
  
 
 

เอกสารคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
(User Manual) 

ระบบ e-Submission อาหาร 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-Submission (อาหาร) 
- การสมัครบัญชีผู้ใช้งาน Open ID 
- การขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission 

(อาหาร) 
- โปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานระบบ  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
กองอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่  

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf 
หรือ https://bit.ly/3C6uMkA 

 

แก้ไขครั้งท่ี 3 :  8 สิงหาคม 2565 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf
https://bit.ly/3C6uMkA


ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียดโดยสรุป 
0 23 ธันวาคม 2558  จัดท าคู่มือครั้งแรก 
1 31 พฤษภาคม 2559  แก้ไขการกรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน ข้อ 1.10 จากเลข LASER 

ด้านหลังบัตรประชาชนของผู้สมัคร มาเป็นการกรอก ชื่อ-สกุลของ
ผู้สมัครและ บิดา-มารดา ของผู้สมัคร 

2 18 มิถุนายน 2563  ผู้ให้บริการ Open ID เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
- เปลี่ยนชื่อจาก ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

(สรอ.) เป็น ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  
- เว็บไซต์ผู้ให้บริการฯ เปลี่ยนแปลงดีไซน์  และข้ันตอนการสมัคร

สมาชิก 
  เพ่ิมวิธีการแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ 

email รหัสผ่าน 
 เพ่ิม Q&A การแก้ไขปัญหาการเข้าใช้งานพื้นฐานของระบบ 

3 8 สิงหาคม 2565  ผู้ให้บริการ Open ID เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
- แก้ไขเว็บไซต์ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบ Open ID 
- เว็บไซต์ผู้ให้บริการฯ เปลี่ยนแปลงดีไซน์ และข้ันตอนการสมัครสมาชิก 

 เปลี่ยนแปลงช่องทางการยื่นเอกสารเพ่ือขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ 
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บัญชีผู้ใช้งาน Open ID 
 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การก าหนดรหัสผ่าน และยืนยันตัวตน ระบบ Open ID เพ่ือเข้าใช้งานระบบ e-
Submission ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถด าเนินการได้ที่เว็บไซต์ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) [ https://accounts.egov.go.th/Citizen ] 

กรณีท่ีเคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว สามารถข้ามข้ันตอนนี้ไปได้ หากมีปัญหาในการใช้งานเช่น สมัคร
สมาชิก, ลืมรหัสผ่าน, ปัญหาในการยืนยันตัวตน เป็นต้น  

โปรดติดต่อ โทรศัพท์: 02-612-6060 อีเมล: contact@dga.or.th 

 

  

https://accounts.egov.go.th/Citizen
mailto:contact@dga.or.th
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การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
1. เข้าเว็บไซต์ { https://accounts.egov.go.th/Citizen } เลือกเมนู “ลงทะเบียน” (หมายเลข 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อ่านข้อตกลงการใช้บริการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ยินยอม” (หมายเลข 1) เพ่ือไปยังขั้นตอนต่อไป 
  

https://accounts.egov.go.th/Citizen
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3. ขั้นตอนกรอกข้อมูล : แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกช่องทางการลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก

รอก
ข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (หมายเลข 1) และเลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน “เลเซอร์โค้ดหลังบัตรประจ าตัวประชาชน” 
(หมายเลข 2) กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” (หมายเลข 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครอง ชื่อจริง-นามสกุล (หมายเลข 1) วัน-เดือน-ปีเกิด (หมายเลข 2) 
รหัสเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประจ าตัวประชาชน (หมายเลข 3) เสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” 
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ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

 

 

กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (หมายเลข 1)  รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน (หมายเลข 2) เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม 
“ถัดไป” (หมายเลข 3) 

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

 

  

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ (หมายเลข 1) และ แล้วกดปุ่ม “ขอรหัส OTP ทาง SMS” 

 
 

NOTE : ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคล สามารถยืนยันได้ในภายหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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กรอกระบุรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS เบอร์มือถือที่กรอกข้อมูลไว้  (หมายเลข 1) เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม 

“ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ” (หมายเลข 2) กรณีไม่ได้รับรหัส OTP หรือกรอกรหัสไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด กด “ขอ
รหัส OTP ทาง SMS ใหม่” (หมายเลข 3)  

 

 

 เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” 
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล 

 

 
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” (หมายเลข 1)  หากตรวจสอบแล้วพบว่า 

ยังไม่ถูกต้องสามารกดปุ่ม “ก่อนหน้า” (หมายเลข 2)  เพ่ือแก้ไขข้อมูลขั้นตอนก่อนหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลการลงทะเบียน กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  
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การแก้ไข/เพิ่มเตมิ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Open ID 
 กรณีผู้ประกอบการต้องการแก้ไขหรือ อัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคล และ การยืนยันข้อมูลเลข
บัตรประชาชน, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์ { https://privus.fda.moph.go.th/ ] (หมายเลข 1)  > กดเมนู  “ผู้ประกอบการ” (หมายเลข 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กดไอค่อนรูปคนด้านบนขวาของหน้าจอ  
 

  

https://privus.fda.moph.go.th/
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3. ระบบจะแสดงเมนูข้อมูล ดังนี้ 

เมนู “บัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน” 

 

     เมนูการจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานจะสามารถ 
แก้ ไขข้อมูล ได้ เฉพาะส่วนของรหัสผ่ าน เท่ านั้ น  
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านกดปุ่ม “เปลี่ยน
รหัสผ่าน” เพ่ือกรอกรหัสเดิมและรหัสที่ต้องเปลี่ยน 
 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 กดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน, ประเภทผู้ใช้งาน จากนั้นผู้ใช้งานกรอก
ข้อมูลรหัสผ่านเดิม (หมายเลข 1) รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ (หมายเลข 2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 
“บันทึกเปลี่ยนรหัสผ่าน” เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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เมนู “ข้อมูลส่วนบุคคล” 

 

     เมนูการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล ที่ อยู่ที่ ติดต่อได้  
เบอร์โทร อีเมล และข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน 
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล กด “แก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคล” 
 

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน, ข้อมูล
ติดต่อสื่อสาร , ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึกปรับปรุงข้อมูล” เพ่ือ
บันทึกการแก้ไข  
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เมนู “ประวัติการเข้าสู่ระบบ” 

 

      เมนูประวัติการเข้าสู่ระบบ เป็นส่วนที่แสดงข้อมูล
ประวัติการเข้าระบบในช่วงเวลาต่างๆ หากผู้เข้าใช้งาน
ต้องการดูประวัติเข้าใช้งานกดปุ่ม “ดูประวัติการเข้า
ระบบ” 

 

 

เมนู “ยืนยันเลขประจ าตัวประชาชน” 

 

      เมนูการยืนยันเลขบัตรประชาชน กรณียืนยัน
ตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเครื่องหมาย            
(สีเขียว) หลังข้อมูลเลขบัตรประชาชน 
กรณีในขั้นตอนการสมัครสมาชิกไม่ได้ยืนยันตัวบุคคล  
หลังข้อมูลเลขบัตรประชาชนจะแสดง 
เครื่องหมาย         (สีแดง) ต้องการยืนยันเลขบัตร
ประชาชน กด “ยืนยันเลขประจ าตัวประชาชน”   

การยืนยันข้อมูลเลขบัตรประชาชน 

กด “ยืนยันเลขประจ าตัวประชาชน” กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (หมายเลข1)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
กดปุ่ม “ยืนยันด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน” (หมายเลข 2)  
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กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครอง ชื่อจริง-นามสกุล (หมายเลข 1) วัน-เดือน-ปี เกิด (หมายเลข 2)    
รหัสเลเซอร์หลังบัตรประชาชน (หมายเลข 3) เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” 
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เมนู “ยืนยันอีเมล” 

 

     เมนูการยืนยันเลขบัตรประชาชน กรณียืนยันอีเมล
เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเครื่องหมาย          (สีเขียว) 
หลังข้อมูลชื่ออีเมล กรณีในขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ไม่ได้กรอกข้อมูลอีเมล หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อีเมลใหม่ภายหลัง หลังข้อมูลชื่ออีเมลจะแสดงว่า 
“(ไม่ได้ระบุ)” ต้องการยืนยันอีเมล กด “ยืนยันอีเมล” 

