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 อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก เฉพาะ วัตถุให้ความหวาน

แทนน้ าตาล 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
กองอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข   

  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่  
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แก้ไขครั้งท่ี 0 : 23 กันยายน 2565 
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  ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที ่

ยืนยันตัวบุคคล 
(Open ID) 

ยื่นเอกสารขอสิทธิ์
การเข้าใช้ระบบ  

พิจารณา 
สิทธิ์ ผปก. 

 

เปิดสิทธิ์ให้ ผปก. 

Login เข้าระบบ 

เลือกข้อมูล 
- เลือกระบบอาหาร 
- เลือกผู้รับอนุญาต 
- เลือกใบอนุญาต 
- เลือกยื่นขอผลิตภัณฑ์ 
- เลือกประเภทอาหาร -> ชนิด -> กรรมวิธ ี

 

Download & Upload ค าขอ 
- กรอกข้อมูลค าขอ 
- Download ค าขอ 
- Upload ไฟล์ค าขอ 
- แนบรูปฉลาก + เอกสารแนบ 

ยืนยันยื่นค าขอ/ พิมพ์ใบสั่งช าระ / ช าระเงินค่าค าขอ 

กรณี จนท.ขอค าชี้แจง 
- แก้ไขข้อมูลและส่งไฟล์ค าขอ 
- Upload เอกสารหลักฐานเพื่อชีแ้จง 
- ส่งค าชี้แจงผ่านระบบ 

“รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.18) /ใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3/1)/ แบบอิเล็กทรอนิกส”์ 

 พิจารณา 
ค าขอฯ 

 

อนุมัติใบจดทะเบียน แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารและอาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก เฉพาะ วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล   

+ 

ขอค าชี้แจง 

คืนค าขอ 

พิมพ์ใบสั่งช าระ / ช าระเงินค่าธรรมเนียม * (เฉพาะแบบ อ.17) 

กรณีน าเข้า- สร้าง Ref cer 
โดยน าเข้าข้อมูลใบ cer เข้า
ระบบก่อนโหลดไฟล์ค าขอ 
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1. การเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission ผลิตภัณฑอ์าหาร 
การยื่นขออนุญาต (แบบ อ.17/สบ.3) และ การแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (แบบ อ.19/สบ.4) ผ่านระบบ e-
submission ผลิตภัณฑอ์าหาร 
ก่อนการเข้าใช้งานระบบ e - submission ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ประกอบการ ต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) ยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID : ที่ เว็บไซต์สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : สรอ. 
https://accounts.egov.go.th/Citizen  เพ่ือให้ได้ Username Password กรณีท่ี ผู้ประกอบการ เคยยืนยันตัวบุคคลใน
ระบบ Open ID กับส านักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ข้ามข้ันตอนข้อ (1) นี้ได้ 

(2) ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e – submission ผลิตภัณฑ์อาหาร : สามารถติดต่อยื่น
เอกสารเพ่ือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ 2 ช่องบริการ ดังนี้ 

 กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 
- ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก  

ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : 
ติดต่อสายด่วนโทร 02-5907606-7 หรือ 02-8215509 บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ 
email : ossc@fda.moph.go.th 

  กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ ณ ต่างจังหวัด 
- ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆตามหนังสือ ด่วนที่สุดถึงนายแพท

 เม่ือยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ                      
e – Submission ผลิตภัณฑ์อาหารเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบ e – Submission                 
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 

หมายเหตุ : หากมอบอ านาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอ านาจลาออกหรือย้ายงาน ผู้รับ
อนุญาต/ ผู้ด าเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพ่ือขอยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของผู้รับมอบอ านาจท่านนั้นทันที 

 (3) ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms : ติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นตามล าดับดังนี้ - 
Acrobat Reader 10.0 ขึ้นไป หรือAcrobat Reader - Font Pack DC (เพ่ือป้องกันเรื่อง Adobe reader acrobat ไม่รู้จัก
ภาษาไทย)  Font “TH Sarabun PSK” 

 
  หมายเหตุ :สามารถศึกษา “การสร้างและแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ Open ID” และ “การตั้งค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms” ได้ที่ คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ: การเตรียมความ
พร้อมการใช้งานระบบ e-submission (อาหาร)  

  

https://accounts.egov.go.th/Citizen
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Main_User_manual.pdf
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Main_User_manual.pdf
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การย่ืนค าขอผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 การยื่นขอค าอนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี 2 กรณี คือ กรณีผลิต และกรณีน าเข้า ซึ่งขั้นตอนการยื่นจะ

แตกต่างกัน มีรายละเอียดตามภาพดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

กรณีผลิต 
Login/ระบบอาหาร 

 
เลือกสถานที่ผลิต 

 
เลือกประเภทอาหาร/ชนิด/กรรมวธิีการผลิต 

 
เลือกประเภทการผลิต/Download ค าขอ 

 
กรอกค าขอ 

 
Upload ไฟล์ค าขอ +แนบรูปฉลาก 

 
ยืนยันยื่นค าขอ 

 
รอผู้ประกอบการช าระเงิน 

 
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับจริง 

 

กรณีน าเข้า 
Login/ระบบอาหาร 

 
เลือกสถานที่น าเข้า 

 
ยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต่างประเทศ 

(สร้าง Ref cer ) 

 
เลือกประเภทอาหาร/ชนิด/กรรมวธิีการผลิต 

 
Download ค าขอ 

 
กรอกค าขอ + เลข Ref Cer 

 
Upload ไฟล์ค าขอ +แนบรูปฉลาก 

 
ยืนยันยื่นค าขอ 

 
รอผู้ประกอบการช าระเงิน 

 
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับจริง 
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2. ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนต ารับ (แบบ อ.17) หรือขออนุญาตใช้ฉลาก (แบบ สบ.3)
ผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนต ารับ (แบบ อ.17) หรือขออนุญาตใช้ฉลาก (แบบ สบ.3)  ผ่านระบบ          
e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย 20 ขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนการเข้าระบบฯ และวิธีการกรอกข้อมูลค าขอฯ ผ่าน web application (ขั้นตอน 1-11) 

1. เข้าเว็บไซต์ privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู้ประกอบการ” 

 
 

2. เข้าระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ท าการ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการ
สมัคร Open ID กับ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
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3. เลือกบริษัทที่ท่านต้องการยื่นค าขอ (กรณีที่ท่านได้รับมอบอ านาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข้ามขั้นตอนการ
เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” เพ่ือยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

 
6. เมื่อเลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” ระบบจะแสดง Pop Up ประกาศ เพ่ือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ รับทราบข้อตกลงการ

ใช้บริการยื่นค าขอด้านอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต (e-submission) และมีช่องทางให้ศึกษารายละเอียดการยื่นค าขออนุญาตด้าน
อาหารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หากท่านได้อ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้
ข้อตกลงการให้บริการ กด “ต้องการยื่นค าขอ” 
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7. ระบบจะแสดง ใบอนุญาตทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ท่านสามารถเลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขอ โดยกด 
“เลือกข้อมูล” หลังใบอนุญาตที่ท่านต้องการ  

 
 

8. เลือกเมน ู“ยื่นขออนุญาตตามประเภทอาหาร อ.17/สบ.3” ระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือเข้าสู่ระบบ e-
submission ผลิตภัณฑ์อาหาร (ระบบใหม่)   

 

 
 ส าหรับผู้ประกอบการที่ยังมีค าขอท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาในระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร (ระบบเก่า) 
เลือกเมนู ยื่นขออนุญาตตามประเภทอาหาร และเลือก ประเภทอาหารที่ท่านเคยยื่นไว้ 
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9. เลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์  โดย ระบบจะแสดง ใบอนุญาตทั้งหมดของนิติบุคคล
นั้น ท่านสามารถเลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขอ โดย กด “เลือกข้อมูล” หลังใบอนุญาตที่ท่านต้องการ  

 
 

10.  ระบบจะแสดงประเภทอาหารตาม สลักหลังใบอนุญาตผลิตที่ท่านเลือก จากนั้น กดเลือก “ประเภท
อาหาร” ที่ท่านต้องการยื่นค าขอ ระบบจะแสดงชนิดอาหาร และ กรรมวิธีผลิต ภายใต้ประเภทอาหารนั้น   ให้ท่านเลือก 
ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีผลิต ที่ต้องการยื่นค าขอ โดยกดท่ี “กรรมวิธีผลิต” 

 

  

ประเภทอาหาร 

กรรมวิธ ี

ชนิดอาหาร 

1 

2 
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11.  ตรวจสอบประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต แล้วจึงเลือก “ประเภทแบบค าขอ” จากนั้น
กด “Download” 

 
  

ตรวจสอบข้อมูล 

2 1 
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1) การย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑ์แบบ อ.17/สบ.3 : ผลิตภายในประเทศ 

เมื่อเลือก “ประเภทแบบค าขอ”เป็น “ผลิตภายในประเทศ” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่
ใช้ส าหรับการกรอกรายละเอียดค าขอผ่านหน้า web application 
 

 
 

การกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ อ.17/สบ.3 ผลิตภายในประเทศ) 
 

  

1 
2 
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รายละเอียดที่ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลผ่านหน้า web application ได้แก่ 
หัวข้อที่ 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 

1. ตรวจสอบข้อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให้ตรงกับค าขอที่ต้องการยื่น ท่านสามารถ
เปลี่ยนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด้านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิด
อาหาร และ กรรมวิธีที่แสดงครั้งแรกเกิดจากที่ท่านเลือกรายละเอียดในขั้นตอนก่อนหน้า) 

2. กรอก ลักษณะอาหาร ให้สอดคล้องตามผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตในช่องที่ก าหนด  
 

 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีท่านต้องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม่สามารถท าผ่านหน้า web application ได้ ให้ท่านเข้า
หน้าระบบ e-submission เพ่ือเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม่ (ตามหัวข้อ 10) 
 

หัวข้อที่ 2 ช่ืออาหาร (คลิกที่หัวเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 กรอกชื่ออาหารภาษาไทยและชื่ออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช่องที่ก าหนด 

  

กด Drop Down แก้ไขข้อมูล 

 

ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกบั 
ค าขอที่ต้องการยื่น 
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หัวข้อที่ 3 ส่วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
การกรอกข้อมูลสูตรส่วนประกอบจะแบ่งอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : สารทั่วไปที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร หรือ 
ส่วนประกอบที่มีเลขสารบบอาหาร 

ส่วนที่ 2 : สารสกัดที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อสารสกัด 

  

