
  
 
 

เอกสารคู*มือการใช/งานสำหรับผู/ประกอบการ 
(User Manual) 

ระบบ e-submission ผลิตภัณฑOอาหาร 
 
 
 

การยื่นขออนุญาต (อ.17/สบ.3) และแก:ไขรายการผลิตภัณฑB (อ.19/สบ.4) 

สำหรับผลิตภัณฑ.อาหารประเภท เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและ  

ผลิตภัณฑ.อาหารท่ีมีสDวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง  

และ ผลิตภัณฑ.อาหารท่ีมีสDวนประกอบของสDวนของกัญชาหรือกัญชง  

และ ผลิตภัณฑ.อาหารท่ีมีสารสกัดแคนนาบิไดออลเปJนสDวนประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
กองอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู3มือฉบับล3าสุดได:ท่ี  

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Esub_HEMP.pdf 

แกKไขคร้ังท่ี 1 :  4 ตุลาคม 2564  

 



ประวัติการแก/ไขปรับปรุงคู*มือ 

 
แกKไขคร้ังท่ี วันท่ี รายละเอียดโดยสรุป 

0 24 กรกฎาคม 2564 • จัดทำคู3มือคร้ังแรก 

1 4 ตุลาคม 2564 • เพ่ิมประเภทอาหาร และ วิธีการย่ืนคำขอแก:ไข อ.19/สบ.4 
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  ผู$ประกอบการ เจ$าหน$าที ่

ยืนยันตัวบุคคล 

(Open ID) 

ยื่นเอกสารขอสิทธิ์

การเข.าใช.ระบบ  
พิจารณา 

สิทธิ์ ผปก. 

 

เปZดสิทธิ์ให. ผปก. 

Login เข.าระบบ 

เลือกข.อมูล 
- เลือกระบบอาหาร 
- เลือกผู.รับอนุญาต 
- เลือกใบอนุญาต 
- เลือกยื่นขอผลิตภัณฑ: 
- เลือกประเภทอาหาร -> ชนิด -> กรรมวิธ ี

 

 
Download & Upload คำขอ 

- กรอกข.อมูลคำขอ 
- Download คำขอ 
- Upload ไฟล:คำขอ 
- แนบรูปฉลาก + เอกสารแนบ 

ยืนยันยื่นคำขอ/ พิมพ:ใบสั่งชำระ / ชำระเงินค#าคำขอ 

กรณี จนท.ขอคำชี้แจง 

- แก.ไขข.อมูลและส#งไฟล:คำขอ 

- Upload เอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจง 

- ส#งคำชี้แจงผ#านระบบ 

รับใบจดทะเบียนอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกส:  

 
พิจารณา 

คำขอฯ 

 

อนุมัติใบจดทะเบียน แบบอิเล็กทรอนิกส: 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑtอาหารกลุ3มผลิตภัณฑtเมล็ดกัญชง กัญชง กัญชาและสาร CBD 

+ 

ขอคำชี้แจง 

คืนคำขอ 

พิมพ:ใบสั่งชำระ / ชำระเงินค#าธรรมเนียม * (เฉพาะแบบ อ.17) 
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การเปGดสิทธิ์เข:าใช:งานระบบ e-submission ผลิตภัณฑBอาหาร 
  

e-submission การยื่นขออนุญาต (แบบอ.17/สบ.3) และ การแก/ไขรายการผลิตภัณฑO (แบบอ.19/สบ.4) 

ก3อนการเข:าใช:งานระบบ e - submission ผลิตภัณฑtอาหาร ผู:ประกอบการ ต:องดำเนินการดังน้ี 

(1) ยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID : ท่ี เว็บไซตtสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสt : สรอ. 

http://openid.egov.go.th/ เพ่ือให:ได: Username Password กรณีท่ี ผู:ประกอบการ เคยยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open 

ID กับสานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสtแล:ว ให:ข:ามข้ันตอนข:อ (1) น้ีได: 

(2) ย่ืนเอกสารขอเปAดสิทธิเขFาใชFงานระบบ e – submission ผลิตภัณฑTอาหาร : สามารถติดต3อย่ืน

เอกสารเพ่ือขอเปkดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหารได: 2 ช3องบริการ ดังน้ี 

กรณีสถานท่ีผลิต/นำเขFา ต้ังอยู\ท่ี กรุงเทพมหานคร 

- ย่ืนขอเปkดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหาร ท่ีห:อง 325 ช้ัน 3 อาคาร 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา 

กรณีสถานท่ีผลิต/นำเขFา ต้ังอยู\ ณ ต\างจังหวัด 

- ย่ืนขอเปkดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหารได:ท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ันๆตามหนังสือ ด3วนท่ีสุดถึงนายแพท

เม่ือยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสt และขอเปkดสิทธิเข:าใช:งานระบบ    e – 

Submission ผลิตภัณฑtอาหาร ท3านจะสามารถเข:าใช:งานระบบ e – Submission ผลิตภัณฑtอาหาร ได: 

หมายเหตุ : หากมอบอำนาจเรียบร:อยแล:ว มีการเปล่ียนแปลง เช3น ผู:รับมอบอำนาจลาออกหรือย:ายงาน ผู:รับ

อนุญาต/ ผู:ดำเนินการ ต:องแจ:งมายังเจ:าหน:าท่ีเพ่ือขอยกเลิกสิทธิการใช:งานของผู:รับมอบอำนาจท3านน้ันทันที 

 (3) ต้ังค\าเคร่ืองคอมพิวเตอรTเพ่ือการใชFงาน TeDA Forms : ติดต้ังโปรแกรมท่ีจำเป{นตามลำดับดังน้ี - 

Acrobat Reader 10.0 ข้ึนไป หรือAcrobat Reader - Font Pack DC (เพ่ือป�องกันเร่ือง Adobe reader acrobat ไม3รู:จัก

ภาษาไทย) à Font “TH Sarabun PSK” 

 

  
หมายเหตุ :สามารถศึกษา “การสรFางและแกFไขบัญชีผูFใชFงานผ\านระบบ Open ID” และ “การต้ังค\า

เคร่ืองคอมพิวเตอรTเพ่ือการใชFงาน TeDA Forms” ได:ท่ี คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: การเตรียมความ

พร:อมการใช:งานระบบ e-submission (อาหาร)  
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ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับ(แบบอ.17) หรือขออนุญาตใช:ฉลาก (แบบสบ.3) 
 

1. เข:าเว็บไซดt privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู:ประกอบการ” 

 
 

2. เข:าระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ทำการ Login เข:าสู3ระบบโดยใช: Username และ Password ท่ีได:จากการ

สมัคร Open ID กับสานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสt (สรอ) 
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3. เลือกบริษัทท่ีท3านต:องการย่ืนคำขอ (กรณีท่ีท3านได:รับมอบอำนาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข:ามข้ันตอนการ

เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ย่ืนผลิตภัณฑ.” เพ่ือย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑt 

 
6. เม่ือเลือก “ย่ืนผลิตภัณฑ.” ระบบจะแสดง Pop Up ประกาศ เพ่ือแจ:งให:ผู:ย่ืนคำขอ รับทราบข:อตกลงการ

ใช:บริการย่ืนคำขอด:านอาหารผ3านอินเตอรtเน็ต (e-submission) และมีช3องทางให:ศึกษารายละเอียดการย่ืนคำขออนุญาตด:าน

อาหารผ3านระบบอินเตอรtเน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หากท3านได:อ3านและยินยอมให:ผูกพันตามเง่ือนไขภายใต:

ข:อตกลงการให:บริการ กด “ตKองการย่ืนคำขอ” 
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7. ระบบจะแสดง ใบอนุญาตท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน ท3านสามารถเลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดย กด 

“เลือกขKอมูล” หลังใบอนุญาตท่ีท3านต:องการ  

 
 

8. เลือกเมนู “ย่ืนขออนุญาตตามประเภทอาหาร อ.17/สบ.3” ระบบจะแสดงหน:าต3างเพ่ือเข:าสู3ระบบ e-

submission ผลิตภัณฑtอาหาร (ระบบใหม3)   
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9. เลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑt  โดย ระบบจะแสดง ใบอนุญาตท้ังหมดของนิติบุคคล

น้ัน ท3านสามารถเลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดย กด “เลือกขKอมูล” หลังใบอนุญาตท่ีท3านต:องการ  

 
 

10.  ระบบจะแสดงประเภทอาหารตาม สลักหลังใบอนุญาตผลิตท่ีท3านเลือก จากน้ัน กดเลือก “ประเภท

อาหาร” ท่ีท3านต:องการย่ืนคำขอ ระบบจะแสดงชนิดอาหาร และ กรรมวิธีผลิต ภายใต:ประเภทอาหารน้ัน  à ให:ท3านเลือก 

ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีผลิต ท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดยกดท่ี “กรรมวิธีผลิต” 
 

  

ประเภทอาหาร 

กรรมวิธ ี

ชนิดอาหาร 

1 

2 
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11.  ตรวจสอบประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต แล:วจึงเลือก “ประเภทแบบคำขอ” จากน้ัน

กด “Download” 

  

ตรวจสอบข้อมลู 

2 1 
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เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป{น “ผลิตภายในประเทศ” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ี

ใช:สำหรับการกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  
 

 
 

2.1.1 การกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 ผลิตภายในประเทศ)  

 

  

2.1 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑBแบบอ.17/สบ.3 (ผลิตภายในประเทศ) 

1 2 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ:อาหาร  “การยื่นคำขออนุญาต คำขอใหม# (แบบอ.17/

สบ.3) และการแก.ไขรายการผลิตภัณฑ: (แบบอ.19/สบ.4) กลุ#มผลิตภัณฑ: เมล็ดกัญชง,กัญชง,กัญชาและสาร CBD” 

แก.ไขครั้งที่ :  1 ( 4 ตุลาคม 2564)  

หน.า  10 / 102  

 

รายละเอียดที่ผู/ประกอบการต/องกรอกข/อมูลผ*านหน/า web application ได/แก* 

หัวขKอท่ี 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน ท3านสามารถ

เปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิด

อาหาร และ กรรมวิธีท่ีแสดงคร้ังแรกเกิดจากท่ีท3านเลือกรายละเอียดในข้ันตอนก3อนหน:า) 

2. กรอก ลักษณะอาหารตามข:อเท็จจริงของผลิตภัณฑt 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-submission เพื่อเลือก 

ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 10) 

            : กรณีชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต ไม#สอดคล.องกับผลิตภัณฑ:ที่ท#านประสงค:ยื่นขออนุญาต กรุณาติดต#อสอบถามข.อมูลกับเจ.าหน.าที ่
 

หัวขKอท่ี 2 ช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ (ถ:ามี) ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 

 

กรอกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข$อมูลให$ตรงกับคำ

ขอที่ต$องการยื่น 
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หัวขKอท่ี 3 วัตถุประสงค.และวิธีการนำไปใชK (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุ จุดประสงค.การนำไปใชK  

 
 

2. เลือก วิธีการนำไปใชK  

- กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “พร:อมบริโภค” กรุณาระบุปริมาณต3อหน่ึงหน3วยบริโภค 

 
- กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “ต:องทำละลาย/เจือจางก3อนบริโภค” กรุณาระบุวิธีการเตรียมผลิตภัณฑt 

  

ระบุจุดประสงคPการนำไปใช$ 

เลือก วิธีการนำไปใช$ 

 

 

เลือก วิธีการนำไปใช$ 
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3. ระบุ จำนวนหนDวยบริโภค 

 
หัวขKอท่ี 4 สDวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

การกรอกข:อมูลสูตรส3วนประกอบจะแบ3งอออกเป{น 2 ส3วน ดังน้ี 

ส3วนท่ี 1 : สารท่ัวไปท่ีสามารถค:นหา FDA Number ได:จาก หน:า ตรวจสอบรายช่ือส3วนประกอบอาหาร หรือ 

