจงขอมูลเท็จและการกลั่นแกลงกันเอง
ของผูประกอบการ

 เชื่อมโยงกับระบบมอบอํานาจของ อย. โดยผูยื่นคําขอตองมีอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจอยางถูกตอง
โดยยื่นเอกสารมอบอํานาจท่ีสํานักอาหาร เพ่ือเปดสิทธิ์เขาใชระบบจองคิว เชนเดียวกับการยื่นคําขอ e-
submission

 พัฒนาระบบจองคิว ใหงายและสะดวกแกการใชงานของผูใช
 เพ่ิมระบบจัดเกรดผูยื่นคําขอ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการท่ีมีความพรอมไดรับสิทธิพิเศษ และจํากัด

สิทธิ์ผูยื่นคําขอท่ีไมมีความพรอม
 เพ่ิมระบบ waiting list เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเวลา

และปองกันการขายคิว
 เพ่ิมเงื่อนไขเพ่ือใหแนใจวาตองการยื่นคําขอจริง เชน กรอกสูตรสวนประกอบ เปนตน เนื่องจากพบ

ปญหาจองแลวยกเลิกไมมายื่นจริงทําใหผูอ่ืนเสียโอกาส

จึงขอประกาศข้ันตอนและเงื่อนไขใหมใหทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้

1. ข้ันตอนการเขาใชงานระบบจองคิวใหม จะเริ่มตนเหมือนกับการยื่นคําขอผานระบบ E-submission คือ
(1) สรางบัญชีผูใชงานระบบ Open ID ผูใชงานสามารถดําเนินการไดท่ีสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

(องคการมหาชน) [www.egov.go.th] (หากมีปญหาในการสมัครเพ่ือสรางบัญชีผูใชงาน โปรดติดตอ
contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6000 โดยแจงวามีปญหาในการขอ Open ID)
(ดําเนินการเพียงครั้งแรกครั้งเดียว สามารถใชบริการจากซอฟแวรของ อย. ไดทุกระบบ) (Download
คูมือการสมัคร open ID)

(2) ยื่นหนังสือมอบอํานาจและหลักฐานประกอบ ณ สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 5 ชั้น 3 หอง 325 โทร. 0-2590 –7090 (ยื่นแคครั้งเดียว จนกวาหนังสือมอบอํานาจจะ
หมดอายุ)

(3) กรุณาเตรียมขอมูลหรือเอกสารเก่ียวกับคําขอท่ีจะจองคิวยื่นใหพรอมกอน login เขาสูระบบ ในรูปแบบ
ไฟล pdf ดังนี้

i. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑรอยัลเยลลี่ เพ่ิมการกรอกสูตรสวนประกอบ
100%

ii. วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุท่ีใชรักษาคุณภาพอาหาร และวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล เพ่ิม
เงื่อนไขแจงสูตรสวนประกอบ

iii. อาหาร Reprocess 7 ประเภท กาแฟและเครื่องดื่มเกลือแร เพ่ิมเงื่อนไขแจงสูตรสวนประกอบ
iv. โฆษณาอาหาร เพ่ิมเงื่อนไขใหกรอกชื่อผลิตภัณฑและเลขสารบบอาหาร
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(4) Login เขาสูระบบ โดยใช Username และ Password ท่ีไดจากการสมัคร OPEN ID เพ่ือเขาระบบจอง
คิวใหม

(5) เม่ือทําการจองสําเรจ็ จะมี e-mail อัตโนมัติ แจงรายละเอียดการจอง และเงื่อนไขตางๆ
(6) สําหรับผูท่ีมีความพรอมและประสงคจะใหระบบแทรกคิวท่ีมีผูยกเลิกให ตองลงทะเบียนเขาบัญชีรอจาย

คิวอัตโนมัติ (waiting list) โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม คือ
i. บัญชี waiting list แยกตามประเภทคําขอ
ii. หากไมมาตามนัดหรือยกเลิกคิวกระชั้นจะถูกมาตรการลงโทษเชนเดียวกับคิวจองในระบบปกติ
iii. สามารถเขามายกเลิกตัวเองออกจาก waiting list นั้นได
iv. สามารถอยูในบัญชี waiting list ไดคิวเดียวเทานั้น โดยนับจากผูยื่นและเลขสถานท่ี (จะเขาเปน

list ใหมไดก็ตอเม่ือคิวเดิมท่ีจองไวไดถูกนัดหมายแลวเทานั้น)
2. เงื่อนไขอ่ืนๆ ในการจองคิวในระบบใหม มีดังนี้

(1) การจองคิวในระบบนี้ใชสําหรับการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารทุกประเภทคําขอ ยกเวน...
a. คําขอ สบ.5, สบ.6 ปกติ สําหรับอาหารท่ีไมตองแจงสูตรสวนประกอบ

i. ใหรับบัตรคิว ชอง 21 ณ OSSC ในวันราชการ เวลา 8.30 – 15.30 น. ยกเวนเวลาพัก
เท่ียง (12.00 น. – 13.00 น.)

