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จัดทำโดย 
กองอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู3มือฉบับล3าสุดได:ท่ี  

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

แกQไขคร้ังท่ี 2 :  4 มกราคม 2564  
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2 4 มกราคม 2564 •  เพ่ิมวิธีการช้ีแจงและแก:ไขข:อบอกพร3อง คำขอใหม3 (สบ.5) และ คำขอ
แก:ไข (สบ.6) 
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ผู'ประกอบการ เจ'าหน'าที่ 

ยืนยันตัวบุคคล 

(Open ID) 

ยื่นเอกสารขอ

สิทธิ์การเข.าใช.

ระบบ 

 
พิจารณา 

สิทธิ์ ผปก. 

 

เปhดสิทธิ์ให. ผปก. 

Login เข.าระบบ 

เลือกข.อมูล 

- เลือกระบบอาหาร 

- เลือกผู.รับอนุญาต 

- เลือกใบอนุญาต 

- เลือกยื่นขอผลิตภัณฑD 

- เลือกประเภทอาหาร -> ชนิด -> กรรมวิธี 

 

 
Download & Upload คำขอ 

- กรอกข.อมูลคำขอ 

- Download คำขอ 

- Upload ไฟลDคำขอ + เอกสารแนบ 

ยืนยันยื่นคำขอ/ พิมพDใบสั่งชำระ / ชำระเงินค#าคำขอ 

กรณี จนท.ขอคำชี้แจง 

- แก.ไขข.อมูลและส#งไฟลDคำขอ 

- Upload เอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจง 

- ส#งคำชี้แจงผ#านระบบ 

รับใบจดทะเบียนอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกสD  

 
พิจารณา 

คำขอฯ 

 

อนุมัติใบจดทะเบียน แบบอิเล็กทรอนิกสD 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu กลุ3ม Reprocess 

+ 

กรณีนำเข.า- สร.าง Ref cer 

โดยนำเข.าข.อมูลใบ cer เข.า

ระบบก#อนโหลดไฟลDคำขอ 

ขอคำชี้แจง คืนคำขอ 
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การเปCดสิทธิ์เข?าใช?งานระบบ e-submission ผลิตภัณฑXอาหาร 
  

e-submission การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร 

คำขอใหม* (สบ.5) และคำขอแก/ไข (สบ.6) 

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

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

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

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

(2) ย่ืนเอกสารขอเปAดสิทธิเขFาใชFงานระบบ e – submission ผลิตภัณฑTอาหาร : สามารถติดต3อย่ืน

เอกสารเพ่ือขอเปmดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหารได: 2 ช3องบริการ ดังน้ี 

กรณีสถานท่ีผลิต/นำเขFา ต้ังอยู\ท่ี กรุงเทพมหานคร 

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

และยา 

กรณีสถานท่ีผลิต/นำเขFา ต้ังอยู\ ณ ต\างจังหวัด 

- ย่ืนขอเปmดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหารได:ท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ันๆตามหนังสือ ด3วนท่ีสุดถึงนายแพท

เม่ือยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสu และขอเปmดสิทธิเข:าใช:งานระบบ    e – 

Submission ผลิตภัณฑuอาหาร ท3านจะสามารถเข:าใช:งานระบบ e – Submission ผลิตภัณฑuอาหาร 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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การยื่นคำขอผ7านระบบ e-submission ผลิตภัณฑXอาหาร 
 การย่ืนขอคำอนุญาตผ3านทางอินเตอรuเน็ต มี 2 กรณี คือ กรณีผลิต และกรณีนำเข:า ซ่ึงข้ันตอนการย่ืนจะ

แตกต3างกัน มีรายละเอียดตามภาพดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการย่ืนคำขออนุญาตผ3านทางอินเตอรuเน็ต  

กรณีผลิต 

Login/ระบบอาหาร 

 
เลือกสถานที่ผลิต 

 
เลือกประเภทอาหาร/ชนิด/กรรมวิธีการผลิต 

 
เลือกประเภทการผลิต/Download คำขอ 

 
กรอกคำขอ 

 
Upload ไฟลDคำขอ + ไฟลDเอกสารแนบ 

 
ยืนยันยื่นคำขอ 

 
รอผู.ประกอบการชำระเงิน 

กรณีนำเขQา 

Login/ระบบอาหาร 

 
เลือกสถานที่นำเข.า 

 
ยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต#างประเทศ 

(สร.าง Ref cer ) 

 
เลือกประเภทอาหาร/ชนิด/กรรมวิธีการผลิต 

 
Download คำขอ 

 
กรอกคำขอ + เลข Ref Cer 

 
Upload ไฟลDคำขอ + ไฟลDเอกสารแนบ 

 
ยืนยันยื่นคำขอ 

 
รอผู.ประกอบการชำระเงิน 
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ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจดทะเบียนอาหาร (แบบสบ.5) 
 

1. เข:าเว็บไซดu 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 อิเล็กทรอนิกสu (สรอ) 
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3. เลือกบริษัทท่ีท3านต:องการย่ืนคำขอ (กรณีท่ีท3านได:รับมอบอำนาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข:ามข้ันตอนการ

เลือกบริษัท) 

 
 

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

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

ใช:บริการย่ืนคำขอด:านอาหารผ3านอินเตอรuเน็ต (e-submission) และมีช3องทางให:ศึกษารายละเอียดการย่ืนคำขออนุญาตด:าน

อาหารผ3านระบบอินเตอรuเน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หากท3านได:อ3านและยินยอมให:ผูกพันตามเง่ือนไขภายใต:

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

“เลือกขQอมูล” หลังใบอนุญาตท่ีท3านต:องการ  

 
 

8. สำหรับผู:ประกอบการท่ีต:องการย่ืนคำขอใหม3 เลือกเมนู “ย่ืนขออนุญาตตามประเภทอาหาร สบ.5” ระบบ

จะแสดงหน:าต3างเพ่ือเข:าสู3ระบบ e-submission ผลิตภัณฑuอาหาร (ระบบใหม3)   

 

 
 สำหรับผู:ประกอบการท่ียังมีคำขอท่ีอยู3ระหว3างพิจารณาในระบบ e-submission ผลิตภัณฑuอาหาร (ระบบเก3า) เลือก

เมนู ย่ืนขออนุญาตตามประเภทอาหาร และเลือก ประเภทอาหารท่ีท3านเคยย่ืนไว: 
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9. เลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดย ระบบจะแสดง ใบอนุญาตท้ังหมดของนิติบุคคล

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

 
 

9.1  กรณีท่ีผูQประกอบการเลือกใบอนุญาตผลิต 

9.1.1 ระบบจะแสดงประเภทอาหารตาม สลักหลังใบอนุญาตผลิตท่ีท3านเลือก จากน้ัน กดเลือก “ประเภทอาหาร” ท่ี

ท3านต:องการย่ืนคำขอ ระบบจะแสดงชนิดอาหาร และ กรรมวิธีผลิต ภายใต:ประเภทอาหารน้ัน  à ให:ท3านเลือก ประเภท

อาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีผลิต ท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดยกดท่ี “กรรมวิธีผลิต” 

 

ประเภทอาหาร 

กรรมวิธ ี

ชนิดอาหาร 

1 

2 
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9.1.2 ตรวจสอบประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต แล:วจึงเลือก “ประเภทแบบคำขอ” จากน้ันกด 

“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 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 ผลิตภายในประเทศ)สำหรับอาหารประเภท นมโค, 

นมปรุงแต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร> 

 

  

2.1 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑXแบบสบ.5 (ผลิตภายในประเทศ) 

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

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ท3านสามารถเปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

2. เลือก ลักษณะอาหาร ให:สอดคล:องตามผลิตภัณฑuท่ีขออนุญาต  

 

 

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

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

 

เลือกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา 
กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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หัวขQอท่ี 4 วัตถุประสงค.และวิธีการนำไปใชQ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุจุดประสงค.การใชQ  

 
 

2. เลือก วิธีการนำไปใชQ  

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

 
3. วิธีการบริโภค กรุณาระบุข:อมูลการบริโภค 

  

ระบุจุดประสงคQการใช' 

เลือก วิธีการนำไปใช' 
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หัวขQอท่ี 5 ส>วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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 

  

สUวนที่ 1 : สารที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบรายชื่อสUวนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

สUวนที่ 2 : สาร ที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบชื่อสารสกัด 
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วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 1 : สารท่ัวไปท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือ

ส>วนประกอบอาหาร หรือส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  

- พิมพuเลข FDA Number ท่ีค:นหาได: หรือ พิมพuข:อมูลเพ่ือค:นหาส3วนประกอบท่ีต:องการย่ืน ระบบจะกรองข:อมูล

สารมาแสดง ให:ท3านกดเลือกส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

 

- กรณีท่ีท3านเลือกสารท่ีมีหน:าท่ีการใช:งานมาก กว3า 1 ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กดเลือกตาม

วัตถุประสงคuท่ีท3านต:องการใช:งาน) 

  

พิมพQเลข FDA Number หรือ พิมพQชื่อเพื่อค'นหา (1) 

กดเลือก สUวนประกอบ (2)  

 (3) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลสูตรส3วนประกอบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ กรณีท่ี

สารเป�น วัตถุเจือปนอาหาร ให:ระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหารด:วย 

 

 

กรณีใชQส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 

- พิมพuเลขสารบบอาหารของส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

  

กรอกปริมาณสูตร  

กรอกปริมาณสูตร  

เลือก หน'าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพQเลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลเลขสารบบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 2 : สารสกัดท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือสารสกัด 

- พิมพuเลข FDA Number ของสารสกัดท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร”  

 

 
- ระบบจะแสดงข:อมูลสารสกัดในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ อัตราส3วนการ

สกัด และปริมาณสารสำคัญท่ีได: 

 
 

 

กรอกปริมาณสูตร  

พิมพQเลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 

 (2) 

กรอกปริมาณสูตร  

  

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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หัวขQอท่ี 6 รหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 

 

หัวขQอท่ี 7 ดาวน.โหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5ผลิตในประเทศ) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นม

ปรุงแต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร>  

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80 

  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร 
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2.1.2 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 ผลิตภายในประเทศ) สำหรับอาหารประเภท อาหาร

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

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ท3านสามารถเปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

2. เลือก ลักษณะอาหาร และระบุลักษณะอาหารเพ่ิมเติม ให:สอดคล:องตามผลิตภัณฑuท่ีขออนุญาต  

 

 

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

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด

  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

กรอกข'อมูลเปeนภาษาไทย 

เลือกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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4. ระบุค>าความเป�นกรด – ด>าง / ค>าวอเตอร.แอคคิวิต้ี / คุณลักษณะของผลิตภัณฑ.  