 

การยืนยันอีเมลผู้ใช้งาน

 

 กด “ยืนยันอีเมล” กรอกเลขอีเมล (หมายเลข1)  เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ยืนยันอีเมล” (หมายเลข 2) ระบบ
จะท าการส่งเมลยืนยันไปยังอีเมลที่ท่านกรอกไว้ จากนั้นตรวจสอบอีเมลในกล่องขาเข้า (Inbox) หากไม่พบให้ตรวจสอบใน
กล่องขยะ (Spam)  

NOTE : อีเมลที่ระบุในระบบสมาชิก Open ID จะปรากฎในข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ e-Submission ของกองอาหาร       
และเป็นอีเมลที่ใช้รับการแจ้งเตือนจากทางระบบ e-Submission ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการเสริมด้วย 

**โปรดตรวจสอบและติดตามสถานะค าขอผ่านหน้าระบบ e Submission** 
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เมนู “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ” 

 

     เมนูการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ กรณียืนยัน
เ บอร์ เ รี ย บ ร้ อ ยแล้ ว  จ ะ ปร ากฏ เ ค รื่ อ งหมา ย       
        (สีเขียว) หลังข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
กรณีในขั้นตอนการสมัครสมาชิกไม่ได้ กรอกเลข
โทรศัพท์มือถือ หรือมีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือ  
หลังข้อมูลเลขบัตรประชาชนจะแสดง เครื่องหมาย 
         (สีแดง) ต้องการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ  
กด “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ”   

 

การยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

กด “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ”กรอกข้อมูล "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" (หมายเลข 1 ) จากนั้นคลิกปุ่ม                
“ขอรหัส OTP ทาง SMS” (หมายเลข 2 )  
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ระบบจะท าการส่ง OTP ทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ จากนั้นระบุ OTP จาก SMS ที่ได้รับ 
(หมายเลข 1) เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ” (หมายเลข 2) กรณีไม่ได้รับรหัส OTP หรือกรอก
รหัสไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด กด “ขอรหัส OTP ทาง SMS ใหม่” (หมายเลข 3 ) 

 

NOTE : -  เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ระบุในระบบสมาชิก Open ID จะปรากฏในข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ e-Submission 
ของ กองอาหาร และเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ ส าหรับรับบริการการแจ้งเตือนจากทางระบบ e-Submission ซึ่งเป็นช่อง
ทางการให้บริการเสริมด้วย 

**โปรดตรวจสอบและติดตามสถานะค าขอผ่านหน้าระบบ e Submission** 
- กรณีไม่ต้องการ รับบริการการแจ้งเตือนจากระบบ e-submission ของกองอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เบอร์โทรศัพท์มือถือในเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล” 
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การเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission (อาหาร) 

 เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นผู้มีอ านาจตามใบอนุญาตจริงหรือได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินแทนได้มากน้อยพี
ยงใด ผู้ประสงค์เข้าใช้งานต้องยื่นเอกสารเพ่ือขอเข้าใช้ระบบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้เข้าใช้งาน
สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ รายละเอียด ดังนี้ 

ช่องทางการยื่นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ 

1. กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ตามประเภทค าขอ ดังนี้ 

- ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC)                                               
อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                                         
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายด่วนโทร 02-5907606-7 หรือ 02-8215509                                
บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ email : ossc@fda.moph.go.th 

2. กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ ณ ต่างจังหวัด สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สาธารณสุขจังหวัดของจังหวัด 
3. กรณีโฆษณาอาหาร  

- ประสงค์เผยแพร่ทั่วประเทศ ยื่นได้ที่ ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC)       
อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                                       
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายด่วนโทร 02-5907606-7 หรือ 02-8215509                               
บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ email : ossc@fda.moph.go.th 

- ประสงค์เผยแพร่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ ยื่นได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ 
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เอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร 

ยื่น “แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission (ด้านอาหาร)” โดยแนบเอกสารหลักฐานตามกรณี 
ดังนี้ 