ส่วนที่ 1 : สารที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

ส่วนที่ 2 : สาร ที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบชื่อสารสกดั 
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วิธีการกรอกสารในส่วนที่ 1 : สารทั่วไปท่ีสามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อ
ส่วนประกอบอาหาร หรือส่วนประกอบที่มีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  
- พิมพ์เลข FDA Number ที่ค้นหาได้ หรือ พิมพ์ข้อมูลเพื่อค้นหาส่วนประกอบที่ต้องการยื่นในช่องค้นหาสูตร 

ระบบจะกรองข้อมูลสารมาแสดง ให้ท่านกดเลือกส่วนประกอบที่ต้องการใช้ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” 

 

- กรณีท่ีท่านเลือกสารที่มีเงื่อนไขการใช้มากกว่า 1 หน้าที่ ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านเลือกวัตถุประสงค์ของ
สารที่ใช้ (ให้กดเลือกตามวัตถุประสงค์ท่ีท่านต้องการใช้งาน) 

 

  

พิมพเ์ลข FDA Number หรือ พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา (1) 
กดเลือก ส่วนประกอบ (2)  

 (3) 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลสูตรส่วนประกอบในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเพ่ิมสาร ให้ระบุปริมาณที่
ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ กรณีที่สารเป็น วัตถุเจือปนอาหาร ให้ระบุหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ิม 
 

 

 
 

กรณีใช้ส่วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 
- พิมพ์เลขสารบบอาหารของส่วนประกอบที่ต้องการใช้ในช่องค้นหาเลขสารบบ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” 

  

กรอกปริมาณสตูร  

กรอกปริมาณสตูร  

เลือก หน้าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพ์เลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลเลขสารบบในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเพ่ิมสาร ให้ระบุปริมาณท่ี
ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในส่วนที่ 2 : กรณีสารที่ใช้เป็นสารสกัดสามารถค้นหา FDA Number ได้จากหน้าตรวจสอบ
รายช่ือสารสกัด 

- พิมพ์เลข FDA Number ของสารสกัดที่ต้องการใช้ในช่องค้นหาสารสกัด และกดปุ่ม “เพ่ิมสารสกัด”  
 

 
- ระบบจะเพ่ิมข้อมูลสารสกัดในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติ ให้ระบุปริมาณที่ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ 

อัตราส่วนการสกัดต่อ 1 และปริมาณสารส าคัญที่ได้ 

 
 
 
  

กรอกปริมาณสตูร  

พิมพเ์ลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 
 (2) 

กรอกปริมาณสตูร    

 

หมายเหตุ : กรณีค้นหาส่วนประกอบไม่พบหรือระบบแสดงข้อความ No matches found สามารถ
ศึกษารายละเอียดการ “ค้นหาสูตรส่วนประกอบอาหาร และการยื่นขอเพิ่มสาร” ได้ที่ คู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ: คู่มือการค้นหาสารและการเพ่ิมสารส าหรับการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
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หัวข้อที่ 4 หมวดอาหารและปริมาณที่แนะน า (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล)  
* (เฉพาะประเภทอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร) * 
 - ระบุข้อมูลหมวดอาหารและปริมาณที่แนะน าโดยกดปุ่ม “เพ่ิม” 

 
 

- เลือกรหัสของหมวดอาหารที่ต้องการโดยกดลูกศร และระบุปริมาณท่ีแนะน าเป็นตัวเลข 

 
 

- กรณีท่ีมีรหัสหมวดอาหารและปริมาณที่แนะน ามากกว่า 1 แถว ให้กด ปุ่ม “เพ่ิม” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
 
  

 

 

กรอกปริมาณสตูร  
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หัวข้อที่ 5 ดาวน์โหลดแบบค าขอ (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Download เพ่ือบันทึกข้อมูลที่กรอกจาก web 
application เป็นไฟล์ค าขอส าหรับใช้ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ โดยไฟล์ค าขอที่ได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบ PDF ที่มีข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านกรอกข้อมูล โดยระบบจะท าการเลือกแบบฟอร์มค าขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานที่
ผลิตให้ท่านอัตโนมัติ กรณีที่ใบอนุญาตผลิตเป็น อ.2 จะได้แบบฟอร์ม อ.17 (ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร) และกรณีที่
ใบอนุญาตผลิตเป็น สบ.1/1 จะได้แบบฟอร์ม สบ.3 (ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร) ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลก่อนการอัพ
โหลดค าขอ ดังนี้ 
          - ตรวจสอบแบบฟอร์มที่ท่านได้จากการ Download ถูกต้องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม่ 
 - ตรวจสอบประเภทอาหารที่ต้องการยื่นขอให้ถูกต้องเนื่องจากท่านไม่สามารถท าการแก้ไขประเภทอาหารหลังจาก
ท าการยื่นค าขอได้ 
 - ตรวจสอบข้อมูลใน PDF ครบถ้วนตามที่กรอกข้อมูลหน้า web application หรือไม่ 
 

 
 

สิ้นสุดการกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ อ.17/สบ.3 ผลิตในประเทศ) 
** ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ค าขอ การแนบไฟล์ฉลาก และเอกสารแนบเพิ่มเติมต่อที่หน้า 36 
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2) การย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑ์แบบ อ.17/สบ.3 : ผลิตเพื่อการส่งออก 

เมื่อเลือก “ประเภทแบบค าขอ”เป็น “ผลิตเพื่อส่งออก” และกด “Download” ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่ใช้
ส าหรับการกรอกรายละเอียดค าขอผ่านหน้า web application  
 

 
 

การกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ อ.17/สบ.3 ผลิตเพื่อการส่งออก)  
 

   

1 2 
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รายละเอียดที่ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลผ่านหน้า web application ได้แก่ 

หัวข้อที่ 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
1. ตรวจสอบข้อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให้ตรงกับค าขอที่ต้องการยื่น ท่านสามารถ
เปลี่ยนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด้านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิดอาหาร 
และ กรรมวิธีที่แสดงครั้งแรกเกิดจากที่ท่านเลือกรายละเอียดในขั้นตอนก่อนหน้า) 
2. กรอก ลักษณะอาหาร ให้สอดคล้องตามผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตในช่องที่ก าหนด  

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีท่านต้องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม่สามารถท าผ่านหน้า web application ได้ ให้ท่านเข้า
หน้าระบบ e-submission เพ่ือเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม่ (ตามหัวข้อ 10) 
 

หัวข้อที่ 2 ช่ืออาหาร (คลิกที่หัวเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 กรอกชื่ออาหารภาษาไทยและชื่ออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช่องที่ก าหนด 

  

กด Drop Down แก้ไขข้อมูล 

 

ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกบั 
ค าขอที่ต้องการยื่น 
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หัวข้อที่ 3 ส่วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
การกรอกข้อมูลสูตรส่วนประกอบจะแบ่งอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : สารทั่วไปที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร หรือ 
ส่วนประกอบที่มีเลขสารบบอาหาร 

ส่วนที่ 2 : สารสกัดที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อสารสกัด 

  

ส่วนที่ 1 : สารที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

ส่วนที่ 2 : สาร ที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบชื่อสารสกดั 
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วิธีการกรอกสารในส่วนที่ 1 : สารทั่วไปท่ีสามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อ
ส่วนประกอบอาหาร หรือส่วนประกอบที่มีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  
- พิมพ์เลข FDA Number ที่ค้นหาได้ หรือ พิมพ์ข้อมูลเพื่อค้นหาส่วนประกอบที่ต้องการยื่นในช่องค้นหาสูตร 

ระบบจะกรองข้อมูลสารมาแสดง ให้ท่านกดเลือกส่วนประกอบที่ต้องการใช้ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” 

 

- กรณีท่ีท่านเลือกสารที่มีเงื่อนไขการใช้มากกว่า 1 หน้าที่ ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านเลือกวัตถุประสงค์ของ
สารที่ใช้ (ให้กดเลือกตามวัตถุประสงค์ท่ีท่านต้องการใช้งาน) 

 

  

พิมพเ์ลข FDA Number หรือ พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา (1) 
กดเลือก ส่วนประกอบ (2)  

 (3) 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลสูตรส่วนประกอบในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเพ่ิมสาร ให้ระบุปริมาณที่
ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ กรณีที่สารเป็น วัตถุเจือปนอาหาร ให้ระบุหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ิม 
 

 

 
 

กรณีใช้ส่วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 
- พิมพ์เลขสารบบอาหารของส่วนประกอบที่ต้องการใช้ในช่องค้นหาเลขสารบบ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” 

  

กรอกปริมาณสตูร  

กรอกปริมาณสตูร  

เลือก หน้าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพ์เลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลเลขสารบบในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเพ่ิมสาร ให้ระบุปริมาณท่ี
ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในส่วนที่ 2 : กรณีสารที่ใช้เป็นสารสกัดสามารถค้นหา FDA Number ได้จากหน้าตรวจสอบ
รายช่ือสารสกัด 

- พิมพ์เลข FDA Number ของสารสกัดที่ต้องการใช้ในช่องค้นหาสารสกัด และกดปุ่ม “เพ่ิมสารสกัด”  
 

 
- ระบบจะเพ่ิมข้อมูลสารสกัดในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติ ให้ระบุปริมาณที่ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ 

อัตราส่วนการสกัดต่อ 1 และปริมาณสารส าคัญที่ได้ 

 
 
 
 

  

กรอกปริมาณสตูร  

พิมพเ์ลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 
 (2) 

กรอกปริมาณสตูร    

 

หมายเหตุ : กรณีค้นหาส่วนประกอบไม่พบหรือระบบแสดงข้อความ No matches found สามารถ
ศึกษารายละเอียดการ “ค้นหาสูตรส่วนประกอบอาหาร และการยื่นขอเพิ่มสาร” ได้ที่ คู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ: คู่มือการค้นหาสารและการเพ่ิมสารส าหรับการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
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หัวข้อที่ 4 ดาวน์โหลดแบบค าขอ (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Download เพ่ือบันทึกข้อมูลที่กรอกจาก web 
application เป็นไฟล์ค าขอส าหรับใช้ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ โดยไฟล์ค าขอที่ได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบ PDF ที่มีข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านกรอกข้อมูล โดยระบบจะท าการเลือกแบบฟอร์มค าขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานที่
ผลิตให้ท่านอัตโนมัติ กรณีที่ใบอนุญาตผลิตเป็น อ.2 จะได้แบบฟอร์ม อ.17 (ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร) และกรณีที่
ใบอนุญาตผลิตเป็น สบ.1/1 จะได้แบบฟอร์ม สบ.3 (ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร) ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลก่อนการอัพ
โหลดค าขอ ดังนี้ 
          - ตรวจสอบแบบฟอร์มที่ท่านได้จากการ Download ถูกต้องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม่ 
 - ตรวจสอบประเภทอาหารที่ต้องการยื่นขอให้ถูกต้องเนื่องจากท่านไม่สามารถท าการแก้ไขประเภทอาหารหลังจาก
ท าการยื่นค าขอได้ 
 - ตรวจสอบข้อมูลใน PDF ครบถ้วนตามที่กรอกข้อมูลหน้า web application หรือไม ่