 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ”  

 

หัวขQอท่ี 4 วัตถุประสงค.และวิธีการนำไปใชQ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุจุดประสงค.การจำหน>าย 

  

             กรอกข'อมูลเปeนภาษาไทย 

ระบุข'อมูลเปeนตัวเลข 

ระบุจุดประสงคQการจำหนUาย 
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2. ระบุจุดประสงค.การใชQ 

 
3. เลือก วิธีการนำไปใชQ  

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

 
4. วิธีการบริโภค กรุณาระบุข:อมูลการบริโภค 

  

ระบุจุดประสงคQการใช' 

เลือก วิธีการนำไปใช' 
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หัวขQอท่ี 5 ส>วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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 

  

สUวนที่ 1 : สารที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบรายชื่อสUวนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

สUวนที่ 2 : สาร ที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบชื่อสารสกัด 
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วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 1 : สารท่ัวไปท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือ

ส>วนประกอบอาหาร หรือส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  

- พิมพuเลข FDA Number ท่ีค:นหาได: หรือ พิมพuข:อมูลเพ่ือค:นหาส3วนประกอบท่ีต:องการย่ืน ระบบจะกรองข:อมูล

สารมาแสดง ให:ท3านกดเลือกส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

 

- กรณีท่ีท3านเลือกสารท่ีมีหน:าท่ีการใช:งานมาก กว3า 1 ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กดเลือกตาม

วัตถุประสงคuท่ีท3านต:องการใช:งาน) 

  

พิมพQเลข FDA Number หรือ พิมพQชื่อเพื่อค'นหา (1) 

กดเลือก สUวนประกอบ (2)  

 (3) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลสูตรส3วนประกอบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ กรณีท่ี

สารเป�น วัตถุเจือปนอาหาร ให:ระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหารด:วย 

 

 

กรณีใชQส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 

- พิมพuเลขสารบบอาหารของส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

  

กรอกปริมาณสูตร  

กรอกปริมาณสูตร  

เลือก หน'าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพQเลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑDอาหาร  “การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร

คำขอใหม# (สบ.5) และคำขอแก.ไข (สบ.6) กลุ#มผลิตภัณฑD Reprocess” 

แก.ไขครั้งที่ :  2 (04 มกราคม 2564)  

หน.า  27 / 146  

 

- ระบบจะแสดงข:อมูลเลขสารบบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 2 : สารสกัดท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือสารสกัด 

- พิมพuเลข FDA Number ของสารสกัดท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร”  

 

 
- ระบบจะแสดงข:อมูลสารสกัดในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ อัตราส3วนการ

สกัด และปริมาณสารสำคัญท่ีได: 

 
 

 

กรอกปริมาณสูตร  

พิมพQเลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 

 (2) 

กรอกปริมาณสูตร  

  

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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หัวขQอท่ี 6 รหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 

 

  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร 
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หัวขQอท่ี 7 รQอยละน้ำหนักเน้ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เลือกชนิดของอาหารและระบุ น้ำหนักเน้ืออาหารเป�นร:อยละของน้ำหนักสุทธิ  กรณีท่ีผลิตภัณฑuไม3สามารถแยก

น้ำหนักเน้ืออาหารได: ให:เลือกเป�นไม3มี 

  

กรอกน้ำหนักเนื้อ  

เลือกชนิดอาหาร  
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หัวขQอท่ี 8 รายละเอียดเพ่ิมเติม (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบุว>าผลิตภัณฑ.ของท>านเป�นหน>อไมQป��บปรับกรดหรือไม>  

 

หัวขQอท่ี 9 ดาวน.โหลดคำขอ 

เมื่อท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อที่กำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพื่อ save ข:อมูลจาก web application 

เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอที่ได:นั้นจะอยู3ในรูปแบบ PDF ที่มีข:อมูลรายละเอียด

ผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application(แบบสบ.5ผลิตภายในประเทศ) 

 สำหรับอาหารประเภทอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท 

 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80 

 

  

ระบุผลิตภัณฑQ 
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2.2 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑXแบบสบ.5 (ผลิตเพื่อการส7งออก) 
 

เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป�น “ผลิตเพ่ือการส>งออก” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ี

ใช:สำหรับการกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  

 
 

2.2.1 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 ผลิตเพ่ือการส>งออก) สำหรับอาหารประเภท นมโค, 

นมปรุงแต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร> 

  

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

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ท3านสามารถเปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

2. เลือก ลักษณะอาหาร ให:สอดคล:องตามผลิตภัณฑuท่ีขออนุญาต  

 

 

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

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

 

เลือกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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หัวขQอท่ี 4 ส>วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 พิมพuรายละเอียดส3วนประกอบของผลิตภัณฑuเป�นภาษาอังกฤษ และระบุปริมาณท่ีใช: โดยกด ปุ�ม “           ” 

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

 

 

หัวขQอท่ี 5 ดาวน.โหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5ผลิตเพ่ือส>งออก) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นม

ปรุงแต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร> 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80  

             กรอกข'อมูลเปeนภาษาอังกฤษ ตัวเลข 

 

เพิ่มรายการ

สาร 

ลบรายการ 
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2.2.2 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 ผลิตเพ่ือส>งออก) สำหรับอาหารประเภท อาหารใน

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

 

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ท3านสามารถเปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

2. เลือก ลักษณะอาหาร และระบุลักษณะอาหารเพ่ิมเติม ให:สอดคล:องตามผลิตภัณฑuท่ีขออนุญาต  

 

 

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

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด

  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

กรอกข'อมูลเปeนภาษาไทย 

เลือกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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4. ระบุค>าความเป�นกรด – ด>าง / ค>าวอเตอร.แอคคิวิต้ี / คุณลักษณะของผลิตภัณฑ.  

 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” 

หัวขQอท่ี 4 ส>วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 พิมพuรายละเอียดส3วนประกอบของผลิตภัณฑuเป�นภาษาอังกฤษ และระบุปริมาณท่ีใช: โดยกด ปุ�ม “           ” 

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

  

             กรอกข'อมูลเปeนภาษาไทย 

ระบุข'อมูลเปeนตัวเลข 

             กรอกข'อมูลเปeนภาษาอังกฤษ ตัวเลข 

 

เพิ่มรายการ

สาร 

ลบรายการ 
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หัวขQอท่ี 5 รายละเอียดเพ่ิมเติม (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบุว>าผลิตภัณฑ.ของท>านเป�นหน>อไมQป��บปรับกรดหรือไม>  

 

หัวขQอท่ี 6 ดาวน.โหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เมื ่อท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อที ่กำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ �ม  Download เพื ่อ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอที่ได:นั้นจะอยู3ในรูปแบบ PDF ที่มีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5ผลิตเพ่ือส>งออก) 

 สำหรับอาหารประเภทอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท 

 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80 

  

 

ระบุผลิตภัณฑQ 
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2.3 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑXแบบสบ.5 (อ?างอิงสูตร) 
 

เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป�น “อQางอิงสูตร” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับ

การกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  

 
 

 

2.3.1 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 อQางอิงสูตร) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุง

แต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร> 

  

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

 

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน  ท3านสามารถเปล่ียนแปลง

ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

 

 

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

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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หัวขQอท่ี 4 ระบุเลขสารบบ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ท่ีท3านต:องการอ:างอิงสูตรส3วนประกอบ โดยเง่ือนไขของการอ:างอิงสูตร

ส3วนประกอบ คือ วิธีการรับประทาน ขนาดรับประทาน จะต:องเหมือนกับผลิตภัณฑuท่ีอ:างอิงสูตรส3วนประกอบ 

  

หัวขQอท่ี 5 ดาวนฺโหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เมื ่อท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อที ่กำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ �ม  Download เพื ่อ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอที่ได:นั้นจะอยู3ในรูปแบบ PDF ที่มีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 อQางอิงสูตร) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุง

แต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร> 

 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80 
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2.3.2 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 อQางอิงสูตร) สำหรับอาหารประเภท อาหารใน

ภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท  

 

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

 

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน  ท3านสามารถเปล่ียนแปลง

ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

 กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด

 

หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนดิของภาชนะบรรจุอาหาร 
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หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3 

4. ระบุค>าความเป�นกรด – ด>าง / ค>าวอเตอร.แอคคิวิต้ี / คุณลักษณะของผลิตภัณฑ.  