1. ผู้เข้าใช้งานเป็นผู้รับอนุญาต 

1.1 กรณีผู้รับอนุญาตมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก) 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้รับอนุญาตมากกว่า 1 คนและอ านาจลงนามร่วม ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ด าเนินการ) 
1.2 กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาต 
- ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

2. ผู้เข้าใช้งานเป็นผู้ด าเนินกิจการ 
- แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission (ด้านอาหาร) 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าอาหารฉบับปัจจุบัน (ทุกหน้า) 
- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(หน้าแรก) กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้ด าเนินกิจการมากกว่า 1 คนและอ านาจลงนามร่วม ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ด าเนินการ) 
3. มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเข้าใช้งานระบบแทน 

- หนังสือมอบอ านาจ (ระบุช่วงเวลามอบอ านาจไม่เกิน 3 ปี ติดอากรแสตมป์ 30 บาท/ผู้รับมอบอ านาจ) 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน/ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 
- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ /กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 
- ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และ ส าเนาใบอนุญาตท างาน (Work Permit) กรณีผู้รับอนุญาตเป็น

ชาวต่างชาติ 

กรณมีีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าใช้งานระบบ เมื่อผู้เข้าใช้งานบุคคลใหม่ท าการยื่นเอกสารตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว 
ต้องด าเนินยื่นเอกสารการโอนสิทธิ์เข้าใช้งานระบบจากบุคคลเดิมไปยังบุคคลใหม่โดยท าการยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชนผู้ใช้งานบุคคลเดิม 
- ส าเนาบัตรประชาชนผู้ใช้งานบุคคลใหม่ 
- หนังสือเอกสารหัวบริษัทระบุข้อความ 
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(หัวบริษัท) 
   “ขอความกรุณามอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission (อาหาร) ทั้งหมด (หรือระบุระบบที่ต้องการ
โอนสิทธิ์) ของ (ชื่อ-สกุล ผู้ใช้งานบุคคลเดิม) (เลขท่ีบัตรประชาชน) ไปยัง (ชื่อ-สกุล ผู้ใช้งานบุคคล
ใหม่) (เลขที่บัตรประชาชน) ภายใต้ (เลขที่ใบอนุญาต) (ชื่อผู้รับอนุญาต) (เลขนิติบุคคล)” 

หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบเมื่อถูกต้อง จะด าเนินการเพ่ิมสิทธิ์ในการ
เข้าใช้งานระบบ ภายใน 1 - 3 วันท าการ และผู้ขอใช้งานมีสิทธิ์ใช้งานระบบสารสนเทศ ตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบอ านาจ 

NOTE 1 :  (1) แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission (ด้านอาหาร)  
                (2) หนังสือมอบอ านาจ สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ [ ภาคผนวก ก. ] 
NOTE 2: โปรดทวนสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน การรับรองส าเนา การเลือกและลงรายการต่างๆ ก่อนยื่นเอกสาร 
และ ข้อความต้องครบถ้วนตามเนื้อหาของตัวอย่างเอกสาร หากพบข้อบกพร่องอาจไม่ได้รับความสะดวกในการด าเนินการ 
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ข้อก าหนดเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการในการใช้งานระบบ e-submission 
- 1.5GHz or Faster Processor 
- 2 GB of RAM 
- 450MB of Available Hard Disk Space 
- 1024x768 Screen Resolution 
- Windows 7 ขึ้นไป 
- ความเร็วอินเตอร์เน็ต 2 MB ขึ้นไป 

  

โปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานระบบ 
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การใช้งานระบบ e-submission (อาหาร) จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานระบบ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโปรแกรม ลิงค์ดาวน์โหลด / QR Code 

1. 
 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

2. โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ (สามารถเลือกได้ได้ทั้ง 2 โปรแกรม) 

 

 
เบราว์เซอร์ Google chrome 

 
https://www.google.com/intl/th_th/chrome/ 

 
 เบราว์เซอร์ Mozilla Firefox   

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/FirefoxSetup49.0b6.rar 

3. 