- 1 รายการ ตอ 1 บัตรคิว
- รับได 100 บัตรคิวตอวัน
- จํากัดสถานท่ีผลิต/นําเขา ละไมเกิน 10 บัตรคิว

ii. หรือ ยื่นคําขอทางอินเตอรเน็ต (E-submission) ศึกษารายละเอียดวิธีการยื่นคําขอไดท่ี..
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/esub/index.php

b. คําขอหนังสือรับรองเพ่ือการสงออก
i. ใหรับบัตรคิว ชอง 19 ณ OSSC ในวันราชการ เวลา 8.30 – 15.30 น. ยกเวนเวลาพัก

เท่ียง (12.00 น. – 13.00 น.)
- 1 คําขอ (ไมเกิน 10 รายการ) ตอ 1 บัตรคิว
- รับได 40 บัตรคิวตอวัน

ii. หรือ ยื่นคําขอทางอินเตอรเน็ต (E-certification) โดยมีเงื่อนไขการบริการดังนี้
1. ผูยื่นคําขอตองเปนผูประกอบการผลิตหรือนําเขาอาหารท่ีไดรับการอนุญาตผลิต

หรือนําเขา และไดรับอนุญาตผลิตภัณฑจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เทานั้น

2. หนังสือรับรองฯ ท่ีสามารถยื่นขอทางอินเตอรเน็ตประกอบดวย หนังสือรับรอง
สถานท่ีผลิต (Certificate of Manufacturer) และหนังสือรับรองสถานท่ีผลิต/
นําเขาและผลิตภัณฑอาหาร (Certificate of Free Sale)

3. ผูประกอบการผลิต/นําเขาอาหารตองยื่นขอการใชงานระบบ Logistic เพ่ือใช
สําหรับการยื่นคําขอฯทาง internet โดยสามารถโหลดแบบฟอรมไดท่ี website:
nct.fda.moph.go.th และสามารถดูรายละเอียดการยื่นขอไดท่ีคูมือการยื่นขอ
หนังสือรับรองฯ ท่ี website :
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/certification.php หรือ
ติดตอขอรับเอกสารการยื่นขอการใชงานระบบดังกลาว ไดท่ี One Stop Service
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Center (OSSC) ชอง 19 หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0-2590-
7177

c. การใหคําปรึกษา
d. การแกไขตามบันทึกขอบกพรองท่ีไดออกใบรับคําขอไปแลว

(2) เปดใหจองคิวไดทุกวัน ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน (ลงนัดไดเฉพาะวันทําการเทานั้น ไมรวมวันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดท่ีสํานักอาหารกําหนด) และเปดจองวันใหมเวลา 10.00 น. ของทุกวัน

(3) ผูยื่นคําขอตองจองเองเทานั้น ไมอนุญาตใหจองแทนกัน และไมสามารถใหผูอ่ืนมายื่นแทนได
(4) ผูประกอบการท่ีดําเนินการจองเองทางอินเตอรเน็ตจะไดคิวเปนลําดับแรก กรณีท่ีจองเขามาเวลาเดียวกับ

ผูประกอบการท่ีจองเขามาทางโทรศัพทและทํารายการโดยเจาหนาท่ี
(5) กรณี Log in เขาระบบจองคิวดวยบัญชีเดียวกัน ระบบจะเชิญออกท้ังหมด แลวจะมี e-mail แจงไปยัง

เจาของตัวจริงใหรีบไปเปลี่ยน password แลวคอยเขามาใหมหลังจากนั้น 15 นาที
(6) ผูยื่นคําขอจะตองมารายงานตัว โดยจะตองนําบัตรประชาชนมา Scan ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดเตรียม

ไว ณ OSSC กอนเวลานัดหมาย
(7) ยกเลิกขอจํากัดจํานวนการยื่นคําขอเดิม เปลี่ยนมาใชระบบการจัดเกรดโดยใหสิทธิ์แกผูท่ีมีความพรอม

และมีคุณภาพแทน
(8) เจาหนาท่ีจะประเมินความพรอมและคุณภาพในการจัดเตรียมคําขอของผูยื่นคําขอหลังจากใหบริการ

โดยมีมาตรการกรณีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขสําหรับผู ไมมีความพรอม และนําขอมูลไปใชจัดเกรด
ผูประกอบการ ดังตารางท่ี 1 และ 2 ตามลําดบั

(9) เม่ือมีคิวถูกยกเลิก ระบบจะดึงคิวแรกในบัญชี waiting list มาบรรจุแทน หากไมมีรายชื่อใน waiting
list ระบบจะปลอยคิวนั้นใหวางสําหรับผูอ่ืนในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป เพ่ือปองกันการซื้อขายคิว

ตารางท่ี 1 เงื่อนไขและมาตรการกรณีไมปฏิบัติตามเงื่อนไข สําหรับคิวท่ีไมมีความพรอมในการยื่นคําขอ
ลําดับ เง่ือนไข1 มาตรการกรณีไมปฏิบัติตามเง่ือนไข2