 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” 

  

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 

             กรอกข'อมูลเปeนภาษาไทย 

ระบุข'อมูลเปeนตัวเลข 
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หัวขQอท่ี 4 ระบุเลขสารบบ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ท่ีท3านต:องการอ:างอิงสูตรส3วนประกอบ โดยเง่ือนไขของการอ:างอิงสูตร

ส3วนประกอบ คือ วิธีการรับประทาน ขนาดรับประทาน จะต:องเหมือนกับผลิตภัณฑuท่ีอ:างอิงสูตรส3วนประกอบ 

 

หัวขQอท่ี 5 รายละเอียดเพ่ิมเติม (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบุว>าผลิตภัณฑ.ของท>านเป�นหน>อไมQป��บปรับกรดหรือไม>  

 

หัวขQอท่ี 6 ดาวนฺโหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 อQางอิงสูตร) 

สำหรับอาหารประเภทอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80  

 

ระบุผลิตภัณฑQ 
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2.4 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑXแบบสบ.5 (แบ7งบรรจุ) 
 

เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป�น “แบ>งบรรจุ” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับ

การกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  

 

 
 

 

2.4.1 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 แบ>งบรรจุ) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุง

แต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร> 

  

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

 

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน  ท3านสามารถ

เปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

 

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

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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หัวขQอท่ี 4 ระบุเลขสารบบ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ท่ีท3านต:องการแบ3งบรรจุ โดยเง่ือนไขของการแบ3งบรรจุ คือ วิธีการรับประทาน 

ขนาดรับประทาน จะต:องเหมือนกับผลิตภัณฑuท่ีนำมาแบ3งบรรจุ 

 

 

หัวขQอท่ี 5 ดาวน.โหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เมื่อท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อที่กำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพื่อ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอที่ได:นั้นจะอยู3ในรูปแบบ PDF ที่มีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 แบ>งบรรจุ) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุง

แต>ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมเกลือแร> 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80 
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2.2.2 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 แบ>งบรรจุ) สำหรับอาหารประเภท อาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปMดสนิท  

 

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

 

หัวขQอท่ี 1 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ตรวจสอบข:อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให:ตรงกับคำขอท่ีต:องการย่ืน   ท3านสามารถเปล่ียนแปลง

ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

 

 กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 2 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด

 

หัวขQอท่ี 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนดิของภาชนะบรรจุอาหาร 
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หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3 

4. ระบุค>าความเป�นกรด – ด>าง / ค>าวอเตอร.แอคคิวิต้ี / คุณลักษณะของผลิตภัณฑ.  

 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” 

  

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 

             กรอกข้อมลูเป็นภาษาไทย 

ระบขุ้อมลูเป็นตวัเลข 
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หัวขQอท่ี 4 ระบุเลขสารบบ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ท่ีท3านต:องการแบ3งบรรจุ โดยเง่ือนไขของการแบ3งบรรจุ คือ วิธีการรับประทาน 

ขนาดรับประทาน จะต:องเหมือนกับผลิตภัณฑuท่ีนำมาแบ3งบรรจุ 

 

หัวขQอท่ี 5 รายละเอียดเพ่ิมเติม (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบุว>าผลิตภัณฑ.ของท>านเป�นหน>อไมQป��บปรับกรดหรือไม>  

 

หัวขQอท่ี 6 ดาวน.โหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เมื ่อท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อที ่กำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพื ่อ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอที่ได:นั้นจะอยู3ในรูปแบบ PDF ที่มีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 อQางอิงสูตร). 

สำหรับอาหารประเภทอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80  

 

ระบุผลิตภัณฑQ 
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10.2 กรณีท่ีผูQประกอบการเลือกใบอนุญาตนำเขQา 

10.2.1 ระบบจะแสดงประเภทอาหารตาม สลักหลังใบอนุญาตผลิตท่ีท3านเลือก จากน้ัน กดเลือก “ประเภทอาหาร” 

ท่ีท3านต:องการย่ืนคำขอ ระบบจะแสดงชนิดอาหาร และ กรรมวิธีผลิต ภายใต:ประเภทอาหารน้ัน  à ให:ท3านเลือก ประเภท

อาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีผลิต ท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดยกดท่ี “กรรมวิธีผลิต” 

 
 

10.2.2 ตรวจสอบประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต แล:วจึงเลือก “ประเภทแบบคำขอ” จากน้ันกด 

“Download” 

  

ประเภทอาหาร 

กรรมวิธ ี

ชนิดอาหาร 

1 

2 

ตรวจสอบข'อมูล 

2 1 
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2.5 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑXแบบสบ.5 (นำเข?า) 
 

เม่ือเลือก “ประเภทแบบคำขอ”เป�น “นำเขQา” และกด“Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับการ

กรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  

 
2.4.1 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 นำเขQา) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต>ง, 

นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเคร่ืองด่ืม

เกลือแร> 

  

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

 

หัวขQอท่ี 1 รายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต>างประเทศ (ตามใบรับรอง) (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เลือกรายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต3างประเทศ โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ ท่ีช3องรายการ Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรอง

โดยระบบจะแสดงเลข Ref.cer ท่ีย่ืนขอไว: เม่ือเลือกเลข Ref.cer เรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงรายละเอียดข:อมูลสถานท่ีผลิต

ในต3างประเทศตามเลข Ref.cer 

 

 

หัวขQอท่ี 2 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ท3านสามารถเปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

2. เลือก ลักษณะอาหาร ให:สอดคล:องตามผลิตภัณฑuท่ีขออนุญาต  

กดเลือก เลข Ref.cer 
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หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 3 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด 

  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

 

เลือกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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หัวขQอท่ี 4 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

  

2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

  

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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หัวขQอท่ี 5 วัตถุประสงค.และวิธีการนำไปใชQ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุจุดประสงค.การใชQ 

 

 

2. เลือก วิธีการนำไปใชQ  

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

 
3. วิธีการบริโภค กรุณาระบุข:อมูลการบริโภค 

  

ระบุจุดประสงคQการใช' 

เลือก วิธีการนำไปใช' 
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หัวขQอท่ี 6 ส>วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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 

  

สUวนที่ 1 : สารที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบรายชื่อสUวนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

สUวนที่ 2 : สาร ที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบชื่อสารสกัด 
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วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 1 : สารท่ัวไปท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือ

ส>วนประกอบอาหาร หรือส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  

- พิมพuเลข FDA Number ท่ีค:นหาได: หรือ พิมพuข:อมูลเพ่ือค:นหาส3วนประกอบท่ีต:องการย่ืน ระบบจะกรองข:อมูล

สารมาแสดง ให:ท3านกดเลือกส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

 

- กรณีท่ีท3านเลือกสารท่ีมีหน:าท่ีการใช:งานมาก กว3า 1 ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กดเลือกตาม

วัตถุประสงคuท่ีท3านต:องการใช:งาน) 

  

พิมพQเลข FDA Number หรือ พิมพQชื่อเพื่อค'นหา (1) 

กดเลือก สUวนประกอบ (2)  

 (3) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลสูตรส3วนประกอบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ กรณีท่ี

สารเป�น วัตถุเจือปนอาหาร ให:ระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหารด:วย 

 

 

กรณีใชQส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 

- พิมพuเลขสารบบอาหารของส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

  

กรอกปริมาณสูตร  

กรอกปริมาณสูตร  

เลือก หน'าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพQเลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลเลขสารบบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 2 : สารสกัดท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือสารสกัด 

- พิมพuเลข FDA Number ของสารสกัดท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร”  

 

 
- ระบบจะแสดงข:อมูลสารสกัดในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ อัตราส3วนการ

สกัด และปริมาณสารสำคัญท่ีได: 

 
 

 

กรอกปริมาณสูตร  

พิมพQเลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 

 (2) 

กรอกปริมาณสูตร  

  

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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หัวขQอท่ี 7 รหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

  

 

หัวขQอท่ี 8 ดาวน.โหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web 

application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูล

รายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

  

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 นำเขQา) สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต>ง, 

นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเคร่ืองด่ืม

เกลือแร> 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80 

  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร 
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2.5.2 การกรอกขQอมูลผ>าน web application (แบบสบ.5 นำเขQา) สำหรับอาหารประเภท อาหารในภาชนะ

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

 

หัวขQอท่ี 1 รายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต>างประเทศ (ตามใบรับรอง) (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เลือกรายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต3างประเทศ โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ ท่ีช3องรายการ Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรอง

โดยระบบจะแสดงเลข Ref.cer ท่ีย่ืนขอไว: เม่ือเลือกเลข Ref.cer เรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงรายละเอียดข:อมูลสถานท่ีผลิต

ในต3างประเทศตามเลข Ref.cer 

 

 

หัวขQอท่ี 2 ประเภทและลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ท3านสามารถเปล่ียนแปลงชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด:านขวามือ 

2. เลือก ลักษณะอาหาร และระบุลักษณะอาหารเพ่ิมเติม ให:สอดคล:องตามผลิตภัณฑuท่ีขออนุญาต  

กดเลือก เลข Ref.cer 
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หมายเหตุ : กรณีที่ท#านต.องการเปลี่ยนประเภทอาหาร ไม#สามารถทำผ#านหน.า web application ได. ให.ท#านเข.าหน.าระบบ e-

submission เพื่อเลือก ประเภท ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิตใหม# (ตามหัวข.อ 9.1.1)  

หัวขQอท่ี 3 ช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 กรอกช่ืออาหารภาษาไทยและช่ืออาหารภาษาอังกฤษ ลงในช3องท่ีกำหนด

 

หัวขQอท่ี 4 ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร และ ระบุชนิดของฝาภาชนะบรรจุอาหาร (ถQามี)  

โดยท3านสามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

กรอกข'อมูลเปeนภาษาไทย 

เลือกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข'อมูลให'ตรงกับคำขอที่ต'องการยื่น 
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2. ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข  

3. เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ” และกรอกข.อมูลให.ครบถ.วนตามข.อ 1-3  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา 
กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 
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4. ระบุค>าความเป�นกรด – ด>าง / ค>าวอเตอร.แอคคิวิต้ี / คุณลักษณะของผลิตภัณฑ.  

