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ความเป็นมาของระบบ e-Coding 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติว่าด้วยเรื่อง ก าหนดรหัสในการ 
ใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร ซึ่งก าหนดให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร  
และอาหารแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดเลขรหัสการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการก าหนดรหัส  
ตามประกาศดังกล่าวมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูลและการออกรหัสให้กับหน่วยงานตรวจสอบรับรองได้
น าไปใช้ในการออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองแล้ว การเชื่อมโยงดังกล่าวจึงต้องด าเนินการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาระบบก าหนดรหัสการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (e-Coding)  

1. การเข้าสู่ระบบ 
 เปิด Web Browser เพ่ือเข้าใช้งานระบบ โดย Web Browser ดังต่อไปนี้ 

- Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 10+ 
- Firefox เวอร์ชั่น 26+ (ระบบแสดงผลได้ดีที่สุดใน Firefox) 
- Google Chrome เวอร์ชั่น 32+  

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ 

 

 

ภาพที่ 1  ประเภท Browser ที่รองรับ 
 

กรอกเสร็จแล้ว กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง เพ่ือเปิดหน้าเว็บ ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  หน้าจอแรก 

https://tascode.acfs.go.th 
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2. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน  
การลงทะเบียน เป็นส่วนของผู้ใช้งานที่ต้องการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบฯ โดยระบบสามารถรองรับ

การลงทะเบียนประเภทผู้ใช้งาน 2 ประเภทคือ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และผู้น าเข้า 
โดยคลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” จะแสดงหน้าจอลงทะเบียน  

 

ภาพที่ 3  เมนูลงทะเบียน 
 

2.1 การลงทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน แสดงดังภาพที่ 4 
1) ที่หน้าจอลงทะเบียน เลือกประเภทผู้ใช้งาน : “ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน”  

โดยการลงทะเบียนแต่ละประเภทผู้ใช้งานจะมีรายละเอียดการกรอกข้อมูลที่แตกต่างกัน 
2) กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน ส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

- เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก : กรอกได้เฉพาะตัวเลข จ านวน 13 หลักเท่านั้น 
- ค าน าหน้า : เลือกได้แค่ 1 รายการเท่านั้น 
- ชื่อ : กรอกภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 
- นามสกุล : กรอกภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 
- ชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) : กรอก E-mail เท่านั้น ข้อมูลส่วนนี้จะใช้เป็น ชื่อผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบฯ 
- รหัสผ่าน : กรอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อย 4 หลัก 
- ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อย 4 หลัก ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน

กับช่องรหัสผ่าน 
- หมายเลขโทรศัพท์ : กรอกตัวเลข 
- ต าแหน่ง : กรอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
- ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน : เลือกชื่อหน่วยงาน เลือกได้แค่ 1 รายการเท่านั้น 
- เอกสารแนบ (.pdf) : สามารถแนบไฟล์ .pdf เท่านั้น ขนาดอัพโหลดไฟล์สูงสุด: 8.00 MB 

3) เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ คลิกปุ่ม “บันทึก” 
4) หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
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ภาพที่ 4  หน้าจอลงทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบ 

 
2.2  การลงทะเบียนส าหรับผู้น าเข้า  

1) ที่หน้าจอลงทะเบียน เลือกประเภทผู้ใช้งาน : “ผู้น าเข้า” โดยการลงทะเบียนแต่ละประเภทผู้ใช้งาน
จะมีรายละเอียดการกรอกข้อมูลที่แตกต่างกัน 

2) กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน ส าหรับผู้น าเข้า 
- เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : กรอกได้เฉพาะตัวเลข จ านวน 13 หลักเท่านั้น 
- ชื่อบริษัท : กรอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
- ชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) : กรอก E-mail เท่านั้น ข้อมูลส่วนนี้จะใช้เป็น ชื่อผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบฯ 
- รหัสผ่าน : กรอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อย 4 หลัก 
- ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อย 4 หลัก ต้องเป็นข้อมูล 