ส3วนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

ส3วนท่ี 2 : สารสกัดท่ีสามารถค:นหา FDA Number ได:จาก หน:า ตรวจสอบรายช่ือสารสกัด 

 

  

 

สQวนที่ 1 : สารที่สามารถค$นหา FDA Number ได$จาก หน$า ตรวจสอบรายชื่อสQวนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

สQวนที่ 2 : สาร ที่สามารถค$นหา FDA Number ได$จาก หน$า ตรวจสอบชื่อสารสกัด 
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วิธีการกรอกสารในสDวนท่ี 1 : สารท่ัวไปท่ีสามารถคKนหา FDA Number ไดKจาก หนKา ตรวจสอบรายช่ือ

สDวนประกอบอาหาร หรือสDวนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  

- พิมพtเลข FDA Number ท่ีค:นหาได: หรือ พิมพtข:อมูลเพ่ือค:นหาส3วนประกอบท่ีต:องการย่ืนในช3องค:นหาสูตร 

ระบบจะกรองข:อมูลสารมาแสดง ให:ท3านกดเลือกส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

 
- กรณีท่ีท3านเลือกสารท่ีมีเง่ือนไขการใช:มากกว3า 1 หน:าท่ี ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือกวัตถุประสงคtของ

สารท่ีใช: (ให:กดเลือกตามวัตถุประสงคtท่ีท3านต:องการใช:งาน) 

  

พิมพPเลข FDA Number หรือ พิมพPชื่อเพื่อค$นหา (1) 

กดเลือก สQวนประกอบ (2)  
 (3) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลสูตรส3วนประกอบในตารางด:านล3างให:โดยอัตโนมัติหลังจากท3านกดเพ่ิมสาร ให:ระบุปริมาณท่ี

ต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ กรณีท่ีสารเป{น วัตถุเจือปนอาหาร ให:ระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ิม 

 

 
 

กรณีใชKสDวนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 

- พิมพtเลขสารบบอาหารของส3วนประกอบท่ีต:องการใช:ในช3องค:นหาเลขสารบบ และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

 

  

กรอกปริมาณสูตร  

กรอกปริมาณสูตร  

เลือก หน$าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพPเลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลเลขสารบบในตารางด:านล3างให:โดยอัตโนมัติหลังจากท3านกดเพ่ิมสาร ให:ระบุปริมาณท่ี

ต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในสDวนท่ี 2 : กรณีสารท่ีใชKเปJนสารสกัดสามารถคKนหา FDA Number ไดKจาก หนKา ตรวจสอบรายช่ือ

สารสกัด 

- พิมพtเลข FDA Number ของสารสกัดท่ีต:องการใช:ในช3องค:นหาสารสกัด และกดปุ�ม “เพ่ิมสารสกัด”  

 

 
- ระบบจะเพ่ิมข:อมูลสารสกัดในตารางด:านล3างให:โดยอัตโนมัติ ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ 

อัตราส3วนการสกัดต3อ 1 และปริมาณสารสำคัญท่ีได: 

 
 

 

  

กรอกปริมาณสูตร  

พิมพPเลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 
 (2) 

กรอกปริมาณสูตร    

 

หมายเหต ุ: กรณีคPนหาสUวนประกอบไมUพบหรือระบบแสดงขPอความ No matches found สามารถศึกษารายละเอียด

การ “ค#นหาสูตรส+วนประกอบอาหาร และการยื่นขอเพิ่มสาร” ไดPที่ คูUมือสำหรับผูPประกอบการ: คูUมือการคPนหาสาร

และการเพิ่มสารสำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑyอาหาร 
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หัวขKอท่ี 5 รหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 - เลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการโดยกดลูกศร ด:านขวามือ 

 
 

หัวขKอท่ี 6 ดาวน.โหลดแบบคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกดปุ�ม Download เพ่ือบันทึกข:อมูลท่ีกรอกจาก web 

application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑt โดยไฟลtคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านกรอกข:อมูล โดยระบบจะทำการเลือกแบบฟอรtมคำขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานท่ี

ผลิตให:ท3านอัตโนมัติ กรณีท่ีใบอนุญาตผลิตเป{น อ.2 จะได:แบบฟอรtม อ.17 (คำขอข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร) และกรณีท่ี

ใบอนุญาตผลิตเป{น สบ.1/1 จะได:แบบฟอรtม สบ.3 (คำขออนุญาตใช:ฉลากอาหาร) ขอให:ท3านตรวจสอบข:อมูลก3อนการอัพ

โหลดคำขอ ดังน้ี 

          - ตรวจสอบแบบฟอรtมท่ีท3านได:จากการ Download ถูกต:องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม3 

 - ตรวจสอบประเภทอาหารท่ีต:องการย่ืนขอให:ถูกต:องเน่ืองจากท3านไม3สามารถทำการแก:ไขประเภทอาหารหลังจาก

ทำการย่ืนคำขอได: 

 - ตรวจสอบข:อมูลใน PDF ครบถ:วนตามท่ีกรอกข:อมูลหน:า web application หรือไม3 

 
ส้ินสุดการกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 ผลิตในประเทศ) 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลtคำขอ การแนบไฟลtฉลาก และเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 40 

  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร  

 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ:อาหาร  “การยื่นคำขออนุญาต คำขอใหม# (แบบอ.17/

สบ.3) และการแก.ไขรายการผลิตภัณฑ: (แบบอ.19/สบ.4) กลุ#มผลิตภัณฑ: เมล็ดกัญชง,กัญชง,กัญชาและสาร CBD” 

แก.ไขครั้งที่ :  1 ( 4 ตุลาคม 2564)  

หน.า  17 / 102  

 

2.1.2 การกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ. 3 ผลิตภายในประเทศ) เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ.

เสริมอาหาร 
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รายละเอียดที่ผู/ประกอบการต/องกรอกข/อมูลผ*านหน/า web application ได/แก* 

หัวขKอท่ี 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน ท3านสามารถ

เปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิด

อาหาร และ กรรมวิธีท่ีแสดงคร้ังแรกเกิดจากท่ีท3านเลือกรายละเอียดในข้ันตอนก3อนหน:า) 

2. กรอก ลักษณะอาหารตามข:อเท็จจริงของผลิตภัณฑt 
 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-submission เพื่อเลือก 

ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 10) 

 

หัวขKอท่ี 2 ช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 - กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ(ถ:ามี) ลงในช3องท่ีกำหนด

  

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 

 

กรอกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข$อมูลให$ตรงกับคำ

ขอที่ต$องการยื่น 
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หัวขKอท่ี 3 วัตถุประสงค.,ขนาดรับประทานและวิธีการรับประทาน (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุจุดประสงค.การนำไปใชK 

 
 

2. เลือก วิธีการนำไปใชK  

- กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “ต:องทำละลาย/เจือจางก3อนบริโภค” กรุณาระบุวิธีการเตรียมผลิตภัณฑt 
 

 
 

3. ระบุขนาดรับประทานต3อวัน กด “เลือก” ลักษณะผลิตภัณฑt และระบุน้ำหนักสุทธิต3อหน3วย 

 
 

ระบุจุดประสงคPการนำไปใช$ 

เลือก วิธีการนำไปใช$ 

 

 
เลือก ลักษณะผลิตภัณฑP 
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หัวขKอท่ี 4 สDวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

การกรอกข:อมูลสูตรส3วนประกอบจะแบ3งอออกเป{น 2 ส3วน ดังน้ี 

ส3วนที ่ 1 : สารทั ่วไปที ่สามารถค:นหา FDA Number ได:จาก หน:าตรวจสอบรายชื ่อส3วนประกอบอาหาร หรือ 

ส3วนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

ส3วนท่ี 2 : สารสกัดท่ีสามารถค:นหา FDA Number ได:จาก หน:า ตรวจสอบรายช่ือสารสกัด 

  

สQวนที่ 1 : สารที่สามารถค$นหา FDA Number ได$จาก หน$า ตรวจสอบรายชื่อสQวนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

สQวนที่ 2 : สาร ที่สามารถค$นหา FDA Number ได$จาก หน$า ตรวจสอบชื่อสารสกัด 

สQวนที่ 1 : สารที่สามารถค$นหา FDA Number ได$จาก หน$า ตรวจสอบรายชื่อสQวนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 
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วิธีการกรอกสารในสDวนท่ี 1 : สารท่ัวไปท่ีสามารถค:นหา FDA Number ได:จาก หน:า ตรวจสอบรายช่ือส3วนประกอบ

อาหาร หรือส3วนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  

- พิมพtเลข FDA Number ท่ีค:นหาได:ในช3องค:นหาสูตร หรือ พิมพtข:อมูลเพ่ือค:นหาส3วนประกอบท่ีต:องการย่ืน 

ระบบจะกรองข:อมูลสารมาแสดง ให:ท3านกดเลือกส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” กรณีสารท่ีท3านเลือกเป{น

สารอาหาร (NU) , สารสำคัญ (AI) , วัตถุเจือปนอาหาร (FA), วัตถุแต3งกล่ินรสอาหาร (FL) ระบบจะแสดงข:อมูลในตารางให:

โดยอัตโนมัติหลังจากท3านกดเพ่ิมสาร  

 
 

- กรณีที่ท3านเลือกสารที่มีเงื่อนไขการใช:มากกว3า 1 หน:าท่ี ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือกวัตถุประสงคtของสาร

ที่ใช: (ให:กดเลือกตามวัตถุประสงคtที่ท3านต:องการใช:งาน) ระบบจะแสดงข:อมูลในตารางให:โดยอัตโนมัติหลังจากท3านกด             

“เพ่ิมสาร” 

  

พิมพPเลข FDA Number หรือ พิมพPชื่อเพื่อค$นหา (1) 

กดเลือก สQวนประกอบ (2) 
 
 (3) 
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- กรณีสารที่ท3านเลือกเป{นประเภท ผงพืชหรือผงสัตวt (AP) และส3วนประกอบทั่วไป (ING) ระบบจะแสดง pop up 

ให:ท3านเลือกวัตถุประสงคtการใช:สารดังกล3าว ประสงคtใช:เป{น ส3วนประกอบสำคัญ หรือ ส3วนประกอบไม3สำคัญ ซึ่งระบบจะ

แสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กดเลือกตามวัตถุประสงคtท่ีท3านต:องการใช:งาน) ระบบจะแสดงข:อมูลในตารางให:โดยอัตโนมัติ

หลังจากท3านกดเลือกวัตถุประสงคtการใช: 

 

 
 

ระบบจะแสดงข:อมูลสูตรส3วนประกอบในตารางด:านล3างโดยแยกตามวัตถุประสงคtการใช:ส3วนประกอบท่ีท3านเลือก ให:

โดยอัตโนมัติหลังจากท3านกดเลือกวัตถุประสงคtการใช: 

- ให:ท3านระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ (กรณีเลือกลักษณะผลิตภัณฑtเป{น “เม็ด หรือแคปซูล” จะให:

กรอกปริมาณท่ีต:องการใช:ในหน3วย มิลลิกรัม หากเลือกลักษณะผลิตภัณฑtเป{น “หน3วย” จะให:กรอกปริมาณท่ีต:องการใช:ใน

หน3วย กรัม)  

 
  

กรอกปริมาณสูตร  
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- กรณีท่ีสารเป{น วัตถุเจือปนอาหาร ให:ระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ิม 

 

 
 

กรณีใชKสDวนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 

- พิมพtเลขสารบบอาหารของส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

 
- กรณีเลขสารบบอาหารท่ีท3านประสงคtใช:ได:ไม3ใช3ประเภทวัตถุเจือปนอาหารให:ท3านเลือกวัตถุประสงคtการใช:สาร

ดังกล3าว ประสงคtใช:เป{น ส3วนประกอบสำคัญ หรือ ส3วนประกอบไม3สำคัญ ซ่ึงระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กด

เลือกตามวัตถุประสงคtท่ีท3านต:องการใช:งาน) ระบบจะแสดงข:อมูลในตารางให:โดยอัตโนมัติหลังจากท3านกดเลือกวัตถุประสงคt

การใช: 

 

กรอกปริมาณ

สูตร  

เลือก หน$าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพPเลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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 - ให:ท3านระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ (กรณีเลือกลักษณะผลิตภัณฑtเป{น “เม็ด หรือแคปซูล” จะ

ให:กรอกปริมาณท่ีต:องการใช:ในหน3วย มิลลิกรัม หากเลือกลักษณะผลิตภัณฑtเป{น “หน3วย” จะให:กรอกปริมาณท่ีต:องการใช:ใน

หน3วย กรัม)  

 - กรณีท่ีเลขสารบบอาหารท่ีใช:เป{นประเภทวัตถุเจือปนอาหาร หน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหารจะถูกกำหนดเป{น 

อ:างอิง เลข อย. 