 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่มีชนิดภาชนะบรรจุอาหาร มากกว#า 1 ชนิดให. กด ปุ�ม “            ”  

หัวขQอท่ี 5 วัตถุประสงค.และวิธีการนำไปใชQ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

1. ระบุจุดประสงค.การจำหน>าย 

 
2. ระบุจุดประสงค.การใชQ 

  

             กรอกข'อมูลเปeนภาษาไทย 

ระบุข'อมูลเปeนตัวเลข 

ระบุจุดประสงคQการใช' 

ระบุจุดประสงคQการจำหนUาย 
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5. เลือก วิธีการนำไปใชQ  

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

 
6. วิธีการบริโภค กรุณาระบุข:อมูลการบริโภค 

  

เลือก วิธีการนำไปใช' 
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หัวขQอท่ี 6 ส>วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ. (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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 

  

สUวนที่ 1 : สารที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบรายชื่อสUวนประกอบอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร 

สUวนที่ 2 : สาร ที่สามารถค'นหา FDA Number ได'จาก หน'า ตรวจสอบชื่อสารสกัด 
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วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 1 : สารท่ัวไปท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือ

ส>วนประกอบอาหาร หรือส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบอาหาร 

กรณีกรอกเลข FDA Number  

- พิมพuเลข FDA Number ท่ีค:นหาได: หรือ พิมพuข:อมูลเพ่ือค:นหาส3วนประกอบท่ีต:องการย่ืน ระบบจะกรองข:อมูล

สารมาแสดง ให:ท3านกดเลือกส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

 

- กรณีท่ีท3านเลือกสารท่ีมีหน:าท่ีการใช:งานมาก กว3า 1 ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กดเลือกตาม

วัตถุประสงคuท่ีท3านต:องการใช:งาน) 

  

พิมพQเลข FDA Number หรือ พิมพQชื่อเพื่อค'นหา (1) 

กดเลือก สUวนประกอบ (2)  

 (3) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลสูตรส3วนประกอบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ กรณีท่ี

สารเป�น วัตถุเจือปนอาหาร ให:ระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหารด:วย 

 

 

กรณีใชQส>วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 

- พิมพuเลขสารบบอาหารของส3วนประกอบท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร” 

  

กรอกปริมาณสูตร  

กรอกปริมาณสูตร  

เลือก หน'าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพQเลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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- ระบบจะแสดงข:อมูลเลขสารบบในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ  

 
 

วิธีการกรอกสารในส>วนท่ี 2 : สารสกัดท่ีสามารถคQนหา FDA Number ไดQจาก หนQา ตรวจสอบรายช่ือสารสกัด 

- พิมพuเลข FDA Number ของสารสกัดท่ีต:องการใช: และกดปุ�ม “เพ่ิมสาร”  

 

 
- ระบบจะแสดงข:อมูลสารสกัดในตารางด:านล3าง ให:ระบุปริมาณท่ีต:องการใช:ในสูตรส3วนประกอบ อัตราส3วนการ

สกัด และปริมาณสารสำคัญท่ีได: 

 
 

 

กรอกปริมาณสูตร  

พิมพQเลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

 

 (2) 

กรอกปริมาณสูตร  

  

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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หัวขQอท่ี 7 รหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

 ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 

  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร 
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หัวขQอท่ี 8 รQอยละน้ำหนักเน้ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- เลือกชนิดของอาหารและระบุ น้ำหนักเน้ืออาหารเป�นร:อยละของน้ำหนักสุทธิ  กรณีท่ีผลิตภัณฑuไม3สามารถแยก

น้ำหนักเน้ืออาหารได: ให:เลือกเป�นไม3มี 

 

  

กรอกน้ำหนักเนื้อ  

เลือกชนิดอาหาร  
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หัวขQอท่ี 9 รายละเอียดเพ่ิมเติม (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบุว>าผลิตภัณฑ.ของท>านเป�นหน>อไมQป��บปรับกรดหรือไม>  

 

หัวขQอท่ี 10 ดาวน.โหลดคำขอ 

เมื่อท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อที่กำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพื่อ save ข:อมูลจาก web application 

เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดยไฟลuคำขอที่ได:นั้นจะอยู3ในรูปแบบ PDF ที่มีข:อมูลรายละเอียด

ผลิตภัณฑuตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลผ>าน web application(แบบสบ.5ผลิตภายในประเทศ) 

 สำหรับอาหารประเภทอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท 

 

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 80 

  

ระบุผลิตภัณฑQ 
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11. เมื่อท3านกรอกข:อมูลคำขอเสร็จเรียบร:อยแล:ว ให:ท3านกลับเข:าระบบ e-submission อาหาร เพื่ออัพโหลดคำ

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

แบบฟอรuม กด “Upload” 

 

 
 

 หมายเหตุ : เลขใบอนุญาต , ประเภทอาหาร  ชนิดอาหาร และกรรมวิธี จะต:องตรงกับข:อมูลในใบคำขอสบ.5 ท่ีท3าน

ต:องการย่ืน 

12. ในหน:าอัพโหลดคำขอ กด “เลือกไฟลu (Choose file)” เพื ่อทำการแนบไฟลuคำขอสบ.5 ที ่ท3านกรอก

รายละเอียดเรียบร:อยไว:แล:ว (โดยไฟลuคำขอสบ.5 จะต:องเป�น pdf. คำขอที่กรอกข:อมูลผ3านหน:า web application และ 

ดาวนuโหลดออกจากระบบเท3านั้น) จาดนั้นกด “Upload”  à ระบบจะแสดง Popup หากไฟลuคำขอที่ใช:ยื่นถูกต:อง กด 

“ใช>,ฉันตQองการอัพโหลด” 

 

ตรวจสอบข'อมูล 

แนบไฟลQคำขอ 1 

2 
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13. ระบบจะกรองข:อมูลเรื่องชื่ออาหาร กรรมวิธีการผลิต และรายละเอียดอื่นๆ ในแบบคำขอให:เบื้องต:น และมี

ระบบแจ:งเตือน ในกรณีที่ข:อมูลคำขอไม3เป�นไปตามเงื่อนไขที่เจ:าหน:าที่กำหนด หากไม3สามารถอัพโหลดคำขอได: ท3านสามารถ

นำไฟลuคำขอมาแก:ไขข:อมูล โดยกดเลือก “แกQไข PDF” 

 

กด “เลือกไฟล. (Choose file)” และเลือกไฟลuคำขอท่ีท3านต:องการแก:ไขข:อมูล จากน้ันกด “Upload” 

  

แนบไฟลQคำขอที่ต'องการแก'ไข 1 
2 
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ระบบจะทำการ เปmดหน:า application และดึงข:อมูลคำขอในไฟลu PDF มาให:ท3านแก:ไข เม่ือแก:ไขข:อมูลครบถ:วนแล:ว

ให:ท3านกด “DOWNLOAD” เพ่ือนำไฟลuคำขอมาอัพโหลดหน:าระบบใหม3อีกคร้ัง  

 

 

14. หากสามารถอัพโหลดคำขอได: ระบบจะแสดง pop up ดังน้ี กด “OK” เพ่ือกลับสู3หน:าย่ืนคำขอ 
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15. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

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

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

 

 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลuเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลuเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการ

แนบไฟลuให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลuครบตาม

รายการท่ีกำหนด กด “ยืนยันขQอมูล” 
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หากแนบไฟลuเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟล.แลQว” เม่ือแนบไฟลuครบทุกหัวข:อแล:ว กด “ยืนยัน

ขQอมูล” 

 

 

16. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำชอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

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

(กรณีท่ีสถานะคำขอแสดงว3า “รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 
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หากท3านต:องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข:อท่ีระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือแนบ

ไฟลuเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลuเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการแนบไฟลuให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมี

รายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลuครบตามรายการท่ีกำหนด กด “ยืนยัน

ขQอมูล” (กรณีท่ีท3านไม3ต:องการแนบไฟลuเอกสารเพ่ิมเติมให:ท3านกด “ยืนยันข:อมูล” เพ่ือข:ามไปข้ันตอนถัดไป) 

 

 

หากแนบไฟลuเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟลuแล:ว”เม่ือแนบไฟลuครบตามท่ีต:องการแล:ว              

กด “ยืนยันขQอมูล” 
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17. 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 

 

 

-ส้ินสุดข้ันตอนการย่ืนคำขอสบ.5- 

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

สำหรับผู:ประกอบการ: “การออกใบส่ังชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสu : กรณีย่ืนคำขอ

ผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสu (E-Submission)”  
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การแก?ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร 

/แจ?งรายละเอียดที่ได?รับอนุญาต(สบ.5) แบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกสX 

 การแก:ไขคำขอสบ.5 (แบบแจ:งสูตร) ที่มีหลักฐานการอนุญาตเป�นแบบกระดาษ และ ไฟลuอิเล็กทรอนิกสu จะใช:คำขอ 

แก:ไข (สบ.6) แบบอิเล็กทรอนิกสuในการแก:ไขคำขอ สำหรับคำขอสบ.5 แบบกระดาษ เมื่อทำการแก:ไขคำขอผ3านระบบ

อิเล็กทรอนิกสuด:วยคำขอสบ.6 แล:ว จะได:หลักฐานการอนุญาต เป�น สบ.5/1 แบบ อิเล็กทรอนิกสu ซึ่งสามารถใช:แทนหลักฐาน

การอนุญาตแบบกระดาษได:  

 

 

 

 

 

 

 โดยการย่ืนคำขอแก:ไขสบ.6 จะแบ3งออกเป�น 2 กรณี  

1. การยื่นสบ.6 เพื่อแก:ไขคำขอสบ. 5(แบบอิเล็กทรอกนิกสu) เมื่อท3านมีหลักฐานการอนุญาตเป�นสบ.5/1 (แบบ

