
 

 

   
 
 

เอกสารคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
(User Manual) 

ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 

 

การยื่นค าขอประเมินความปลอดภัย ได้แก่ 
ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร 

ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) 
ประเมินความปลอดภัยอาหาร 

ประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ท าขวดนมฯ 
ประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารฯ 

ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
กองอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

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

แก้ไขครั้งท่ี 2 :  1 ธันวาคม 2565 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/%20FOOD_ASSESSMENT.pdf


 

 

ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 

 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียดโดยสรุป 

0 30 พฤศจิกายน 2564 จัดท าคู่มือครั้งแรก 
1 1 กันยายน 2565 เพ่ิมรายละเอียดการยื่นค าขอ “การขอประเมินฯ กระบวนการผลิตพลาสติก

ใช้แปรใช้ใหม่ส าหรับการผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร” 
2 1 ธันวาคม 2565 เพ่ิมรายละเอียดการยื่นค าขอ “การยื่นค าขอประเมินฯ ทางชีวภาพด้าน

อาหาร” 
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การเปิดสิทธิแ์ละการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นค าขอประเมินความปลอดภัย 
 
การเข้าใช้งานระบบ e-submission ส าหรับการยื่นค าขอประเมินความปลอดภัยอาหาร ผ่านระบบ e-submission 

(อาหาร) นั้น ผู้ประกอบการ ต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Open ID) กับทางเว็บไซต์ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) (สพร.)  
(2) ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e – submission : สามารถตดิต่อยื่นเอกสารเพ่ือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้

ระบบอาหารได้ที่ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เมื่อยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ           

e –Submission ประเมินความปลอดภัยอาหารเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบ e – Submission ได ้
(3) ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน : ติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็นตามล าดับดังนี้ 1) Acrobat Reader 10.0    

ขึ้นไป หรือ Acrobat Reader 2) Font Pack DC (เพ่ือป้องกันเรื่อง Adobe reader acrobat ไมแ่สดงผล Font             
“TH Sarabun PSK” 

 
ข้อส าคัญ : หากมอบอ านาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอ านาจ ลาออกหรือย้าย

งาน เปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต/ ผู้ด าเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพ่ือขอยกเลิกสิทธิ์การใช้งานทันที 

ทั้งนี้ (1) การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และ (2) การเตรียมเอกสารขอเปิดสิทธิ์ใช้งาน สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission(อาหาร) 
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf 

 

  

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf
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ขั้นตอนการยื่นค าขอประเมินความปลอดภัยอาหาร 
 

การเข้าใช้งานระบบ e-Submission 

1. เมื่อผู้ใช้งานได้รับการเปิดสิทธิ์ ใช้งานระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Submission โดย    

เข้าไปที่ URL : http://privus.fda.moph.go.th/ (หมายเลข 1) เลือกประเภทผู้ใช้งาน เป็น “ผู้ประกอบการ” (หมายเลข2)  

 

2. กรอก “ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” (หมายเลข 1) ที่ได้จากการสมัครการใช้งาน ระบบ Open ID    

จากการสมัครทางเว็บไซต์ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ”(หมายเลข 2) 

   

http://privus.fda.moph.go.th/
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3. เมื่อกรอกข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลทีผู่้ใช้งานมีสิทธิ์

ด าเนินการ จากนั้นกดเลือกรายชื่อที่ต้องการด าเนินการ

 
4. ระบบจะแสดงกล่องสิทธิ์ระบบทีผู่้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าใช้งาน เลือกกล่องสิทธิ์ “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก กล่องเมนู “ยื่นขอประเมินความปลอดภัย” 

 

6. ระบบจะแสดง POP-UP “ขั้นตอนการยื่นค าขอประเมินความปลอดภัยอาหาร” (หมายเลข 1) เพื่อศึกษาก่อน

