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คําถาม-คําตอบ เรื่อง ระบบ E-submission อาหาร
สวนที่ 1 การสรางบัญชีผูใชงาน OPEN ID และการขอใชสิทธิ์เขาระบบ E-submission
คําถาม
คําตอบ
1. ทําอยางไรถึงจะสามารถ การเขาใชงานระบบ E-submission ตองดําเนินการ 2 ขอ (** สามารถทําขอใด
เขาใชงานในระบบ Eกอนก็ได **)
Submission ได ?
ขอ 1. สรางบัญชีผูใชงานระบบ Open ID ผานระบบของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส: (องค:การมหาชน) (สรอ.) www.egov.go.th (หากมีปCญหา
ในการสมัครเพื่อสรางบัญชีผูใชงาน โปรดติดตอ contact@ega.or.th หรือ
โทร 0 2612 6000
ขอ 2. ยื่นหนังสือมอบอํานาจและหลักฐานประกอบเพื่อขอสิทธิ์เขาใชระบบอาหาร
(ยื่นแคครั้งเดียว จนกวาหนังสือมอบอํานาจจะหมดอายุ)
− กรณีสถานที่ที่ไดรับอนุญาตอยูตางจังหวัดใหติดตอ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) จังหวัดนั้นๆ
− หากที่ตั้งอยู กทม. ใหติดตอที่ หอง 325 ชั้น 3 ตึก อย. โทร. 0-2590 –
7090 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 3 หอง
325 โทร. 0-2590 –7090
โดยตองยื่นหลักฐานการไดรับมอบอํานาจในการยื่นคําขออนุญาตดานอาหาร
ไดแก
1). หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป[ 30 บาท (30บาท/ผูรับมอบอํานาจ)
กรณีผูมอบอํานาจเป]นนิติบุคคล ผูมอบอํานาจตองครบถวนตาม
หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล เชน กรรมการสองคนลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท เป]นตน และตองแนบหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไมเกิน 6 เดือน หรือ ใบ
ทะเบียนพาณิชย: มาดวย
ถายเอกสารหนังสือมอบอํานาจ (ที่ติดอากรแสตมป[แลว 1 ฉบับ)
2). สําเนาหนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และอานไดอยางชัดเจน ของ
ผูมอบอํานาจ หรือ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
ผูรับมอบอํานาจ (ผูยื่นคําขอ)
(หลังจากยื่นหนังสือมอบอํานาจเจาหนาที่จะเป`ดสิทธิ์ใหใชระบบอาหารเพื่อยื่นคํา
ขอตามที่ไดรับมอบอํานาจไวตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือมอบอํานาจ แตไมเกิน
1 ปa)
2. หากพบปCญหาในการ
ติดตอสอบถามสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส: (องค:การมหาชน) (สรอ.) ผานทาง
สมัคร Open ID ตอง
contact@ega.or.th หรือ โทรศัพท: (+66) 0 2612 6000 ไดโดยตรง (ไมตอง
ติดตอกับหนวยงานใด?
ติดตอผาน อย. หรือ สสจ.)
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คําถาม
3. สําหรับผูประกอบการที่มี
Open ID ของ สรอ. แลว
เชน เคยใชในการขอ LPI
กับสํานักดานอาหารและ
ยา จะตองสมัคร Open
ID เพื่อเขาใชระบบ Esubmission อาหาร อีก
หรือไม?
4. สถานที่ผลิต 1 แหง
สามารถขอ Open ID ได
กี่รหัส?