อิเล็กทรอนิกสu) แล:ว ท3านสามารถแก:ไขคำขอผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสuได: โดยการกรอกข:อมูลผลิตภัณฑuที่ต:องการแก:ไขลงใน

แบบสบ.6 เมื่อเจ:าหน:าที่อนุมัติคำขอสบ.6 ที่ท3านยื่นแล:ว ระบบจะทำการอัพเดทขQอมูลในสบ.5/1 ใหQเป�นป�จจุบัน พร:อมท้ัง

แสดงประวัติการแกQไขทQายแบบสบ.5/1 

2. การยื่นสบ.6 เพื่อแก:ไขคำขอสบ.5 (แบบกระดาษ) การยื่นแก:ไขคำขอผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสuครั้งแรก ระบบจะ

ทำการดึงข:อมูลล3าสุดที่ได:รับอนุญาต เช3น ชื่อ ประเภทอาหาร ฯลฯ เป�นข:อมูลตั้งต:น1 จากนั้นกรอกข:อมูลใหม3ของผลิตภัณฑu 

ให:ครบถ:วน รวมทั้งแนบหลักฐานการอนุญาต สบ.5 แบบกระดาษ และ สบ.6 (ในกรณีที่มีการแก:ไข) ให:เจ:าหน:าที่พิจารณา ซ่ึง

หากเจ:าหน:าที่อนุมัติคำขอสบ.6 ที่ท3านยื่นแล:ว ท>านจะไดQสบ.5/1 (แบบอิเล็กทรอนิกส.) ที่มีการอัพเดทขQอมูลเป�นป�จจุบัน 

พร:อมท้ังประวัติการแกQไขทQายแบบสบ.5/1 (ท3านสามารถดาวนuโหลดคำขอสบ.5/1 ได:ผ3านหน:าระบบการe-submission) 

หมายเหตุ : 1 ต:องมีข:อมูลตั้งต:นในระบบจึงดำเนินการได: สามารถตรวจสอบข:อมูลได:ที ่ “ระบบตรวจสอบการ

อนุญาต” หน:าประชาชน : กรณีไม3พบข:อมูลโปรดติดต3อเจ:าหน:าท่ี อย. , สสจ ในพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมข:อมูลต้ังต:น 

  

สบ.5 (แบบอิเล็กทรอนิกส.) 

สบ.5 (แบบกระดาษ) 

สบ.6 
 (แบบอิเล็กทรอนิกส.) 

สบ.5/1 (แบบอิเล็กทรอนิกส.) 

= 

อัพเดท + ประวัติการแกQไข 
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ขั้นตอนการยื่นคำขอแก?ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/ 

แจ?งรายละเอียดที่ได?รับอนุญาตไว?(แบบสบ.6) 
 

1. เข:าเว็บไซดu 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 อิเล็กทรอนิกสu (สรอ) 
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3. เลือกบริษัทท่ีท3านต:องการย่ืนคำขอ (กรณีท่ีท3านได:รับมอบอำนาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข:ามข้ันตอนการ

เลือกบริษัท) 

 
 

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

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

ใช:บริการย่ืนคำขอด:านอาหารผ3านอินเตอรuเน็ต (e-submission) และมีช3องทางให:ศึกษารายละเอียดการย่ืนคำขออนุญาตด:าน

อาหารผ3านระบบอินเตอรuเน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หากท3านได:อ3านและยินยอมให:ผูกพันตามเง่ือนไขภายใต:

ข:อตกลงการให:บริการ กด “ตQองการย่ืนคำขอ” 

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑDอาหาร  “การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร

คำขอใหม# (สบ.5) และคำขอแก.ไข (สบ.6) กลุ#มผลิตภัณฑD Reprocess” 

แก.ไขครั้งที่ :  2 (04 มกราคม 2564)  

หน.า  91 / 146  

 

7. ระบบจะแสดง ใบอนุญาตท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน ท3านสามารถเลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขอ โดย กด 

“เลือกขQอมูล” หลังใบอนุญาตท่ีท3านต:องการ  

 
 

8. เลือกเมนู “ ย่ืนสบ.6 ” ระบบจะแสดงหน:าต3างเพ่ือเข:าสู3ระบบ e-submission ผลิตภัณฑuอาหาร  

(ระบบใหม3)   
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9. เลือกใบอนุญาตท่ีต:องการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu  โดย ระบบจะแสดง ใบอนุญาตท้ังหมดของนิติบุคคล

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

 
10. เลือก “ย่ืนขอแกQไข สบ.6” ระบบจะแสดง ข:อมูลผลิตภัณฑu ภายใต:ใบอนุญาตท่ีท3านเลือก จากน้ันกด 

“เลือก” หลังรายการผลิตภัณฑuท่ีต:องการแก:ไข 

 

  

1 

2 
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การแก?ไขเลขสารบบที่ได?รับการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกสX 
  

เลขสารบบท่ีได:รับการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกสu หรือเลขสารบบท่ีมีข:อมูลช3อง APPLICATION_TYPE เป�น ESUB 

 

11. เม่ือกดเลือกแก:ไขข:อมูลเลขสารบบแล:ว ระบบจะแสดงข:อมูลผลิตภัณฑuเบ้ืองต:น ตรวจสอบเลขสารบบและ

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

application  

 

ตรวจสอบข:อมูล 
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12 ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับการกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  ซ่ึง

รายละเอียดท่ีเปmดให:ท3านสามารถแก:ไขได:จะข้ึนอยู3กับประเภทขอคำขอท่ีท3านเคยย่ืนขอสบ.5 ไว:ในเบ้ืองต:น ระบบจะแสดง

ข:อมูลท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ให9ท:านตรวจสอบความถูกต9อง/ความครบถ9วนของข9อมูลท่ีได9รับอนุญาตและทำการแก9ไขใน

รายละเอียดท่ีท:านต9องการแก9ไข (กรณีท่ีไม>ตQองการแกQไขใหQคงขQอมูลเดิมไวQ) 

 

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

ระบบเปmดให:แก:ไขเท3าน้ัน  

 

  

เลขสารบบท่ีท3านต:องการแก:ไข 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑDอาหาร  “การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร

คำขอใหม# (สบ.5) และคำขอแก.ไข (สบ.6) กลุ#มผลิตภัณฑD Reprocess” 

แก.ไขครั้งที่ :  2 (04 มกราคม 2564)  

หน.า  95 / 146  

 

12.1 วิธีการแก/ไขรายละเอียดผลิตภัณฑOที่เคยได/รับอนุญาต สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุง

แต*ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑOของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปjดสนิท กาแฟผสม กาแฟ

สำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร* 

1. การแก:ไขรายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต3างประเทศ (ตามใบรับรอง) เฉพาะผลิตภัณฑuท่ีอยู3ภายใต:ใบอนุญาต

นำเข:า (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล)  

 ระบบจะแสดงข:อมูลเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต หากต:องการแก:ไข กด ลูกศร ด:านขวามือ ท่ีช3องรายการ 

Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรองใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

 
2. การแก:ไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต หรือ ลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ขวามือ ท่ีช3องรายการท่ีท3านต:องการแก:ไข หรือเลือกลักษณะอาหารใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

  

กดเลือก เลข Ref.cer ใหมUที่ต'องการแก'ไข 

 

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

แก'ไขลักษณะอาหาร 
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3. การแก:ไขช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงช่ืออาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต กรอกช่ือผลิตภัณฑuท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนดไว: 

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

 

4. การแก:ไข ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงข:อมูลของชนิดภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษาเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไข

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

5. การยกเลิกภาชนะบรรจุเดิม ให:กด ปุ�ม “ยกเลิก” ด:านล3างของภาชนะบรรจุท่ีต:องการ ข:อมูลของภาชนะบรรจุ

น้ันจากหายไปจากหน:า web application  
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6. การเพ่ิมภาชนะบรรจุใหม> ให:กด ปุ�ม “เพ่ิม” ด:านบน ระบบจะเปmดให:ท3านกรอกข:อมูลภาชะบรรจุเพ่ิม โดยท3าน

สามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข / เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 

 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑDอาหาร  “การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร

คำขอใหม# (สบ.5) และคำขอแก.ไข (สบ.6) กลุ#มผลิตภัณฑD Reprocess” 

แก.ไขครั้งที่ :  2 (04 มกราคม 2564)  

หน.า  98 / 146  

 

5. การแก:ไขวัตถุประสงคuและวิธีการนำไปใช: (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ข:อมูลเดิมไว:)  

 

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

 

  

แก'ไขจุดประสงคQการใช' 

 

 

แก'ไขวิธีการนำไปใช' 

แก'ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑQ 

แก'ไขวิธีการบริโภค 
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6. การแก:ไขส3วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑu (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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: 

 

 

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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7. การแก:ไขรหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร 

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

ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 

 

8. ดาวนuโหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เม่ือท:านตรวจสอบความถูกต9อง/ความครบถ9วนของข9อมูลท่ีได9รับอนุญาตและทำการแก9ไขในรายละเอียดท่ีท:าน

ต9องการแก9ไข เรียบร:อยแล:วแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ใน

การย่ืนแก:ไขผลิตภัณฑu  โดย ระบบจะแสดงรายละเอียดท่ีท3านแก:ไข หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให:ท3าน กด “ยืนยัน” ไฟลuคำขอ

ท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านแก:ไขข:อมูล   

 

 

 

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร 
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ส้ินสุดการกรอกขQอมูลแกQไขผ>าน web application สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต>ง, นมเปร้ียว, 

ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเคร่ืองด่ืมเกลือแร>  

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 110 
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12.2 วิธีการแก/ไขรายละเอียดผลิตภัณฑOที่เคยได/รับอนุญาต สำหรับอาหารประเภท อาหารใน