เบื้องต้น จากนั้นกดปุ่มเครื่องหมาย X (หมายเลข 2) เพ่ือปิดหน้าต่างนี้ และเข้าสู่ระบบการยื่นค าขอต่อไป 
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การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
การยื่นค าขอประเมินความปลอดภัยวตัถุเจือปนอาหาร 

1. เลือกเมนู “การยื่นผลประเมินความปลอดภัย กรณีไม่มีข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานฯ”(หมายเลข 1) 

ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกกระบวนงาน “วัตถุเจือปนอาหาร,ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร 

หรือ เอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร” (หมายเลข 2) และกดปุ่ม “ดาวน์โหลด(Download)” (หมายเลข 3) 

 

2. ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึ้นมาเพ่ือกรอกค าขอ 
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3. ขั้นตอนการกรอกค าขอประเมินวัตถุเจือปนอาหาร,ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร มี 4 

ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2 ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3 ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 

3.4 ดาวน์โหลดแบบค าขอ  

 
3.1.รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

6.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 
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3.2. รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.2.1 กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ

พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 

ส่วนที่ 1 ต้องการมารับเอง (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2 ต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับในการจัดส่ง

เอกสาร (หมายเลข 2) 
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3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” ส าหรับค าขอวัตถุเจือปนอาหาร,ผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2  กดเลือกประเภทของสิ่งที่ขอประเมินความปลอดภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

ส่วนที่ 3  กรอกข้อมูลของสิ่งที่ขอประเมินความปลอดภัย ได้แก่  

1.ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (ภาษาไทย) 

2.ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (ภาษาอังกฤษ) 

3. INS number (ถ้ามี) 

4. CAS number (ถ้ามี) 

5.ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
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ปลอดภัย” 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 (1 ธันวาคม 2565) 
หน้า  11 / 104 

 

 

ส่วนที่ 4  กดเลือก “หน้าที่ทางเทคโนโลยี” ของวัตถุเจือปนอาหารฯ หรือ สารช่วยในการผลิตอาหารฯ 
แล้วแต่กรณีที่เลือกจากส่วนที่ 2  และกดเลือก “หน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัย” ผู้ออกเอกสารรายงานผลที่ท่านน ามา
ยื่นขอประเมินฯ 
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3.3.2. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” ส าหรับค าขอเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่ 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ (หมายเลข 1) 

 

 

ส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลของสิ่งที่ขอประเมินความปลอดภัย ได้แก่  

1.ชื่อเอนไซม์(ภาษาไทย) 

2.ชื่อเอนไซม์(ภาษาอังกฤษ) 

3. ตัวเลขตามระบบ IUBMB หรือ EC number (ถ้ามี) 

4. INS number (ถ้ามี) 

5. CAS number (ถ้ามี) 

6.แหล่งของเอนไซม์  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

7.ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 3  กดเลือก “หน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัย” ผู้ออกเอกสารรายงานผลที่ท่านน ามายื่นขอ
ประเมินฯ 
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3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 

 

3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้งเตือน

ว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านั้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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กรณีทวนสอบข้อมูลในไฟล์ค าขอแล้วพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค าขอได้

โดยการกดปุ่ม “แก้ไข PDF” และเลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 

 

ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” และดึงข้อมูลใน PDF มาแสดงในหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และท าการดาวน์โหลดค าขอใหม่ 

 

การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
การยื่นค าขอประเมินความปลอดภัยวตัถุเจือปนอาหาร  

ขั้นที่ 1 (พิจารณาค าขอ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น) 
1. เลือกเมนู “การขอประเมินฯ วัตถุเจือปนอาหาร, ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับ อาหาร ที่

ยังมิได้ก าหนด เงื่อนไขการใช้ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้”(หมายเลข 1) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกกระบวนงาน “วัตถุ

เจือปนอาหาร,ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร หรือ เอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร” 

(หมายเลข 2) จากนั้นเลือก “ขั้นที่ 1 (พิจารณาค าขอ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น)” (หมายเลข 3) และกดปุ่ม “ดาวน์

