
 

 



 

โครงการปรับปรุงทะเบยีนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสตัว์ ระยะที่ 3                                  หน้า ก 

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ลงนาม 

สารบัญ 
บทน า ..................................................................................................................................................... 1 

1. ภาพรวมการท างานของระบบ (System Overview) ...................................................................... 1 

2. รายละเอียดโครงสร้างของการพัฒนาระบบ ..................................................................................... 2 

3. ข้อก าหนดส าหรับผู้ใช้ (User Specification) .................................................................................. 3 

4. Workflow ระบบเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล .................................................. 4 

ระบบการยื่นค าขอใบอนุญาต ................................................................................................................. 6 

1. ขั้นตอนการยื่นค าขอใบอนุญาต ....................................................................................................... 6 

2. ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว ................................................................................ 9 

 



 

โครงการปรับปรุงทะเบยีนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสตัว์ ระยะที่ 3                                    หน้า 1 

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ลงนาม 

บทน า 

1. ภาพรวมการท างานของระบบ (System Overview) 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ (System Overview) 

 

จากภาพขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง และใบรับ

แจ้งอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ จะเริ่มต้นจากผู้ประกอบการ ยื่น e-Form และเอกสารแนบ

เข้ามาในระบบ จากนั้นจะท าตรวจสอบเอกสารด้วยวิธีการที่ก าหนดไว้ โดยหากไม่มีแก้ไขก็จะด าเนินการ 

ขั้นต่อไป แต่หากมีแก้ไข จะท าการแจ้งให้ผู้ประกอบการท าการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแล้ว จะไปที่ขั้นตอนการอนุมัติ เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติหลัง

ผู ้ประกอบการช าระเงินเรียบร้อย (กรณีมีค่าธรรมเนียม) ผู ้มีอ านาจลงนามจะท าการลงนามในเอกสาร  

โดยเจ้าหน้าที่จะเลือกการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ผู้มีอ านาจลงนามจะสามารถเลือกช่องทางในการลง

นามได้โดยจะลงนามผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันหรือผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน โดยทั้ง 2 ช่องทางจะมีการให้

ผู ้มีอ านาจลงนามยืนยันตัวตน โดยการยืนยันตัวตนท าได้โดยการกรอกรหัส Passcode ซึ ่งหลังจากนั้น

ผู้ประกอบการจะสามารถพิมพ์เอกสารโดยจะมีหมายเลขอ้างอิง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการลง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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2. รายละเอียดโครงสร้างของการพัฒนาระบบ  
จากการได้ศึกษาวิเคราะห์ระบบของโครงการปรับปรุงทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย

ด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3  ในส่วนของการลงลายมือชื่อดิจิทัล ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงรายละเอียดโครงสร้างของการพัฒนาและออกแบบระบบส าหรับ 

การลงลายมือชื่อดิจิทัล 
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3. ข้อก าหนดส าหรับผู้ใช้ (User Specification)  
ล าดับ ระดับผู้ใช้งาน การเข้าใช้งาน 

1 ผู้ประกอบการ 1) ยื่นค าขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

2) ติดตามสถานะของการยื่นค าขอ 

3) แก้ไขค าขอ (กรณีเอกสารต้องมีการแก้ไข) 

4) พิมพ์เอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลแล้ว 

2 เจ้าหน้าที่ 1) เรียกดูค าขอที่ผู้ประกอบการยื่นมา 

2) อนุมัติเอกสารเพื่อให้ผู้มีอ านาจลงนามท าการลงนาม 

3) เลือกรูปแบบการลงนามในเอกสาร 

4) เลือกผู้มีอ านาจลงนามเพื่อลงลายมือชื่อดิจิทัลในเอกสาร 

5) ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล 

6) ตรวจสอบประวัติการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

3 ผู้อนุมัติเอกสาร  

(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

1) เรียกดูเอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน

และโมบายแอปพลิเคชัน  

2) ลงลายมือชื่อดิจิทัลในเอกสารผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน  

3) ลงลายมือชื่อดิจิทัลในเอกสารผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน 

4) ตรวจสอบประวัติการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

5) ยกเลิกการลงลายมือชื่อดิจิทัลในเอกสารที่ตนเองอนุมัติ 

6) ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล 

4 ผู้ดูแลระบบ 1) จัดการสิทธิ์ให้กับผู้มีอ านาจลงนาม  

2) ตรวจสอบประวัติการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

3) ยกเลิกการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

4) ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล 
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4. Workflow ระบบเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล 
 

 
ภาพที่ 3 Workflow ระบบลายมือชื่อดิจิทัลแบบไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 
ภาพที่ 4 Workflow ระบบลายมือชื่อดิจิทัลแบบมีค่าธรรมเนียม 
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ในการท างานของระบบลายมือชื่อดิจิทัลเมื่อผู้ประกอบการยื่นค าขอเข้ามาภายในระบบ ระบบจะท าการ