 
 

สิ้นสุดการกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ อ.17/สบ.3ผลิตเพื่อส่งออก) 
** ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ค าขอ การแนบไฟล์ฉลาก และเอกสารแนบเพิ่มเติมต่อที่หน้า 37  
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3) การย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑ์แบบ อ.17/สบ.3 : ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ 

เมื่อเลือก “ประเภทแบบค าขอ”เป็น “แบ่งบรรจุ” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่ใช้ส าหรับ
การกรอกรายละเอียดค าขอผ่านหน้า web application  

 

 
 

การกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ อ.17/สบ.3 แบ่งบรรจุ) 
 

 
  

1 2 
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รายละเอียดที่ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลผ่านหน้า web application ได้แก่ 

หัวข้อที่ 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
1. ตรวจสอบข้อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให้ตรงกับค าขอที่ต้องการยื่น 

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด้านขวามือ 
2. กรอก ลักษณะอาหาร ให้สอดคล้องตามผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตในช่องที่ก าหนด  

 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม่สามารถท าผ่านหนา้ web application ได้ ให้ท่านเข้าหน้าระบบ e-submission เพื่อเลือก 

ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวธิีการผลิตใหม่ (ตามหัวข้อ 10)  
 

หัวข้อที่ 2 ช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 กรอกชื่ออาหารภาษาไทยและชื่ออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช่องที่ก าหนด 

  

 

กด Drop Down แก้ไขข้อมูล 
 กรอกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกบัค า
ขอที่ต้องการยื่น 
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หัวข้อที่ 3 ระบุเลขสารบบ (กดเลือกท่ีหัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ที่ท่านต้องการแบ่งบรรจุ  
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อที่ 4 ดาวน์โหลดแบบค าขอ (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Download เพ่ือบันทึกข้อมูลที่กรอกจาก web 
application เป็นไฟล์ค าขอส าหรับใช้ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ โดยไฟล์ค าขอที่ได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบ PDF ที่มีข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านกรอกข้อมูล โดยระบบจะท าการเลือกแบบฟอร์มค าขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานที่
ผลิตให้ท่านอัตโนมัติ กรณีท่ีใบอนุญาตผลิตเป็น อ.2 จะได้แบบฟอร์ม อ.17 (ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร) และกรณีท่ี
ใบอนุญาตผลิตเป็น สบ.1/1 จะได้แบบฟอร์ม สบ.3 (ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร) ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลก่อนการอัพ
โหลดค าขอ ดังนี้ 
          - ตรวจสอบแบบฟอร์มที่ท่านได้จากการ Download ถูกต้องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม่ 
 - ตรวจสอบประเภทอาหารที่ต้องการยื่นขอให้ถูกต้องเนื่องจากท่านไม่สามารถท าการแก้ไขประเภทอาหารหลังจาก
ท าการยื่นค าขอได้ 
 - ตรวจสอบข้อมูลใน PDF ครบถ้วนตามที่กรอกข้อมูลหน้า web application หรือไม่ 

 
สิ้นสุดการกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ อ.17/สบ.3 แบ่งบรรจุ) 

** ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ค าขอ การแนบไฟล์ฉลาก และเอกสารแนบเพิ่มเติมต่อที่หน้า 37  
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4) การย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑ์แบบ อ.17/สบ.3 : น าเข้า 
 
เมื่อเลือก “ประเภทแบบค าขอ”เป็น “น าเข้า” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่ใช้ส าหรับการ

กรอกรายละเอียดค าขอผ่านหน้า web application  
 

 
 
การกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบอ.17 น าเข้า) 
 

  

1 2 
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รายละเอียดที่ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลผ่านหน้า web application ได้แก่ 
หัวข้อที่ 1 รายละเอียดสถานที่ผลิต ณ ต่างประเทศ (ตามใบรับรอง) (กดเลือกที่หัวเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 

เลือกรายละเอียดสถานที่ผลิต ณ ต่างประเทศ โดยกด ลูกศร ด้านขวามือ ที่ช่องรายการ Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรอง
โดยระบบจะแสดงเลข Ref.cer ที่ยื่นขอไว้ เมื่อเลือกเลข Ref.cer เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานที่ผลิต
ในต่างประเทศตามเลข Ref.cer 

 
 
 

  

กดเลือก เลข Ref.cer 
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หัวข้อที่ 2 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
1. ตรวจสอบข้อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให้ตรงกับค าขอที่ต้องการยื่น ท่านสามารถ
เปลี่ยนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด้านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิดอาหาร 
และ กรรมวิธีที่แสดงครั้งแรกเกิดจากที่ท่านเลือกรายละเอียดในขั้นตอนก่อนหน้า) 
2. กรอก ลักษณะอาหาร ให้สอดคล้องตามผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตในช่องที่ก าหนด  

 
 

 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีท่านต้องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม่สามารถท าผ่านหน้า web application ได้ ให้ท่านเข้า
หน้าระบบ e-submission เพ่ือเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม่ (ตามหัวข้อ 10) 
 

หัวข้อที่ 3 ชื่ออาหาร (คลิกที่หัวเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 กรอกชื่ออาหารภาษาไทยและชื่ออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช่องที่ก าหนด 

  

กด Drop Down แก้ไขข้อมูล 

 

ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกบั 
ค าขอที่ต้องการยื่น 
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หัวข้อที่ 4 ส่วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
การกรอกข้อมูลสูตรส่วนประกอบจะแบ่งอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : สารทั่วไปที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร หรือ 
ส่วนประกอบที่มีเลขสารบบอาหาร 

ส่วนที่ 2 : สารสกัดที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อสารสกัด 

  

ส่วนที่ 1 : สารที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

ส่วนที่ 2 : สาร ที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบชื่อสารสกดั 
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วิธีการกรอกสารในส่วนที่ 1 : สารทั่วไปท่ีสามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อ
ส่วนประกอบอาหาร หรือส่วนประกอบที่มีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  
- พิมพ์เลข FDA Number ที่ค้นหาได้ หรือ พิมพ์ข้อมูลเพื่อค้นหาส่วนประกอบที่ต้องการยื่นในช่องค้นหาสูตร 

ระบบจะกรองข้อมูลสารมาแสดง ให้ท่านกดเลือกส่วนประกอบที่ต้องการใช้ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” 

 

- กรณีท่ีท่านเลือกสารที่มีเงื่อนไขการใช้มากกว่า 1 หน้าที่ ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านเลือกวัตถุประสงค์ของ
สารที่ใช้ (ให้กดเลือกตามวัตถุประสงค์ท่ีท่านต้องการใช้งาน) 

 

  

พิมพเ์ลข FDA Number หรือ พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา (1) 
กดเลือก ส่วนประกอบ (2)  

 (3) 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลสูตรส่วนประกอบในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเพ่ิมสาร ให้ระบุปริมาณที่
ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ กรณีที่สารเป็น วัตถุเจือปนอาหาร ให้ระบุหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ิม 
 

 

 
 

กรณีใช้ส่วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 
- พิมพ์เลขสารบบอาหารของส่วนประกอบที่ต้องการใช้ในช่องค้นหาเลขสารบบ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” 

  

กรอกปริมาณสตูร  

กรอกปริมาณสตูร  

เลือก หน้าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพ์เลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลเลขสารบบในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเพ่ิมสาร ให้ระบุปริมาณท่ี
ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในส่วนที่ 2 : กรณีสารที่ใช้เป็นสารสกัดสามารถค้นหา FDA Number ได้จากหน้าตรวจสอบ
รายช่ือสารสกัด 

- พิมพ์เลข FDA Number ของสารสกัดที่ต้องการใช้ในช่องค้นหาสารสกัด และกดปุ่ม “เพ่ิมสารสกัด”  
 

 
- ระบบจะเพ่ิมข้อมูลสารสกัดในตารางด้านล่างให้โดยอัตโนมัติ ให้ระบุปริมาณที่ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ 

อัตราส่วนการสกัดต่อ 1 และปริมาณสารส าคัญที่ได้ 

 
 
 
  

กรอกปริมาณสตูร  

พิมพเ์ลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 
 (2) 

กรอกปริมาณสตูร    

 

หมายเหตุ : กรณีค้นหาส่วนประกอบไม่พบหรือระบบแสดงข้อความ No matches found สามารถ
ศึกษารายละเอียดการ “ค้นหาสูตรส่วนประกอบอาหาร และการยื่นขอเพิ่มสาร” ได้ที่ คู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ: คู่มือการค้นหาสารและการเพ่ิมสารส าหรับการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
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หัวข้อที่ 5 หมวดอาหารและปริมาณที่แนะน า (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล)  
* (เฉพาะประเภทอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร) * 
 - ระบุข้อมูลหมวดอาหารและปริมาณที่แนะน าโดยกดปุ่ม “เพ่ิม” 
 

 
 

- เลือกรหัสของหมวดอาหารที่ต้องการโดยกดลูกศร และระบุปริมาณท่ีแนะน าเป็นตัวเลข 

 
 

- กรณีท่ีมีรหัสหมวดอาหารและปริมาณที่แนะน ามากกว่า 1 แถว ให้กด ปุ่ม “เพ่ิม” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
 
 
  

 

 

กรอกปริมาณสตูร  
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หัวข้อที่ 6 ดาวน์โหลดแบบค าขอ (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Download เพ่ือบันทึกข้อมูลที่กรอกจาก web 
application เป็นไฟล์ค าขอส าหรับใช้ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ โดยไฟล์ค าขอที่ได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบ PDF ที่มีข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านกรอกข้อมูล โดยระบบจะท าการเลือกแบบฟอร์มค าขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานที่ 
กรณีท่ีเป็นใบอนุญาตน าเข้า จะได้แบบฟอร์ม อ.17 (ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร) ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลก่อนการอัพ
โหลดค าขอ ดังนี้ 
 - ตรวจสอบประเภทอาหารที่ต้องการยื่นขอให้ถูกต้องเนื่องจากท่านไม่สามารถท าการแก้ไขประเภทอาหารหลังจาก
ท าการยื่นค าขอได้ 
 - ตรวจสอบข้อมูลใน PDF ครบถ้วนตามที่กรอกข้อมูลหน้า web application หรือไม่ 
 