โหลด (Download)” (หมายเลข 4) 
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2.ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึ้นมาเพ่ือกรอกค าขอ 

 

 

3.ขั้นตอนการกรอกค าขอประเมินวัตถุเจือปนอาหาร,ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร มี 4 

ขั้นตอนดังนี้ 

3.1. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2. ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3. ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ  
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3.1.รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 
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3.2. รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.2.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ

พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 

ส่วนที่ 1 ต้องการมารับเอง (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2 ต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับในการจัดส่ง

เอกสาร (หมายเลข 2) 
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3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” ส าหรับค าขอวัตถุเจือปนอาหาร,ผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2  กดเลือกประเภทของสิ่งที่ขอประเมินความปลอดภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

ส่วนที่ 3  กรอกข้อมูลของสิ่งที่ขอประเมินความปลอดภัย ได้แก่  

1.ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (ภาษาไทย) 

2.ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (ภาษาอังกฤษ) 

3. INS number (ถ้ามี) 

4. ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 4  กดเลือก “หน้าที่ทางเทคโนโลยี” ของวัตถุเจือปนอาหารฯ หรือ สารช่วยในการผลิตอาหารฯ 
แล้วแต่กรณีที่เลือกจากส่วนที่ 2  และกดเลือก “หน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัย” ผู้ออกเอกสารรายงานผลที่ท่านน ามา
ยื่นขอประเมินฯ 
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3.3.2. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” ส าหรับค าขอเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ (หมายเลข 1) 

 

 

ส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลของสิ่งที่ขอประเมินความปลอดภัย ได้แก่  

1.ชื่อเอนไซม์(ภาษาไทย) 

2.ชื่อเอนไซม์(ภาษาอังกฤษ) 

3. ตัวเลขตามระบบ IUBMB หรือ EC number (ถ้ามี) 

4. INS number (ถ้ามี) 

5. CAS number (ถ้ามี) 

6.แหล่งของเอนไซม์  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

7.ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 3  กดเลือก “ข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอ้างอิง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e- submission ผลติภณัฑ์ “การยื่นค าขอประเมินความ
ปลอดภัย” 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 (1 ธันวาคม 2565) 
หน้า  26 / 104 

 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 

 

3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้งเตือน

ว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านั้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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กรณีทวนสอบข้อมูลในไฟล์ค าขอแล้วพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค าขอได้

โดยการกดปุ่ม “แก้ไข PDF” และเลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 

 

ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” และดึงข้อมูลใน PDF มาแสดงในหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และท าการดาวน์โหลดค าขอใหม่ 

 

 

การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
การยื่นค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 

1. เลือกเมนู “งานขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ”(หมายเลข 1) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกกระบวนงาน 

“การยื่นผลประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ” (หมายเลข 2) และกดปุ่ม “ดาวน์โหลด (Download)” (หมายเลข 3) 
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2.ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึ้นมาเพ่ือกรอกค าขอ 

 

 

3.ขั้นตอนการกรอกค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2. ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3. ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ  
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3.1.รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 

 

3.2. รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.2.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ

พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 

ส่วนที่ 1 ต้องการมารับเอง (หมายเลข 1) 
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ส่วนที่ 2 ต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับในการจัดส่ง

เอกสาร (หมายเลข 2) 

 

3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ  

 

 

ส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลรายละเอียดของอาหารที่ขอประเมินการกล่าวอ้าง ได้แก่ 

1.ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร (ภาษาไทย) 

2.ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) 

3.เลขสารบบอาหาร (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 3  กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อความกล่าวอ้างที่ขอประเมิน ได้แก่  

1.ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ (ภาษาไทย) 

2.ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) 

3. ประเภทของการกล่าวอ้างทางสุขภาพ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

4. ช่องทางการน าข้อความกล่าวอ้างไปใช้เช่น ฉลาก หรือ สื่อโฆษณาต่างๆ 

5. ชื่อหน่วยประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 

 

 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 
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3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้งเตือน

ว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านั้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

 

