
ค ำถำม ค ำตอบ(Q&A) กำรใช้งำนและกำรยื่นขออนุญำตผ่ำนระบบ e submission 
 

Q&A แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค ำถำมเกี่ยวกับกำรติดตั้งโปรแกรมท่ีจ ำเป็น 2) กำรลงทะเบียนและกำรเข้ำใช้งำน 3) กำรใช้งำนระบบ e-Submission 

ส่วนที่ 1 ค ำถำมเกี่ยวกับ Application และกำรติดตั้งโปรแกรมท่ีจ ำเป็น 

ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
1.  กำรยื่น ค ำขอทำง e Submission สำมำรถยื่นทำง Smart Phone ได้หรือไม่ ?  ยังไม่เปิดบริกำรให้ยื่นทำง Smart Phone สำมำรถยื่นได้ทำง PC, Note Book หรือ 

Tablet PC ที่ลงระบบปฏิบัติกำร Windows เท่ำนั้น (ควรเป็น Window 7 ขึ้นไป) 
2.  โปรแกรมท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรยื่นค ำขอมีอะไรบ้ำง มี 2 โปรแกรม ได้แก่ 

1. เบรำว์เซอร์ Mozilla Firefox สำมำรถดำว์นโหลดได้ ที่นี่  
2. Adobe Acrobat Reader DC (ไม่สำมำรถติดบน Window XP) และเพ่ือกำร

แสดงผลที่สมบูรณ์ควรเลือกลง Font ที่รองรับภำษำไทย หรือดำว์นโหลด Font 
ไปติดตั้งเพ่ิมเติมดังนี้ 

- FontPack ดำวน์โหลด ที่นี่ / Font TH-Sara bun ดำวน์โหลด ที่นี ่
3.  ไม่สำมำรถติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader DC ลงระบบปฏิบัติกำร 

Windows ได้ 
ระบบปฏิบัติกำร (Operating System :OS) กำรของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่รองรับ 
ต้องใช้ระบบปฏิบัติกำรที่สูงกว่ำ Window XP ขึ้นไป 

4.  สำมำรถใช้เบรำว์เซอร์อ่ืน เช่น Internet Explore . Google Chrome หรือ 
Apple Safari (เบรำว์เซอร์ส ำหรับเครื่อง Mac) กับระบบ e Submission ได้
หรือไม่? 

สำมำรถใช้ได้แต่แสดงผลไฟล์ pdf ไม่สมบูรณ์ เบรำว์เซอร์ที่รองรับแสดงผลได้ดีที่สุด
ส ำหรับระบบ e-submission ได้แก่ Mozilla Firefox  
คู่มือกำรตั้งค่ำ Firefox : สำมำรถดำว์นโหลดได้ ที่นี่ 
 
 

http://164.115.28.101/FDA_FOOD/FILE_DOWNLOAD/Firefox_Setup_42.0.zip
http://164.115.28.101/FDA_FOOD/FILE_DOWNLOAD/FontPack_DC.zip
http://164.115.28.101/FDA_FOOD/FILE_DOWNLOAD/TH-Sarabun.zip


ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
5.  เบรำว์เซอร์ แสดงผลไม่แสดงผลไฟล์ pdf ดังภำพ 

 
 
 

สำเหตุ : ไม่ได้ใช้เบรำว์เซอร์ Mozilla Firefox ในกำรท ำงำน หรือยังไม่ได้ตั้งค่ำ 
Firefox ให้แสดงผล pdf สำมำรถแก้ไขได้โดย 
1. ใช้ เบรำว์เซอร์ Mozilla Firefox และตั้งค่ำกำรแสดงผลตำมคู่มือกำรตั้งค่ำ 

Firefox หรือ 
2. Click ที่ ค ำสั่ง “เปิดจำก Acrobat Reader” ระบบจะท ำกำรเปิดไฟล์ pdf 

โดยตรงจำกเครื่องของท่ำน ดังภำพ 

 
6.  ไม่พบ plugin Acrobat ในเบรำว์เซอร์ Mozilla Firefox  (ส ำหรับตั้งค่ำกำร

แสดงผล) 
สำเหตุ : เกิดจำกล ำดับในกำรติดตั้งโปรแกรมไม่ถูกต้อง เช่น ติดตั้ง Acrobat Reader 
ก่อนติดตั้ง Mozilla Firefox  
 