 
  

กรอกปริมาณสูตร  

กรอกปริมาณสูตร  

xxxxxxxxxxxx

x 

xxxxxxxxxxxx

x 
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วิธีการกรอกสารในสDวนท่ี 2 : สารสกัดท่ีสามารถคKนหา FDA Number ไดKจาก หนKา ตรวจสอบรายช่ือสารสกัด 

- พิมพtเลข FDA Number ของสารสกัดท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสารสกัด”  

- ระบบจะแสดงข:อมูลสารสกัดในตารางด:านล3างอัตโนมัติ ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ 

อัตราส3วนการสกัดต3อ 1 และปริมาณสารสำคัญท่ีได: 

-  

 
 

 

พิมพPเลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

  (2) 

กรอกปริมาณสูตร  

  

หมายเหต ุ: กรณีคPนหาสUวนประกอบไมUพบหรือระบบแสดงขPอความ No matches found สามารถศึกษารายละเอียด

การ “ค#นหาสูตรส+วนประกอบอาหาร และการยื่นขอเพิ่มสาร” ไดPที่ คูUมือสำหรับผูPประกอบการ: คูUมือการคPนหาสาร

และการเพิ่มสารสำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑyอาหาร 
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หัวขKอท่ี 5 รหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 - เลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการโดยกดลูกศร ด:านขวามือ 

 
 

หัวขKอท่ี 6 ดาวน.โหลดแบบคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกดปุ�ม Download เพ่ือบันทึกข:อมูลท่ีกรอกจาก web 

application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑt โดยไฟลtคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านกรอกข:อมูล โดยระบบจะทำการเลือกแบบฟอรtมคำขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานท่ี

ผลิตให:ท3านอัตโนมัติ กรณีท่ีใบอนุญาตผลิตเป{น อ.2 จะได:แบบฟอรtม อ.17 (คำขอข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร) และกรณีท่ี

ใบอนุญาตผลิตเป{น สบ.1/1 จะได:แบบฟอรtม สบ.3 (คำขออนุญาตใช:ฉลากอาหาร) ขอให:ท3านตรวจสอบข:อมูลก3อนการอัพ

โหลดคำขอ ดังน้ี 

          - ตรวจสอบแบบฟอรtมท่ีท3านได:จากการ Download ถูกต:องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม3 

 - ตรวจสอบประเภทอาหารท่ีต:องการย่ืนขอให:ถูกต:องเน่ืองจากท3านไม3สามารถทำการแก:ไขประเภทอาหารหลังจาก

ทำการย่ืนคำขอได: 

 - ตรวจสอบข:อมูลใน PDF ครบถ:วนตามท่ีกรอกข:อมูลหน:า web application หรือไม3 

 
ส้ินสุดการกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 ผลิตในประเทศ)  

เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ.เสริมอาหาร 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลtคำขอ การแนบไฟลtฉลาก และเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 40 

 

  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร  
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2.2 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑBแบบอ.17/สบ.3 (ผลิตเพื่อการสaงออก) 
 

เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป{น “ผลิตเพ่ือสDงออก” และกด “Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:

สำหรับการกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  
 

 
 

2.2.1 การกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 ผลิตเพ่ือการสDงออก)  

 

   

1 2 

 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ:อาหาร  “การยื่นคำขออนุญาต คำขอใหม# (แบบอ.17/

สบ.3) และการแก.ไขรายการผลิตภัณฑ: (แบบอ.19/สบ.4) กลุ#มผลิตภัณฑ: เมล็ดกัญชง,กัญชง,กัญชาและสาร CBD” 

แก.ไขครั้งที่ :  1 ( 4 ตุลาคม 2564)  

หน.า  28 / 102  

 

รายละเอียดที่ผู/ประกอบการต/องกรอกข/อมูลผ*านหน/า web application ได/แก* 

หัวขKอท่ี 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน ท3านสามารถ

เปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิด

อาหาร และ กรรมวิธีท่ีแสดงคร้ังแรกเกิดจากท่ีท3านเลือกรายละเอียดในข้ันตอนก3อนหน:า) 

2. กรอก ลักษณะอาหารตามข:อเท็จจริงของผลิตภัณฑt 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-submission เพื่อเลือก 

ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 10)  

            : กรณีชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต ไม#สอดคล.องกับผลิตภัณฑ:ที่ท#านประสงค:ยื่นขออนุญาต กรุณาติดต#อสอบถามข.อมูลกับเจ.าหน.าที ่
 

หัวขKอท่ี 2 ช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทย (ถ:ามี) และช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

 

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 

 

กรอกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข$อมูลให$ตรงกับคำ

ขอที่ต$องการยื่น 
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หัวขKอท่ี 3 สDวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 พิมพtรายละเอียดส3วนประกอบของผลิตภัณฑtเป{นภาษาอังกฤษ และระบุปริมาณท่ีใช: โดยกด ปุ�ม “           ” 

 เพ่ือเพ่ิมรายการสาร หรือกด ปุ�ม “        ” เพ่ือลบรายการสารท่ีต:องการแก:ไข 

 

 
 

หัวขKอท่ี 4 รหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 - เลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการโดยกดลูกศร ด:านขวามือ 

 

   

             กรอกข$อมูลเปVนภาษาอังกฤษ ตัวเลข 

 

เพิ่มรายการสาร 

ลบรายการ 

 

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร  
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หัวขKอท่ี 5 ดาวน.โหลดแบบคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกดปุ�ม Download เพ่ือบันทึกข:อมูลท่ีกรอกจาก web 

application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑt โดยไฟลtคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านกรอกข:อมูล โดยระบบจะทำการเลือกแบบฟอรtมคำขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานท่ี

ผลิตให:ท3านอัตโนมัติ กรณีท่ีใบอนุญาตผลิตเป{น อ.2 จะได:แบบฟอรtม อ.17 (คำขอข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร) และกรณีท่ี

ใบอนุญาตผลิตเป{น สบ.1/1 จะได:แบบฟอรtม สบ.3 (คำขออนุญาตใช:ฉลากอาหาร) ขอให:ท3านตรวจสอบข:อมูลก3อนการอัพ

โหลดคำขอ ดังน้ี 

          - ตรวจสอบแบบฟอรtมท่ีท3านได:จากการ Download ถูกต:องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม3 

 - ตรวจสอบประเภทอาหารท่ีต:องการย่ืนขอให:ถูกต:องเน่ืองจากท3านไม3สามารถทำการแก:ไขประเภทอาหารหลังจาก

ทำการย่ืนคำขอได: 

 - ตรวจสอบข:อมูลใน PDF ครบถ:วนตามท่ีกรอกข:อมูลหน:า web application หรือไม3 

   

 
 

ส้ินสุดการกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3ผลิตเพ่ือสDงออก) 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลtคำขอ การแนบไฟลtฉลาก และเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 40 
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2.2.2 การกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ. 3 ผลิตเพ่ือการสDงออก) เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ.

เสริมอาหาร 

 

 
รายละเอียดที่ผู/ประกอบการต/องกรอกข/อมูลผ*านหน/า web application ได/แก* 

 

หัวขKอท่ี 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน ท3านสามารถ

เปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิด

อาหาร และ กรรมวิธีท่ีแสดงคร้ังแรกเกิดจากท่ีท3านเลือกรายละเอียดในข้ันตอนก3อนหน:า) 

2. กรอก ลักษณะอาหารตามข:อเท็จจริงของผลิตภัณฑt 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-submission เพื่อเลือก 

ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 10)   

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 
 กรอกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข$อมูลให$ตรงกับคำ

ขอที่ต$องการยื่น 
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หัวขKอท่ี 2 ช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทย (ถ:ามี) และช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด

 
 

หัวขKอท่ี 3 สDวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เลือกลักษณะผลิตภัณฑt และกรอกน้ำหนักสุทธิ ต3อ 1 หน3วยของผลิตภัณฑt (กรณีเลือกลักษณะผลิตภัณฑtเป{น 

“เม็ด หรือแคปซูล” จะให:กรอกปริมาณท่ีต:องการใช:ในหน3วย มิลลิกรัม หากเลือกลักษณะผลิตภัณฑtเป{น 

“หน3วย” จะให:กรอกปริมาณท่ีต:องการใช:ในหน3วย กรัม) 

- พิมพtรายละเอียดส3วนประกอบของผลิตภัณฑtเป{นภาษาอังกฤษ และระบุปริมาณท่ีใช: โดยกด ปุ�ม “           ” 

 เพ่ือเพ่ิมรายการสาร หรือกด ปุ�ม “        ” เพ่ือลบรายการสารท่ีต:องการแก:ไข 

 

  

 

             กรอกข$อมูลเปVนภาษาอังกฤษ ตัวเลข 

 

เพิ่มรายการสาร 

ลบรายการ 

 

 ตัวเลข 

กดเลือกลักษณะผลิตภัณฑP 
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หัวขKอท่ี 4 รหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 - เลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการโดยกดลูกศร ด:านขวามือ 

  
 
หัวขKอท่ี 5 ดาวน.โหลดคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกดปุ�ม Download เพ่ือบันทึกข:อมูลท่ีกรอกจาก web 

application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑt โดยไฟลtคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านกรอกข:อมูล โดยระบบจะทำการเลือกแบบฟอรtมคำขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานท่ี

ผลิตให:ท3านอัตโนมัติ กรณีท่ีใบอนุญาตผลิตเป{น อ.2 จะได:แบบฟอรtม อ.17 (คำขอข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร) และกรณีท่ี

ใบอนุญาตผลิตเป{น สบ.1/1 จะได:แบบฟอรtม สบ.3 (คำขออนุญาตใช:ฉลากอาหาร) ขอให:ท3านตรวจสอบข:อมูลก3อนการอัพ

โหลดคำขอ ดังน้ี 

          - ตรวจสอบแบบฟอรtมท่ีท3านได:จากการ Download ถูกต:องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม3 

 - ตรวจสอบประเภทอาหารท่ีต:องการย่ืนขอให:ถูกต:องเน่ืองจากท3านไม3สามารถทำการแก:ไขประเภทอาหารหลังจาก

ทำการย่ืนคำขอได: 

 - ตรวจสอบข:อมูลใน PDF ครบถ:วนตามท่ีกรอกข:อมูลหน:า web application หรือไม3 

 
ส้ินสุดการกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 ผลิตเพ่ือสDงออก) 

เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ.เสริมอาหาร 

 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลtคำขอ การแนบไฟลtฉลาก และเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 40 

  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร  
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2.3 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑBแบบอ.17/สบ.3 (อ:างอิงสูตร) 
 

เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป{น “อKางอิงสูตร” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับ

การกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  
 

 
 

 

การกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 อKางอิงสูตร) 

 

  

1 2 
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รายละเอียดที่ผู/ประกอบการต/องกรอกข/อมูลผ*านหน/า web application ได/แก* 