กรณีทวนสอบข้อมูลในไฟล์ค าขอแล้วพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค าขอได้

โดยการกดปุ่ม “แก้ไข PDF” และเลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 

 

ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” และดึงข้อมูลใน PDF มาแสดงในหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และท าการดาวน์โหลดค าขอใหม่ 

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel Food) 

1. เลือกเมนู “งานขอประเมินความปลอดภัยอาหาร”(หมายเลข 1) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกกระบวนงาน 

“การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel Food)” (หมายเลข 2) และกดปุ ่ม “ดาวน์โหลด (Download)” 

(หมายเลข 3) 

 

 

2.ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึน้มาเพ่ือกรอกค าขอ 

 

 

 

3.ขั้นตอนการกรอกค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
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3.1. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2. ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3. ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ  

 
3.1.รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 
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3.2. รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.2.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ

พิจารณา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เลือกความประสงค์รับหนังสือตอบข้อหารือ ต้องการ รับ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 และเลือกเง่ือนไข มารับเอง หรือจัดส่งตามท่ีอยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับใน

การจัดส่งเอกสาร (หมายเลข 2) 

ส่วนที่ 3 เลือกไม่ประสงค์รับ (หมายเลข 3) 
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   3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.2.2. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

 

ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ (หมายเลข 1) 
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ส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลรายละเอียดของอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ต้องการขอทวนสอบ ได้แก่ 

1.ชื่ออาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร (ภาษาไทย) 

2.ชื่ออาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) 

3.ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อทางเคมีและสูตรโมเลกุล (ถ้ามี) 

4.วัตถุประสงค์ของการใช้เป็นอาหาร/ความคาดหวังจากการบริโภค 

5.วิธีการเตรียมก่อนบริโภคและขนาดการบริโภคท่ีแนะน าต่อวัน 

6.กระบวนการผลิต/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิตโดยสรุป (ในกรณีเป็นสารสกัดให้
ระบุชนิดความเข้มข้นของตัวท าละลายและอัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบต่อสารสกัด-
extract ratio)/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิต) 
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3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 

 

3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้ง

เตือนว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e- submission ผลติภณัฑ์ “การยื่นค าขอประเมินความ
ปลอดภัย” 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 (1 ธันวาคม 2565) 
หน้า  40 / 104 

 

การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
“การยื่นผลประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food) และการยื่นผลประเมินความปลอดภัย

อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel Food) ที่ อย.ยังไม่เคยอนุญาต 
 

1.เลือกเมนู “งานขอประเมินความปลอดภัยอาหาร”(หมายเลข 1) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกกระบวนงาน 

“การยื่นผลประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food) ,การยื่นผลประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่าย

อาหารใหม่ (Novel Food) ที่ อย.ยังไม่เคยอนุญาต ,การยื่นผลประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่

นอกเหนือจากบัญชีแนบท้าย ป.สธ. ว่าด้วยการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร” (หมายเลข 2) และกดปุ่ม “ดาวน์

โหลด (Download)” (หมายเลข 3) 

 

 

2.ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึ้นมาเพ่ือกรอกค าขอ 
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3.ขั้นตอนการกรอกค าขอ กรณีการยื่นผลประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food) และกรณีการยื่นผล

ประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel Food) ที่ อย.ยังไม่เคยอนุญาต มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2. ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3. ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ  
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3.1.รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 

 

 

3.2. รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.2.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ

พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที ่1 ต้องการมารับเอง (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2 ต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับในการจัดส่ง

เอกสาร (หมายเลข 2) 

 

 

3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” ดังนี้ 

การยื่นผลประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food)  และการยื่นผลประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่าย

อาหารใหม่ (Novel Food) ที่ อย.ยังไม่เคยอนุญาต แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ (หมายเลข 1) 
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ส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลรายละเอียดของอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ต้องการขอทวนสอบ ได้แก่ 

1.ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร (ภาษาไทย) 

2.ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) 