ล ำดับที่ถูกต้องในกำรติดตั้งโปรแกรม คือ 

1) ติดตั้ง เบรำว์เซอร์Mozilla Firefox 
2) ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader version 10 ขึน้ไป (หำกสำมำรถติดตั้งได้

แนะน ำให้ติดตั้ง Acrobat Reader DC) 
3) ติดตั้ง Font TH-Sara bun และ FontPack 



ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
7.  ไฟล์ค ำขอ pdf หรือ  ไฟล์ค ำขอที่ได้รับกำรอนุมัติ แสดงตัวอักษรไม่สมบูรณ์ 

ขนำดเล็กใหญ่ไม่เท่ำกัน อักขระตกหล่น พิมพ์ออกมำไม่พอดีหน้ำกระดำษ เกิด
จำกอะไร จะแก้ไขอย่ำงไร 

1. เกิดจำกกำรเปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรมอ่ืนที่ไม่ใช่ Adobe เช่น Foxit Reader, 
PDF Architect เป็นต้น ต้องใช้ Acrobat Reader version 10 ขึ้นไป หรือ Acrobat 
Reader DC 
2. กรณีท่ีเปิดด้วย Acrobat Reader แล้วยังคงพบตัวอักษรตกหล่นหรือขนำดไม่
สม่ ำเสมอ เกิดจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ติดตั้งฟอนต์(Font) TH-Sara bun 
ดำว์นโหลด Font ไปติดตั้งเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- FontPack ดำวน์โหลด ที่นี่  
- Font TH-Sara bun ดำวน์โหลด ที่นี ่

http://164.115.28.101/FDA_FOOD/FILE_DOWNLOAD/FontPack_DC.zip
http://164.115.28.101/FDA_FOOD/FILE_DOWNLOAD/TH-Sarabun.zip


ส่วนที่ 2 ค ำถำมเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน(open ID) และกำรเข้ำใช้งำน 

ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ท ำอย่ำงไรถึงจะสำมำรถเข้ำใช้งำนในระบบ E-Submission ได้ ? มี 2 กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ต้องสร้ำง “บัญชีผู้ใช้งำน”(User Account)  ส ำหรับเข้ำใช้งำน 
สำมำรถด ำเนินกำรสร้ำงได้ที่ ส ำนักงำนรัฐบำล อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
www.ega.or.th (คู่มือสมัคร Open ID : สำมำรถดำว์นโหลดได้ ที่นี่) 

2. ต้องมีสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบอำหำร โดยยื่นเอกสำรแจ้งควำมจ ำนง
ได้ที่ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ห้อง 325  
จึงจะสำมำรถเข้ำไปใช้งำนในระบบงำนด้ำนอำหำรได้ 

2. สำมำรถขอ Username และ Password เพ่ือ Login เข้ำระบบ e Submission 
ที่ไหน ? 

กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนและกำรก ำหนดรหัสผ่ำน สำมำรถด ำเนินกำรได้ที่
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) [www.egov.go.th] 

หำกมีปัญหำในกำรสมัครเพ่ือสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน โปรดติดต่อ 
contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6000 โดยแจ้งว่ำมีปัญหำในกำร
ขอ Open ID 

3. Login เข้ำระบบ e submission ด้วย Open ID ที่สมัครกับทำง สรอ. แล้ว  
แต่ระบบแจ้งว่ำ ไม่มีข้อมูลกำรมอบอ ำนำจ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ต้องติดต่อแจ้งสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้ระบบกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบระบบงำน
นั้นๆ เช่น ระบบอำหำรติดต่อส ำนักอำหำร ห้อง 325 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรเปิดสิทธิ์ 

4. กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือผู้มีอ ำนำจลงนำม และบัญชี Open ID แล้ว 
สำมำรถเข้ำใช้ระบบ e submission ได้เลยหรือไม่ ? 

