
แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นค าขอด้านอาหารทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 1 
ส าหรับผู้ด าเนินกิจการ หรือผู้รับอนุญาต 2 

วันที่...................................................... 

เรื่อง  ขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ E-Submission อาหาร 
เรียน  ผู้ดูแลระบบ (Admin) ก าหนดสิทธิ์เข้าใช้ E-Submission อาหาร 

ด้วยข้าพเจ้า............................................................. เลขที่บัตรประชาชน ............................................ 
ที่อยู่สามารถติดต่อได้ ......................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพทมือถือ....................................................................  เบอรบาน....................................................................
Line ID ..................................................... E-mail address .........……..………….....………............................................

  เป็นผู้ด าเนินกิจการ3 ตามใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิต เลขที่.....................................โดยแนบหลักฐาน 
o ส าเนาบัตรประชาชน
o ส าเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน (ทุกหน้า)
o ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก) (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล) หรือส าเนาบัตร

ประชาชน (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
  เป็นผู้รับอนุญาต4 ตามใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิต เลขที่........................................โดยแนบหลักฐาน 

o ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก)
o ส าเนาบัตรประชาชน

มีความประสงค์จะขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ E-Submission อาหาร เพ่ือยื่นค าขออนุญาต/แก้ไข
รายละเอียดการอนุญาต ด้านอาหาร รวมทั้งสืบค้นข้อมูลการอนุญาต ทุกรายการที่มีการยื่นโดยผูกพันกับ
อ านาจของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องสมัครเข้าใช้งาน Open ID ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนและจะไม่เปิดเผยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของข้าพเจ้าให้บุคคลอ่ืนใดทราบเด็ดขาด และ
ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าใช้ระบบ E-Submission อาหารและได้แนบเอกสารประกอบ
ครบถ้วนแล้ว  

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอใช้งานระบบ5 

1  สามารถใช้หนังสือบริษัทที่มีข้อความท านองเดียวกันกับแบบฟอร์มนี้ก็ได้ 
2  ส าหรับผู้รับมอบอ านาจให้ใช้หลักฐานการมอบอ านาจแทน ไม่จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์มนี้ 
3  กรณีผู้ด าเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอ านาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นค าขอทาง e-submission ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งด าเนินการ 
4  กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่ต้องลงนามร่วมมากกว่า 1 คน กรณีนี้จะยื่นค าขอทาง e-submission ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งด าเนินการ 
5  หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว Admin จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการเพ่ิมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 3 วัน

ท าการ ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร 

กลมุอาหาร กลุมงานคมุครองผูบริโภค สสจ.กาญจนบุรี 

092-7256111 หรือ 034-518106 

consumer_kan@yahoo.co.th

Free Hand

Free Hand



หนังสือมอบอ านาจ 
เขียน 

วันที่ เดือน พ.ศ. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข ้าพเจา (ชื่อบุคคล) ในนามของสถานประกอบการ 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/น าเข้า/เลขสถานที่ผลิตอาหาร ที่ 
โดยม ี
 เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล 

กระทรวงพาณิชย ์ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ เมื่อวันที่ 
 เป็นผู้มีอ านาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ เมื่อวันที่ 
 (อื่นๆ) เป็นผู้มีอ านาจจัดการ 

ที่ เมื่อวันที่ 
ขอมอบอ านาจและแต่งต้ังให้ เป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอเกี่ยวกับ 
 การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ต่ออายุ หรือขอใบแทน 
 ยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) 
 ยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11) 
 ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) 
 ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3) 
 ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4) 

 การขออนุญาตสถานที่น าเขา้ ต่ออายุ หรือขอใบแทน 
 ยื่นค าขออนุญาตน าหรอืสั่งอาหารเขา้มาในราชอาณาจักร (อ.6) 
 ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.8) 
 ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.9) 

 การขออนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร 
 ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3) 
 ยื่นค าขอจดทะเบยีน/ แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.5) 
 ยื่นค าขอจดทะเบยีน/ แจ้งรายละเอยีดอาหาร กรณีไม่ตอ้งแจ้งสตูร (สบ.7) 
 ยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.17) 
 ยื่นค าขอใบแทนทะเบียนต ารบัอาหาร (อ.20) 
 ยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
 ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร   
 ยื่นหนังสือขอให้พจิารณาอนุมัติคุณภาพหรอืมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถ ุ

ให้ความหวานแทนน้ าตาล) 
 การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
 ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1) 

 การขอใบรบัรอง (Certificate)  
 ยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือผลติภัณฑ์เพื่อการส่งออก 

  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................ 

พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับทราบค าสั่งของราชการ และเป็นผู้ติดต่อขอรบัใบอนุญาต/ใบส าคัญต่างๆ เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ และ/หรือ แบบจดทะเบียน/แจ้ง
รายละเอียดอาหาร รวมถึง การจา่ยช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพนัข้าพเจ้าทกุประการ หนังสือ
มอบอ านาจฉบบันี้เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะคราว เพื่อด าเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที่                      . 

ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 
( ) 

ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 
( ) 

ลงชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ 
( ) 

ลงชื่อ พยาน 
( ) 

ลงชื่อ พยาน 
( ) 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

ประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท 

(เช่น สหกรณ์ฯ/มูลนิธิ ฯลฯ)

 การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
 ยื่นขอเพิ่มประเภทอาหาร (อ.1) 
 ยื่นค าขอย้ายที่ตั้งสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน (อ.5) 
 ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิต (ส.4) 
 ยื่นค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) 

 การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเข้า 
 ยื่นขอเพิ่มประเภทอาหาร (อ.6) 
 ยื่นค าขอย้ายที่ตั้งสถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) 
 ยื่นค าขอเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจักร (ส.5) 

  การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ด้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) 
 ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารทีจ่ดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอยีด

อาหาร (สบ.6) 
 ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารทีจ่ดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอยีด

อาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.8) 
 ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.19) 

 
  การขอประเมินดา้นวิชาการ 
 ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหาร 
 ยื่นค าขอประเมินการกล่าวอา้งทางสุขภาพ 
 ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัอาหาร 
 ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ท าขวดนม 

และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
 ยื่นค าขอประเมินประเมนิคุณภาพหรอืมาตรฐาน และความปลอดภยัของภาชนะบรรจุ

ที่ท าจากพลาสติก 

หมายเหต ุ
1. กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจตอ้งครบถ้วนตามหนังสือ

รับรองจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท เป็นต้น และต้องแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาด้วย 

2. กรณีต้องการยกเลิกการมอบอ านาจ ใหผู้้มอบอ านาจแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อเป็นหลักฐานน าข้อมูลของผู้รับมอบอ านาจออกจากระบบ 

(บริษัท/หางหุนสวนจํากัด)

(บุคคลธรรมดา)

E-mail....................................................Line ID................................

LINE ID @fxe7574a กลุมอาหาร กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.กาญจนบุรี 

092-7256111 หรือ 034-518106 หรือ consumer_kan@yahoo.co.th

Free Hand
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