ตรวจสอบค าขอที่ผู้ประกอบการยื่นมา เมื่อตรวจค าขอเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตจะท าการเลือก

รูปแบบการลงนาม โดยรูปแบบของการลงนามจะมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ การลงนามแบบเดิม และการลง

นามแบบดิจิทัล 

การลงนามแบบเดิมเจ้าหน้าออกใบอนุญาตจะท าการกรอกข้อมูลผู้ลงนาม ค าขอจะมีสถานะเป็นอนุมัติ 

(รอลงนาม) โดยหากค าขอใดมีค่าธรรมเนียม ค าขอจะถูกปรับสถานะเป็น รอช าระเงิน ผู้ประกอบการจะต้อง

ท าการช าระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียม และผู้ลงนามท าการลง

นามเรียบร้อย เจ้าหน้าที ่ออกใบอนุญาตจะท าการปรับสถานะค าขอเป็น ใช้งาน แต่หากค าขอใดไม่มี

ค่าธรรมเนียม ค าเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตจะท าการปรับสถานะค าขอเป็น ใช้งาน เมื่อผู้ลงนามท าการลงนาม

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากค าขอมีสถานะเป็นใช้งาน ผู้ประกอบการสามารถน าใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียน ใบรับรอง และใบรับแจ้งอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ลงนามแล้วไปใช้งานได้ 

การลงนามแบบดิจิทัลเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตจะท าการเลือกชื่อผู้ลงนามจากระบบค าขอจะมีสถานะเป็น

อนุมัติ (รอลงนาม) โดยหากค าขอใดมีค่าธรรมเนียม ค าขอจะถูกปรับสถานะเป็น รอช าระเงิน ผู้ประกอบการ

จะต้องท าการช าระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะท าการส่งข้อมูลค าขอให้ไปอยู่ในรายการรอลงลายมือชื่อดิ จิทัลที่ผู ้ลงนาม แต่หากค าขอใดไม่มี

ค่าธรรมเนียมระบบจะท าการส่งข้อมูลค าขอให้ไปอยู่ในรายการรอลงลายมือชื่อดิจิทัลที่ผู้ลงนามทันทีหลังจาก

เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเลือกชื่อผู้ลงนาม โดยทั้ง 2 กรณีผู้ลงนามจะท าการเรียกดูรายการรอลงลายมือชื่อ

ดิจิทัล และเลือกรายการที่ต้องการลงลายมือชื่อดิจิทัล เมื่อเลือกรายการแล้ว ผู้ลงนามต้องท าการกรอก 

Passcode เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และเมื่อการยืนยันตัวตนถูกต้องใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียน ใบรับรอง และใบรับแจ้งอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ นั ้นจะถูกเข้ารหัสให้เป็น

ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจะท าการปรับสถานะของใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 

ใบรับรอง และใบรับแจ้งอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้เป็น ใช้งาน โดยอัตโนมัติ ซึ่ง

ผู้ประกอบการจะสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง และใบรับแจ้ง

อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์นั้นไปใช้งานได้ต่อไป 
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ระบบการย่ืนค าขอใบอนุญาต 

1. ขั้นตอนการยื่นค าขอใบอนุญาต  
1) เข้าสู่ระบบส าหรับผู้ประกอบการ จากนั้นเลือก “อาหารสัตว์” หรือ “วัตถุอันตราย”  

 
2) เลือกเมนูที่ต้องการขอใบอนุญาต ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่างการการขอใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุ

อันตราย “ผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย” แล้วคลิก “ขอใหม”่ 
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3) ระบุข้อมูลค าขอใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย 

 
4) เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “ยื่นค าขอ” 
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5) ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยื่นได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะใบค าขอ” 

 
6) คลิก “การจัดการ” เพ่ือดูประวัติรายการใบค าขอ 

 
7) กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบแล้ว และมีการข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะเปิดเมนู “แก้ไข

ข้อมูล” ให้ผู้ประกอบการท าการแก้ไขข้อมูลการยื่นค าร้องขอใบอนุญาตได้ 
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2. ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบอนุญาตที่อนุมัตแิล้ว 
1) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบและอนุมัติการขอใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการเลือก 

“อาหารสัตว์” หรือ “วัตถุอันตราย” ตามท่ีผู้ประกอบการยื่นค าขอ 

 
2) เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการปรับปรุงทะเบยีนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสตัว์ ระยะที่ 3                                  หน้า 10 

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ลงนาม 

3) เลือกใบอนุญาตที่ต้องการ คลิก “การจัดการ”  

- แสดงข้อมูล : ระบบจะแสดงข้อมูลการขอใบอนุญาต 

- ดาวน์โหหลดใบอนุญาต : ระบบจะท าการดาวน์โหลดใบอนุญาต 

 
 

ตัวอย่างใบอนุญาต 

 