หัวขKอท่ี 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน ท3านสามารถ

เปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิด

อาหาร และ กรรมวิธีท่ีแสดงคร้ังแรกเกิดจากท่ีท3านเลือกรายละเอียดในข้ันตอนก3อนหน:า) 

2. กรอก ลักษณะอาหารตามข:อเท็จจริงของผลิตภัณฑt 

 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-submission เพื่อเลือก 

ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 10)  

 

หัวขKอท่ี 2 ช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ (ถ:ามี) ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

 

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 
 กรอกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข$อมูลให$ตรงกับคำ

ขอที่ต$องการยื่น 
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หัวขKอท่ี 3 ระบุเลขสารบบ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ท่ีท3านต:องการอ:างอิงสูตรส3วนประกอบ โดยเง่ือนไขของการอ:างอิงสูตร

ส3วนประกอบ คือ ปริมาณต3อหน่ึงหน3วยบริโภค วิธีการนำไปใช: และจำนวนหน3วยบริโภค จะต:องเหมือนกับผลิตภัณฑtท่ีอ:างอิง

สูตรส3วนประกอบ 

  

หัวขKอท่ี 4 ดาวน.โหลดแบบคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกดปุ�ม Download เพ่ือบันทึกข:อมูลท่ีกรอกจาก web 

application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑt โดยไฟลtคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านกรอกข:อมูล โดยระบบจะทำการเลือกแบบฟอรtมคำขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานท่ี

ผลิตให:ท3านอัตโนมัติ กรณีท่ีใบอนุญาตผลิตเป{น อ.2 จะได:แบบฟอรtม อ.17 (คำขอข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร) และกรณีท่ี

ใบอนุญาตผลิตเป{น สบ.1/1 จะได:แบบฟอรtม สบ.3 (คำขออนุญาตใช:ฉลากอาหาร) ขอให:ท3านตรวจสอบข:อมูลก3อนการอัพ

โหลดคำขอ ดังน้ี 

          - ตรวจสอบแบบฟอรtมท่ีท3านได:จากการ Download ถูกต:องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม3 

 - ตรวจสอบประเภทอาหารท่ีต:องการย่ืนขอให:ถูกต:องเน่ืองจากท3านไม3สามารถทำการแก:ไขประเภทอาหารหลังจาก

ทำการย่ืนคำขอได: 

 - ตรวจสอบข:อมูลใน PDF ครบถ:วนตามท่ีกรอกข:อมูลหน:า web application หรือไม3 

 
ส้ินสุดการกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 อKางอิงสูตร) 

 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลtคำขอ การแนบไฟลtฉลาก และเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 40 
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2.4 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑBแบบอ.17/สบ.3 (แบaงบรรจุ) 
 

เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป{น “แบDงบรรจุ” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับ

การกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  

 

 
 

การกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 แบDงบรรจุ) 

 

  

1 2 
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แก.ไขครั้งที่ :  1 ( 4 ตุลาคม 2564)  

หน.า  38 / 102  

 

รายละเอียดที่ผู/ประกอบการต/องกรอกข/อมูลผ*านหน/า web application ได/แก* 

หัวขKอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน 

ท3านสามารถเปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

2. กรอก ลักษณะอาหาร ตามข:อเท็จจริงของผลิตภัณฑt 

 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-submission เพื่อเลือก 

ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 10)  

 

หัวขKอท่ี 2 ช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

 

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 
 กรอกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข$อมูลให$ตรงกับคำ

ขอที่ต$องการยื่น 
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หัวขKอท่ี 3 ระบุเลขสารบบ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ท่ีท3านต:องการแบ3งบรรจุ โดยเง่ือนไขของการแบ3งบรรจุ คือ 

     1. เลขสารบบอาหารท่ีนำมาแบ3งบรรจุ ต:องเป{นประเภทและชนิดอาหารเดียวกัน 

2. ปริมาณต3อหน่ึงหน3วยบริโภค วิธีการนำไปใช: และจำนวนหน3วยบริโภค จะต:องเหมือนกับผลิตภัณฑtท่ีนำมาแบ3งบรรจุ3. 

3. อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑtนับต้ังแต3วันท่ีผลิตของผลิตภัณฑtท่ีนำมาแบ3งบรรจุ และมีอุณหภูมิในการเก็บรักษา

เหมือนกับผลิตภัณฑtท่ีนำมาแบ3งบรรจุ 

 
 

หัวขKอท่ี 4 ดาวน.โหลดแบบคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกดปุ�ม Download เพ่ือบันทึกข:อมูลท่ีกรอกจาก web 

application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑt โดยไฟลtคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านกรอกข:อมูล โดยระบบจะทำการเลือกแบบฟอรtมคำขอตามประเภทของใบอนุญาตสถานท่ี

ผลิตให:ท3านอัตโนมัติ กรณีท่ีใบอนุญาตผลิตเป{น อ.2 จะได:แบบฟอรtม อ.17 (คำขอข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร) และกรณีท่ี

ใบอนุญาตผลิตเป{น สบ.1/1 จะได:แบบฟอรtม สบ.3 (คำขออนุญาตใช:ฉลากอาหาร) ขอให:ท3านตรวจสอบข:อมูลก3อนการอัพ

โหลดคำขอ ดังน้ี 

          - ตรวจสอบแบบฟอรtมท่ีท3านได:จากการ Download ถูกต:องตามใบอนุญาตผลิตหรือไม3 

 - ตรวจสอบประเภทอาหารท่ีต:องการย่ืนขอให:ถูกต:องเน่ืองจากท3านไม3สามารถทำการแก:ไขประเภทอาหารหลังจาก

ทำการย่ืนคำขอได: 

 - ตรวจสอบข:อมูลใน PDF ครบถ:วนตามท่ีกรอกข:อมูลหน:า web application หรือไม3 

 
ส้ินสุดการกรอกขKอมูลผDาน web application (แบบอ.17/สบ.3 แบDงบรรจุ) 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลtคำขอ การแนบไฟลtฉลาก และเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 40 
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12. เมื่อท3านกรอกข:อมูลคำขอเสร็จเรียบร:อยแล:ว ให:ท3านกลับเข:าระบบ e-submission อาหาร เพื่ออัพโหลด 

PDF คำขอ พร:อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (ถ:ามี หรือตามที่ระบบกำหนดให:แนบ) โดยเข:าใช:งานตามขั้นตอนที่ท3านได:เข:ามา

ดาวนtโหลดแบบฟอรtมจากน้ัน กด “Upload” 

 

 
 

 หมายเหต ุ: เลขใบอนุญาต, ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธี จะตPองตรงกับขPอมูลในใบคำขออ.17/สบ.3 ที่ทUานตPองการยื่น 

 

13. ในหน:าอัพโหลดคำขอ กด “เลือกไฟลt (Choose file)” เพื่อทำการแนบไฟลtคำขออ.17/สบ.3 ที่ท3านกรอก

รายละเอียดเรียบร:อยไว:แล:ว (โดยไฟลtคำขออ.17/สบ.3 จะต:องเป{น pdf. คำขอที่กรอกข:อมูลผ3านหน:า web application 

และ ดาวนtโหลดออกจากระบบเท3าน้ัน) จาดน้ันกด “Upload”  à ระบบจะแสดง Popup หากไฟลtคำขอท่ีใช:ย่ืนถูกต:อง กด 

“ใชD,ฉันตKองการอัพโหลด” 

 

 

ตรวจสอบข$อมูล 

แนบไฟลPคำขอ 1 

2 
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14. ระบบจะตรวจสอบรายละเอียดในคำขอเบื้องต:น และมีการแจ:งเตือนจากระบบ ในกรณีที่ข:อมูลคำขอไม3

เป{นไปตามเงื่อนไขที่เจ:าหน:าที่กำหนด หากไม3สามารถอัพโหลดคำขอได: ท3านสามารถนำไฟลtคำขอมาแก:ไขข:อมูล โดยกดเลือก 

“แกKไข PDF” 

 
 

กด “เลือกไฟล. (Choose file)” และเลือกไฟลtคำขอท่ีท3านต:องการแก:ไขข:อมูล จากน้ันกด “Upload” 

  

แนบไฟลPคำขอที่ต$องการแก$ไข 1 
2 
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ระบบจะทำการ เปkดหน:า application และดึงข:อมูลคำขอในไฟลt PDF มาให:ท3านแก:ไข เม่ือแก:ไขข:อมูลครบถ:วนแล:ว

ให:ท3านกด “DOWNLOAD” เพ่ือนำไฟลtคำขอมาอัพโหลดหน:าระบบใหม3อีกคร้ัง  

 
 

15. หากสามารถอัพโหลดคำขอได: ระบบจะแสดง pop up อัพโหลดสำเร็จ กด “OK” เพ่ือกลับสู3หน:าย่ืนคำขอ 

 

 
 

16. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: สถานะคำขอจะแสดงว3า 

“แนบฉลาก” ให:ท3านกด  จากน้ันกด“ดูรายละเอียด” ระบจะทำการแสดงหน:า web application สำหรับการเพ่ิมข:อมูล

ภาชนะบรรจุฏและรูปแบบฉลากประกอบการพิจารณา 

 

  

(1) 

(2) 
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วิธีการเพิ่มข:อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก 
เม่ือเลือก “ดูรายละเอียด” รายการคำขอท่ีมีสถานะ “แนบฉลาก” ระบบจะแสดง pop up ท่ีใช:สำหรับการกรอก

ข:อมูลภาชนะและรูปแบบฉลาก  

1. กดปุ�ม “เพ่ิมชนิดภาชนะบรรจุ” 

 
 

2. กรอกรายละเอียดภาชนะบรรจุ ดังน้ี 

2.1 ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถKามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพtช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

  

พิมพPชื่อเพื่อค$นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 
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2.2 ระบุขนาดบรรจุ (นKอยสุด) และ ขนาดบรรจุ (มากสุด) เป{น ตัวเลข และเลือกหนDวยบรรจุ กรณีมีขนาด

บรรจุเดียวให:ใส3เลขเดียวกันท้ัง 2 ช3อง 

2.3 ระบุอายุการเก็บรักษา เป{น ตัวเลข โดยระบุเป{นจำนวนวัน 

2.4 เลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 
3. เม่ือกรอกข:อมูลครบถ:วนแล:ว กดปุ�ม “เพ่ิมข:อมูล” เพ่ือยืนยันข:อมูลท่ีท3านกรอก

 

 หมายเหตุ กรณีท่ีท3านมีภาชนะบรรจุมากกว3า 1 ชนิด ให:ท3านทำเพ่ิมข:อมูลภาชนะบรรจุ โดยทำข้ันตอนท่ี 1 – 3 

ซ้ำจนกว3าจะครบชนิดภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการ 

 

กดเลือก หนQวยบรรจ ุ

 

กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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4. เม่ือท3านกด “เพ่ิมข:อมูล” แล:วด:านซ:ายมือจะปรากฏภาชนะบรรจุท่ีท3านบันทึก ข้ันตอนถัดไปให:ท3านทำการแนบ

ไฟลtฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก โดยกดท่ีภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการแนบรูปฉลาก และ กดปุ�ม “ เพ่ิมรูปแบบฉลากใน

ชนิดภาชนะบรรจุ ” 

 
5. ระบบจะแสดงหัวข:อรูปแบบฉลากให:อัตโนมัติ ให:ท3านเลือกจุดประสงคtของฉลาก และ แนบไฟลtภาพฉลากท่ี

ต:องการ โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลtรูปฉลากท่ีท3านต:องการ à กดเลือกไฟลtรูปฉลาก à กด “Open” ระบบจะ

ทำการแนบไฟลtให:อัตโนมัติ (ไฟลtท่ีใช:แนบต:องเป{นไฟลtภาพเท3าน้ัน สกุล JPG , JPEG) 

 

  