 
สิ้นสุดการกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ อ.17 น าเข้า)  
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2.2 ขั้นตอนการอัพโหลดค าขอฯ และการแนบไฟล์รูปแบบฉลากประกอบการพิจารณา (ขั้นตอน 12-16) 

12. เมื่อท่านกรอกข้อมูลค าขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับเข้าระบบ e-submission อาหาร เพ่ืออัพโหลด 
PDF ค าขอ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี หรือตามที่ระบบก าหนดให้แนบ) โดยเข้าใช้งานตามขั้นตอนที่ท่านได้เข้ามา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากนั้น กด “Upload” 

 

 
 

 หมายเหตุ : เลขใบอนุญาต, ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธี จะต้องตรงกับข้อมูลในใบค าขออ.17/สบ.3 ที่ท่านต้องการยื่น 
 

13. ในหน้าอัพโหลดค าขอ กด “เลือกไฟล์ (Choose file)” เพ่ือท าการแนบไฟล์ค าขออ.17/สบ.3 ที่ท่านกรอก
รายละเอียดเรียบร้อยไว้แล้ว (โดยไฟล์ค าขออ.17/สบ.3 จะต้องเป็น pdf. ค าขอที่กรอกข้อมูลผ่านหน้า web application 
และ ดาวน์โหลดออกจากระบบเท่านั้น) จาดนั้นกด “Upload”   ระบบจะแสดง Pop-up หากไฟล์ค าขอที่ใช้ยื่นถูกต้อง 
กด “ใช่,ฉันต้องการอัพโหลด” 

 

 

ตรวจสอบข้อมูล 

แนบไฟล์ค าขอ 1 

2 
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14. ระบบจะตรวจสอบรายละเอียดในค าขอเบื้องต้น และมีการแจ้งเตือนจากระบบ ในกรณีที่ข้อมูลค าขอไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขที่เจ้าหน้าที่ก าหนด หากไม่สามารถอัพโหลดค าขอได้ ท่านสามารถน าไฟล์ค าขอมาแก้ไขข้อมูล โดยกดเลือก 
“แก้ไข PDF” 

 
 

กด “เลือกไฟล์ (Choose file)” และเลือกไฟล์ค าขอที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล จากนั้นกด “Upload” 

  

แนบไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 1 

2 
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ระบบจะท าการ เปิดหน้า application และดึงข้อมูลค าขอในไฟล์ PDF มาให้ท่านแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ให้ท่านกด “DOWNLOAD” เพ่ือน าไฟล์ค าขอมาอัพโหลดหน้าระบบใหม่อีกครั้ง 

 
15. หากสามารถอัพโหลดค าขอได้ ระบบจะแสดง pop up อัพโหลดส าเร็จ กด “OK” เพ่ือกลับสู่หน้ายื่นค าขอ 

 

 
 

16. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ สถานะค าขอจะแสดงว่า 
“แนบฉลาก” ให้ท่านกด  จากนั้นกด“ดูรายละเอียด” ระบบจะท าการแสดงหน้า web application ส าหรับการเพ่ิม
ข้อมูลภาชนะบรรจุ และรูปแบบฉลากประกอบการพิจารณา 

 

  

(1) 

(2) 



คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร  “การยื่นค าขออนุญาต ค าขอใหม่ (แบบ อ.17/
สบ.3) และการแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (แบบ อ.19/สบ.4) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร” 

      แก้ไขคร้ังที่ : 0 (21 กันยายน 2565) 

  หน้า 39 / 95  

 

วิธีการเพ่ิมข้อมลูภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก 
เมื่อเลือก “ดูรายละเอียด” รายการค าขอที่มีสถานะ “แนบฉลาก” ระบบจะแสดง pop up ที่ใช้ส าหรับการกรอก

ข้อมูลภาชนะและรูปแบบฉลาก  
1. กดปุ่ม “เพ่ิมชนิดภาชนะบรรจุ” 

 
 

2. กรอกรายละเอียดภาชนะบรรจุ ดังนี้ 
2.1 ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถ้ามี)  
โดยท่านสามารถ พิมพ์ชื่อภาชนะบรรจุ เพ่ือค้นหาข้อมูล และเลือกภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการขออนุญาต  

(กรณีที่ไม่พบชนิดของภาชนะบรรจุที่ต้องการยื่นขออนุญาต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

  

พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 
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2.2 ระบุขนาดบรรจุ (น้อยสุด) และ ขนาดบรรจุ (มากสุด) เป็น ตัวเลข และเลือกหน่วยบรรจุ กรณีมีขนาด
บรรจุเดียวให้ใส่เลขเดียวกันทั้ง 2 ช่อง 

2.3 ระบุอายุการเก็บรักษา เป็น ตัวเลข โดยระบุเป็นจ านวนวัน 
2.4 เลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” เพ่ือยืนยันข้อมูลที่ท่านกรอก

 

 หมายเหตุ : กรณีท่ีท่านมีภาชนะบรรจุมากกว่า 1 ชนิด ให้ท่านท าเพ่ิมข้อมูลภาชนะบรรจุ โดยท าขั้นตอนที่ 1 – 
3 ซ้ าจนกว่าจะครบชนิดภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการ 

 

กดเลือก หน่วยบรรจ ุ

 

กดเลือก อุณหภมูิการเกบ็รักษา 
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4. เมื่อท่านกด “เพ่ิมข้อมูล” แล้วด้านซ้ายมือจะปรากฏภาชนะบรรจุที่ท่านบันทึก ขั้นตอนถัดไปให้ท่านท าการแนบ
ไฟล์ฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก โดยกดท่ีภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการแนบรูปฉลาก และ กดปุ่ม “ เพ่ิมรูปแบบฉลากใน
ชนิดภาชนะบรรจุ ” 

 
5. ระบบจะแสดงหัวข้อรูปแบบฉลากให้อัตโนมัติ ให้ท่านเลือกจุดประสงค์ของฉลาก และ แนบไฟล์ภาพฉลากที่

ต้องการ โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์รูปฉลากท่ีท่านต้องการ  กดเลือกไฟล์รูปฉลาก  กด “Open” ระบบจะ
ท าการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ (ไฟล์ที่ใช้แนบต้องเป็นไฟล์ภาพเท่านั้น สกุล JPG , JPEG) 

 

  

1 

2 

กดเลือก จุดประสงค์ของฉลาก 
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6. เมื่อท่านเลือกวัตถุประสงค์ของฉลากและแนบไฟล์รูปแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอกเรียบร้อยแล้วให้
ท่านกดปุ่ม “เพ่ิมแบบฉลาก”ระบบจะท าการเพ่ิมข้อมูลฉลาก ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ  

 

หมายเหตุ : กรณีท่ี 1 ภาชนะบรรจุมีรูปแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอกมากกว่า 1 รูปแบบ ให้ท่านท าการเพ่ิม
แบบฉลาก ที่ละรูปแบบ โดยท าข้ันตอนที่ 4 – 6 ซ้ าจนกว่าจะครบจ านวนแบบฉลาก ที่ท่านต้องการ 

7. กรณีท่ีมีรูปแบบฉลากชั้นในหรือฉลากเพ่ิมเติม จากรูปแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอกท่านสามารถเพ่ิม
ข้อมูลรูปแบบฉลากฉลากชั้นในหรือฉลากเพ่ิมเติม โดยกดท่ี รูปแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอกที่ท่านต้องการ และกด
ปุ่ม “เพ่ิมรูปแบบฉลากย่อย” 
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8. ระบบจะแสดงหัวข้อของฉลาก ให้ท่านระบุชื่อฉลากที่ต้องการเพิ่มให้ชัดเจน และ แนบไฟล์รูปฉลากที่ต้องการ 
โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์รูปฉลากท่ีท่านต้องการ  กดเลือกไฟล์รูปฉลาก  กด “Open” ระบบจะท าการ
แนบไฟล์ให้อัตโนมัติ (ไฟล์ที่ใช้แนบต้องเป็นไฟล์ภาพเท่านั้น สกุล JPG , JPEG) 

 
9. เมื่อท่านระบุชื่อฉลากและแนบไฟล์รูปแบบฉลากชั้นในหรือฉลากเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่ม “เพ่ิมแบบ

ฉลาก”ระบบจะท าการเพ่ิมข้อมูลฉลาก ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ  

 
หมายเหตุ : กรณีท่ี 1 ภาชนะบรรจุมีรูปแบบฉลากฉลากชั้นในหรือฉลากเพ่ิมเติมมากกว่า 1 รูปแบบ ให้ท่านท าการ

เพ่ิมแบบฉลาก ที่ละรูปแบบ โดยท าขั้นตอนที่ 4 – 6 ซ้ าจนกว่าจะครบจ านวนแบบฉลาก ที่ท่านต้องการ 

  

กรอกข้อมูล 
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10. กรณีท่ีท่านต้องลบภาชนะบรรจุ หรือลบรูปแบบฉลากให้กดเลือก หัวข้อด้านซ้ายมือที่ต้องการ และกดปุ่ม “ลบ
ข้อมูล”ส าหรับการลบภาชนะบรรจุ หรือ ปุ่ม “ลบแบบฉลาก” ส าหรับการลบรูปแบบฉลาก เมื่อท่านกดลบข้อมูลแล้ว หัวข้อ
ด้านซ้ายมือจะหายไป 

 

 
11. เมื่อท่านกรอกข้อมูลภาชนะบรรจุและแนบรูปฉลากครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือด าเนินการใน

ขั้นตอนถัดไป

 
 

สิ้นสุดวิธีการเพิ่มข้อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก  
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2.3 ขั้นตอนการช าระเงินและส่งเอกสารประกอบการพิจารณา (ขั้นตอน 17-20) 
17. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ หากสถานะของค าขอแสดง

ว่า “ยืนยันไฟล์แนบ” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” ระบจะท าการแสดงหัวข้อเอกสารที่ต้องแนบ (กรณีที่สถานะค าขอแสดงว่า 
“ยืนยันไฟล์แนบเพิ่มเติม”หรือ“รอช าระเงิน” ให้ท่านข้ามไปข้อถัดไป)  

 
 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์เอกสารที่ท่านต้องการ  กดเลือกไฟล์เอกสาร  กด “Open” ระบบจะท าการ
แนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีท่านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให้ท าการแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบตาม
รายการที่ก าหนด กด “ยืนยันข้อมูล” 
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หากแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความ “แนบไฟล์แล้ว” เมื่อแนบไฟล์ครบทุกหัวข้อแล้ว กด “ยืนยัน
ข้อมูล” 

 
 

18. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ หากสถานะของค าขอแสดง
ว่า “ยืนยันไฟล์แนบเพิ่มเติม” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” ระบบจะท าการแสดงหัวข้อเอกสารแนบเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี  
(กรณีที่สถานะค าขอแสดงว่า “รอช าระเงิน” ให้ท่านข้ามไปข้อถัดไป) 

 

 
 

หากท่านต้องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข้อที่ระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือ
แนบไฟล์เอกสารที่ท่านต้องการ  กดเลือกไฟล์เอกสาร  กด “Open” ระบบจะท าการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีท่านมี
รายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให้ท าการแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบตามรายการที่ก าหนด กด “ยืนยัน
ข้อมูล” (กรณีท่ีท่านไม่ต้องการแนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติมให้ท่านกด “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือข้ามไปขั้นตอนถัดไป) 
 



คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร  “การยื่นค าขออนุญาต ค าขอใหม่ (แบบ อ.17/
สบ.3) และการแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (แบบ อ.19/สบ.4) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร” 

      แก้ไขคร้ังที่ : 0 (21 กันยายน 2565) 

  หน้า 47 / 95  

 

 
 

หากแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความ “แนบไฟล์แล้ว”เมื่อแนบไฟล์ครบตามที่ต้องการแล้ว              
กด “ยืนยันข้อมูล” 
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19. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ สถานะของค าขอจะขึ้นว่า 
“รอช าระเงิน” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบค าขอ รูปฉลากและเอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องการจะยื่นอีก
ครั้ง หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ท่าน สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน าไปช าระเงินตามช่องทางท่ีระบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่านช าระเงิน
แล้วจะ   ถือว่าเป็นการยืนยันเพ่ือยื่นค าขอ หรือหากตรวจสอบพบว่าค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องท่านสามารถกด 
“ยกเลิกค าขอ” ก่อนการช าระเงินและท าการยื่นค าขอที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง 

 
 
20. สถานะจะเปลี่ยนเป็น “บันทึกค าขอ” แสดงว่าการยื่นค าขอของท่านครบถ้วนตามกระบวนการ ระบบจะท า

การส่งค าขอของท่านไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาต่อไป และท่านจะได้รับเลขรับค าขอเพ่ือใช้ในการติดตามค าขอของท่าน  
 

 
 
 
 

 
 

- สิ้นสุดขั้นตอนการยื่นค าขออ.17/สบ.3 -  

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “วิธีการสร้างใบสั่งช าระ” และ “ช่องทางการช าระเงิน” ได้ที่ คู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ: “การออกใบสั่งช าระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค าขอผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission)”  

  

 

 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
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การแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) / แก้ไขรายละเอียดของอาหาร ที่ได้รับอนุญาตใช้
ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) แบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 การแก้ไขค าขออ.19 หรือ สบ.4 ที่มีหลักฐานการอนุญาตเป็นแบบกระดาษ และ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ค าขอ
แก้ไขอ.19 หรือสบ.4 แบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ไขค าขอ ส าหรับใบอนุญาตอ.18 หรือ สบ.3 แบบกระดาษ เมื่อท าการแก้ไข
ค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าขอแก้ไขอ.19 หรือสบ.4 แล้ว จะได้หลักฐานการอนุญาต เป็น อ.18 หรือสบ.3/1 แบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้แทนหลักฐานการอนุญาตแบบกระดาษได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยการยื่นค าขอแก้ไขอ.19 หรือสบ.4 จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี  

1. การยื่นค าขอแก้ไขอ.19 หรือสบ.4 เพ่ือแก้ไขใบอนุญาตอ.18 หรือ สบ.3/1 (แบบอิเล็กทรอกนิกส์) เมื่อท่านมี
หลักฐานการอนุญาต แบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ท่านสามารถแก้ไขค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการกรอกข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไขลงในแบบค าขอแก้ไขเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติค าขอแก้ไข ที่ท่านยื่นแล้ว ระบบจะท าการอัพเดทข้อมูล
ในอ.18 หรือสบ.3/1 ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงประวัติการแก้ไขท้ายใบอนุญาตอ.18 หรือ สบ.3/1 

2. การยื่นค าขอแก้ไขอ.19 หรือสบ.4 เพ่ือแก้ไขใบอนุญาตอ.18 หรือ สบ.3 (แบบกระดาษ) การยื่นแก้ไขค าขอผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก ระบบจะท าการดึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับอนุญาต เช่น ชื่อ ประเภทอาหาร ฯลฯ เป็นข้อมูลตั้งต้น 1 

จากนั้นกรอกข้อมูลใหม่ของผลิตภัณฑ์ ให้ครบถ้วน รวมทั้งแนบหลักฐานการอนุญาต อ.18 หรือสบ.3 แบบกระดาษ และ อ.19 
หรือสบ.4 (ในกรณีท่ีมีการแก้ไข) ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ซึ่งหากเจ้าหน้าที่อนุมัติค าขอแก้ไขที่ท่านยื่นแล้ว ท่านจะได้ใบอนุญาต
อ.18 หรือ สบ.3/1 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประวัติการแก้ไขท้ายใบอนุญาตอ.18 
หรือ สบ.3/1 (ท่านสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาต ได้ผ่านหน้าระบบการe-submission) 

หมายเหตุ : 1 ต้องมีข้อมูลตั้งต้นในระบบจึงด าเนินการได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ “ระบบตรวจสอบการ
อนุญาต” หน้าประชาชน : กรณีไม่พบข้อมูลโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ อย. , สสจ ในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมข้อมูลตั้งต้น 
  

อ.18 หรือ สบ.3 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

อ.18 หรือ สบ.3 (แบบกระดาษ) 
อ.19 หรือ สบ.4 

 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 
อ.18 หรือ สบ.3/1  

(แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

= 

อัพเดท + ประวัติการแก้ไข 
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3. ขั้นตอนการย่ืนค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) / แก้ไขรายละเอียดของอาหาร 
ที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) 

 

ขั้นตอนการยื่นขอแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) / แก้ไขรายละเอียดของอาหาร ที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลาก
อาหาร (แบบ สบ.4) ผ่านระบบ e-submission ประกอบด้วย 18 ขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการเข้าระบบฯ และวิธีการกรอกข้อมูลค าขอฯ ผ่าน web application (ขั้นตอน 1-13) 
1. เข้าเว็บไซด์ privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู้ประกอบการ” 

 
 

2. เข้าระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ท าการ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการ
สมัคร Open ID กับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
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3. เลือกบริษัทที่ท่านต้องการยื่นค าขอ (กรณีที่ท่านได้รับมอบอ านาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข้ามขั้นตอนการ
เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” เพ่ือยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

 
 

6. เมื่อเลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” ระบบจะแสดง Pop Up ประกาศ เพ่ือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ รับทราบข้อตกลงการ
ใช้บริการยื่นค าขอด้านอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต (e-submission) และมีช่องทางให้ศึกษารายละเอียดการยื่นค าขออนุญาตด้าน
อาหารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หากท่านได้อ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้
ข้อตกลงการให้บริการ กด “ต้องการยื่นค าขอ” 
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7. ระบบจะแสดง ใบอนุญาตทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ท่านสามารถเลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขอ โดย กด 
“เลือกข้อมูล” หลังใบอนุญาตที่ท่านต้องการ  

 
 

8. เลือกเมน ู“ ยื่นอ.19/สบ.4 ” ระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือเข้าสู่ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร  

(ระบบใหม่) 
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9. เลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์  โดย ระบบจะแสดง ใบอนุญาตทั้งหมดของนิติบุคคล
นั้น ท่านสามารถเลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขอ โดย กด “เลือกข้อมูล” หลังใบอนุญาตที่ท่านต้องการ  

 

 
 

10. เลือก “ยื่นขอแก้ไข อ.19/สบ.4” ระบบจะแสดง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภายใต้ใบอนุญาตที่ท่านเลือก จากนั้นกด 
“เลือก” หลังรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข 
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11. ระบบจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเคยยื่นขออนุญาต ให้ท่านเลือกเลขสารบบที่ต้องการแก้ไข 
 

 

 
 

12. เมื่อกดเลือกแก้ไขข้อมูลเลขสารบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ตรวจสอบเลขสารบบและ
ชื่ออาหาร แล้วจึงกด “Download” ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่ใช้ส าหรับการกรอกรายละเอียดค าขอผ่านหน้า web 
application  

  

ตรวจสอบข้อมลู 
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กรณเีลขสารบบที่ได้รับการอนุญาตแบบกระดาษ หรือเลขสารบบที่มีข้อมูลช่อง APPLICATION_TYPE เป็น ELO 
หรือ IMPORT PRODUCT 
 

 
 เมื่อกดเลือกแก้ไขข้อมูลเลขสารบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ตรวจสอบเลขสารบบและชื่อ
อาหาร เลือกแบบค าขอที่ท่านเคยได้รับอนุญาต แล้วจึงกด “Download” ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่ใช้ส าหรับการกรอก
รายละเอียดค าขอผ่านหน้า web application  

 

ตรวจสอบขอ้มูล 
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13. ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่ใช้ส าหรับการกรอกรายละเอียดค าขอผ่านหน้า web application  ซ่ึง
รายละเอียดที่เปิดให้ท่านสามารถแก้ไขได้จะขึ้นอยู่กับประเภทขอค าขอที่ท่านเคยยื่นขอ ไว้ในเบื้องต้น กรณีเป็นเลขสารบบที่
ได้รับอนุญาตแบบกระดาษ รายละเอียดที่เปิดให้ท่านแก้ไขจะข้ึนอยู่กับประเภทค าที่ท่านเลือก (หากไม่สอดคล้องกับหลักฐาน
การอนุญาตเดิม เจ้าหน้าที่จะคืนค าขอโดยไม่ขอค าชี้แจง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขประเภทค าขอได้) ระบบจะแสดงข้อมูลที่
ท่านเคยได้รับอนุญาต ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง/ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและท าการแก้ไขในรายละเอียด
ที่ท่านต้องการแก้ไข (กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้) 

 

 
หมายเหตุ : แต่ละประเภทค าขอจะแสดงหัวข้อท่านสามารถได้แตกต่างกัน ท่านสามารถเลือกได้แก้ไขได้เฉพาะหัวที่

ระบบเปิดให้แก้ไขเท่านั้น 
 : กรณีเป็นเลขสารบบที่ เคยได้รับอนุญาตแบบกระดาษ หรือหรือเลขสารบบที่มีข้อมูลช่อง

APPLICATION_TYPE เป็น ELO หรือ IMPORT PRODUCT ให้ท่านกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน โดยหัวข้อที่
ต้องการแก้ไขให้กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หัวข้อที่ไม่ต้องการแก้ไข ให้กรอก ข้อมูลเดิมที่เคยได้รับอนุญาต  