ภาชนะบรรจุปjดสนิท 

1. การแก:ไขรายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต3างประเทศ (ตามใบรับรอง) เฉพาะผลิตภัณฑuท่ีอยู3ภายใต:ใบอนุญาต

นำเข:า (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล)  

 ระบบจะแสดงข:อมูลเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต หากต:องการแก:ไข กด ลูกศร ด:านขวามือ ท่ีช3องรายการ 

Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรองใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

 
2. การแก:ไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต หรือ ลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ขวามือ ท่ีช3องรายการท่ีท3านต:องการแก:ไข หรือเลือกลักษณะอาหารใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

  

กดเลือก เลข Ref.cer ใหมUที่ต'องการแก'ไข 

 

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

แก'ไขลักษณะอาหาร 

แก'ไขลักษณะอาหารเพิ่มเติม 
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3. การแก:ไขช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงช่ืออาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต กรอกช่ือผลิตภัณฑuท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนดไว: 

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

 

4. การแก:ไข ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงข:อมูลของชนิดภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษาเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไข

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

4.1 การยกเลิกภาชนะบรรจุเดิม ให:กด ปุ�ม “ยกเลิก” ด:านล3างของภาชนะบรรจุท่ีต:องการ ข:อมูลของภาชนะบรรจุ

น้ันจากหายไปจากหน:า web application  
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4.2 การเพ่ิมภาชนะบรรจุใหม> ให:กด ปุ�ม “เพ่ิม” ด:านบน ระบบจะเปmดให:ท3านกรอกข:อมูลภาชะบรรจุเพ่ิม โดยท3าน

สามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  (กรณีท่ีไม3พบชนิดของ

ภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

        ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข / เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

4.3 การแกQไขขQอมูลภาชนะบรรจุท่ีเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถเลือก แก:ไขข:อมูลในช3องท่ีท3านต:องการได:  

 

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 

 

แก'ไขอายุการเก็บรักษา แก'ไขหนUวยของอายุการเก็บรักษา 

แก'ไขอุณหภูมิการเก็บรักษา 

แก'ไขชนิดของภาชนะบรรจ ุ

แก'ไขชนิดของฝาภาชนะบรรจ ุ
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5. การแก:ไขวัตถุประสงคuและวิธีการนำไปใช: (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ข:อมูลเดิมไว:) 

 

   

กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “ต:องทำละลาย/เจือจางก3อนบริโภค” กรุณาระบุวิธีการเตรียมผลิตภัณฑu 

 

 

แก'ไขจุดประสงคQการใช' 

 

 

แก'ไขวิธีการนำไปใช' 

แก'ไขจุดประสงคQการจำหนUาย 

แก'ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑQ 

แก'ไขวิธีการบริโภค 
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6. การแก:ไขส3วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑu (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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: 

 

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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7. การแก:ไขรหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร 

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

ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 

8. การแกQไขรQอยละน้ำหนักเน้ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขชนิดของอาหารและ น้ำหนักเน้ือ

อาหารเป�นร:อยละของน้ำหนักสุทธิ โดยกดเลือกชนิดอาหาร และกรอก ร:อยละน้ำหนักเน้ือท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนด  

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

กดเลือก รหัสของหมวดอาหารที่ต'องการ 
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แก'ไขน้ำหนักเนื้อ  

แก'ไขชนิดอาหาร  
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9. ดาวนuโหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เม่ือท:านตรวจสอบความถูกต9อง/ความครบถ9วนของข9อมูลท่ีได9รับอนุญาตและทำการแก9ไขในรายละเอียดท่ีท:าน

ต9องการแก9ไข เรียบร:อยแล:วแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ใน

การย่ืนแก:ไขผลิตภัณฑu  โดย ระบบจะแสดงรายละเอียดท่ีท3านแก:ไข หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให:ท3าน กดยืนยัน ไฟลuคำขอท่ีได:

น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านแก:ไขข:อมูล   

 

 

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลแกQไขผ>าน web application สำหรับอาหารประเภท อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท  
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13. เมื่อท3านแก:ไขข:อมูลคำขอเสร็จเรียบร:อยแล:ว ให:ท3านกลับเข:าระบบ e-submission อาหาร เพื่ออัพโหลดคำขอ 

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

แบบฟอรuม กด “Upload”  

 

 
 

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

12. ในหน:าอัพโหลดคำขอ กด “เลือกไฟลu (Choose file)” เพื ่อทำการแนบไฟลuคำขอสบ.5 ที ่ท3านกรอก

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

ดาวนuโหลดออกจากระบบเท3านั้น) จาดนั้นกด “Upload”  à ระบบจะแสดง Popup หากไฟลuคำขอที่ใช:ยื่นถูกต:อง กด 

“ใช>,ฉันตQองการอัพโหลด” 

 

 

ตรวจสอบข'อมูล 

แนบไฟลQคำขอ 1 

2 
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13. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

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

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

 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลuเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลuเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการ

แนบไฟลuให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลuครบตาม

รายการท่ีกำหนด กด “ยืนยันขQอมูล” 
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หากแนบไฟลuเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟล.แลQว” เม่ือแนบไฟลuครบทุกหัวข:อแล:ว กด “ยืนยัน

ขQอมูล” 

 

 

14. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำชอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

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

(กรณีท่ีสถานะคำขอแสดงว3า “รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 
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หากท3านต:องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข:อท่ีระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือ

แนบไฟลuเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลuเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการแนบไฟลuให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมี

รายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลuครบตามรายการท่ีกำหนด กด “ยืนยัน

ขQอมูล” (กรณีท่ีท3านไม3ต:องการแนบไฟลuเอกสารเพ่ิมเติมให:ท3านกด “ยืนยันข:อมูล” เพ่ือข:ามไปข้ันตอนถัดไป) 

 

หากแนบไฟลuเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟลuแล:ว”เม่ือแนบไฟลuครบตามท่ีต:องการแล:ว              

กด “ยืนยันขQอมูล” 
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15. 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 

 

 
 

 

 

-ส้ินสุดข้ันตอนการย่ืนคำขอแกQไข-  

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

สำหรับผู:ประกอบการ: “การออกใบส่ังชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสu : กรณีย่ืนคำขอ

ผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสu (E-Submission)”  
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การแก?ไขเลขสารบบที่ได?รับการอนุญาตแบบกระดาษ 
เลขสารบบท่ีได:รับการอนุญาตแบบกระดาษ หรือเลขสารบบท่ีมีข:อมูลช3อง APPLICATION_TYPE เป�น ELO หรือ 

IMPORT PRODUCT 

 

16. เม่ือกดเลือกแก:ไขข:อมูลเลขสารบบแล:ว ระบบจะแสดงข:อมูลผลิตภัณฑuเบ้ืองต:น ตรวจสอบเลขสารบบและ

ช่ืออาหาร เลือกแบบคำขอท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต แล:วจึงกด “Download” ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ท่ีใช:สำหรับการ

กรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  

 

ตรวจสอบข:อมูล 
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13 ระบบจะแสดงหน:าต3างใหม3 ที ่ใช :สำหรับการกรอกรายละเอียดคำขอผ3านหน:า web application  ซ่ึง

รายละเอียดที่เปmดให:ท3านสามารถแก:ไขได:จะขึ้นอยู3กับประเภทขอคำขอที่ท3านเลือกก3อนกด Download ให:ท3านเลือกประเภท

คำขอให:ตรงกับหลักฐานที่ได:รับอนุญาต เช3น ผลิต แบ3งบรรจุ หรือ อ:างอิงสูตร เป�นต:น (หากไม3สอดคล:องกับหลักฐานการ

อนุญาตเดิม เจ:าหน:าที่จะคืนคำขอโดยไม3ขอคำชี้แจง เนื่องจากไม3สามารถแก:ไขประเภทคำขอได:)  ระบบจะแสดงข:อมูลที่ท3าน

เคยได:รับอนุญาต ให9ท:านตรวจสอบความถูกต9อง/ความครบถ9วนของข9อมูลที่ได9รับอนุญาตและทำการแก9ไขในรายละเอียดท่ี

ท:านต9องการแก9ไข (กรณีท่ีไม>ตQองการแกQไขใหQคงขQอมูลเดิมไวQ) 

 

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

ระบบเปmดให:แก:ไขเท3าน้ัน  

 

  

เลขสารบบท่ีท3านต:องการแก:ไข 
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12.1 วิธีการแก/ไขรายละเอียดผลิตภัณฑOที่เคยได/รับอนุญาต สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุง

แต*ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑOของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปjดสนิท กาแฟผสม กาแฟ

สำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร*  

1. การแก:ไขรายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต3างประเทศ (ตามใบรับรอง) เฉพาะผลิตภัณฑuท่ีอยู3ภายใต:ใบอนุญาต

นำเข:า (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล)  

 ระบบจะแสดงข:อมูลเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต หากต:องการแก:ไข กด ลูกศร ด:านขวามือ ท่ีช3องรายการ 

Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรองใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

 
2. การแก:ไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต หรือ ลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ขวามือ ท่ีช3องรายการท่ีท3านต:องการแก:ไข หรือเลือกลักษณะอาหารใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

  

กดเลือก เลข Ref.cer ใหมUที่ต'องการแก'ไข 

 

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

แก'ไขลักษณะอาหาร 
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3. การแก:ไขช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงช่ืออาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต กรอกช่ือผลิตภัณฑuท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนดไว: 

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

 

4. การแก:ไข ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงข:อมูลของชนิดภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษาเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไข

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

4.1 การยกเลิกภาชนะบรรจุเดิม ให:กด ปุ�ม “ยกเลิก” ด:านล3างของภาชนะบรรจุท่ีต:องการ ข:อมูลของภาชนะบรรจุ