1 

2 

กดเลือก จุดประสงคPของฉลาก 
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6. เม่ือท3านเลือกวัตถุประสงคtของฉลากและแนบไฟลtรูปแบบฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอกเรียบร:อยแล:วให:

ท3านกดปุ�ม “เพ่ิมแบบฉลาก”ระบบจะทำการเพ่ิมข:อมูลฉลาก ท่ีด:านซ:ายมือของหน:าจอ  

 

หมายเหตุ กรณีท่ี 1 ภาชนะบรรจุมีรูปแบบฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอกมากกว3า 1 รูปแบบ ให:ท3านทำการเพ่ิม

แบบฉลาก ท่ีละรูปแบบ โดยทำข้ันตอนท่ี 4 – 6 ซ้ำจนกว3าจะครบจำนวนแบบฉลาก ท่ีท3านต:องการ 

7. กรณีท่ีมีรูปแบบฉลากช้ันในหรือฉลากเพ่ิมเติม จากรูปแบบฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอกท3านสามารถเพ่ิม

ข:อมูลรูปแบบฉลากฉลากช้ันในหรือฉลากเพ่ิมเติม โดยกดท่ี รูปแบบฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอกท่ีท3านต:องการ และกด

ปุ�ม “เพ่ิมรูปแบบฉลากย3อย” 
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8. ระบบจะแสดงหัวข:อของฉลาก ให:ท3านระบุช่ือฉลากท่ีต:องการเพ่ิมให:ชัดเจน และ แนบไฟลtรูปฉลากท่ีต:องการ 

โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลtรูปฉลากท่ีท3านต:องการ à กดเลือกไฟลtรูปฉลาก à กด “Open” ระบบจะทำการ

แนบไฟลtให:อัตโนมัติ (ไฟลtท่ีใช:แนบต:องเป{นไฟลtภาพเท3าน้ัน สกุล JPG , JPEG) 

 
9. เม่ือท3านระบุช่ือฉลากและแนบไฟลtรูปแบบฉลากช้ันในหรือฉลากเพ่ิมเติมเรียบร:อยแล:วให:ท3านกดปุ�ม “เพ่ิมแบบ

ฉลาก”ระบบจะทำการเพ่ิมข:อมูลฉลาก ท่ีด:านซ:ายมือของหน:าจอ  

 
หมายเหตุ กรณีท่ี 1 ภาชนะบรรจุมีรูปแบบฉลากฉลากช้ันในหรือฉลากเพ่ิมเติมมากกว3า 1 รูปแบบ ให:ท3านทำการเพ่ิม

แบบฉลาก ท่ีละรูปแบบ โดยทำข้ันตอนท่ี 4 – 6 ซ้ำจนกว3าจะครบจำนวนแบบฉลาก ท่ีท3านต:องการ 

กรอกข$อมูล 
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10. กรณีท่ีท3านต:องลบภาชนะบรรจุ หรือลบรูปแบบฉลากให:กดเลือก หัวข:อด:านซ:ายมือท่ีต:องการ และกดปุ�ม “ลบ

ข:อมูล”สำหรับการลบภาชนะบรรจุ หรือ ปุ�ม “ลบแบบฉลาก” สำหรับการลบรูปแบบฉลาก เม่ือท3านกดลบข:อมูลแล:ว หัวข:อ

ด:านซ:ายมือจะหายไป 

 

 

11. เม่ือท3านกรอกข:อมูลภาชนะบรรจุและแนบรูปฉลากครบถ:วนแล:วให:กดปุ�ม “ยืนยันขKอมูล” เพ่ือดำเนินการใน

ข้ันตอนถัดไป

 
 

ส้ินสุดวิธีการเพ่ิมขKอมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก  
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17. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

ว3า “ยืนยันไฟล.แนบ” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” ระบจะทำการแสดงหัวข:อเอกสารท่ีต:องแนบ (กรณีท่ีสถานะคำขอแสดงว3า 

“ยืนยันไฟล.แนบเพ่ิมเติม”หรือ“รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป)  

 
 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลtเอกสารท่ีท3านต:องการ à กดเลือกไฟลtเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการ

แนบไฟลtให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลtครบตาม

รายการท่ีกำหนด กด “ยืนยันขKอมูล” 
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หากแนบไฟลtเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟล.แลKว” เม่ือแนบไฟลtครบทุกหัวข:อแล:ว กด “ยืนยัน

ขKอมูล” 

 
 

18. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

ว3า “ยืนยันไฟล.แนบเพ่ิมเติม” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” ระบจะทำการแสดงหัวข:อเอกสารแนบเพ่ิมเติมแล:วแต3กรณี  

(กรณีท่ีสถานะคำขอแสดงว3า “รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 

  
 

หากท3านต:องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข:อท่ีระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือ

แนบไฟลtเอกสารท่ีท3านต:องการ à กดเลือกไฟลtเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการแนบไฟลtให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมี

รายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลtครบตามรายการท่ีกำหนด กด “ยืนยัน

ขKอมูล” (กรณีท่ีท3านไม3ต:องการแนบไฟลtเอกสารเพ่ิมเติมให:ท3านกด “ยืนยันข:อมูล” เพ่ือข:ามไปข้ันตอนถัดไป) 
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หากแนบไฟลtเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟลtแล:ว”เม่ือแนบไฟลtครบตามท่ีต:องการแล:ว              

กด “ยืนยันขKอมูล” 
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19. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: สถานะของคำขอจะข้ึนว3า 

“รอชำระเงิน” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบท่ีต:องการจะย่ืนอีกคร้ัง หาก

ถูกต:องครบถ:วนแล:วให:ท3าน สร:างใบส่ังชำระ เพ่ือนำไปชำระเงินตามช3องทางท่ีระบุในใบส่ังชำระ เม่ือท3านชำระเงินแล:วจะ   

ถือว3าเป{นการยืนยันเพ่ือย่ืนคำขอ หรือหากตรวจสอบพบว3าคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม3ถูกต:องท3านสามารถกด “ยกเลิกคำ

ขอ” ก3อนการชำระเงินและทำการย่ืนคำขอท่ีถูกต:องใหม3อีกคร้ัง 

 

 
 

 20. สถานะจะเปล่ียนเป{น “บันทึกคำขอ” แสดงว3าการยืนคำขอของท3านครบถ:วนตามกระบวนการ ระบบจะทำการ

ส3งคำขอของท3านไปให:เจ:าหน:าท่ีเพ่ือพิจารณาต3อไป และท3านจะได:รับเลขรับคำขอเพ่ือใช:ในการติดตามคำขอของท3าน  

 

 

 
- ส้ินสุดข้ันตอนการย่ืนคำขออ.17/สบ.3 -  

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “วิธีการสรFางใบส่ังชำระ” และ “ช\องทางการชำระเงิน” ได:ท่ี คู3มือ

สำหรับผู:ประกอบการ: “การออกใบส่ังชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสt : กรณีย่ืนคำขอ

ผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสt (E-Submission)”  
 

 

 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ:อาหาร  “การยื่นคำขออนุญาต คำขอใหม# (แบบอ.17/

สบ.3) และการแก.ไขรายการผลิตภัณฑ: (แบบอ.19/สบ.4) กลุ#มผลิตภัณฑ: เมล็ดกัญชง,กัญชง,กัญชาและสาร CBD” 

แก.ไขครั้งที่ :  1 ( 4 ตุลาคม 2564)  

หน.า  53 / 102  

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอแก:ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบอ.19) / แก:ไขรายละเอียดของ

อาหารที่ได:รับอนุญาตใช:ฉลากอาหาร (แบบสบ.4) 
 

1. เข:าเว็บไซดt privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู:ประกอบการ” 

 
 

2. เข:าระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ทำการ Login เข:าสู3ระบบโดยใช: Username และ Password ท่ีได:จากการ

สมัคร Open ID กับสานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสt (สรอ) 
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3. เลือกบริษัทท่ีท3านต:องการย่ืนคำขอ (กรณีท่ีท3านได:รับมอบอำนาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข:ามข้ันตอนการ

เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ย่ืนผลิตภัณฑ.” เพ่ือย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑt 

 
 

6. เม่ือเลือก “ย่ืนผลิตภัณฑ.” ระบบจะแสดง Pop Up ประกาศ เพ่ือแจ:งให:ผู:ย่ืนคำขอ รับทราบข:อตกลงการ

ใช:บริการย่ืนคำขอด:านอาหารผ3านอินเตอรtเน็ต (e-submission) และมีช3องทางให:ศึกษารายละเอียดการย่ืนคำขออนุญาตด:าน

อาหารผ3านระบบอินเตอรtเน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หากท3านได:อ3านและยินยอมให:ผูกพันตามเง่ือนไขภายใต:

ข:อตกลงการให:บริการ กด “ตKองการย่ืนคำขอ” 
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7. ระบบจะแสดง ใบอนุญาตท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน ท3านสามารถเลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดย กด 

“เลือกขKอมูล” หลังใบอนุญาตท่ีท3านต:องการ  

 
 

8. เลือกเมนู “ ย่ืนอ.19/สบ.4 ” ระบบจะแสดงหน:าต3างเพ่ือเข:าสู3ระบบ e-submission ผลิตภัณฑtอาหาร  

(ระบบใหม3)   
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9. เลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑt  โดย ระบบจะแสดง ใบอนุญาตท้ังหมดของนิติบุคคล

น้ัน ท3านสามารถเลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดย กด “เลือกขKอมูล” หลังใบอนุญาตท่ีท3านต:องการ  

 

 
 

10. เลือก “ย่ืนขอแกKไข อ.19/สบ.4” ระบบจะแสดง ข:อมูลผลิตภัณฑt ภายใต:ใบอนุญาตท่ีท3านเลือก จากน้ันกด 

“เลือก” หลังรายการผลิตภัณฑtท่ีต:องการแก:ไข 
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11. ระบบจะแสดงรายการผลิตภัณฑtท่ีท3านเคยย่ืนขออนุญาต ให:ท3านเลือกเลขสารบบท่ีต:องการแก:ไข 

 

 
 

12. เม่ือกดเลือกแก:ไขข:อมูลเลขสารบบแล:ว ระบบจะแสดงข:อมูลผลิตภัณฑtเบ้ืองต:น ตรวจสอบเลขสารบบและ

ช่ืออาหาร แล:วจึงกด “Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับการกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web 

application  

  

ตรวจสอบข้อมลู 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ:อาหาร  “การยื่นคำขออนุญาต คำขอใหม# (แบบอ.17/
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13. ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับการกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  ซ่ึง

รายละเอียดท่ีเปkดให:ท3านสามารถแก:ไขได:จะข้ึนอยู3กับประเภทขอคำขอท่ีท3านเคยย่ืนขอ ไว:ในเบ้ืองต:น ระบบจะแสดงข:อมูลท่ี

ท3านเคยได:รับอนุญาต ให>ท?านตรวจสอบความถูกต>อง/ความครบถ>วนของข>อมูลท่ีได>รับอนุญาตและทำการแก>ไขในรายละเอียด

ท่ีท?านต>องการแก>ไข (กรณีท่ีไมDตKองการแกKไขใหKคงขKอมูลเดิมไวK) 

 
 

 
หมายเหตุ : แต3ละประเภทคำขอจะแสดงหัวข:อท3านสามารถได:แตกต3างกัน ท3านสามารถเลือกได:แก:ไขได:เฉพาะหัวท่ี

ระบบเปkดให:แก:ไขเท3าน้ัน  

 

  

เลขสารบบท่ีท3านต:องการแก:ไข 
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12.1 วิธีการแก/ไขรายละเอียดผลิตภัณฑOที่เคยได/รับอนุญาต แบบคำขอ อ.19 /สบ.4   

1. การแกKไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต หรือ ลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอก

ข:อมูล) 