 
  

เลขสารบบที่ท่านต้องการแก้ไข 
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 วิธีการแก้ไขรายละเอยีดผลิตภัณฑ์ท่ีเคยได้รบัอนุญาต แบบค าขอ อ.19 /สบ.4 
 
1. การแก้ไขรายละเอียดสถานที่ผลิต ณ ต่างประเทศ (ตามใบรับรอง) เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาต

น าเข้า (กดเลือกที่หัวเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล)  

 ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมที่ท่านเคยได้รับอนุญาต หากต้องการแก้ไข กด ลูกศร ด้านขวามือ ที่ช่องรายการ 
Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรองใหม่ (กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้) 

 
 

2. ชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต หรือ ลักษณะอาหาร (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 

 ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมที่ท่านเคยได้รับอนุญาต กรณีท่ีระบบไม่แสดงข้อมูลเดิมที่ท่านเคยได้รับอนุญาต ท่านสามารถ
เพ่ิมข้อมูล ชนิดอาหาร/กรรมวิธีให้ กด ลูกศร ด้านขวามือ ที่ช่องรายการที่ท่านต้องการ  หรือ เพ่ิมลักษณะอาหารใหม่โดยการ
พิมพ์ข้อมูลลงในช่องที่ก าหนด  
 

 
  

หมายเหตุ : ชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต และ ลักษณะอาหาร จะเปิดให้ท่านกรอกข้อมูลเฉพาะ กรณีที่ระบบไม่แสดง
ข้อมูลที่เคยได้รับอนุญาตเท่านั้น 
  

กด Drop Down เพิ่มข้อมูล 
เพิ่มลักษณะอาหาร 

กดเลือก เลข Ref.cer ใหม่ทีต่้องการแก้ไข 
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3. การแก้ไขชื่ออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 

ระบบจะแสดงชื่ออาหารเดิมที่ท่านเคยได้รับอนุญาต กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไขลงในช่องที่ก าหนดไว้ 
(กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้)  

 

 
4. การแก้ไขส่วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 

ระบบจะแสดงรายละเอียดสูตรส่วนประกอบเดิมที่ท่านเคยได้รับอนุญาต ท่านสามารถ “เพ่ิมสาร” หรือ กด 
“ลบ” หลังสารที่ต้องการยกเลิก และปรับปรุงปริมาณสารจากหน้า web application ได้  (กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขให้คง
ข้อมูลเดิมไว้)    
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หมายเหตุ :สามารถศึกษา “ค้นหาสูตรส่วนประกอบอาหาร”และ “ประเภทของส่วนประกอบ” ได้ที่ 

คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ: คู่มือการค้นหาสารและการเพ่ิมสารส าหรับการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์

อาหาร   
 

 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
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5. การแก้ไขรหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
ระบบจะแสดงข้อมูลหมวดอาหารและปริมาณท่ีแนะน าเดิมที่ท่านเคยได้รับอนุญาต ท่านสามารถแก้ไขได้ดังนี้ 

(กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้)  
5.1 การยกเลิกหมวดอาหารและปริมาณที่แนะน าเดิม ให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ด้านหลังล่างของยกเลิกหมวด

อาหารและปริมาณที่แนะน านั้นจะหายไปจากหน้า web application 

 
 

5.2 การเพิ่มหมวดอาหารและปริมาณที่แนะน าให้กดปุ่ม “เพ่ิม” ด้านบน ระบบจะเปิดให้ท่านกรอกข้อมูล
หมวดอาหารและปริมาณที่แนะน าเพิ่มดังนี้  

- เลือกรหัสของหมวดอาหารที่ต้องการโดยกดลูกศร และระบุปริมาณท่ีแนะน าเป็นตัวเลข 

 
 

 
5.3 การแก้ไขหมวดอาหารและปริมาณที่แนะน าที่เคยได้รับอนุญาต ท่านสามารถเลือก แก้ไขข้อมูลในช่องที่

ท่านต้องการได้ 

 
 
  

 

 

กรอกปริมาณสตูร  

แก้ไขหมวดอาหาร 

แก้ไขปรมิาณที่แนะน า 
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6. การแก้ไขคู่มือประกอบการจ าหน่าย (กดเลือกที่หัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
- ระบุการแก้ไขคู่มือประกอบการจ าหน่าย 

  

7. ดาวน์โหลดค าขอ (กดเลือกท่ีหัวข้อเพ่ือให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้อง/ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและท าการแก้ไขในรายละเอียดที่ท่าน

ต้องการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  Download เพ่ือ save ข้อมูลจาก web application เป็นไฟล์ค าขอส าหรับใช้ในการยื่น
แก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดที่ท่านแก้ไข หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ท่าน กด “ยืนยัน” ไฟล์ค าขอที่ได้นั้น
จะอยู่ในรูปแบบ PDF ที่มีข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านแก้ไขข้อมูล   
 

 
 

 
 

สิ้นสุดการกรอกข้อมูลแก้ไขผ่าน web application ( แบบค าขอ อ.19/สบ.4 ) 

 

 

ระบุการแก้ไขคู่มือประกอบการจ าหน่าย 
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3.2 ขัน้ตอนการอัพโหลดค าขอแก้ไขฯ และการแก้ไขข้อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก (ขั้นตอน 14-16) 

14. เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลค าขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับเข้าระบบ e-submission อาหาร เพ่ืออัพโหลดค า
ขอ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี หรือตามที่ระบบก าหนดให้แนบ) โดยเข้าใช้งานตามที่ท่านได้เข้ามาดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กด “Upload” 

 
 หมายเหตุ : เลขสารบบที่ท่านเลือกจะต้องตรงกับข้อมูลค าขอแก้ไข ที่ท่านต้องการยื่น 

15. ในหน้าอัพโหลดค าขอ กด “เลือกไฟล์ (Choose file)” เพ่ือท าการแนบไฟล์ค าขอแก้ไขที่ท่านกรอก
รายละเอียดเรียบร้อยไว้แล้ว (โดยไฟล์ค าขอแก้ไข จะต้องเป็น pdf. ค าขอที่กรอกข้อมูลผ่านหน้า web application และ 
ดาวน์โหลดออกจากระบบเท่านั้น) จาดนั้นกด “Upload”   ระบบจะแสดง Pop-up หากไฟล์ค าขอที่ใช้ยื่นถูกต้อง กด 
“ใช่,ฉันต้องการอัพโหลด” 

 
 

แนบไฟล์ค าขอ 1 
2 

ตรวจสอบข้อมูล 
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16. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ สถานะค าขอจะแสดงว่า 
“แนบฉลาก” ให้ท่านกด  จากนั้นกด“ดูรายละเอียด” ระบบจะท าการแสดงหน้า web application ส าหรับการเพิ่ม
ข้อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลากประกอบการพิจารณา 

 

  

(1) 

(2) 
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วิธีการแก้ไข ยกเลิก เพิ่มข้อมูลภาชนะบรรจุ และรูปแบบฉลาก 

เมื่อเลือก “ดูรายละเอียด” รายการค าขอที่มีสถานะ “แนบฉลาก” ระบบจะแสดง pop up ที่ใช้ส าหรับการกรอก
รายละเอียดภาชนะและข้อมูลฉลาก โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาชนะบรรจุและแบบฉลากที่ท่านเคยได้รับอนุญาต 

 
หมายเหตุ : กรณีเป็นเลขสารบบที่เคยได้รับอนุญาตแบบกระดาษ หรือหรือเลขสารบบที่มีข้อมูลช่อง

APPLICATION_TYPE เป็น ELO หรือ IMPORT PRODUCT ให้ท่านเพ่ิมข้อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก ให้เป็นปัจจุบัน 
(กรณีมีการยกเลิกภาชนะบรรจุหรือแบบฉลากที่เคยได้รับอนุญาตไม่ต้องเพิ่มข้อมูลเดิม) 

  

(A) รายละเอียดภาชนะบรรจุ 
(B) ข้อมูลฉลาก ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก 
(C) ข้อมูลฉลาก ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นใน หรือส่วนขยายฉลาก 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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วิธีการแก้ไขรายละเอียดภาชนะบรรจุ 

กรณีต้องการแก้ไขรายละเอียดภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ (A) ให้ท่านคลิกเลือกท่ีรายการภาชนะบรรจุที่ต้องการ
แก้ไข ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูลภาชนะบรรจุอาหาร 

 
 

1) การแก้ไขชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถ้ามี)  
โดยท่านสามารถ แก้ไขข้อมูลโดย ลบและพิมพ์ชื่อภาชนะบรรจุที่ต้องแก้ไข เพื่อค้นหาข้อมูล และเลือก

ภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการแก้ไข (กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้) 
(กรณีที่ไม่พบชนิดของภาชนะบรรจุที่ต้องการยื่นขออนุญาต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ) 

A 
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2) แก้ไขขนาดบรรจุ (น้อยสุด) และ ขนาดบรรจุ (มากสุด) โดยระบุตัวเลขท่ีต้องการแก้ไขในช่องที่ก าหนด 
และเลือกหน่วยบรรจุ โดยกดลูกศร ด้านขวามือ และเลือกหน่วยบรรจุที่ต้องการแก้ไข กรณีมีขนาดบรรจุเดียวให้ใส่เลข
เดียวกันทั้ง 2 ช่อง (กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้) 

3) แก้ไขอายุการเก็บรักษา โดยระบุตัวเลขท่ีต้องการแก้ไขในช่องที่ก าหนด (ระบุเป็นจ านวนวัน) (กรณีที่ไม่
ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้) 

4) แก้ไขอุณหภูมิการเก็บรักษา โดยกดลูกศร ด้านขวามือ และเลือกอุณหภูมิการเก็บที่ต้องการแก้ไข (กรณีท่ีไม่
ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้)  

 

ลบและพิมพช์ื่อเพื่อค้นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

 

แก้ไข หน่วยบรรจ ุ

 

แก้ไข อุณหภูมิการเก็บรักษา 

แก้ไข อายุการเก็บรักษา 

แก้ไขขนาดบรรจ ุ
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5) เมื่อแก้ไขรายละเอียดในช่องที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” ด้านล่าง เพื่อยืนยันการแก้ไข หัวข้อ
ภาชนะบรรจุด้านซ้ายมือ จะแสดง ข้อความ “ (แก้ไข) ” ท้ายชื่อภาชนะบรรจุที่ท่านแก้ไขข้อมูล 

 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีแก้ไขชนิดของภาชนะบรรจุ หัวข้อของข้อมูลฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B) ที่อยู่ภายใต้