 
Adobe Font Pack  

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/FontPack.msi 

  

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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การตั้งค่าเพื่อแกไ้ขปัญหาไม่สามารถออกใบสัง่ช าระได ้
 กรณีผู้เข้าใช้งานระบบกดออกใบสั่งช าระแล้ว ระบบไม่แสดงหน้าพิมพ์ใบสั่งช าระ จะต้องท าการตั้งค่าเบราว์เซอร์
ดังนี้ 

 

การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ Google Chrome 

กรณีใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการใช้งานระบบ e-Submission หากเบราว์เซอร์ไม่ได้ท าการตั้งค่า
อนุญาตให้ใช้งาน 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 

 หากท าตามขั้นตอนขั้นต้นแล้วยังไม่สามารถออกใบสั่งช าระได้ให้ท าการตั้งค่าระบบตามวิธีการดังต่อไปนี้ 



คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission (อาหาร) แก้ไขครั้งที่ : 3 (8 สิงหาคม 
2565) 
หน้า  21 / 30 

 

 

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

 

เลือกเมนู “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” (หมายเลข 3) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือก “การตั้งค่า
เว็บไซต์” (หมายเลข 4)  



คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission (อาหาร) แก้ไขครั้งที่ : 3 (8 สิงหาคม 
2565) 
หน้า  22 / 30 

 

 

เลือกเมน ู“ป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง” (หมายเลข 5) 

 

กดปุ่มสวิตต์เปิด-ปิด (หมายเลข6) ให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้า เพ่ือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอนุญาต  

 

  



คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission (อาหาร) แก้ไขครั้งที่ : 3 (8 สิงหาคม 
2565) 
หน้า  23 / 30 

 

 

การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox 

กรณีใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการใช้งานระบบ e-submission หากเบราว์เซอร์ไม่ได้ท าการตั้งค่าอนุญาต
ให้ใช้งาน Popup Firefox จะแสดงแถบข้อมูล (หมายเลข 1) พร้อมกับไอคอน  ในแถบที่อยู่ (URL) 

 

 กดปุ่ม “ตัวเลือก” หรือ “(Options)” (หมายเลข 2) > เลือก “ยอมแสดง/ปิดกั้น หน้าต่างป็อปอัพส าหรับ
ไซต์นี้” หรือ “Allow pop-ups for platba.fda.moph.go.th” 

 

NOTE : ท าการรีเฟรชหน้าจอ (กด F5) หรือ เริ่มการใช้งานเบราว์เซอร์ใหม่ หลังจากเปลี่ยนแปลงการตังค่าต่างๆเรียบร้อย
แล้วทุกครั้ง เพ่ือให้เบราว์เซอร์ท างานตามการตั้งค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  



คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission (อาหาร) แก้ไขครั้งที่ : 3 (8 สิงหาคม 
2565) 
หน้า  24 / 30 

 

หากท าตามขั้นตอนขั้นต้นแล้วยังไม่สามารถออกใบสั่งช าระได้ให้ท าการตั้งค่าระบบตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

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

 

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



คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission (อาหาร) แก้ไขครั้งที่ : 3 (8 สิงหาคม 
2565) 
หน้า  25 / 30 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผูด้ าเนินกิจการ 
เขียนที่       

วันที่   เดือน  พ.ศ.   

   โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า         
  

(ชื่อและประเภทนิติบุคคล)      
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี      ตรอก/ซอย    
  
ถนน     หมู่ที่     ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต   
  
จังหวัด      โดยมี                 . เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 

(ชื่อกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์เลขท่ี      
   
ลงวันที่     . ขอมอบอ านาจและแต่งตั้งให้        
   

(ชื่อผู้ที่บริษัทประสงค์จะให้ถือใบอนุญาต)  
เป็นผู้ด าเนินกิจการและมีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  ทั้งนี ้
โดยให้                 . เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าร้อง ค าให้การหนังสือชี้แจงและลงนาม 

       (ชื่อผู้ที่บริษัทประสงค์จะให้ถือใบอนุญาต) 

ในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต น าเข้าฯ ต่ออายุใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร การขออนุญาตใช้ฉลาก
อาหาร แก้ไขตัดทอนเพ่ิมเติมเอกสารเหล่านั้น รับรองเอกสารต่าง ๆ รับทราบค าสั่งทางราชการ ตลอดจนกิจการอ่ืน ๆ อันเป็นปกติ
ธุระท่ีผู้รับอนุญาตโดยทั่ว ๆ ไปจะพึงกระท าได้ 

การใดที่ผู้ด าเนินกิจการและผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการ มอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
และมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่        . 

ประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท 

ลงชื่อ …………………………………...  ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้ง 

( ………………………………….)  ผู้ด าเนินกิจการ 

ลงชื่อ …………………………………...  ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้ง 

( ………………………………….)  ผู้ด้ าเนินกิจการ 

 ลงชื่อ ………………………………..….. ผู้รับมอบอ านาจ 

( ………………………………….) 

 ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน 

( ………………………………….) 

 ลงชื่อ ………………………………….... พยาน 

( ………………………………….) 

  

กรรมการ 

บริษัทผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพัน 

ติดอากร 

แสตมป์ 

30 บาท 



 

หนังสือมอบอ านาจ 
เขียน  

(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) วันที่ เดือน พ.ศ.   
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล) 

ในนามของ (ชื่อสถานที่ประกอบการ) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/น าเข้า/เลขสถานที่ผลิตอาหาร ที่  
โดยม ี  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

กระทรวงพาณิชย ์ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ เมื่อวันที่  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ เมื่อวันที่  
  (อื่นๆ) เป็นผู้มอี านาจจัดการ  

ที่ เมื่อวันที่  
ขอมอบอ านาจและแต่งต้ังให้                                                         เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอเกี่ยวกับ 
  การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ต่ออายุ หรือขอใบแทน   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
  ยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่ผลิต หรอืสถานที่เก็บอาหาร กรณีเขา้ข่ายโรงงาน (อ.5) 
  ยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต (ส.4) 
  ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)   ยื่นค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหาร (อ.3)    การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเขา้ 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรอืสถานที่ 

  การขออนุญาตสถานที่น าเข้า ต่ออายุ หรือขอใบแทน เก็บอาหาร (อ.10) 
  ยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.8) ราชอาณาจกัร (ส.5) 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรอืสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.9)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร 

  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) 
  ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.6) 
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.5)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร  
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.7) กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.8) 
  ยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.17)   ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (อ.19) 
  ยื่นค าขอใบแทนทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.20)   การขอประเมินดา้นวิชาการ 
  ยื่นหนังสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหนา่ย   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหาร 

นอกราชอาณาจักร   ยื่นค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจอืปนอาหาร   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัอาหาร 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์    ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภยัของวัสดุที่ใช้ 

(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) ท าขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาประเภทอาหาร   ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภยัของภาชนะบรรจุ 

  การอนุญาตโฆษณาอาหาร ที่ท าจากพลาสติก 
  ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1)   การขอใบรับรอง (Certificate) 

   ยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
  (อ่ืนๆ)   

พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับทราบค าสั่งของราชการ และเป็นผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาต/ใบส าคัญต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ แบบจดทะเบียน/
แจ้งรายละเอียดอาหาร รวมถึง การจ่ายช าระค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้มีสิทธิ์ ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 
รวมทั้งให้สิทธิ์ยืนยันตัวตนของผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตแล้วในการด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการ
ตามใบอนุญาตนั้น 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ 
เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะคราว เพื่อด าเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

 
ประทับตราส าคัญ ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ของบริษัท ( ) 
(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ( ) 
ลงชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

 ( ) 

(เช่น สหกรณ์ฯ/มูลนิธิ ฯลฯ) 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

หมายเหต ุ
1.  กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรอง 

จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท เป็นต้น และตอ้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลมาด้วย 

2.  กรณีต้องการยกเลิกการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อเป็นหลักฐานน าขอ้มูลของผู้รับมอบอ านาจออกจากระบบ 

(ท าความเข้าใจหมายเหตุแล้ว ใช้เป็นพืน้ที่ติดอากรแสตมป์ได้) 