คําตอบ
Open ID ที่ไดจาก สรอ. จะสามารถใชกับระบบสารสนเทศทุกระบบของ อย. ได
เลยโดยไมตองขอใหม เพียงแตตองยื่นหนังสือมอบอํานาจการยื่นคําขอดานอาหาร
เพื่อขอเป`ดสิทธิ์เขาใชงานระบบอาหาร โดยใชหลักฐานตามคําตอบขอ 2

Open ID เป]นสิทธิ์สวนบุคคล ตามเลขบัตรประชาชน มิใชหนวยงาน ดังนั้นไมมี
การจํากัดจํานวนรหัสตอสถานที่ผลิต ขึ้นอยูกับสถานที่ผลิตนั้นๆวาจะมอบอํานาจ
ใหผูมายื่นคําขอกี่คน (ควรใช e-mail สวนตัว ตอนสมัคร Open ID เนื่องจาก
จะตองยืนยันตัวบุคคลผานทาง e-mail ดวย)
5. Login เขาระบบ e
ตองยื่นหนังสือมอบอํานาจและหลักฐานประกอบเพื่อขอสิทธิ์เขาใชระบบอาหาร
submission ดวย Open กอน
ID ที่สมัครกับทาง สรอ.
แลว แตระบบแจงวา ไมมี
ขอมูลการมอบอํานาจ
ตองดําเนินการอยางไร
6. กรณีเป]นเจาของกิจการ ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน เชน บัตรประชาขน ที่แสดงวาทานเป]นผูมีอํานาจจริง
หรือผูมีอํานาจลงนาม
มาแจงขอใชสิทธิ์กับเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ อย. กอน
และสรางบัญชี Open ID
แลว สามารถเขาใชระบบ
e submission ไดเลย
หรือไม ?
7. ตองการเปลี่ยนแปลง
สามารถ login เขาไปแกไขในระบบ ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Open ID
Service) ของ สรอ. ไดโดยตรง
ขอมูลของผูยื่น เชน e
mail เพื่อใชติดตอ ตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่
ใด ?
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สวนที่ 2 การยื่นคําขออนุญาตผลิตภัณฑ;อาหาร ตามแบบ สบ.7
คําถาม
คําตอบ
1. อาหารชนิดใดตองยื่นแบบ อาหารที่เดิมตองยื่นแบบ สบ.5 กรณีที่ไมตองแจงสูตร ตั้งแต 1 ก.ค.2559 เป]นตน
สบ.7 และยื่นที่หนวยงาน ไป ตองเปลี่ยนมาเป]นแบบ สบ.7 ยื่นผานระบบ Auto E-submission ทาง
ใด
อินเทอร:เน็ต โดยไมตองเสียเวลาเดินทางมาที่ สสจ. หรือ อย. ไดแก
• อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่นอกเหนือจาก รอยัลเยลลีและ
ผลิตภัณฑ:รอยัลเยลลี ผลิตภัณฑ:เสริมอาหาร เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ป`ด
สนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ป`ดสนิท นมโค นมเปรี้ยว ไอศกรีม นมปรุงแตง
ผลิตภัณฑ:ของนม กาแฟผสมหรือกาแฟปรุงสําเร็จผสม เครื่องดื่มเกลือแร
• อาหารที่ตองมีฉลาก
• อาหารทั่วไป
2. ระบบ E-submission กับ − ระบบ E-Submission คือระบบที่ อย. สรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ระบบ Auto
ผูประกอบการในการยื่นคําขอทางอินเทอร:เน็ต โดยไมตองเสียเวลาเดินทางมา
E-submission เหมือน
ยื่นที่หนวยงานรับคําขอ แตยังมีขั้นตอนใหเจาหนาที่พิจารณาคําขอและ
หรือตางกันอยางไร?
หลักฐานวาเพียงพอจะอนุญาตหรือไมอนุญาต เหมือนระบบปกติ
− สวนระบบ Auto E-submission จะตางจาก E-submission คือ ระบบจะ
อนุญาตทันทีหลังจากที่ผูประกอบการแจงรายละเอียดและรับรองการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมายอาหารทางอินเทอร:เน็ต (ไมมีขั้นตอนการ
พิจารณาของเจาหนาที่) โดยมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติเบื้องตนวากรอก
ขอมูลครบถวนหรือไม สวนการนําเขาขอมูลเป]นเท็จหรือไมเป]นความ
รับผิดชอบของผูประกอบการ ซึ่งหากตรวจพบในภายหลังจะดําเนินการทาง
กฎหมายและยกเลิกเลขสารบบดังกลาว เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลที่มุงอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
3. หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม − ในเบื้องตนใหตรวจสอบดวยตนเองกอนวามีการนําเขาขอมูลการอนุญาตที่
2559 หากผูประกอบการ
ผานมาแลวหรือยัง โดยไปที่เว็บไซต:สํานักอาหาร เลือกหัวขอ การสืบคน
เป`ดสิทธิ์เขาใชระบบ
ขอมูล/สาระนารู หัวขอยอย สืบคนผลิตภัณฑ:ที่ไดรับอนุญาต เลือกอาหาร
อาหารไดแลว แตเขาไปใน
พิมพ:เลขสารบบอหารที่เคยไดรับ หากไมปรากฏขอมูลใหติดตอกับสํานักงาน
ระบบแลวไมพบ ขอมูล
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใหนําเขาขอมูลการอนุญาตที่ผานมาสูระบบตอไป
สถานที่ผลิตหรือนําเขา
− กรณีสถานที่ตั้งอยู กทม. ใหติดตอกลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด โทร.
ของตน จะตองทํา
025907011 หรือ pre_fda@fda.moph.go.th
อยางไร?
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4.