ต้องเตรียมเอกสำรหลักฐำน เช่น บัตรประชำขน ที่แสดงว่ำท่ำนเป็นผู้มี
อ ำนำจจริง มำแจ้งสิทธิ์กำรเข้ำใช้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ส ำนักอำหำร ห้อง 325 เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเปิดสิทธิ์ 

http://www.ega.or.th/


ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
5. สิทธิ์ในกำรเข้ำใช้ระบบหรือกำรมอบอ ำนำจให้เข้ำใช้ระบบ e submission 

สำมำรถมีสิทธิ์เข้ำใช้หรือมอบอ ำนำจให้เข้ำใช้ได้นำนเท่ำไร ? 
ไม่เกิน 1 ปี  เมื่อครบ 1 ปี ต้องด ำเนินกำรแจ้งสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้ระบบอีกครั้ง 
เพ่ือเป็นกำรอัพเดทสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบ 

6. ต้องกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ยื่น เช่น e mail เพ่ือใช้ติดต่อ ต้องด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงที่ใด ? 

สำมำรถ login เข้ำไปแก้ไขในระบบ ระบบยืนยันตัวบุคคลกลำง (Open ID 
Service) ของ สรอ. ได้โดยตรง 



ส่วนที่ 3 ค ำถำมเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ e-Submission ด้ำนอำหำร (ยื่น สบ.5 ปกติ) 

ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 กรณีพบข้อมูลที่ติดมำกับไฟล์ค ำขอ ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงกับที่อยู่ใน

ใบอนุญำต เช่น สถำนที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ จะต้องแก้ไขอย่ำงไร 
ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ออกใบอนุญำต ได้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด(สสจ.) 

2 สำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์ค ำขอเพ่ือให้จ ำง่ำยได้หรือไม่ สำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ 
3 กรณีท่ีต้องกำรยื่นอำหำรประเภทเดิม ผู้ยื่นคนเดิม สถำนที่เดิม จะสำมำรถใช้

ไฟล์ที่ดำวน์โหลดมำแล้ว สำมำรถใช้ไฟล์เดิมมำยื่นขอผลิตภัณฑ์อีกได้หรือไม่ 
กรณีอำหำรประเภทเดิม ผู้ยื่น และสถำนที่ผลิตเดิม สำมำรถใช้ไฟล์ดังกล่ำว
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วน ำมำยื่นได้ จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์ม จะไม่สำมำรถใช้ไฟล์เดิมได้ต้องดำวน์โหลดไฟล์ใหม่ 

4 สำมำรถยื่นได้ครั้งละกี่รำยกำร/ค ำขอ ระบบ e submission ไม่จ ำกัดจ ำนวนค ำขอ สำมำรถยื่นได้ครั้งละ 1 ผลิตภัณฑ์ (1 
ค ำขอ/1 เลขสำรบบ) 

5 ไม่สำมำรถ upload ไฟล์ค ำขอ เข้ำระบบได้ ในเบื้องต้นขอให้ตรวจสอบก่อนว่ำ ไฟล์ค ำขอที่ upload นั้น กรอกข้อมูลครบถ้วน
หรือไม่, ประเภทอำหำรที่ต้องกำรยื่นตรงกับช่องทำง upload หรือไม่, เอกสำรแนบ
ครบถ้วนหรือไม่  
สาเหตุหลักๆ ที่พบมี ดังนี้ 

1. เกิดจำกกำรกรอกข้อมูลที่ส ำคัญไม่ครบถ้วน กรณีนี้ระบบจะมี pop up ข้อควำม
แจ้งเตือนให้ทรำบ 

2. อัพโหลดไฟล์ไม่ตรงกับประเภทอำหำรที่ดำวโหลด 
3. เกิดจำกกำรพยำยำมดัดแปลงไฟล์ค ำขอ เช่น กำร save as ให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน, 

กำร Edit Form หรือกำรใช้ไฟล์ที่สร้ำงขึ้นโดยไม่ได้ดำวน์โหลดจำกระบบ  



ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
6 กรณีกำรขออนุญำตน ำเข้ำ เมื่อกรอกข้อมูลใบ certificate พร้อมกับ อัพโหลด

ข้อมูลแล้ว ต้องรอเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลหรือไม่ 
เมื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูลของใบ cer. พร้อมกับแนบไฟล์ใบ certificate เข้ำระบบแล้ว 
ระบบจะออกเลข Ref cer ให้ทันที เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบตอนยื่นขออนุญำต
น ำเข้ำ                                      