3.ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อทางเคมีและสูตรโมเลกุล (ถ้ามี) 

4.วัตถุประสงค์ของการใช้เป็นอาหาร/ความคาดหวังจากการบริโภค 

5.วิธีการเตรียมก่อนบริโภคและขนาดการบริโภคท่ีแนะน าต่อวัน 

6.กระบวนการผลิต/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิตโดยสรุป (ในกรณีเป็นสารสกัดให้
ระบุชนิดความเข้มข้นของตัวท าละลายและอัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบต่อสารสกัด-
extract ratio)/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิต) 

7.หน่วยงานประเมินความปลอดภัย 
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การยื่นผลประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้าย ป.สธ. ว่าด้วยการใช้จุลินทรีย์โพร

ไบโอติกส์ในอาหาร  แบ่งออกเป็น  4  ส่วนได้แก่ 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e- submission ผลติภณัฑ์ “การยื่นค าขอประเมินความ
ปลอดภัย” 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 (1 ธันวาคม 2565) 
หน้า  47 / 104 

 

ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ

กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ (หมายเลข 1) 

 

 

ส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ที่ขอประเมิน ได้แก่ 

1.ชื่อสกุล (genus) 

2.ชื่อชนิด (species) 

3.ชื่อสายพันธุ์ (strain) มาตรฐาน 
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ส่วนที่ 3  กรอกข้อมูลชื่อสายพันธุ์ (strain) ทางการค้า (ถ้ามีต้องระบุรหัสสายพันธุ์ด้วย), แจ้งลักษณะจุลินทรีย์
ที่ใช้ ว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดเดี่ยว (pure culture) หรือจุลินทรีย์ผสม (mixed culture) กรณีเป็นจุลินทรีย์ผสมให้ระบุชนิด
จุลินทรีย์ที่น ามาผสมด้วย 

 

ส่วนที่ 4  เลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และหน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัย ผู้ออกเอกสารรายงานผลที่
ท่านน ามายื่นขอประเมินฯ 

 

 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 
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3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้ง

เตือนว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านั้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

กรณีทวนสอบข้อมูลในไฟล์ค าขอแล้วพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค าขอได้

โดยการกดปุ่ม “แก้ไข PDF” และเลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 

 

ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” และดึงข้อมูลใน PDF มาแสดงในหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และท าการดาวน์โหลดค าขอใหม่ 

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
การยื่นค าขอประเมินฯ ขวดนม และภาชนะบรรจุนมฯ 

ขั้นที่ 1 (พิจารณาค าขอ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น) 
1. เลือกเมนู “การขอประเมินฯ ขวดนม และภาชนะบรรจุนมฯ”(หมายเลข 1) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือก

กระบวนงาน “การขอประเมินฯ วัสดุที่ใช้ท าขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็กฯ” (หมายเลข 2) 

จากนั้นเลือก “ขั้นที่ 1 (พิจารณาค าขอ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น)” (หมายเลข 3) และกดปุ่ม “ดาวน์โหลด 

(Download)” (หมายเลข 4) 

 

 

2.ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึ้นมาเพ่ือกรอกค าขอ 
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3.ขั้นตอนการกรอกค าขอประเมินฯ ขวดนม และภาชนะบรรจุนมฯ ขั้นที่ 1 (พิจารณาค าขอ และตรวจสอบเอกสาร

เบื้องต้น) มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2. ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3. ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ  
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3.1.รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 

 

3.2. รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.2.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ

พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1 ต้องการมารับเอง (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2 ต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับในการจัดส่ง

เอกสาร (หมายเลข 2) 
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3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” แบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และกรณี

เลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ ส าหรับขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารก

และเด็กเล็ก ที่ท าจากวัสดุที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ..ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และ

ภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

 

 