ที่ตรงกันกับช่องรหัสผ่าน 
- หมายเลขโทรศัพท์ : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ 
- เอกสารแนบ (.pdf) : สามารถแนบไฟล์ .pdf เท่านั้น ขนาดอัพโหลดสูงสุด: 8.00 MB 

3)  เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
4)  หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
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5)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  หน้าจอลงทะเบียนส าหรับผู้น าเข้า 
 

  หลังจากท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความการลงทะเบียนไปยัง E-mail ผู้ลงทะเบียน
จากนั้นรอการตรวจสอบ / อนุมัติการเข้าใช้งานระบบฯ จากผู้ดูแลระบบ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  
1. ช่องที่มี * จ าเป็นต้องกรอก (เมื่อไม่ได้กรอกระบบจะแสดงข้อความเตือน และไม่อนญุาตให้บันทึกขอ้มูลได)้ 
2. การลงทะเบียนจะไม่สามารถลงทะเบียน ช่ือผู้ใช้งาน (E-mail) และ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี ซ้ าได้ 
3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง E-mail และตอ้งรอการตรวจสอบ/อนุมตัิข้อมูลผู้ใช้งาน 
จึงจะสามารถล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้  
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3. การเข้าสู่ระบบส าหรับผู้น าเข้า 
การเข้าใช้งานระบบเป็นส่วนของผู้น าเข้า สามารถล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้โดยจะต้องผ่านการ

ลงทะเบียน และอนุมัติการเข้าใช้งานจากผู้ดูแลระบบก่อน โดยคลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบ > ส าหรับผู้น าเข้า  

 

ภาพที่ 6  เมนูเข้าสู่ระบบ 
 

3.1 เข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้น าเข้า 

1) ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้น าเข้า กรอก “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ให้ถูกต้อง 
2) หากต้องการให้จ าชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านไว้ในระบบ คลิก   
3) คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  หน้าจอเข้าสู่ระบบส าหรับผู้น าเข้า 
 

3.2 การลืมรหัสผ่าน 

1) ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบส าหรับผู้น าเข้า คลิกลิงก์ “ลืมรหัสผ่าน ?” 
2) จะแสดงหน้าจอป้อนที่อยู่อีเมล กรอกอีเมล โดยรหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมล คลิกปุ่ม  

“ส่งเมล”แสดงดังภาพที่ 8 
3) จากนั้นระบบจะส่งข้อความไปยังอีเมล Copy รหัสยืนยัน หรือคลิกลิงก์ แสดงดังภาพที่ 9 
4) จะแสดงหน้าจอยืนยันชื่อผู้ใช้งานและรหัสยืนยัน กรอกชื่อผู้ใช้งานวางรหัสยืนยันที่ Copy จาก

อีเมลที่ช่องรหัสยืนยัน หากลิงก์จากอีเมลระบบจะกรอกรหัสยืนยันให้อัตโนมัติ คลิกปุ่ม “ส่ง”
แสดงดังภาพที่ 10 

5) จะแสดงหน้าจอให้รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านทั้ง 2 ช่องให้ตรงกัน คลิกปุ่ม “ส่ง”  
แสดงดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 8  หน้าจอป้อนท่ีอยู่อีเมล/ลืมรหัสผ่าน 
 

 
 

ภาพที่ 9  หน้าจอข้อความจากอีเมล 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอยืนยันชื่อผู้ใช้งานและรหัสยืนยันที่ได้รับจากอีเมล 
 

 
 
 

  

ภาพที่ 11 หน้าจอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 
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3.3 การลืมชื่อผู้ใช้งาน 

1) ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบส าหรับผู้น าเข้า คลิกลิงก์ “ลืมชื่อผู้ใช้งาน ?” 
2) จะแสดงหน้าจอป้อนที่อยู่อีเมล กรอกอีเมล โดยชื่อผู้ใช้งานจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้กรอกไว้ 