7 เมื่อยืนยันยื่นค ำขอเข้ำระบบแล้ว จะสำมำรถแก้ไขหรือยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้
หรือไม่ 

เมื่อระบบรับค ำขอขอแล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขหรือยื่นข้อมูลใดๆเพ่ิมเติมได้ แต่
สำมำรถยกเลิกค ำขอนั้นๆได้ โดยระบบจะยังเก็บข้อมูลกำรยื่นนั้นๆไว้ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูล  

8 มีช่องทำงชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
หรือไม ่ทำงใดบ้ำง 

ในขัน้ตอนกำรยื่นจะมีช่องไฟล์แนบเอกสำรอ่ืนๆ ซึ่งสำมำรถแนบเอกสำรประกอบ 
หรือ ค ำชี้แจงให้กับเจ้ำหน้ำที่ได้ เช่น ไฟล์ word pdf 

 
9 ต้องแนบใบอนุญำต ขณะยื่น สบ.5 อีกหรือไม่ ไม่จ ำเป็นต้องแนบใบอนุญำต เนื่องจำกระบบสำมำรถตรวจสอบสถำนะ และเรียก

ข้อมูลใบอนุญำต ประเภทอำหำรที่ได้รับอนุญำตได้ 



ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
10 จ ำกัดขนำดของไฟล์แนบหรือไม่ ควรมีขนำดเท่ำไร  มีกำรจ ำกัดขนำดของไฟล์ไว้ ควรมีขนำดที่เหมำะสมไม่ใหญ่จนเกินไปสำมำรถอ่ำนได้

ชัดเจน กรณีท ำกำรสแกน เช่น ใบ certificate ควรตั้งค่ำขนำดสแกนไว้เท่ำกับ
กระดำษ A4 ควำมละเอียด 96 ถึง 150 dpi ก็เพียงพอ และบันทึกในรูปแบบบีบอัด 
เช่น .jpg เป็นต้น 

11 จะสำมำรถติดตำมสถำนะค ำขอที่อยู่ระหว่ำงพิจำรณำหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วได้ที่ใด? 

กรณีติดตำมสถำนะค ำขอ หำกยื่นผ่ำนระบบ e submission ได้ในระบบ  
 

12 กรณีท่ีผู้มีอ ำนำจของบริษัทได้มอบอ ำนำจให้พนักงำน 2 คน เป็นผู้มีอ ำนำจใน
กำรยื่นผ่ำนระบบ  
- ผู้มีอ ำนำจสำมำรถเห็นสถำนะค ำขอของพนักงำนทั้ง 2 คน ได้ทั้งหมดหรือไม่ 
- พนักงำน ทั้ง 2 คนของบริษัท จะเห็นเฉพำะค ำขอที่ตนเองยื่น หรือจะเห็นค ำ
ขออื่นที่ผู้อ่ืนยื่นในนำมบริษัททั้งหมด 

ขณะนี้หำกมีสิทธิ์เข้ำระบบจะสำมำรถเห็นค ำขอและสืบค้นผลิตภัณฑ์ตำมท่ีได้รับ
มอบอ ำนำจทั้งหมด 

13 หำกเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยหรือมีจุดที่ต้องแก้ไข จะมีกำรสอบถำม หรือสำมำรถ
ส่งเอกสำรให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือ ขอแก้ไขในระหว่ำงนั้นได้หรือไม่ 

กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ จะคืนค ำขอพร้อมกับชี้แจง
เหตุผลในกำรคืนค ำขอ โดยจะแจ้งไปทำง email (e mail ที่ใช้สมัคร open ID) 
ข้อแนะน ำ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพิจำรณำ ท่ำนสำมำรถโหลดไฟล์ที่
ถูกคืนค ำขอแล้วน ำมำแก้ไขให้ถูกต้องและอัพโหลดเข้ำระบบอีกครั้ง เจ้ำหน้ำที่ผู้
พิจำรณำจะเห็นหมำยเหตุที่คืนค ำขอในครั้งก่อนหน้ำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
 

 