 ระบบจะแสดงข:อมูลเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต หากต:องการแก:ไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีให: กด ลูกศร ด:าน

ขวามือ ท่ีช3องรายการท่ีท3านต:องการแก:ไข หรือแก:ไขลักษณะอาหารใหม3โดยการพิมพtข:อมูลท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนด 

(กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

 
 

2. การแกKไขช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงช่ืออาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต กรอกช่ือผลิตภัณฑtท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนดไว: 

(กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:)  

  

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 

แก$ไขลักษณะอาหาร 
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3. การแกKไขวัตถุประสงค.และวิธีการนำไปใชK (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรายละเอียดเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขได:ดังน้ี (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คง

ข:อมูลเดิมไว:)  

 
 

 

กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “พร:อมบริโภค” แก:ไขปริมาณต3อหน่ึงหน3วยบริโภคหรือการรับประทาน 1 คร้ัง 

 
 

 

กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “ต:องทำละลาย/เจือจางก3อนบริโภค” แก:ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑt 

  

แก$ไขจุดประสงคPการใช$ 

 

แก$ไขวิธีการนำไปใช$ 

แก$ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑP 

 
แก$ไขปริมาณตQอหนึ่งหนQวยบริโภคหรือการรับประทาน 1 ครั้ง 
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4. การแกKไขสDวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรายละเอียดสูตรส3วนประกอบเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถ “เพ่ิมสาร” หรือ กด 

“ลบ” หลังสารท่ีต:องการยกเลิก และปรับปรุงปริมาณสารจากหน:า.web application ได:  (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คง

ข:อมูลเดิมไว:)    

หมายเหตุ : หากต:องการแก:ไขปริมาณสูตรใน เลข Premix เดิมท่ีเคยได:รับอนุญาต ต:องทำการสร:าง premix 

เท3าน้ันไม3สามารถแก:ไขข:อมูลสูตรส3วนประกอบในเลข Premix เดิมได: 

 

แก$ไขจำนวนหนQวยบริโภค 
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 หมายเหตุ :สามารถศึกษา “คFนหาสูตรส\วนประกอบอาหาร”และ “ประเภทของส\วนประกอบ” ได:ท่ี 

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑt

อาหาร 
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5. การแกKไขรหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร 

ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการแก:ไข (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:)    

ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 
 

6. ดาวน.โหลดคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เม่ือท?านตรวจสอบความถูกต>อง/ความครบถ>วนของข>อมูลท่ีได>รับอนุญาตและทำการแก>ไขในรายละเอียดท่ีท?าน

ต>องการแก>ไข เรียบร:อยแล:วแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ใน

การย่ืนแก:ไขผลิตภัณฑt  โดย ระบบจะแสดงรายละเอียดท่ีท3านแก:ไข หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให:ท3าน กด “ยืนยัน” ไฟลtคำขอ

ท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านแก:ไขข:อมูล   

 

 
 

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร  
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ส้ินสุดการกรอกขKอมูลแกKไขผDาน web application ( แบบคำขอ อ.19/สบ.4 ) 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลtคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 70 
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12.2 วิธีการแก/ไขรายละเอียดผลิตภัณฑOที่เคยได/รับอนุญาต แบบคำขอ อ.19 /สบ.4 เฉพาะกรณี

ผลิตภัณฑOเสริมอาหาร  

1. การแกKไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต หรือ ลักษณะอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอก

ข:อมูล) 

 ระบบจะแสดงข:อมูลเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต หากต:องการแก:ไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีให: กด ลูกศร ด:าน

ขวามือ ท่ีช3องรายการท่ีท3านต:องการแก:ไข หรือแก:ไขลักษณะอาหารใหม3โดยการพิมพtข:อมูลท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนด 

(กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 
 

 
 

2. การแกKไขช่ืออาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงช่ืออาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต กรอกช่ือผลิตภัณฑtท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนดไว: 

(กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:)  

  

กด Drop Down แก$ไขข$อมูล 

แก$ไขลักษณะอาหาร 
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3. การแกKไขวัตถุประสงค., ขนาดรับประทานและวิธีการรับประทาน (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:า

กรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรายละเอียดเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขได:ดังน้ี (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คง

ข:อมูลเดิมไว:)  
 

 
 

 
 

กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “ต:องทำละลาย/เจือจางก3อนบริโภค” แก:ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑt 

  

แก$ไขจุดประสงคPการใช$ 

 

แก$ไขวิธีการนำไปใช$ 

แก$ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑP 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ:อาหาร  “การยื่นคำขออนุญาต คำขอใหม# (แบบอ.17/
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4. การแกKไขสDวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรายละเอียดสูตรส3วนประกอบเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถ “เพ่ิมสาร” หรือ กด 

“ลบ” หลังสารท่ีต:องการยกเลิก และปรับปรุงปริมาณสารจากหน:า.web application ได:  (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คง

ข:อมูลเดิมไว:)    

หมายเหตุ : หากต:องการแก:ไขปริมาณสูตรใน เลข Premix เดิมท่ีเคยได:รับอนุญาต ต:องทำการสร:าง premix 

เท3าน้ันไม3สามารถแก:ไขข:อมูลสูตรส3วนประกอบในเลข Premix เดิมได: 

 

แก$ไขขนาดรับประทาน 
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 หมายเหตุ :สามารถศึกษา “คFนหาสูตรส\วนประกอบอาหาร”และ “ประเภทของส\วนประกอบ” ได:ท่ี 

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑt

อาหาร 
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5. การแกKไขรหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร 

ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการแก:ไข (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:)    

ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 
 

6. ดาวน.โหลดคำขอ (กดเลือกท่ีหัวข:อเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เม่ือท?านตรวจสอบความถูกต>อง/ความครบถ>วนของข>อมูลท่ีได>รับอนุญาตและทำการแก>ไขในรายละเอียดท่ีท?าน

ต>องการแก>ไข เรียบร:อยแล:วแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application เป{นไฟลtคำขอสำหรับใช:ใน

การย่ืนแก:ไขผลิตภัณฑt  โดย ระบบจะแสดงรายละเอียดท่ีท3านแก:ไข หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให:ท3าน กด “ยืนยัน” ไฟลtคำขอ

ท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑtตามท่ีท3านแก:ไขข:อมูล   

 

 
 

 

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร  
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ส้ินสุดการกรอกขKอมูลแกKไขผDาน web application ( แบบคำขอ อ.19/สบ.4 ) เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ.เสริมอาหาร 

 

13. เมื่อท3านแก:ไขข:อมูลคำขอเสร็จเรียบร:อยแล:ว ให:ท3านกลับเข:าระบบ e-submission อาหาร เพื่ออัพโหลดคำขอ 

พร:อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (ถ:ามี หรือตามที่ระบบกำหนดให:แนบ) โดยเข:าใช:งานตามที่ท3านได:เข:ามาดาวนtโหลด

แบบฟอรtม กด “Upload”  

 

 
 

 

 หมายเหตุ : เลขสารบบท่ีท3าเลือกจะต:องตรงกับข:อมูลคำขอแก:ไข ท่ีท3านต:องการย่ืน 

 

ตรวจสอบข$อมูล 
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14. ในหน:าอัพโหลดคำขอ กด “เลือกไฟลt (Choose file)” เพื ่อทำการแนบไฟลtคำขอแก:ไขที ่ท3านกรอก

รายละเอียดเรียบร:อยไว:แล:ว (โดยไฟลtคำขอแก:ไข จะต:องเป{น pdf. คำขอที่กรอกข:อมูลผ3านหน:า web application และ 

ดาวนtโหลดออกจากระบบเท3านั้น) จาดนั้นกด “Upload”  à ระบบจะแสดง Popup หากไฟลtคำขอที่ใช:ยื่นถูกต:อง กด 

“ใชD,ฉันตKองการอัพโหลด” 

 
 

 
 

15. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: สถานะคำขอจะแสดงว3า 

“แนบฉลาก” ให:ท3านกด  จากน้ันกด“ดูรายละเอียด” ระบจะทำการแสดงหน:า web application สำหรับการเพ่ิมข:อมูล

ภาชนะบรรจุฏและรูปแบบฉลากประกอบการพิจารณา 

 

  

แนบไฟลPคำขอ 1 

2 

(1) 

(2) 
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วิธีการแก:ไข,ยกเลิกหรือเพิ่มข:อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก 
เม่ือเลือก “ดูรายละเอียด” รายการคำขอท่ีมีสถานะ “แนบฉลาก” ระบบจะแสดง pop up ท่ีใช:สำหรับการกรอก

รายละเอียดภาชนะและข:อมูลฉลาก โดยระบบจะแสดงข:อมูลภาชนะบรรจุและแบบฉลากท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต 

  

(A) รายละเอียดภาชนะบรรจุ 

(B) ขKอมูลฉลาก สำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก 

(C) ขKอมูลฉลาก สำหรับภาชนะบรรจุช้ันใน หรือสDวนขยายฉลาก 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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วิธีการแก:ไขรายละเอียดภาชนะบรรจุ 
 

กรณีต:องการแก:ไขรายละเอียดภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑt (A)  ให:ท3านคลิกเลือกท่ีรายการภาชนะบรรจุท่ีต:องการ

แก:ไข ระบบจะแสดงหน:ากรอกข:อมูลภาชนะบรรจุอาหาร 

 
 

1) การแกKไขชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถKามี)  

โดยท3านสามารถ แก:ไขข:อมูลโดย ลบและพิมพtช่ือภาชนะบรรจุท่ีต:องแก:ไข เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือก

ภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการแก:ไข (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

A 
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2) แกKไขขนาดบรรจุ (นKอยสุด) และ ขนาดบรรจุ (มากสุด) โดยระบุตัวเลขท่ีต:องการแก:ไขในช3องท่ีกำหนด 

และเลือกหนDวยบรรจุ โดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกหน3วยบรรจุท่ีต:องการแก:ไข กรณีมีขนาดบรรจุเดียวให:ใส3เลข

เดียวกันท้ัง 2 ช3อง (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

3) แกKไขอายุการเก็บรักษา โดยระบุตัวเลขท่ีต:องการแก:ไขในช3องท่ีกำหนด (ระบุเป{นจำนวนวัน) (กรณีท่ีไม3

ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

4) แกKไขอุณหภูมิการเก็บรักษา โดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกอุณหภูมิการเก็บท่ีต:องการแก:ไข (กรณีท่ีไม3

ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:)  

 

ลบและพิมพPชื่อเพื่อค$นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

 

แก$ไข หนQวยบรรจ ุ

 

แก$ไข อุณหภูมิการเก็บรักษา 

แก$ไข อายุการเก็บรักษา 

แก$ไขขนาดบรรจ ุ



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ:อาหาร  “การยื่นคำขออนุญาต คำขอใหม# (แบบอ.17/

สบ.3) และการแก.ไขรายการผลิตภัณฑ: (แบบอ.19/สบ.4) กลุ#มผลิตภัณฑ: เมล็ดกัญชง,กัญชง,กัญชาและสาร CBD” 

แก.ไขครั้งที่ :  1 ( 4 ตุลาคม 2564)  

หน.า  76 / 102  

 

5) เม่ือแก:ไขรายละเอียดในช3องท่ีกำหนดเรียบร:อยแล:ว กดปุ�ม “บันทึก” ด:านล3าง เพ่ือยืนยันการแก:ไข หัวข:อ

ภาชนะบรรจุด:านซ:ายมือ จะแสดง ข:อความ “ (แกKไข) ” ท:ายช่ือภาชนะบรรจุท่ีท3านแก:ไขข:อมูล 

 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีแก:ไขชนิดของภาชนะบรรจุ หัวข:อของข:อมูลฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B) ท่ีอยู3ภายใต:

ภาชนะบรรจุท่ีท3านแก:ไข จะเปล่ียนช่ือให:อัตโนมัติ 

   กรณีท่ีท3านต:องการแก:ไข ข:อมูลฉลาก ให:ท3านกดยกเลิกข:อมูลฉลากท่ีต:องการแก:ไข และเพ่ิมใหม3 แทนการ

แก:ไข  

A 

B 

B 
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วิธีการยกเลิกข:อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก 

 

กรณีต:องการยกเลิกข:อมูลภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑtและรูปแบบฉลากให:ท3านคลิกเลือกท่ีรายการภาชนะบรรจุ (A) 

ท่ีต:องการแก:ไข ระบบจะแสดงหน:ากรอกข:อมูลภาชนะบรรจุอาหาร จากน้ันกดปุ�ม “ลบข:อมูล”  

 
 

หัวข:อภาชนะบรรจุด:านซ:ายมือ จะแสดง ข:อความ“ (ยกเลิก) ” ท:ายช่ือภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการยกเลิก 

 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีท3านยกเลิกข:อมูลภาชนะบรรจุ ข:อมูลฉลากภายใต:ภาชนะบรรจุน้ันจะมีข:อความ (ยกเลิก) แสดงให:

อัตโนมัติ 

A 

A 
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 กรณีต:องการยกเลิกรูปแบบฉลากให:ท3านคลิกเลือกท่ีข:อมูลฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B) หรือ 

ข:อมูลฉลาก สำหรับภาชนะบรรจุช้ันใน หรือส3วนขยายฉลาก (C) ท่ีต:องการยกเลิก ระบบจะแสดงหน:าข:อมูลฉลากอาหาร 

จากน้ันกดปุ�ม “ลบแบบฉลาก”  

 
 

หัวข:อฉลากด:านซ:ายมือ จะแสดง ข:อความ“ (ยกเลิก) ” ท:ายช่ือภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการยกเลิก 

 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีท3านยกเลิกข:อมูลฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B) ข:อมูลฉลาก สำหรับภาชนะบรรจุช้ันใน 

หรือส3วนขยายฉลาก (A) ภายใต:ฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B) จะมีข:อความ (ยกเลิก) แสดงให:อัตโนมัติ  

B 

C 

C 
B 

C 

C 
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กรณีท่ีท3านต:องการยกเลิก “การยกเลิก” ให:ท3านเลือก รายการภาชนะบรรจุ หรือข:อมูลฉลาก ท่ีท3านต:องการแก:ไข

ระบบจะแสดงข:อมูลรายละเอียดท่ีท3านต:องการ ให:กดปุ�ม “ยกเลิกการลบข:อมูล” 

 
 

ท:ายหัวข:อฉลากด:านซ:ายมือ ท่ีท3านกดปุ�ม “ยกเลิกการลบข:อมูล” จะไม3ปรากฏ ข:อความ“(ยกเลิก)”  

 
 

หมายเหตุ ระบบจะไม3ทำการยกเลิกข:อมูลท่ีอยู3ภายใต:ภาชนะบรรจุ หรือข:อมูลฉลาก ท่ีท3าน “ยกเลิกการลบข:อมูล”

ให:อัตโนมัติ กรณีท่ีต:องการยกเลิกการลบข:อมูลมากกว3า 1 รายการให:ท่ีละรายการจนกว3าจะครบ  
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วิธีการเพิ่มข:อมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก 

 

กรณีต:องการเพ่ิมข:อมูลภาชนะและรูปแบบฉลากใหม3ท่ียังไม3เคยข้ึนทะเบียนให:ท3านกดปุ�ม “เพ่ิมชนิดภาชนะ” 

 
1) ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถKามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพtช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

  

พิมพPชื่อเพื่อค$นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 
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2) ระบุขนาดบรรจุ (นKอยสุด) และ ขนาดบรรจุ (มากสุด) เป{น ตัวเลข และเลือกหนDวยบรรจุ กรณีมีขนาด

บรรจุเดียวให:ใส3เลขเดียวกันท้ัง 2 ช3อง 

3) ระบุอายุการเก็บรักษา เป{น ตัวเลข โดยระบุเป{นจำนวนวัน 

4) เลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 
เม่ือกรอกข:อมูลครบถ:วนแล:ว กดปุ�ม “เพ่ิมข:อมูล” เพ่ือยืนยันข:อมูลท่ีท3านกรอก หัวข:อภาชนะบรรจุด:าน

ซ:ายมือ จะแสดง ข:อความ“(เพ่ิมใหม3)” ท:ายช่ือภาชนะบรรจุท่ีท3านเพ่ิมข:อมูล 

  

 

กดเลือก หนQวยบรรจ ุ

 

กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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หมายเหตุ กรณีท่ีท3านต:องการเพ่ิมภาชนะบรรจุมากกว3า 1 ชนิด ให:ท3านเพ่ิมข:อมูลภาชนะบรรจุ โดยทำข้ันตอนท่ี   

1 – 5 ซ้ำจนกว3าจะครบชนิดภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการ 

กรณีท่ีท3านต:องการเพ่ิมข:อมูลฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B) ในรายละเอียดภาชนะบรรจุ (A)  ให:ท3านกด

เลือกรายการภาชนะบรรจุท่ีต:องการเพ่ิมรูปแบบฉลาก และกดปุ�ม “เพ่ิมรูปแบบฉลากในชนิดภาชนะบรรจุ”  

  

 

A 

A 

  

1 

2 
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1) ระบบจะแสดงหัวข:อรูปแบบฉลากให:อัตโนมัติ ให:ท3านเลือกจุดประสงคtของฉลาก และ แนบไฟลtภาพฉลากท่ี

ต:องการ โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลtรูปฉลากท่ีท3านต:องการ à กดเลือกไฟลtรูปฉลาก à กด “Open” ระบบจะ

ทำการแนบไฟลtให:อัตโนมัติ (ไฟลtท่ีใช:แนบต:องเป{นไฟลtภาพเท3าน้ัน สกุล JPG , JPEG) 

 

2) เม่ือท3านเลือกวัตถุประสงคtของฉลากและแนบไฟลtรูปแบบฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอกเรียบร:อยแล:ว

ให:ท3านกดปุ�ม “เพ่ิมแบบฉลาก” ระบบจะทำการเพ่ิมข:อมูลฉลาก ท่ีด:านซ:ายมือของหน:าจอ  

 

กดเลือก จุดประสงคPของฉลาก 
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3) หัวข:อฉลากด:านซ:ายมือ จะแสดง ข:อความ “ (เพ่ิมใหมD) ” ท:ายช่ือรูปแบบฉลากท่ีท3านเพ่ิมข:อมูล 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีท3านต:องการเพ่ิมข:อมูลฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B) มากกว3า 1 รายการ ให:ท3านเพ่ิม

ข:อมูลฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B)  โดยทำข้ันตอนท่ี 1 – 3 ซ้ำจนกว3าจะครบรายการท่ีท3านต:องการ  
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กรณีท่ีท3านต:องการเพ่ิมข:อมูลฉลาก สำหรับภาชนะบรรจุช้ันใน หรือส3วนขยายฉลาก (C) ในรายละเอียดข:อมูลฉลาก

สำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอก (B) ให:ท3านกดเลือกรายการฉลากสำหรับภาชนะบรรจุช้ันนอกท่ีต:องการเพ่ิมรูปแบบฉลาก และ

กดปุ�ม “เพ่ิมรูปแบบฉลากย3อย”  

 

1) ระบบจะแสดงหัวข:อของฉลาก ให:ท3านระบุช่ือฉลากท่ีต:องการเพ่ิมให:ชัดเจน และ แนบไฟลtรูปฉลากท่ี

ต:องการ โดยกด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลtรูปฉลากท่ีท3านต:องการ à กดเลือกไฟลtรูปฉลาก à กด “Open” ระบบจะ

ทำการแนบไฟลtให:อัตโนมัติ (ไฟลtท่ีใช:แนบต:องเป{นไฟลtภาพเท3าน้ัน สกุล JPG , JPEG) 

   

B 

B  

 

1 

2 

กรอกข$อมูล 
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2) เม่ือท3านระบุช่ือฉลากและแนบไฟลtรูปแบบฉลากช้ันในหรือฉลากเพ่ิมเติมเรียบร:อยแล:วให:ท3านกดปุ�ม “เพ่ิม

แบบฉลาก”ระบบจะทำการเพ่ิมข:อมูลฉลาก ท่ีด:านซ:ายมือของหน:าจอ  

  
 

3) หัวข:อฉลากด:านซ:ายมือ จะแสดง ข:อความ“ (เพ่ิมใหมD) ” ท:ายช่ือรูปแบบฉลากท่ีท3านเพ่ิมข:อมูล 

 

 หมายเหตุ กรณีท่ีท3านต:องการเพ่ิมข:อมูลฉลาก สำหรับภาชนะบรรจุช้ันใน หรือส3วนขยายฉลาก (C) มากกว3า 1 

รายการ ให:ท3านเพ่ิมข:อมูลฉลาก สำหรับภาชนะบรรจุช้ันใน หรือส3วนขยายฉลาก (C) โดยทำข้ันตอนท่ี 1 – 3 ซ้ำจนกว3าจะ

ครบรายการท่ีท3านต:องการ 
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กรณีท่ีท3านต:องการลบรูปแบบฉลากให:กดเลือก หัวข:อด:านซ:ายมือท่ีต:องการ และกดปุ�ม “ลบแบบฉลาก” เม่ือ

ท3านกดลบข:อมูลแล:ว หัวข:อด:านซ:ายมือจะหายไป 
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เม่ือท3านแก:ไขข:อมูภาชนะบรรจุ และรูปแบบฉลากครบถ:วนเรียบร:อยแล:วให:กดปุ�ม “ยืนยันขKอมูล” เพ่ือ

ดำเนินการในข้ันตอนถัดไป 

 
 

ส้ินสุดวิธีการแกKไข, ยกเลิกหรือเพ่ิมขKอมูลภาชนะบรรจุและรูปแบบฉลาก  
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ว3า “ยืนยันไฟล.แนบ” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” ระบจะทำการแสดงหัวข:อเอกสารท่ีต:องแนบ  (กรณีท่ีสถานะคำขอแสดง

ว3า “ยืนยันไฟล.แนบเพ่ิมเติม”หรือ“รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 

 
กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลtเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลtเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการ

แนบไฟลtให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลtครบตาม

รายการท่ีกำหนด กด “ยืนยันขKอมูล” 

 
หากแนบไฟลtเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟล.แลKว” เม่ือแนบไฟลtครบทุกหัวข:อแล:ว กด “ยืนยัน

ขKอมูล” 
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ว3า “ยืนยันไฟล.แนบเพ่ิมเติม” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” ระบจะทำการแสดงหัวข:อเอกสารแนบเพ่ิมเติมแล:วแต3กรณี  

(กรณีท่ีสถานะคำขอแสดงว3า “รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 

 

 
 

หากท3านต:องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข:อท่ีระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือ

แนบไฟลtเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลtเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการแนบไฟลtให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมี

รายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลtครบตามรายการท่ีกำหนด กด “ยืนยัน

ขKอมูล” (กรณีท่ีท3านไม3ต:องการแนบไฟลtเอกสารเพ่ิมเติมให:ท3านกด “ยืนยันข:อมูล” เพ่ือข:ามไปข้ันตอนถัดไป) 
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หากแนบไฟลtเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟลtแล:ว”เม่ือแนบไฟลtครบตามท่ีต:องการแล:ว              

กด “ยืนยันขKอมูล” 
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18. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: สถานะของคำขอจะข้ึนว3า 

“รอชำระเงิน” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบท่ีต:องการจะย่ืนอีกคร้ัง หาก

ถูกต:องครบถ:วนแล:วให: สร:างใบส่ังชำระ เพ่ือนำไป ชำระเงินตามช3องทางท่ีระบุในใบส่ังชำระ เม่ือท3านชำระเงินแล:ว ถือว3าเป{น