ส่วนที่ 2  กดเลือก “ผลิต” หรือ “น าเข้าจากประเทศ” โดย “ผลิต” หมายถึง ผลิตในประเทศไทย และ
กรณีเลือก “น าเข้าจากประเทศ” ให้เลือกประเทศจากรายการในหัวข้อดังภาพ ส าหรับวัสดุที่ใช้ท าขวดนม และภาชนะบรรจุ
นมส าหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมิใช่ชนิดวัสดุที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ..ศ. 2558 เรื่อง 
ขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานสามารถเลือกขอประเมินฯได้ทั้ง 2 เงื่อนไข 
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ส่วนที่ 3  กรอกข้อมูลของวัสดุที่ใช้ท า ขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก ได้แก่  

1.ชื่อสารเคมีทั่วไป 

2.เลขทะเบียนสารเคมี CAS number 

3. ชื่อทางการค้าของวัสดุ (ถ้ามี) 

 

ส่วนที่ 4  กรอกข้อมูล ชื่อและที่อยู่ ของ ผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ท าขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก 

 

ส่วนที่ 5 กรอกข้อมูล ชื่อและที่อยู่ ของ ผู้ผลิตขึ้นรูปขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 6 ระบุลักษณะภาชนะบรรจุนม หรือชิ้นส่วนของภาชนะบรรจุนมที่วัสดุที่ยื่นใช้ท า โดยมีรายการให้
เลือกดังนี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ) ให้ระบุชื่อทางการค้าด้วย (ถ้ามี) 

 

 

กรณีเลือก “ถ้วยหัดดื่ม” ให้เลือกชิ้นส่วนของถ้วยหัดดื่มที่มีการใช้วัสดุที่ยื่นขอประเมินด้วย กรอกชื่อทางการค้า (ถ้ามี) และ

ถ้าเลือกวัสดุที่ยื่นขอประเมิน ใช้ท าชิ้นส่วนประกอบเฉพาะที่สัมผัสอาหาร คือ อื่นๆ บังคับกรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

กรณีเลือก “ภาชนะบรรจุรูปแบบอื่นๆ” กรุณาให้ข้อมูลรูปแบบภาชนะบรรจุดังกล่าว และ ระบุส่วนประกอบของภาชนะ

บรรจุ ที่วัสดุที่ยื่นขอประเมินใช้ท า 
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3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 

 

3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้ง

เตือนว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านั้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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กรณีทวนสอบข้อมูลในไฟล์ค าขอแล้วพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค าขอได้

โดยการกดปุ่ม “แก้ไข PDF” และเลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 

 

ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” และดึงข้อมูลใน PDF มาแสดงในหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และท าการดาวน์โหลดค าขอใหม่ 

 

การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
การยื่นค าขอประเมินฯ ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก 

1. เลือกเมนู “งานขอประเมินฯ ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก”(หมายเลข 1) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือก

กระบวนงาน “การขอประเมินฯ ภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากพลาสติก ที่ยังมิได้ก าหนด คุณภาพหรือมาตรฐานไว้ใน 

ป.สธ. ว่าด้วยก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ ,การขอประเมินฯ ภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีใน

ภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารฯ” ,การขอประเมินฯ กระบวนการผลิตพลาสติกใช้แปรใชใ้หม่ส าหรับการ

ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร (หมายเลข 2) และกดปุ่ม “ดาวน์โหลด (Download)” (หมายเลข 3)  
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2.ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึ้นมาเพ่ือกรอกค าขอ 

 

 

3. ขั้นตอนการกรอกค าขอประเมินภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2. ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3. ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ  
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3.1.รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 

 

 

 

3.2. รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.2.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ

พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1 ต้องการมารับเอง (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2 ต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับในการจัดส่ง

เอกสาร (หมายเลข 2) 
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3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” ส าหรับการขอประเมินฯ ภาชนะบรรจุอาหารที่ท า

จากพลาสติก ที่ยังมิได้ก าหนด คุณภาพหรือมาตรฐานไว้ใน ป.สธ. ว่าด้วยก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของภาชนะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1  เลือกลักษณะการประกอบกิจการของผู้ยื่นขอประเมิน ว่าเป็น ผู้ผลิตอาหาร, ผู้น าเข้าอาหาร, ผู้ผลิต

ภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากพลาสติก, ผู้น าเข้าภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากพลาสติก, ผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ หรือ 

ผู้น าเข้าวัสดุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ (โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

 

 

ส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลของพลาสติกที่ใช้ท าภาชนะบรรจุอาหาร ได้แก่ ชื่อสารเคมีทั่วไป, เลขทะเบียนสารเคมี 
(CAS number) และชื่อทางการค้าของวัสดุ (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 3  กรอกข้อมูล ชื่อและที่อยู่ ของ “ผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ” รวมถึง “ผู้ผลิตขึ้นรูปภาชนะ
บรรจุ (ถ้ามี)” 
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3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 

3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย ส าหรับ “การขอประเมินฯ ภาชนะบรรจุที่มีการใช้

สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

 



 

คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e- submission ผลติภณัฑ์ “การยื่นค าขอประเมินความ
ปลอดภัย” 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 (1 ธันวาคม 2565) 
หน้า  67 / 104 

 

ส่วนที่ 1  เลือกลักษณะการประกอบกิจการของผู้ยื่นขอประเมิน ว่าเป็น ผู้ผลิตอาหาร, ผู้น าเข้าอาหาร, ผู้ผลิต

ภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากพลาสติกฯ หรือ ผู้น าเข้าภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากพลาสติกฯ (โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 

ข้อ)  กรณีท่ีเลือกข้อ “น าเข้า” กรุณาเลือกประเทศจากรายการในหัวข้อนั้น ๆ ด้วย 

 

 

ส่วนที่ 2  เลือกรูปแบบพลาสติกท่ีใช้ท าภาชนะบรรจุที่ขอประเมิน ได้แก่ “ทั้งชิ้นท าจากพลาสติกชนิด
เดียว”, ท าจากวัสดุหลายชั้นอัดหรือประกบติดกัน และ รูปแบบภาชนะบรรจุอื่น ๆ 

 

กรณีเลือก “ทั้งชิ้นท าจากพลาสติกชนิดเดียว” ให้เลือกชนิดของพลาสติกที่ใช้ท า จากรายการดังภาพ 
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ถ้าในรายการที่เลือกไม่มีพลาสติกชนิดที่ใช้ท าภาชนะบรรจุที่ยื่นขอประเมิน ให้เลือก “อ่ืน ๆ” แล้วเลือกว่ามีข้อมูลผลประเมิน
ความปลอดภัยของวัสดุข้างต้นที่ประเมินโดย อย. หรือไม่ 
           - กรณมีีข้อมูลผลประเมินความปลอดภัยฯ ให้กรอกเลขที่หนังสือผลประเมินความปลอดภัยฯ ดังกล่าวด้วย 
              - กรณไีม่มีข้อมูลผลประเมินความปลอดภัยฯ จะต้องแนบเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการประเมิน
ความปลอดภัยวัสดุพลาสติกต่อไป (แนบในขั้นตอนการ Upload เอกสารแนบ) 

 

กรณีเลือก “ท าจากวัสดุหลายชั้น อัดหรือประกบติดกัน” ให้กรอกชื่อวัสดุแต่ละชั้น โดยเรียงล าดับจากชั้นที่สัมผัสอาหาร ไป
จนถึงชั้นนอกสุด และเลือกชนิดของพลาสติกที่ใช้ในชั้นที่สัมผัสอาหาร จากรายการในหัวข้อนี้ด้วย 
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ถ้าในรายการที่เลือกไม่มีพลาสติกชนิดที่ใช้ท าภาชนะบรรจุที่ยื่นขอประเมิน ให้เลือก “อ่ืน ๆ” แล้วเลือกว่ามีข้อมูลผลประเมิน
ความปลอดภัยของวัสดุข้างต้นที่ประเมินโดย อย. หรือไม่ 