5.

6.

7.

คําถาม
กรณีพบขอมูลที่ติดมากับ
ไฟล:คําขอ ไมเป]นปCจจุบัน
หรือไมตรงกับที่อยูใน
ใบอนุญาต เชน สถานที่ตั้ง
เบอร:โทรศัพท: ฯลฯ
จะตองแกไขอยางไร
ไฟล:คําขอที่ดาวโหลดไป
สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล:คํา
ขอเพื่อใหจํางายไดหรือไม
กรณีที่ตองการยื่นอาหาร
ประเภทเดิม ผูยื่นคนเดิม
สถานที่เดิม จะสามารถใช
ไฟล:ที่ดาวน:โหลดมาแลว
เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ:มายื่น
ขอผลิตภัณฑ:อีกไดหรือไม
สามารถยื่นไดครั้งละกี่
รายการ/คําขอ
ไมสามารถ upload ไฟล:
คําขอ เขาระบบได ควร
ทําอยางไร?

คําตอบ
ติดตอโดยตรงกับหนวยงานที่ทําหนาที่ออกใบอนุญาต ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง และแจงโปรแกรมเมอร: (ศูนย:ขอมูลและสารสนเทศ อย.)
แกไขใหถูกตองกอนยื่นคําขอ โดยใชแบบฟอร:ม ศ.1

สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล:ได

กรณีอาหารประเภทเดิม ผูยื่น และสถานที่ผลิตเดิม สามารถใชไฟล:ดังกลาว
เปลี่ยนแปลงขอมูลของผลิตภัณฑ:ใหมแลวนํามายื่นได จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร:ม จะไมสามารถใชไฟล:เดิมไดตองดาวน:โหลดไฟล:ใหม

สามารถยื่นไดครั้งละ 1 ผลิตภัณฑ: (1 คําขอ/1 เลขสารบบ) โดยไมจํากัดจํานวนคํา
ขอ
8.
ในเบื้องตนขอใหตรวจสอบกอนวา ไฟล:คําขอที่ upload นั้น กรอกขอมูลครบถวน
หรือไม, ประเภทอาหารที่ตองการยื่นตรงกับชองทาง upload หรือไม, เอกสาร
แนบครบถวนหรือไม
สาเหตุหลักๆ ที่พบมี ดังนี้
1. เกิดจากการกรอกขอมูลที่สําคัญไมครบถวน กรณีนี้ระบบจะมี pop up
ขอความแจงเตือนใหทราบ
2. อัพโหลดไฟล:ไมตรงกับประเภทอาหารที่ดาวโหลด
3. เกิดจากการพยายามดัดแปลงไฟล:คําขอ เชน การ save as ใหอยูในรูปแบบอื่น
, การ Edit Form หรือการใชไฟล:ที่สรางขึ้นโดยไมไดดาวน:โหลดจากระบบ
9. กรณีการขออนุญาตนําเขา เมื่ออัพโหลดไฟล:ขอมูลของใบ cer. พรอมกับแนบไฟล:ใบ certificate เขาระบบ
เมื่อกรอกขอมูลใบ
แลว ระบบจะออกเลข Ref cer ใหทันที ทานตองตรวจสอบความถูกตองของใบ
certificate พรอมกับ อัพ certificate ใหเป]นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพราะระบบอนุมัติอัตโนมัติไมมี
โหลดขอมูลแลว ตองรอ เจาหนาที่พิจารณา มิฉะนั้นอาจจะเป]นปCญหาในการนําเขา ณ ดาน
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลหรือไม?
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คําถาม
10. เมื่อยืนยันยื่นคําขอเขา
ระบบแลว จะสามารถ
แกไขหรือยื่นขอมูล
เพิ่มเติมไดหรือไม?