น้ันจากหายไปจากหน:า web application  
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4.2 การเพ่ิมภาชนะบรรจุใหม> ให:กด ปุ�ม “เพ่ิม” ด:านบน ระบบจะเปmดให:ท3านกรอกข:อมูลภาชะบรรจุเพ่ิม โดยท3าน

สามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  

(กรณีท่ีไม3พบชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข / เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

4.3 การแกQไขขQอมูลภาชนะบรรจุท่ีเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถเลือก แก:ไขข:อมูลในช3องท่ีท3านต:องการได:  

  

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 

 

แก'ไขอายุการเก็บรักษา แก'ไขหนUวยของอายุการเก็บรักษา 

แก'ไขอุณหภูมิการเก็บรักษา 

แก'ไขชนิดของฝาภาชนะบรรจ ุ
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5. การแก:ไขวัตถุประสงคuและวิธีการนำไปใช: (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ข:อมูลเดิมไว:)  

 

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

 

  

แก'ไขจุดประสงคQการใช' 

 

 

แก'ไขวิธีการนำไปใช' 

แก'ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑQ 

แก'ไขวิธีการบริโภค 
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6. การแก:ไขส3วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑu (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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: 

 

 

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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7. การแก:ไขรหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร 

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

ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 

 

8. ดาวนuโหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เม่ือท:านตรวจสอบความถูกต9อง/ความครบถ9วนของข9อมูลท่ีได9รับอนุญาตและทำการแก9ไขในรายละเอียดท่ีท:าน

ต9องการแก9ไข เรียบร:อยแล:วแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ใน

การย่ืนแก:ไขผลิตภัณฑu  โดย ระบบจะแสดงรายละเอียดท่ีท3านแก:ไข หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให:ท3าน กด “ยืนยัน” ไฟลuคำขอ

ท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านแก:ไขข:อมูล   

 

 

 

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร 
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ส้ินสุดการกรอกขQอมูลแกQไขผ>าน web application สำหรับอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต>ง, นมเปร้ียว, 

ผลิตภัณฑ.ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเคร่ืองด่ืมเกลือแร>  

** ท3านสามารถศึกษาข้ันตอนการอัพโหลดไฟลuคำขอและเอกสารแนบเพ่ิมเติมต3อท่ีหน:า 110 
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12.2 วิธีการแก/ไขรายละเอียดผลิตภัณฑOที่เคยได/รับอนุญาต สำหรับอาหารประเภท อาหารใน

ภาชนะบรรจุปjดสนิท 

1. การแก:ไขรายละเอียดสถานท่ีผลิต ณ ต3างประเทศ (ตามใบรับรอง) เฉพาะผลิตภัณฑuท่ีอยู3ภายใต:ใบอนุญาต

นำเข:า (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล)  

 ระบบจะแสดงข:อมูลเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต หากต:องการแก:ไข กด ลูกศร ด:านขวามือ ท่ีช3องรายการ 

Ref.cer เพ่ือเลือกใบรับรองใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

 
2. การแก:ไขชนิดอาหาร/กรรมวิธีการผลิต หรือ ลักษณะอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ขวามือ ท่ีช3องรายการท่ีท3านต:องการแก:ไข หรือเลือกลักษณะอาหารใหม3 (กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

  

กดเลือก เลข Ref.cer ใหมUที่ต'องการแก'ไข 

 

กด Drop Down แก'ไขข'อมูล 

แก'ไขลักษณะอาหาร 

แก'ไขลักษณะอาหารเพิ่มเติม 
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3. การแก:ไขช่ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงช่ืออาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต กรอกช่ือผลิตภัณฑuท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนดไว: 

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

 

4. การแก:ไข ชนิดของภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษา (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงข:อมูลของชนิดภาชนะบรรจุ และอายุการเก็บรักษาเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไข

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

4.1 การยกเลิกภาชนะบรรจุเดิม ให:กด ปุ�ม “ยกเลิก” ด:านล3างของภาชนะบรรจุท่ีต:องการ ข:อมูลของภาชนะบรรจุ

น้ันจากหายไปจากหน:า web application  
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4.2 การเพ่ิมภาชนะบรรจุใหม> ให:กด ปุ�ม “เพ่ิม” ด:านบน ระบบจะเปmดให:ท3านกรอกข:อมูลภาชะบรรจุเพ่ิม โดยท3าน

สามารถ พิมพuช่ือภาชนะบรรจุ เพ่ือค:นหาข:อมูล และเลือกภาชนะบรรจุท่ีท3านต:องการขออนุญาต  (กรณีท่ีไม3พบ

ชนิดของภาชนะบรรจุท่ีต:องการย่ืนขออนุญาต กรุณาติดต3อเจ:าหน:าท่ี )  

 

        ระบุอายุการเก็บรักษา เป�น ตัวเลข / เลือก หน>วยของอายุการเก็บรักษา และ อุณหภูมิการเก็บรักษา  

 

4.3 การแกQไขขQอมูลภาชนะบรรจุท่ีเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถเลือก แก:ไขข:อมูลในช3องท่ีท3านต:องการได:  

 

พิมพQชื่อเพื่อค'นหา 

กดเลือก ชนิดของภาชนะบรรจุอาหาร 

กดเลือก หนUวยของอายุการเก็บรักษา กดเลือก อุณหภูมิการเก็บรักษา 

 

 

แก'ไขอายุการเก็บรักษา แก'ไขหนUวยของอายุการเก็บรักษา 

แก'ไขอุณหภูมิการเก็บรักษา 

แก'ไขชนิดของภาชนะบรรจ ุ

แก'ไขชนิดของฝาภาชนะบรรจ ุ
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5. การแก:ไขวัตถุประสงคuและวิธีการนำไปใช: (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

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

ข:อมูลเดิมไว:) 

 

   

กรณีเลือก วิธีการนำไปใช: “ต:องทำละลาย/เจือจางก3อนบริโภค” กรุณาระบุวิธีการเตรียมผลิตภัณฑu 

 

 

แก'ไขจุดประสงคQการใช' 

 

 

แก'ไขวิธีการนำไปใช' 

แก'ไขจุดประสงคQการจำหนUาย 

แก'ไขวิธีการเตรียมผลิตภัณฑQ 

แก'ไขวิธีการบริโภค 
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6. การแก:ไขส3วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑu (คลิกท่ีหัวเพ่ือให: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: 

 

 

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

คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑu

อาหาร 
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7. การแก:ไขรหัสของหมวดอาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร 

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

ระบุรหัสของหมวดอาหารโดยกดลูกศร ด:านขวามือ และเลือกรหัสของหมวดอาหารท่ีต:องการ 

 

8. การแกQไขรQอยละน้ำหนักเน้ืออาหาร (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

- ระบบจะแสดงรหัสหมวดอาหารเดิมท่ีท3านเคยได:รับอนุญาต ท3านสามารถแก:ไขชนิดของอาหารและ น้ำหนักเน้ือ

อาหารเป�นร:อยละของน้ำหนักสุทธิ โดยกดเลือกชนิดอาหาร และกรอก ร:อยละน้ำหนักเน้ือท่ีต:องการแก:ไขลงในช3องท่ีกำหนด  

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

กดเลือก รหัสของหมวดอาหารที่ต'องการ 
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แก'ไขน้ำหนักเนื้อ  

แก'ไขชนิดอาหาร  
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9. ดาวนuโหลดคำขอ (คลิกท่ีหัวเพ่ือให:ระบบแสดงหน:ากรอกข:อมูล) 

เม่ือท:านตรวจสอบความถูกต9อง/ความครบถ9วนของข9อมูลท่ีได9รับอนุญาตและทำการแก9ไขในรายละเอียดท่ีท:าน

ต9องการแก9ไข เรียบร:อยแล:วแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application เป�นไฟลuคำขอสำหรับใช:ใน

การย่ืนแก:ไขผลิตภัณฑu  โดย ระบบจะแสดงรายละเอียดท่ีท3านแก:ไข หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให:ท3าน กดยืนยัน ไฟลuคำขอท่ีได:

น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑuตามท่ีท3านแก:ไขข:อมูล   

 

 

 

ส้ินสุดการกรอกขQอมูลแกQไขผ>าน web application สำหรับอาหารประเภท อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปMดสนิท  
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14. เมื่อท3านแก:ไขข:อมูลคำขอเสร็จเรียบร:อยแล:ว ให:ท3านกลับเข:าระบบ e-submission อาหาร เพื่ออัพโหลดคำขอ 

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

แบบฟอรuม กด “Upload”  

 

 
 

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

17. ในหน:าอัพโหลดคำขอ กด “เลือกไฟลu (Choose file)” เพื ่อทำการแนบไฟลuคำขอสบ.5 ที ่ท3านกรอก

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

ดาวนuโหลดออกจากระบบเท3านั้น) จาดนั้นกด “Upload”  à ระบบจะแสดง Popup หากไฟลuคำขอที่ใช:ยื่นถูกต:อง กด 

“ใช>,ฉันตQองการอัพโหลด” 

 

 

ตรวจสอบข'อมูล 

แนบไฟลQคำขอ 1 

2 
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18. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

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

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

 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลuเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลuเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการ

แนบไฟลuให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลuครบตาม

รายการท่ีกำหนด กด “ยืนยันขQอมูล” 
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หากแนบไฟลuเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟล.แลQว” เม่ือแนบไฟลuครบทุกหัวข:อแล:ว กด “ยืนยัน

ขQอมูล” 

 

 

19. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำชอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

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

(กรณีท่ีสถานะคำขอแสดงว3า “รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 
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หากท3านต:องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข:อท่ีระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือ

แนบไฟลuเอกสารท่ีท3าต:อนการ à กดเลือกไฟลuเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการแนบไฟลuให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมี

รายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลuครบตามรายการท่ีกำหนด กด “ยืนยัน

ขQอมูล” (กรณีท่ีท3านไม3ต:องการแนบไฟลuเอกสารเพ่ิมเติมให:ท3านกด “ยืนยันข:อมูล” เพ่ือข:ามไปข้ันตอนถัดไป) 

 

หากแนบไฟลuเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟลuแล:ว”เม่ือแนบไฟลuครบตามท่ีต:องการแล:ว              

กด “ยืนยันขQอมูล” 
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20. 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 

 

 
 

 

 

-ส้ินสุดข้ันตอนการย่ืนคำขอแกQไข-  

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

สำหรับผู:ประกอบการ: “การออกใบส่ังชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสu : กรณีย่ืนคำขอ

ผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสu (E-Submission)”  
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วิธีการชี้แจงและแก?ไขข?อบกพร7อง คำขอใหม7 (แบบสบ.5) และ คำขอแก?ไข (แบบสบ.6) 
กรณีท่ีสถานะคำขอ เปล่ียนจาก “บันทึกคำขอ” เป�น “เจQาหนQาท่ีขอคำช้ีแจง” ท3านจะต:องการแก:ไขข:อบกพร3องน้ัน

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

ขออัตโนมัติ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

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

 

โดยการแก:ไขข:อบกพร3องจะมีการแก:ไข 2 รูปแบบ ได:แก3 

1.1 กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:ผู:ประกอบการ แกQไขเปล่ียนแปลงขQอมูลใน ไฟล.คำขอสบ.5 หรือสบ.6 วิธีการช้ีแจง

และแก:ไขข:อบกพร3อง คำขอใหม3 (แบบสบ.5) และ คำขอแก:ไข (แบบสบ.6) ซ่ึงวิธีน้ีท3านจะต:องแก:ไขข:อมูลในไนไฟลuคำขอ 

และทำการอัพโหลด pdf คำขอใหม3 ระบบจะแสดงหน:าการขอคำช้ีแจง โดยมีรายละเอียด 4 ส3วน ดังน้ี  

1 

2 
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ส3วนท่ี 1 : “รายละเอียดคำช้ีแจงท่ีเจQาหนQาท่ีตQองการใหQแกQไข” 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:อมูลท่ีอยู3ในไฟลuคำขอ จะปรากฏ

ส3วนท่ี 2 เพ่ือให:ผู:ประกอบการอัพโหลดไฟลuคำขอท่ีแก:ไขแล:วให:กับเจ:าหน:าท่ีอีกคร้ัง   

โดยการแก:ไขไฟลuคำขอในสถานะ เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจงมีข้ันตอนดังน้ี  

1.  กดปุ�ม “ดาวน.โหลดคำขอ” สีแดง   

สUวนที่ 1 : รายละเอียดคำชี้แจงที่เจ'าหน'าที่ต'องการแก'ไข 

สUวนที่ 2 : อัพโหลดไฟลQคำ

ขอ 

สUวนที่ 3 : คำชี้แจงของผู'ประกอบการ 

สUวนที่ 4 : อัพโหลดไฟลQเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 
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2. ระบบจะแสดงหน:า popup ท่ีใช:ในการแก:ไขข:อมูล ให:ท3านแก:ไขข:อมูลตามหัวข:อท่ีเจ:าหน:าท่ีเปmดให:แก:ไข  

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

แก:เท3าน้ัน  

3. เม่ือแก:ไขข:อมูลคำขอตามท่ีเจ:าหน:าท่ีแจ:งเรียบร:อยแล:ว ให:ดาวนuโหลดคำขอเป�นไฟลu PDF 
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กรณีท่ีผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูลไม3ครบถ:วนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปmดให:แก:ไข ระบบจะแจ:งเตือนหัวข:อท่ีท3านยังไม3ทำการ

แก:ไข หากท3านไม3ประสงคuจะแก:ไขคำขอตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปmดให:กด ให:เลือก “ประสงคuจะแก:ไขรายละเอียดไม3ครบถ:วนตาม

เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง” จากน้ันระบบจะเปmดให:ดาวนuโหลดคำขอเป�น ไฟลu PDF 

 

 
 

 

4. เม่ือแก:ไขไฟลuคำขอเรียบร:อยแล:ว อัพโหลดไฟลuคำขอ โดย กด “Choose File” เลือกไฟลuคำขอท่ีต:องการ

จากน้ันกด “ยืนยันไฟล.คำขอฯ”  

 

หมายเหตุ : ไฟลuคำขอท่ีใช:ในการอัพโหลดในหน:าช้ีแจงจะต:องเป�น ไฟลuคำขอท่ีดาวนuโหลดได:จากปุ�ม “ดาวน.โหลด” 

สีแดง เท3าน้ัน 

  

1 

2 

1 

2 
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เม่ือกด “ยืนยันไฟล.คำขอฯ” ระบบจะแสดงข:อความ ดังน้ี 

- กรณี อัพโหลดไฟลuคำขอท่ีผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูลครบถFวนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปmดให:แก:ไข ระบบจะแสดง

ข:อความ “อัพโหลดไฟลuแล:ว” 

 

 

 
 

- กรณี อัพโหลดไฟลuคำขอท่ีผู:ประกอบการแก:ไขข:อมูลไม\ครบถFวนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีเปmดให:แก:ไข ระบบจะแสดง 

ข:อความ “อัพโหลดไฟลuแล:ว ประสงคuแก:ไขรายละเอียดไม3ครบถ:วนตามท่ีเจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง” 
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 ส3วนท่ี 3 : “คำช้ีแจงของผูQประกอบการ” กรณีท่ีผู:ประกอบการแจ:งรายละเอียดการแก:ไข หรือคำช้ีแจง เพ่ือส3งให:

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

พิมพu (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” 

 

ส>วนท่ี 4 : “อัพโหลดไฟล.เอกสารแนบประกอบการพิจารณา” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือต:องการให:

แก:ไขเอกสารแนบ โดย กด “Choose file” เลือกไฟลuคำขอท่ีต:องการแนบตามหัวท่ีท3านเลือก 

 

 

 …….พิมพQข'อความที่ต'องการแจ'งเจ'าหน'าที่........ 1 

2 
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เม่ือแนบไฟลuเรียบร:อยแล:ว ระบบจะแสดงช่ือไฟลuของเอกสารท่ีท3านแนบ และ สถานะ : แนบไฟลuแล:ว 

 

เม่ือทำการแก:ไขข:อบกพร3องครบถ:วนแล:ว ให:กด “ส3งคำช้ีแจง” เพ่ือให:เจ:าหน:าท่ีพิจารณาคำขอต3อไป 

 

 สถานะคำขอท่ีกด. “ส3งคำช้ีแจง” เรียบร:อยแล:วจะเปล่ียนเป�น “อยู3ระหว3างดำเนินการ” จบข้ึนตอนการช้ีแจงและ

แก:ไขข:อบกพร3อง 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ี ท3านแก:ไขคำช้ีแจงแล:วแต3สถานะคำขอไม3เปล่ียนเป�น  “อยู3ระหว3างดำเนินการ” ให:ท3าน

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

คำขอ 

1.2 กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการเอกสารเพ่ิมเติมหรือต:องการแก:ไขเอกสารประกอบการพิจารณา โดยท่ีผู:ประกอบการ

ไม3ต:องแก:ไขเปล่ียนแปลง ข:อมูลในไฟลuคำขอ ระบบจะแสดง หน:าการขอคำช้ีแจง โดยมีรายละเอียด 3 ส3วน ดังน้ี  
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ส3วนท่ี 1 : “รายละเอียดคำช้ีแจงท่ีเจQาหนQาท่ีตQองการใหQแกQไข” เจ:าหน:าท่ีจะแจ:งข:อบกพร3องท่ีต:องการให:

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

ส3วนท่ี 2 : “คำช้ีแจงของผูQประกอบการ” กรณีท่ีผู:ประกอบการแจ:งรายละเอียดการแก:ไข หรือคำช้ีแจง เพ่ือส3งให:

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

พิมพu (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” 

สUวนที่ 1 : รายละเอียดคำชี้แจงที่เจ'าหน'าที่ต'องการแก'ไข 

สUวนที่ 3 : อัพโหลดไฟลQเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

สUวนที่ 2 : คำชี้แจงของผู'ประกอบการ 

 …….พิมพQข'อความที่ต'องการแจ'งเจ'าหน'าที่........ 1 

2 
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ส3วนท่ี 3 : “อัพโหลดไฟล.เอกสารแนบประกอบการพิจารณา” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือต:องการให:

แก:ไขเอกสารแนบ โดย กด “Choose file” เลือกไฟลuคำขอท่ีต:องการแนบตามหัวท่ีท3านเลือก 

 

 

เม่ือแนบไฟลuเรียบร:อยแล:ว ระบบจะแสดงช่ือไฟลuของเอกสารท่ีท3านแนบ และ สถานะ : แนบไฟลuแล:ว 

 

เม่ือทำการแก:ไขข:อบกพร3องครบถ:วนแล:ว ให:กด “ส3งคำช้ีแจง” เพ่ือให:เจ:าหน:าท่ีพิจารณาคำขอต3อไป 
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 สถานะคำขอท่ีกด. “ส3งคำช้ีแจง” เรียบร:อยแล:วจะเปล่ียนเป�น “อยู3ระหว3างดำเนินการ” จบข้ึนตอนการช้ีแจงและ

แก:ไขข:อบกพร3อง 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ี ท3านแก:ไขคำช้ีแจงแล:วแต3สถานะคำขอไม3เปล่ียนเป�น  “อยู3ระหว3างดำเนินการ” ให:ท3าน

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

คำขอ 



 


