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1. มีข้ันตอนการเตรียมการ ก่อนการเข้าใช้ระบบ
จองคิวใหม่อย่างไร? 

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบจองคิวใหม่ จะเริ่มต้นเหมือนกับ
การยื่นค าขอผ่านระบบ E-submission คือ 
1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ Open ID ผ่านระบบของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
www.egov.go.th (หากมีปัญหาในการสมัครเพ่ือสร้างบัญชี
ผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือโทร (+66)  
0 2612 6000)  
2. ยื่นหนังสือมอบอ านาจและหลักฐานประกอบ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร. 
0-2590 –7090 (ยื่นแค่ครั้งเดียว จนกว่าหนังสือมอบอ านาจ
จะหมดอายุ) 
3. กรุณาเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร(รูปแบบไฟล์ pdf) เกี่ยวกับ
ค าขอที่จะจองคิว ให้พร้อมก่อน ดังนี้ 
   3.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัล
เยลลี่ จะต้องมีการ กรอกสูตรส่วนประกอบ 100%  
   3.2 วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพอาหาร และ
วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล จะต้องมีการ แนบสูตร
ส่วนประกอบ 
   3.3 อาหาร Reprocess 7 ประเภท กาแฟและเครื่องดื่ม
เกลือแร่ จะต้องมีการ แนบสูตรส่วนประกอบ 
   3.4 โฆษณาอาหาร จะต้องมีการ กรอกชื่อผลิตภัณฑ์และ
เลขสารบบอาหาร 

2. การเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบจองคิวใหม่ จะต้องมี
การยื่นหนังสือมอบอ านาจ และหลักฐานประกอบ  
อยากทราบว่าหลักฐานประกอบที่ใช้มีอะไรบ้าง? 

หลักฐานประกอบการเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบจองคิวใหม่ และ
ระบบ E-submission ทุกประเภท มีดังนี้ 
1. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่มีเลขนิติบุคคล มีลายเซ็น
เจ้าหน้าที่ลงรับแล้ว และยังไม่หมดอายุ  
2. ส าเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้ยื่น 
หากไม่สะดวกมายื่นด้วยตัวเอง สามารถสแกนเอกสารส่งมาที่ 
email prefood.inform@fda.moph.go.th 

 

http://www.egov.go.th/
mailto:prefood.inform@fda.moph.go.th
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3. ส าหรับผู้ยื่นค าขอที่เคยมี username และ 
password ในการเข้าใช้ระบบจองคิวเก่า 
จ าเป็นต้องสมัคร Open ID ของ สรอ. หรือไม่? 

ระบบจองคิวใหม่ ผปก.จะต้องสมัคร Open ID เพ่ือก าหนด 
username และpassword ใหม่ ผ่านระบบของ สรอ. ซ่ึงไม่
สามารถใช้ username และ password ของระบบจองคิวเก่า
ได้ 

4. ส าหรับผู้ประกอบการที่มี Open ID ของ สรอ. 
แล้ว เช่น เคยใช้ในการขอ LPI กับส านักด่าน
อาหารและยา จะต้องสมัคร Open ID เพ่ือเข้า
ระบบจองคิวใหม่ อีกหรือไม่? 

ถ้าได้เคยสมัคร Open ID แล้ว เช่น ใช้ขอ LPI กับส านักด่าน
อาหารและยา ก็ไม่ต้องสมัครใหม่ แต่ต้องมาเปิดสิทธิ์เข้าใช้
ระบบอาหาร โดยมายื่นส าเนาหนังสือมอบอ านาจและส าเนา
บัตรประชาชน 

5. สถานที่ผลิต 1 แห่ง สามารถขอ Open ID ได้กี่
รหัส? 

การเปิด Open ID จะเป็นการเปิดสิทธิ์เข้าใช้บริการต่อบุคคล 
รหัส Open ID จะติดตัวบุคคลไป ตามเลขบัตรประชาชน 
สมัครเพียงครั้งเดียว ดังนั้นการสมัคร Open ID แนะน าให้ใช้ 
e-mail ส่วนตัว  
การขอ Open ID ไม่ได้จ ากัดว่าสถานที่ผลิต 1 แห่ง จะขอได้กี่
รหัส อยู่ทีส่ถานที่ผลิตจะมอบอ านาจให้ผู้ยื่นค าขอกี่คน แต่ผู้
จองคิวกับผู้ยื่นค าขอจะต้องเป็นคนเดียวกัน  

6. ส าหรับการจองคิวยื่นค าขอ กลุ่มวัตถุเจือปน
อาหาร กลุ่มอาหาร re-process กลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร จะต้องเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร
เพ่ิมเติม แล้วถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้ เช่น อาหาร
เด็กทารกต้องแนบเอกสาร หรือไม?่ 

ในการจองคิวยื่นค าขอ หากเป็นกลุ่มอาหารอ่ืนนอกเหนือจาก
กลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มอาหาร re-process กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติม ใน
ระบบจองคิว แต่ในการค าขออนุญาตด้านอาหาร ก็ยังต้อง
แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนส าหรับอาหารแต่ละประเภท 

7. หากท าผิดเงื่อนไขและถูกจัดเกรดเป็น B แล้ว
จะสามารถกลับมาเป็นเกรด A ได้อีกหรือไม่? 