คําตอบ
− กรณีคําขอ สบ.7 เป]นระบบ Auto E-submission เมื่อ upload และยืนยัน
การยื่นคําขอแลว ระบบจะออกเลขสารบบใหถือวาไดรับอนุญาตแลว หากมี
แกไขตองยื่นแบบแกไข สบ.6
− แตถาเป]นกรณีคําขอประเภทอื่นที่ยังเป]นระบบ E-submission เมื่อระบบ
รับคําขอแลวจะไมสามารถแกไขหรือยื่นขอมูลใดๆเพิ่มเติมได แตสามารถ
ยกเลิกคําขอนั้นๆได โดยระบบจะยังเก็บขอมูลการยื่นนั้นๆไว เพื่อใชเป]นขอมูล
ไมจําเป]นตองแนบใบอนุญาต เนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบสถานะ และเรียก
ขอมูลใบอนุญาต ประเภทอาหารที่ไดรับอนุญาตได

11. ตองแนบหลักฐานสําเนา
ใบอนุญาตในระบบ esubmission หรือ Auto
e-submission ดวย
หรือไม
12. จํากัดขนาดของไฟล:แนบ มีการจํากัดขนาดของไฟล:ไว ควรมีขนาดที่เหมาะสมไมใหญจนเกินไปสามารถอาน
หรือไม ควรมีขนาดเทาไร ไดชัดเจน กรณีทําการสแกน เชน ใบ certificate ควรตั้งคาขนาดสแกนไวเทากับ
กระดาษ A4 ความละเอียด 96 ถึง 150 dpi ก็เพียงพอ และบันทึกในรูปแบบบีบ
อัด เชน .jpg เป]นตน
13. กรณีที่ผูมีอํานาจของ
ขณะนี้หากมีสิทธิ์เขาระบบจะสามารถเห็นคําขอและสืบคนผลิตภัณฑ:ตามที่ไดรับ
บริษัทไดมอบอํานาจให มอบอํานาจทั้งหมด
พนักงาน 2 คน เป]นผูมี
อํานาจในการยื่นผาน
ระบบ
- ผูมีอํานาจสามารถเห็น
สถานะคําขอของ
พนักงานทั้ง 2 คน ได
ทั้งหมดหรือไม
- พนักงาน ทั้ง 2 คนของ
บริษัท จะเห็นเฉพาะคํา
ขอที่ตนเองยื่น หรือจะ
เห็นคําขออื่นที่ผูอื่นยื่นใน
นามบริษัททั้งหมด
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สวนที่ 3 Application และการติดตั้งโปรแกรมที่จําเป1น
คําตอบ