ภาชนะบรรจุที่ท่านแก้ไข จะเปลี่ยนชื่อให้อัตโนมัติ 
   กรณีท่ีท่านต้องการแก้ไขข้อมูลฉลาก ให้ท่านกดยกเลิกข้อมูลฉลากที่ต้องการแก้ไข และเพ่ิมใหม่ แทนการ

แก้ไข  

A 

B 

B 
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วิธีการยกเลิกข้อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก 

กรณีต้องการยกเลิกข้อมูลภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์และรูปแบบฉลากให้ท่านคลิกเลือกที่รายการภาชนะบรรจุ (A) 
ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูลภาชนะบรรจุอาหาร จากนั้นกดปุ่ม “ลบข้อมูล”  

 
 

หัวข้อภาชนะบรรจุด้านซ้ายมือ จะแสดง ข้อความ“ (ยกเลิก) ” ท้ายชื่อภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการยกเลิก 

 
 
หมายเหตุ กรณทีี่ท่านยกเลิกข้อมูลภาชนะบรรจุ ข้อมูลฉลากภายใต้ภาชนะบรรจุนั้นจะมีข้อความ (ยกเลิก) แสดงให้

อัตโนมัติ 

A 

A 
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 กรณีต้องการยกเลิกรูปแบบฉลากให้ท่านคลิกเลือกท่ีข้อมูลฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B) หรือ 
ข้อมูลฉลาก ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นใน หรือส่วนขยายฉลาก (C) ที่ต้องการยกเลิก ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลฉลากอาหาร 
จากนั้นกดปุ่ม “ลบแบบฉลาก”  

 
 

หัวข้อฉลากด้านซ้ายมือ จะแสดง ข้อความ“ (ยกเลิก) ” ท้ายชื่อภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการยกเลิก 

 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีท่านยกเลิกข้อมูลฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B) ข้อมูลฉลาก ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นใน 

หรือส่วนขยายฉลาก (A) ภายใต้ฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B) จะมีข้อความ (ยกเลิก) แสดงให้อัตโนมัติ  

B 

C 

C 
B 

C 

C 
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กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิก “การยกเลิก” ให้ท่านเลือก รายการภาชนะบรรจุ หรือข้อมูลฉลาก ที่ท่านต้องการแก้ไข
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดที่ท่านต้องการ ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลบข้อมูล” 

 
 
ท้ายหัวข้อฉลากด้านซ้ายมือ ที่ท่านกดปุ่ม “ยกเลิกการลบข้อมูล” จะไม่ปรากฏข้อความ“(ยกเลิก)”  

 
 
หมายเหตุ : ระบบจะไม่ท าการยกเลิกข้อมูลที่อยู่ภายใต้ภาชนะบรรจุ หรือข้อมูลฉลาก ที่ท่าน “ยกเลิกการลบข้อมูล”

ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีต้องการยกเลิกการลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการให้ที่ละรายการจนกว่าจะครบ  
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วิธีการเพิ่มข้อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก 

กรณีต้องการเพ่ิมข้อมูลภาชนะและรูปแบบฉลากใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนให้ท่านกดปุ่ม “เพ่ิมชนิดภาชนะ” 

 
1) ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถ้ามี)  
โดยท่านสามารถ พิมพ์ชื่อภาชนะบรรจุ เพ่ือค้นหาข้อมูล และเลือกภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการขออนุญาต  

(กรณีที่ไม่พบชนิดของภาชนะบรรจุที่ต้องการยื่นขออนุญาต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ )  

 
  

พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 
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2) ระบุขนาดบรรจุ (น้อยสุด) และ ขนาดบรรจุ (มากสุด) เป็น ตัวเลข และเลือกหน่วยบรรจุ กรณีมีขนาด
บรรจุเดียวให้ใส่เลขเดียวกันทั้ง 2 ช่อง 

3) ระบุอายุการเก็บรักษา เป็น ตัวเลข โดยระบุเป็นจ านวนวัน 
4) เลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” เพ่ือยืนยันข้อมูลที่ท่านกรอก หัวข้อภาชนะบรรจุด้าน

ซ้ายมือ จะแสดง ข้อความ“(เพ่ิมใหม่)” ท้ายชื่อภาชนะบรรจุที่ท่านเพ่ิมข้อมูล 

  

 

กดเลือก หน่วยบรรจ ุ

 

กดเลือก อุณหภมูิการเกบ็รักษา 
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หมายเหตุ กรณีท่ีท่านต้องการเพิ่มภาชนะบรรจุมากกว่า 1 ชนิด ให้ท่านเพ่ิมข้อมูลภาชนะบรรจุ โดยท าขั้นตอนที่   
1 – 5 ซ้ าจนกว่าจะครบชนิดภาชนะบรรจุที่ท่านต้องการ 

กรณีท่ีท่านต้องการเพ่ิมข้อมูลฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B) ในรายละเอียดภาชนะบรรจุ (A)  ให้ท่านกด
เลือกรายการภาชนะบรรจุที่ต้องการเพ่ิมรูปแบบฉลาก และกดปุ่ม “เพ่ิมรูปแบบฉลากในชนิดภาชนะบรรจุ”  

  

 

A 

A 

  

1 

2 
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1) ระบบจะแสดงหัวข้อรูปแบบฉลากให้อัตโนมัติ ให้ท่านเลือกจุดประสงค์ของฉลาก และ แนบไฟล์ภาพฉลากที่
ต้องการ โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์รูปฉลากท่ีท่านต้องการ  กดเลือกไฟล์รูปฉลาก  กด “Open” ระบบจะ
ท าการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ (ไฟล์ที่ใช้แนบต้องเป็นไฟล์ภาพเท่านั้น สกุล JPG , JPEG) 

 

2) เมื่อท่านเลือกวัตถุประสงค์ของฉลากและแนบไฟล์รูปแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอกเรียบร้อยแล้ว
ให้ท่านกดปุ่ม “เพ่ิมแบบฉลาก” ระบบจะท าการเพ่ิมข้อมูลฉลาก ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ  

 

3) หัวข้อฉลากด้านซ้ายมือ จะแสดง ข้อความ “ (เพิ่มใหม่) ” ท้ายชื่อรูปแบบฉลากที่ท่านเพ่ิมข้อมูล 

กดเลือก จุดประสงค์ของฉลาก 
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หมายเหตุ กรณีท่ีท่านต้องการเพิ่มข้อมูลฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B) มากกว่า 1 รายการ ให้ท่านเพ่ิม
ข้อมูลฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B)  โดยท าขั้นตอนที่ 1 – 3 ซ้ าจนกว่าจะครบรายการที่ท่านต้องการ  
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กรณีท่ีท่านต้องการเพ่ิมข้อมูลฉลาก ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นใน หรือส่วนขยายฉลาก (C) ในรายละเอียดข้อมูลฉลาก
ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอก (B) ให้ท่านกดเลือกรายการฉลากส าหรับภาชนะบรรจุชั้นนอกท่ีต้องการเพ่ิมรูปแบบฉลาก และ
กดปุ่ม “เพ่ิมรูปแบบฉลากย่อย”  

 

1) ระบบจะแสดงหัวข้อของฉลาก ให้ท่านระบุชื่อฉลากที่ต้องการเพิ่มให้ชัดเจน และ แนบไฟล์รูปฉลากที่
ต้องการ โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์รูปฉลากท่ีท่านต้องการ  กดเลือกไฟล์รูปฉลาก  กด “Open” ระบบจะ
ท าการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ (ไฟล์ที่ใช้แนบต้องเป็นไฟล์ภาพเท่านั้น สกุล JPG , JPEG) 

   

B 

B  

 

1 

2 

กรอกข้อมูล 
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2) เมื่อท่านระบุชื่อฉลากและแนบไฟล์รูปแบบฉลากชั้นในหรือฉลากเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่ม “เพ่ิม
แบบฉลาก”ระบบจะท าการเพ่ิมข้อมูลฉลาก ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ  

  
 

3) หัวข้อฉลากด้านซ้ายมือ จะแสดง ข้อความ“ (เพิ่มใหม่) ” ท้ายชื่อรูปแบบฉลากท่ีท่านเพ่ิมข้อมูล 

 

 หมายเหตุ กรณีท่ีท่านต้องการเพิ่มข้อมูลฉลาก ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นใน หรือส่วนขยายฉลาก (C) มากกว่า 1 
รายการ ให้ท่านเพ่ิมข้อมูลฉลาก ส าหรับภาชนะบรรจุชั้นใน หรือส่วนขยายฉลาก (C) โดยท าขั้นตอนที่ 1 – 3 ซ้ าจนกว่าจะ
ครบรายการที่ท่านต้องการ 
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กรณีท่ีท่านต้องการลบรูปแบบฉลากให้กดเลือก หัวข้อด้านซ้ายมือที่ต้องการ และกดปุ่ม “ลบแบบฉลาก” เมื่อ
ท่านกดลบข้อมูลแล้ว หัวข้อด้านซ้ายมือจะหายไป 

 

 

 

เมื่อท่านแก้ไขข้อมลูภาชนะบรรจุ และรูปแบบฉลากครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
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สิ้นสุดวิธีการแก้ไข, ยกเลิกหรือเพิ่มข้อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก  
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3.3 ขั้นตอนการแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา (ขั้นตอน 17-18 ) 
17. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ หากสถานะของค าขอแสดง

ว่า “ยืนยันไฟล์แนบ” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” ระบบจะท าการแสดงหัวข้อเอกสารที่ต้องแนบ (กรณีท่ีสถานะค าขอแสดง
ว่า “ยืนยันไฟล์แนบเพิ่มเติม”หรือ“รอช าระเงิน” ให้ท่านข้ามไปข้อถัดไป) 

 

 
 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์เอกสารที่ท่าต้อนการ  กดเลือกไฟล์เอกสาร  กด “Open” ระบบจะท าการ
แนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีท่านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให้ท าการแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบตาม
รายการที่ก าหนด กด “ยืนยันข้อมูล” 

 

 
 

หากแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความ “แนบไฟล์แล้ว” เมื่อแนบไฟล์ครบทุกหัวข้อแล้ว กด “ยืนยัน
ข้อมูล” 
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18. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ หากสถานะของค าขอแสดง
ว่า “ยืนยันไฟลแ์นบเพิ่มเติม” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” ระบบจะท าการแสดงหัวข้อเอกสารแนบเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี  
(กรณีที่สถานะค าขอแสดงว่า “รอช าระเงิน” ให้ท่านข้ามไปข้อถัดไป) 

 

 
 