คลิกปุ่ม “ส่งเมล” แสดงดังภาพที่ 13 
3) จากนั้นระบบจะส่งข้อความไปยังอีเมล Copy ชื่อผู้ใช้งาน หรือคลิกลิงก์ แสดงดังภาพที่ 13 
4) จะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ วางชื่อผู้ใช้งานที่ Copy จากอีเมลที่ช่องชื่อผู้ใช้งาน และกรอก

รหัสผ่าน แสดงดังภาพที่ 14 
 
 

 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 12 หน้าจอป้อนที่อยู่อีเมล 
 

 

ภาพที่ 13  หน้าจอข้อความจากอีเมล 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอใส่รหัสผ่านใหม่ 
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4. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวส าหรับผู้น าเข้า 
 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวส าหรบัผู้น าเข้าเป็นส่วนของผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยเลือก
เมนู ข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  

1) หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ผูน้ าเข้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไข 
ประเภทผู้ใช้งาน ,ชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีได้ ท าการแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว 

2) คลิกปุ่ม “ส่ง” เพ่ือบันทึกข้อมูลส่วนตัว 
3) หากต้องการยกเลิกการแก้ไข คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ระบบจะกลับไปยังหน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานทัว่ไป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อก าหนดรหัสส าหรับผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน 
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5. ระบบสืบค้นข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับผู้น าเข้า 

  ระบบสืบค้นข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับผู้น าเข้า ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูล
ใบรับรองมาตรฐานได้ โดยคลิกท่ีเมนูระบบสืบค้นข้อมูลน าเข้า จะแสดงหน้าจอการสืบค้นข้อมูลใบรับรอง
มาตรฐาน ดังภาพที่ 16 
  การสืบค้นข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับผู้น าเข้า 

1) ที่หน้าจอสืบค้นข้อมูลใบรับรองมาตรฐาน ช่องค้นหาสามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาอ่ืนๆได้ เช่น  
รหัสรับรองมาตรฐาน, เลขที่ใบรับรอง, ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง, ชื่อผู้น าเข้า, เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี, 
มาตรฐานสินค้าเกษตร และสินค้าน าเข้า แล้วคลิกปุ่ม  

2) หรือค้นหาจากการกรองข้อมูลคลิกปุ่ม “เครื่องมือค้นหา”   
3) ระบบจะแสดงตัวเลือกการค้นหาได้แก่ ประเทศต้นทาง, มาตรฐานสินค้าเกษตร, ชนิดดสนิค้า และ

จังหวัด เมื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้เลือก 
4) สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลใบรับรองได้ คลิก  จะแสดงแถบไฟล์ใบรับรองอีกแถบเพ่ือดูใบรับรอง 
5) คลิกปุ่ม “ล้าง” เพ่ือล้างค่าข้อมูลจากการค้นหา และจะแสดงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานทั้งหมด 

 
ภาพที่ 16 การสืบค้นข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับผู้น าเข้า 

  

 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลใบรับรองมาตรฐานที่แสดงต้องผ่านการก าหนดรหสัเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแล้วเท่านั้น 
2. ข้อมูลใบรับรองมาตรฐานที่แสดง จะแสดงข้อมลูตามจากเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีน้ันๆ 
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6. ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
 การตอบแบบสอบถามออนไลน์ เป็นส่วนของผู้ใช้งานในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
สามารถกรอกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ ผู้ใช้งานสามารถตอบแบบสอบถามได้ทั้งที่เข้าใช้งานระบบอยู่  หรือไม่เข้า
ใช้งานระบบอยู่ก็ได้ โดยคลิกที่เมนูแบบสอบถามจะแสดงหน้าจอดังภาพท่ี 17 

1) หน้าจอแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน  
 - สามารถเลือกระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นค าถามได้ 
 -  1 ค าถามสามารถตอบได้แค่ 1 ระดับความพึงพอใจเท่านั้น 
2) หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสามารถกรอกข้อเสนอแนะได ้ 
 (กรอกภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้) 
3) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”  
4) หากต้องการยกเลิก คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 17 หน้าจอแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน 