คําถาม
1. การยื่นคําขอทาง e− ยังไม%เป*ดบริการให#ยื่นทาง Smart Phone สามารถยื่นได#ทาง PC, Note
Book หรือ Tablet PC ที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows เท%านั้น (ควรเป@น
Submission สามารถยื่น
Window 7 ขึ้นไป)
ทาง Smart Phone ได#
หรือไม% ?
2. โปรแกรมที่จําเป]นตองใช มี 2 โปรแกรม ไดแก
ในการยื่นคําขอมีอะไรบาง 1. เบราว:เซอร: Mozilla Firefox สามารถดาว:นโหลดได ที่นี่
2. Adobe Acrobat Reader DC (ไมสามารถติดบน Window XP) และเพื่อ
การแสดงผลที่สมบูรณ:ควรเลือกลง Font ที่รองรับภาษาไทย หรือ
ดาว:นโหลด Font ไปติดตั้งเพิ่มเติมดังนี้
- FontPack ดาวน:โหลด ที่นี่ / Font TH-Sara bun ดาวน:โหลด ที่นี่
3. ไมสามารถติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (Operating System :OS) การของเครื่องคอมพิวเตอร: ไม
Acrobat Reader DC ลง รองรับ ตองใชระบบปฏิบัติการที่สูงกวา Window XP ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ
Windows ได
4. สามารถใชเบราว:เซอร:อื่น สามารถใชไดแตแสดงผลไฟล: pdf ไมสมบูรณ: เบราว:เซอร:ที่รองรับแสดงผลไดดี
เชน Internet Explore . ที่สุดสําหรับระบบ e-submission ไดแก Mozilla Firefox
Google Chrome หรือ คูมือการตั้งคา Firefox : สามารถดาว:นโหลดได ที่นี่
Apple Safari
(เบราว:เซอร:สําหรับเครื่อง
Mac) กับระบบ e
Submission ไดหรือไม?
5. เบราว:เซอร: แสดงผลไม
สาเหตุ : ไมไดใชเบราว:เซอร: Mozilla Firefox ในการทํางาน หรือยังไมไดตั้งคา
แสดงผลไฟล: pdf ดังภาพ Firefox ใหแสดงผล pdf สามารถแกไขไดโดย
1. ใช เบราว:เซอร: Mozilla Firefox และตั้งคาการแสดงผลตามคูมือการตั้งคา
Firefox หรือ
2. Click ที่ คําสั่ง “เป`ดจาก Acrobat Reader” ระบบจะทําการเป`ดไฟล: pdf
โดยตรงจากเครื่องของทาน ดังภาพ
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คําถาม
6. ไมพบ plugin Acrobat
ในเบราว:เซอร: Mozilla
Firefox (สําหรับตั้งคา
การแสดงผล)

คําตอบ
สาเหตุ : เกิดจากลําดับในการติดตั้งโปรแกรมไมถูกตอง เชน ติดตั้ง Acrobat
Reader กอนติดตั้ง Mozilla Firefox

ลําดับที่ถูกตองในการติดตั้งโปรแกรม คือ
1) ติดตั้ง เบราว:เซอร:Mozilla Firefox
2) ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader version 10 ขึ้นไป (หากสามารถ
ติดตั้งไดแนะนําใหติดตั้ง Acrobat Reader DC)
3) ติดตั้ง Font TH-Sara bun และ FontPack
7. ไฟล:คําขอ pdf หรือ ไฟล: 1. เกิดจากการเป`ดไฟล: pdf ดวยโปรแกรมอื่นที่ไมใช Adobe เชน Foxit
คําขอที่ไดรับการอนุมัติ
Reader, PDF Architect เป]นตน ตองใช Acrobat Reader version 10 ขึ้น
แสดงตัวอักษรไมสมบูรณ:
ไป หรือ Acrobat Reader DC
ขนาดเล็กใหญไมเทากัน 2. กรณีที่เป`ดดวย Acrobat Reader แลวยังคงพบตัวอักษรตกหลนหรือขนาดไม
อักขระตกหลน พิมพ:
สม่ําเสมอ เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร:ยังไมไดติดตั้งฟอนต:(Font) TH-Sara
ออกมาไมพอดี
bun ดาว:นโหลด Font ไปติดตั้งเพิ่มเติม ดังนี้
หนากระดาษ เกิดจาก
- FontPack ดาวน:โหลด ที่นี่
อะไร จะแกไขอยางไร
- Font TH-Sara bun ดาวน:โหลด ที่นี่