หากท่านต้องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข้อที่ระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือ
แนบไฟล์เอกสารที่ท่าต้อนการ  กดเลือกไฟล์เอกสาร  กด “Open” ระบบจะท าการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีท่าน
มีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให้ท าการแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบตามรายการที่ก าหนด กด “ยืนยัน
ข้อมูล” (กรณีท่ีท่านไม่ต้องการแนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติมให้ท่านกด “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือข้ามไปขั้นตอนถัดไป) 
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หากแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความ “แนบไฟล์แล้ว”เมื่อแนบไฟล์ครบตามที่ต้องการแล้ว              
กด “ยืนยันข้อมูล” 
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19. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ สถานะของค าขอจะขึ้นว่า 
“รอช าระเงิน” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องการจะยื่นอีกครั้ง หาก
ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน าไป ช าระเงินตามช่องทางที่ระบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ถือว่าเป็น
การยืนยันเพื่อยื่นค าขอ และระบบจะท าการส่งค าขอไปให้เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 
 

20. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ สถานะของค าขอจะขึ้นว่า 
“รอช าระเงิน” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบค าขอ รูปฉลากและเอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องการจะยื่นอีก
ครั้ง หากถูกตอ้งครบถ้วนแล้วให้ท่าน สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน าไปช าระเงินตามช่องทางท่ีระบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่านช าระเงิน
แล้วจะ   ถือว่าเป็นการยืนยันเพ่ือยื่นค าขอ หรือหากตรวจสอบพบว่าค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องท่านสามารถกด 
“ยกเลิกค าขอ” ก่อนการช าระเงินและท าการยื่นค าขอที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง 

 

 
 

 
 

สิ้นสุดขั้นตอนการยื่นค าขอแก้ไข อ.19/สบ.4  

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “วิธีการสร้างใบสั่งช าระ” และ “ช่องทางการช าระเงิน” ได้ที่ คู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ: “การออกใบสั่งช าระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค าขอผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission)”  

  

 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
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4. วิธีการช้ีแจงและแก้ไขข้อบกพร่อง ค าขอใหม่ (แบบ อ.17/สบ.3) 
และค าขอแก้ไข (แบบ อ.19/สบ.4) 

กรณีท่ีสถานะค าขอ เปลี่ยนจาก “บันทึกค าขอ” เป็น “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง” ท่านต้องด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้น “ภายใน 20 หรือ 40 วันท าการ (หรือก่อนวันที่ครบก าหนดชี้แจงท่ีระบบแจ้ง)” นับตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่ขอค า
ชี้แจง ไม่เช่นนั้น จะถูกคืนค าขออัตโนมัติ มีวิธีการและขั้นตอนโดยละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

กด “ดูรายละเอียด” หลังรายการค าขอที่ เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง เพื่อดูข้อบกพร่องที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข  
 

 
  

1 

2 
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ระบบจะแสดงหน้าการขอค าชี้แจง โดยการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นจะแบ่งออกเป็น  5 ส่วน ดังนี้ 

 
 

หมายเหตุ : หัวข้อรายละเอียดการแก้ไขที่แสดงในหน้าระบบจะข้ึนอยู่กับหัวข้อที่เจ้าหน้าที่เปิดให้ผู้ประกอบการแก้ไข  
 

ส่วนที่ 1 : “รายละเอียดค าชี้แจงท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข” เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อบกพร่องที่ต้องการให้
ผู้ประกอบการแก้ไข แสดงในกล่องข้อความมุมบน ด้านซ้ายมือ ของหน้าการขอค าชี้แจง 

ส่วนที่ 2 : “อัพโหลดไฟล์ค าขอ” กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ประกอบการแก้ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ค าขอ จะปรากฏ
ส่วนที่ 2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการอัพโหลดไฟล์ค าขอที่แก้ไขแล้วให้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง (กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้แก้ไขไฟล์
ค าขอ หน้าระบบจะไมป่รากฏส่วนที่ 2) 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดค าชี้แจงที่เจ้าหน้าที่ต้องการแก้ไข 

ส่วนที่ 2 : อัพโหลดไฟล์ค าขอ ส่วนที่ 3 : ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ 

ส่วนที่ 4 : อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

ส่วนที่ 5 : การชี้แจงภาชนะบรรจุและฉลาก 
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โดยการ “แก้ไขไฟล์ค าขอ” ในสถานะเจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง มีข้ันตอนดังนี้  

1.  กดปุ่ม “ดาวน์โหลดค าขอ” สีแดง 

 
2. ระบบจะแสดงหน้า Pop-up ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูล ให้ท่านแก้ไขข้อมูลตามหัวข้อที่เจ้าหน้าที่เปิดให้แก้ไข  

 
หมายเหตุ : แต่ละประเภทค าขอจะแสดงหัวข้อแตกต่างกัน โดย ท่านสามารถแก้ไขได้เฉพาะหัวข้อที่เจ้าหน้าที่เปิดให้

แก้เท่านั้น  
3. เมื่อแกไ้ขข้อมูลค าขอตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดค าขอเป็นไฟล์ PDF 
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กรณีท่ีผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่เปิดให้แก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนหัวข้อที่ท่านยังไม่ท าการ
แก้ไข หากท่านไม่ประสงค์จะแก้ไขค าขอตามที่เจ้าหน้าที่เปิดให้กด ให้เลือก “ประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดไม่ครบถ้วนตาม
เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง” จากนั้นระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลดค าขอเป็น ไฟล์ PDF 

 

 
 

4. เมื่อแก้ไขไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว อัพโหลดไฟล์ค าขอ โดย กด “Choose File” เลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการ
จากนั้นกด “ยืนยันไฟล์ค าขอฯ”  

 
 

หมายเหตุ : ไฟล์ค าขอที่ใช้ในการอัพโหลดในหน้าชี้แจงจะต้องเป็นไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จากปุ่ม “ดาวน์โหลด”   
สีแดง เท่านั้น  

1 

2 

1 

2 
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เมื่อกด “ยืนยันไฟล์ค าขอฯ” ระบบจะแสดงข้อความ ดังนี้ 
- กรณี อัพโหลดไฟล์ค าขอที่ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนตามท่ีเจ้าหน้าที่เปิดให้แก้ไข ระบบจะแสดงข้อความ 

“อัพโหลดไฟล์แล้ว” 
 

 

 
 

- กรณี อัพโหลดไฟล์ค าขอที่ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่เปิดให้แก้ไข ระบบจะแสดง 
ข้อความ “อัพโหลดไฟล์แล้ว ประสงค์แก้ไขรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง” 
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 ส่วนที่ 3 : “ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ” กรณีท่ีผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดการแก้ไข หรือค าชี้แจง เพ่ือส่งให้
เจ้าหน้าที่ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในกล่องข้อความ จากนั้นกด “ยืนยันค าชี้แจง” ระบบจะท าการบันทึกข้อความที่ท่าน
พิมพ์ (หากต้องการแก้ไขข้อความท่ีกด “ยืนยันค าชี้แจง” ไปแล้ว ให้แก้ไขข้อความในกล่องข้อความให้ถูกต้อง  กด 
“ยืนยันค าชี้แจง” ระบบจะบันทึกข้อความล่าสุดที่ท่านแก้ไข) 

 
 

เมื่อกด “ยืนยันค าชี้แจง” แล้วระบบข้อความ “ยืนยันค าชี้แจงเรียบร้อยแล้ว” 

 
 

ส่วนที่ 4 : “อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบประกอบการพิจารณา” กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือต้องการให้
แก้ไขเอกสารแนบ โดย กด “Choose file” เลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแนบตามหัวที่ท่านเลือก (กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการ
ให้แก้ไขไฟล์เอกสารแนบ หน้าระบบจะไม่ปรากฏรายการเอกสารแนบ ส่วนที่ 4 ให้แก้ไข) 

 

 
 
  

 …….พิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่........ 1 

2 
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เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ของเอกสารที่ท่านแนบ และสถานะ : แนบไฟล์แล้ว 

 
 

ส่วนที่ 5 : “การชี้แจงภาชนะบรรจุและฉลาก” กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูล
ภาชนะบรรจุหรือฉลาก จะปรากฏส่วนที่ 5 เพ่ือให้ผู้ประกอบการท าการแก้ไขข้อมูลภาชนะบรรจุหรือแก้ไขไฟล์ฉลากใหม่ โดย
กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะเปิดหน้าต่างส าหรับการชี้แจงภาชนะบรรจุหรือฉลาก (กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้แก้ไขภาชนะ
บรรจุและฉลาก หน้าระบบจะไม่ปรากฏส่วนที่ 5) 

 
 

- กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ประสงค์ให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลฉลากหรือรูปแบบฉลาก หัวข้อภาชนะบรรจุหรือฉลากจะ
ปรากฏตัวอักษรสีแดง ให้ผู้ประกอบการกดเลือก หัวข้อภาชนะบรรจุดังกล่าว เพ่ือดูรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข 
 
 
  

 

 

 

สถานะแก้ไขภาชนะบรรจุและฉลาก 

 

หัวข้อที่เปดิให้ผู้ประกอบการแก้ไข 
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- กดเลือกหัวข้อและแก้ไขรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ข้อความลง
ในกล่องด้านขวา จากนั้นกด “บันทึกรายละเอียดค าชี้แจง” หัวข้อภาชนะบรรจุที่แก้ไขจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 

 
 

  

 
รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข 

 

… พิมพ์รายละเอียดการแก้ไข….. 
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เมื่อแก้ไขภาชนะบรรจุและฉลากครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว (หัวข้อสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินครบเรียบร้อยแล้ว) ให้
ผู้ประกอบการกด ปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” ระบบจะแสดง Pop-up --> กด “ok” 

 

 
 
 

 
 

- สถานะแก้ไขภาชนะบรรจุและฉลาก จะเปลี่ยนจาก ยังไม่ได้ยืนยันการชี้แจง เป็น ยืนยันการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว 

 
 
เมื่อท าการแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนทุกหัวข้อแล้ว ให้กด “ส่งค าชี้แจง” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอต่อไป 
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สถานะค าขอที่กด “ส่งค าชี้แจง” เรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” จบขัน้ตอนการชี้แจงและ
แก้ไขข้อบกพร่อง 
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หมายเหตุ : กรณีท่ีท่านแก้ไขค าชี้แจงแล้วแต่สถานะค าขอไม่เปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” ให้ท่านตรวจสอบ
ว่าท่านได้แก้ไขข้อมูลค าชี้แจงครบถ้วนหรือไม่ หากครบถ้วนให้กดส่ง กด “ส่งค าชี้แจง” อีกครั้ง เพ่ืออัพเดทสถานะค าขอ 
 



 