ไม่สามารถกลับมาเป็นเกรด A ได้ หากรักษาเงื่อนไขการจอง
คิวและคุณภาพของเอกสารหลักฐานการยื่นค าขอ จะคงอยู่ที่
เกรด B เช่นเดิม แต่หากผิดเงื่อนไขมากขึ้น จะถูกจัดเกรดให้
ต่ าลง 

8. มีเป็นช่วงเวลาจัดเกรด เช่น ใบมอบอ านาจ
หมดอายุแล้วมาต่อใหม่ จะสามารถปรับเกรดใหม่
ได้หรือไม่? 

ไม่มีช่วงเวลาจัดเกรด เนื่องจาก ต้องการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการยื่นค าขออย่างมีคุณภาพ และสร้างวินัยในการ
ยื่นค าขอว่า “ค าขอพร้อมสมบูรณ์ แล้วจึงจองคิว” 
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9. หากจองคิวในระบบใหม่ไม่ได้ มีแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างไร? 

สามารถลงชื่อไว้ใน waiting list เพ่ือรอเรียกเข้าระบบจองคิว 
แต่ต้องมีความพร้อมในการยื่นค าขอ และต้องศึกษาเงื่อนไข
การใช้ระบบ waiting list อย่างดีแล้ว 

10. หากมายื่นค าขอไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด จะมี
บทลงโทษอย่างไร? 

จะไม่สามารถจองคิวได้อีก 15 วันท าการนับจากวันที่นัดหมาย
แล้ว และ จะยกเลิกคิวทั้งหมดที่มีชื่อผู้ยื่นและ/หรือมีชื่อบริษัท
ที่ผิดเงื่อนไขใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ผิดนัดหรือผิด
เงื่อนไข 

11. กรณี ระบบจองคิวใหม่ ผู้ยื่นค าขอลาออกจาก
บริษัท แต่ยังมีรายการยื่นค้างไว้อยู่ จะต้องท า
อย่างไร? 

ผู้ยื่นค าขอหรือบริษัทจะต้องรีบท าหนังสือแจ้งส านักอาหาร
เพ่ือระงับสิทธิ์การยื่นค าขอของผู้ยื่นที่ลาออกไป และ admin 
จะท าการยกเลิกแบบไม่ผิดเงื่อนไข เพ่ือรักษาสิทธิ์ ไม่ให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือบริษัท ถูกท าโทษตามเงื่อนไขของระบบจองคิวใหม่ 

12. หากหนังสือมอบอ านาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน หนังสือมอบอ านาจนั้น
จะมีผลทางกฎหมายอยู่หรือไม่? 

หนังสือมอบอ านาจหากยังไม่หมดอายุ ยังมีผลตามกฎหมาย 
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทท่ีต้องแจ้งกับทาง อย. 
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มอบอ านาจ 

13. สิทธิ์การเข้าใช้ระบบอาหาร มีหมดอายุ
หรือไม่? 

สิทธิ์การเข้าใช้ระบบอาหาร มีหมดอายุ คือ มีอายุตามหนังสือ
มอบอ านาจ หากหนังสือมอบอ านาจมีอายุ 6 เดือน สิทธิ์การ
เข้าใช้ระบบอาหาร ก็จะหมดอายุตามหนังสือมอบอ านาจ คือ  
6 เดือน แต่หากไม่ได้ก าหนดวันหมดอายุในหนังสือมอบ
อ านาจ ระบบมอบอ านาจ จะก าหนดวันหมดอายุคือ 1 ปี 

14. ผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอผ่านระบบ E-
submission ถ้าต้องการนัดหมายวันเวลาในการ
ยื่นค าขอในระบบจองคิวใหม่ ต้องท าหนังสือมอบ
อ านาจใหม่หรือไม่? 

ไม่ต้องท าหนังสือมอบอ านาจใหม่ สามารถเข้าระบบ privus 
เพ่ือเข้าระบบจองคิวใหม่ เพื่อนัดหมายวันเวลาในการยื่นค าขอ
ได้เลย 

15. หากเปิดระบบจองคิวใหม่แล้ว แต่รายการจอง
ยังมีอยู่ในระบบจองคิวเก่า จะสามารถยื่นต่อได้
หรือถูกยกเลิก? 

สามารถยื่นค าขอในระบบจองคิวเก่าได้ จนกว่าคิวจะหมด 

 
 