1. กรณีเลื่อนหรือยกเลิกคิวกระชั้น (กอนถึงวัน
นัดหมายนอยกวา 5 วันทําการ)

จะไมสามารถจองคิวไดอีก 15 วันทําการนับจากวันท่ีนัด
หมายแลว และ จะยกเลิกคิวท้ังหมดท่ีมีชื่อผูยื่นและ/หรือมี
ชื่อบริษัทท่ีผิดเงื่อนไขใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ีผิดนัด
หรือผิดเงื่อนไข

2. กรณีละท้ิงคิวไมมาตามนดัหมาย
3. กรณีมาสายกวาเวลานัดหมาย (ยอมใหสายได

10 นาที)
4. กรณีคิวท่ีไมมีความพรอมในการยื่นคําขอ เชน

รายละเอียดท่ีจองท่ีปอนเขาระบบจองคิว
ไมใชขอมูลจริงท่ีตองการยื่นคําขอ
ตัวอยางเชน ขอมูลชื่อผลิตภัณฑ เลขสถานท่ี
ผลิต/นําเขา ชื่อบริษัทโฆษณา เปนตน

1 นอกจากจะมีมาตรการกรณีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในตารางแลว ระบบจะเก็บประวัติเพ่ือจัดเกรดผูยื่นคําขอตอไป
2 ตองมี e-mail แจง ผปก. ดวยวาถูกยกเลิกคิวแลว พรอมระบุสาเหตุ
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ตารางท่ี 2 การจัดเกรดผูยื่นคําขอ
เกรด พฤติกรรม สิทธิ3

A

 ไมมีประวัติ
แจงขอมูล

เท็จ

 แจงขอมูลถูกตองตรงตามคํา
ขอท่ีมายื่น เอกสารประกอบ
คําขอตรงตามท่ีประเมินใน
Checklist /มีความพรอม

(ทุกครั้งท่ีมายื่น)

และตอง
 ยกเลิกคิวกระชั้น 0 ครั้ง
 ไมมาตามนัด 0 ครั้ง
 มาสายไดแค 1 ครั้ง

ไมจํากัดจํานวนคํา
ขอ

B มีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้
 ยกเลิกคิวกระชั้น 1-4

ครั้ง
 ไมมาตามนัด 1- 2 ครั้ง
 มาสาย 2-5 ครั้ง

จํากัดจํานวนคําขอ
ไมเกิน 3 คําขอ/
เลขสถานท่ี/วัน

C  แจงขอมูลไมตรงตามคําขอ
ท่ีมายื่น หรือเอกสาร
ประกอบคําขอไมตรงตามท่ี
ประเมินใน Checklist /ขาด
ความพรอม (แมเพียงครั้ง
เดียว) 4

แตมีพฤติกรรมอยางใดอยาง
หนึ่ง ตอไปนี้
 ยกเลิกคิวกระชั้น 5 ครั้ง

ข้ึนไป
 ไมมาตามนัด 3 ครั้งข้ึน

ไป
 มาสาย 5 ครั้งข้ึนไป

จํากัดจํานวนคําขอ
ไมเกิน 1 คําขอ/
เลขสถานท่ีหรือเลข
นิติบุคคล/วัน

BL
(Black
list)

 แจงขอมูล
เท็จ 5

กรณีมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้
 จองแลวยกเลิกมากกวา 30 คิว
 ซื้อขายคิว หรือ กระทําการอันเปนเหตุใหสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเสียหาย
 เปลี่ยนแปลงเอกสารนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไวในบันทึก

ขอบกพรอง เชน สอดใส แกไขเปลีย่นแปลงของเดิมท่ีเคยยื่น
ไว

 อ่ืนๆ ท่ีรายแรงในระดับเดียวกัน

ไมสามารถจองคิว
และยื่นคําขอกับ
อย. ไดอีก ตองเขา
มาติดตอเจาหนาท่ี
ทําหลักฐาน
ดําเนินคดีแลวเสร็จ
กอน และจํากัด
จํานวน 1 คําขอ/
สัปดาห/เลขสถานท่ี
หรือเลขนิติบุคคล

ท้ังนี้ระบบอยูระหวางการทดสอบความใชงานได คาดวาจะเปดใหบริการภายในเดือน มิถุนายน 2559 ขอให
ผูยื่นคําขอเตรียมความพรอม โดยการสรางบัญชีผูใชงานระบบ open ID และยื่นหนังสือมอบอํานาจ ตามข้ันตอนท่ี
1(1) และ 1(2) ไดตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 สวนกําหนดการเปดใหจองคิวระบบใหมจะแจงใหทราบลวงหนาใน
โอกาสตอไป

กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด
31 พฤษภาคม 2559

3 อยูในระบบคิวไดไมเกิน 20 คําขอ/สถานท่ี/ผูยื่น
4 ประเมินโดยเจาหนาท่ีผูตรวจสอบคําขอฯ
5 Admin ทําขอมูลเสนอผานหัวหนากลุมเพ่ือใหผูอํานวยการสํานักอาหารใหความเห็นชอบกอน