การยืนยันเพ่ือย่ืนคำขอ และระบบจะทำการส3งคำขอไปให:เจ:าหน:าท่ีเพ่ือพิจารณาต3อไป 

 

 
 

 

 
-ส้ินสุดข้ันตอนการย่ืนคำขอแกKไข-  

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “วิธีการสรFางใบส่ังชำระ” และ “ช\องทางการชำระเงิน” ได:ท่ี คู3มือ

สำหรับผู:ประกอบการ: “การออกใบส่ังชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสt : กรณีย่ืนคำขอ

ผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสt (E-Submission)”  
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วิธีการชี้แจงและแก:ไขข:อบกพรaอง คำขอใหมa (แบบอ.17/สบ.3) 

และคำขอแก:ไข (แบบอ.19/สบ.4)  
 

กรณีท่ีสถานะคำขอ เปล่ียนจาก “บันทึกคำขอ” เป{น “เจKาหนKาท่ีขอคำช้ีแจง” ท3านจะต:องการแก:ไขข:อบกพร3องน้ัน

ภายใน 10 วันทำการ (หรือก3อนวันท่ีครบกำหนดช้ีแจงท่ีระบบแจ:ง) นับต้ังแต3ท่ีเจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง ไม3เช3นน้ัน จะถูกคืนคำ

ขออัตโนมัติ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

 
 

กด “ดูรายละเอียด” หลังรายการคำขอท่ี เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง เพ่ือดูข:อบกพร3องท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:แก:ไข  

 

 
 

ระบบจะแสดงหน:าการขอคำช้ี โดยการแก:ไขข:อบกพร3องน้ันจะแบ3งออกเป{น  5 ส3วนดังน้ี   

 

1 

2 
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หมายเหตุ : หัวข:อรายละเอียดการแก:ไขท่ีแสดงในหน:าระบบจะข้ึนอยู3กับหัวข:อท่ีเจ:าหน:าท่ีเปkดให:ผู:ประกอบการแก:ไข  

 

ส3วนท่ี 1 : “รายละเอียดคำช้ีแจงท่ีเจKาหนKาท่ีตKองการใหKแกKไข” เจ:าหน:าท่ีจะแจ:งข:อบกพร3องท่ีต:องการให:

ผู:ประกอบการแก:ไข แสดงในกล3องข:อความมุมบน ด:านซ:ายมือ ของหน:าการขอคำช้ีแจง 

ส3วนท่ี 2 : “อัพโหลดไฟล.คำขอ” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:ผู:ประกอบการแก:ข:อมูลท่ีอยู3ในไฟลtคำขอ จะปรากฏ

ส3วนท่ี 2 เพ่ือให:ผู:ประกอบการอัพโหลดไฟลtคำขอท่ีแก:ไขแล:วให:กับเจ:าหน:าท่ีอีกคร้ัง  (กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีไม3ต:องการให:แก:ไขไฟลt

คำขอ หน:าระบบจะไม3ปรากฎส3วนท่ี 2) 

สQวนที่ 1 : รายละเอียดคำชี้แจงที่เจ$าหน$าที่ต$องการแก$ไข 

สQวนที่ 2 : อัพโหลดไฟลPคำขอ 

สQวนที่ 3 : คำชี้แจงของผู$ประกอบการ 

สQวนที่ 4 : อัพโหลดไฟลPเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

สQวนที่ 5 : การชี้แจงภาชนะบรรจุและฉลาก 
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โดยการแก:ไขไฟลtคำขอในสถานะ เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจงมีข้ันตอนดังน้ี  

1.  กดปุ�ม “ดาวน.โหลดคำขอ” สีแดง  

 

 
 

2. ระบบจะแสดงหน:า popup ท่ีใช:ในการแก:ไขข:อมูล ให:ท3านแก:ไขข:อมูลตามหัวข:อท่ีเจ:าหน:าท่ีเปkดให:แก:ไข  

 
หมายเหตุ : แต3ละประเภทคำขอจะแสดงหัวข:อแตกต3างกัน โดย ท3านสามารถแก:ไขได:เฉพาะหัวข:อท่ีเจ:าหน:าท่ีเปkดให:

แก:เท3าน้ัน  

3. เม่ือแก:ไขข:อมูลคำขอตามท่ีเจ:าหน:าท่ีแจ:งเรียบร:อยแล:ว ให:ดาวนtโหลดคำขอเป{นไฟลt PDF 
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กรณีท่ีผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูลไม3ครบถ:วนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปkดให:แก:ไข ระบบจะแจ:งเตือนหัวข:อท่ีท3านยังไม3ทำการ

แก:ไข หากท3านไม3ประสงคtจะแก:ไขคำขอตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปkดให:กด ให:เลือก “ประสงคtจะแก:ไขรายละเอียดไม3ครบถ:วนตาม

เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง” จากน้ันระบบจะเปkดให:ดาวนtโหลดคำขอเป{น ไฟลt PDF 

 

 
 

 

4. เม่ือแก:ไขไฟลtคำขอเรียบร:อยแล:ว อัพโหลดไฟลtคำขอ โดย กด “Choose File” เลือกไฟลtคำขอท่ีต:องการ

จากน้ันกด “ยืนยันไฟล.คำขอฯ”  

 
 

หมายเหตุ : ไฟลtคำขอท่ีใช:ในการอัพโหลดในหน:าช้ีแจงจะต:องเป{น ไฟลtคำขอท่ีดาวนtโหลดได:จากปุ�ม “ดาวน.โหลด” 

สีแดง เท3าน้ัน 

  

1 

2 

1 

2 
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เม่ือกด “ยืนยันไฟล.คำขอฯ” ระบบจะแสดงข:อความ ดังน้ี 

- กรณี อัพโหลดไฟลtคำขอท่ีผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูลครบถFวนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปkดให:แก:ไข ระบบจะแสดงข:อความ 

“อัพโหลดไฟลtแล:ว” 

 

 

 
 

- กรณี อัพโหลดไฟลtคำขอท่ีผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูลไม\ครบถFวนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปkดให:แก:ไข ระบบจะแสดง 

ข:อความ “อัพโหลดไฟลtแล:ว ประสงคtแก:ไขรายละเอียดไม3ครบถ:วนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง” 
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 สDวนท่ี 3 : “คำช้ีแจงของผูKประกอบการ” กรณีท่ีผู:ประกอบการแจ:งรายละเอียดการแก:ไข หรือคำช้ีแจง เพ่ือส3งให:

เจ:าหน:าท่ี โดยพิมพtข:อความท่ีต:องการลงในกล3องข:อความ จากน้ันกด “ยืนยันคำช้ีแจง” ระบบจะทำการบันทึกข:อความท่ีท3าน

พิมพt (หากต:องการแก:ไขข:อความท่ีกด “ยืนยันคำช้ีแจง” ไปแล:ว ให:แก:ไขข:อความในกล3องข:อความให:ถูกต:อง à กด 

“ยืนยันคำช้ีแจง” ระบบจะบันทึกข:อความล3าสุดท่ีท3านแก:ไข) 

 
 

เม่ือกด “ยืนยันคำช้ีแจง” แล:วระบบข:อความ “ยืนยันคำช้ีแจงเรียบร:อยแล:ว” 

 
 

สDวนท่ี 4 : “อัพโหลดไฟล.เอกสารแนบประกอบการพิจารณา” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือต:องการให:

แก:ไขเอกสารแนบ โดย กด “Choose file” เลือกไฟลtคำขอท่ีต:องการแนบตามหัวท่ีท3านเลือก (กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีไม3ต:องการ

ให:แก:ไขไฟลtเอกสารแนบ หน:าระบบจะไม3ปรากฏรายการเอกสารแนบ ส3วนท่ี 4 ให:แก:ไข) 

 

 
 

  

 …….พิมพPข$อความที่ต$องการแจ$งเจ$าหน$าที่........ 1 

2 
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เม่ือแนบไฟลtเรียบร:อยแล:ว ระบบจะแสดงช่ือไฟลtของเอกสารท่ีท3านแนบ และ สถานะ : แนบไฟลtแล:ว 

 
 

สDวนท่ี 5 : “การช้ีแจงภาชนะบรรจุและฉลาก” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:ผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูล

ภาชนะบรรจุหรือฉลาก จะปรากฏส3วนท่ี 5 เพ่ือให:ผู:ประกอบการทำการแก:ไขข:อมูลภาชนะบรรจุหรือแก:ไขไฟลtฉลากใหม3 โดย

กดปุ�ม “แก:ไข” ระบบจะเปkดหน:าต3างสำหรับการช้ีแจงภาชนะบรรจุหรือฉลาก (กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีไม3ต:องการให:แก:ไขภาชนะ

บรรจุและฉลาก หน:าระบบจะไม3ปรากฏ ส3วนท่ี 5 ) 

 
 

- กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีประสงคtให:ผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูลฉลากหรือรูปแบบฉลาก หัวข:อภาชนะบรรจุหรือฉลาก

จะปราฎตัวอักษรสีแดง ให:ผู:ประกอบการกดเลือก หัวข:อภาชนะบรรจุ ดังกล3าวเพ่ือดูรายละเอียดท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:แก:ไข 

 

 

  

 

 

 

สถานะแก$ไขภาชนะบรรจุและฉลาก 

 

หัวข$อที่เปbดให$ผู$ประกอบการแก$ไข 
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- กดเลือกหัวข:อและแก:ไขรายละเอียดตามท่ีเจ:าหน:าท่ีแจ:ง เม่ือแก:ไขข:อมูล ครบถ:วนเรียบร:อยแล:วให: พิมพtข:อความ

ลงในกล3องด:านขวา จากน้ันกด “บันทึกรายละเอียดคำช้ีแจง” หัวข:อภาชนะบรรจุท่ีแก:ไขจะเปล่ียนจากสีแดงเป{นสีน้ำเงิน 

 
 

  

 
รายละเอียดที่เจ$าหน$าที่ต$องการให$แก$ไข 

 

… พิมพPรายละเอียดการแก$ไข….. 
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เม่ือแก:ไขภาชนะบรรจุและฉลากครบถ:วนเรียบร:อยแล:ว (หัวข:อสีแดงเปล่ียนเป{นสีน้ำเงินครบเรียบร:อยแล:ว) ให:

ผู:ประกอบการกด ปุ�ม “ยืนยันข:อมูล” ระบบจะแสดง popup --> กด “ok” 

 

 
 

 

 
 

- สถานะแก:ไขภาชนะบรรจุและฉลาก จะเปล่ียนจาก ยังไม3ได:ยืนยันการช้ีแจง เป{น ยืนยันการช้ีแจงเรียบร:อยแล:ว 
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เม่ือทำการแก:ไขข:อบกพร3องครบถ:วนทุกหัวข:อแล:ว ให:กด “ส3งคำช้ีแจง” เพ่ือให:เจ:าหน:าท่ีพิจารณาคำขอต3อไป 

 

 

 
  

สถานะคำขอท่ีกด “ส3งคำช้ีแจง” เรียบร:อยแล:วจะเปล่ียนเป{น “อยู3ระหว3างดำเนินการ” จบข้ึนตอนการช้ีแจงและ

แก:ไขข:อบกพร3อง 
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หมายเหตุ : กรณีท่ี ท3านแก:ไขคำช้ีแจงแล:วแต3สถานะคำขอไม3เปล่ียนเป{น  “อยู3ระหว3างดำเนินการ” ให:ท3าน

ตรวจสอบว3าท3านได:แก:ไขข:อมูลคำช้ีแจงครบถ:วนหรือไม3 หากครบถ:วนให:กดส3ง กด “ส3งคำช้ีแจง” อีกคร้ังเพ่ืออัพเดทสถานะ

คำขอ 



 