                   - กรณมีีข้อมูลผลประเมินความปลอดภัยฯ ให้กรอกเลขที่หนังสือผลประเมินความปลอดภัยฯ ดังกล่าวด้วย 
              - กรณไีม่มีข้อมูลผลประเมินความปลอดภัยฯ จะต้องแนบเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการประเมิน
ความปลอดภัยวัสดุพลาสติกต่อไป (แนบในขั้นตอนการ Upload เอกสารแนบ) 

 

กรณีเลือก “วัสดุรูปแบบอ่ืน ๆ” ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของภาชนะบรรจุ และวัสดุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ
ดังกล่าว พร้อมเลือกชนิดของพลาสติกท่ีใช้ในชั้นที่สัมผัสอาหาร จากรายการในหัวข้อนี้ด้วย 
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ถ้าในรายการที่เลือกไม่มีพลาสติกชนิดที่ใช้ท าภาชนะบรรจุที่ยื่นขอประเมิน ให้เลือก “อ่ืน ๆ” แล้วเลือกว่ามีข้อมูลผล

ประเมินความปลอดภัยของวัสดุข้างต้นที่ประเมินโดย อย. หรือไม่  

         - กรณมีีข้อมูลผลประเมินความปลอดภัยฯ ให้กรอกเลขที่หนังสือผลประเมินความปลอดภัยฯ ดังกล่าวด้วย 
         - กรณไีม่มีข้อมูลผลประเมินความปลอดภัยฯ จะต้องแนบเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการประเมินความ
ปลอดภัยวัสดุพลาสติกต่อไป (แนบในขั้นตอนการ Upload เอกสารแนบ) 

 

 

ส่วนที่ 3  กรอกข้อมูลของสารเคมีท่ีใช้เพ่ือผสม หรือประกอบเป็นภาชนะบรรจุ ได้แก่ ชื่อสารเคมี, เลขทะเบียน
สารเคมี CAS number และการส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะ 
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ส่วนที่ 4  กรอกข้อมูล ชื่อและที่อยู่ ของ “ผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ” รวมถึง “ผู้ผลิตขึ้นรูปภาชนะบรรจุ 
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3.3.1. กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” ส าหรับการขอประเมินฯ กระบวนการผลิต

พลาสติกแปรใช้ใหม่ส าหรับการผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 

3.3. ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 1  เลือกแหล่งที่มาของพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ ว่าเป็น ภาชนะบรรจุ/เม็ดพลาสติกแปรใช้

ใหม่ที่ผลิตในประเทศไทย หรือ ภาชนะบรรจุ/เม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่ผลิตจากต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2  เลือก “ข้อมูลพลาสติกที่ใช้ท าภาชนะบรรจุอาหาร” (หมายเลข1) จาก Dropdown (ปัจจุบันพิจารณาให้
ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารได้เฉพาะพลาสติกแปรใช้ใหม่ชนิดPET) 

 

ส่วนที่ 3  ระบุชื่อเทคโนโลยี (หมายเลข1) กรณตี้องการระบุชื่อเทคโนโลยี มากกว่า 1 รายการ สามารถกดปุ่ม 

“เพิ่ม” (หมายเลข 2) เพ่ือกรอกข้อมูลเพ่ิมได้ 

 

ส่วนที่ 4 เลือก “วิธีการที่ใช้ส าหรับกระบวนการแปรใช้ใหม่” ว่าเป็น กระบวนการผลิตที่ใช้ผลประเมินของผู้ยื่น 
หรือ กระบวนการผลิตใช้ผลประเมินของผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
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   ส่วนที่ 5  กรอกข้อมลู ชื่อและที่อยู่ ของ “ผู้ผลิตพลาสติกแปรใช้ใหม”่ รวมถึง “ผู้ผลิตขึ้นรูปภาชนะบรรจุ” (ถ้ามี) 

 

 

ส่วนที่ 6  เลือก “หน่วยงานประเมินความปลอดภัย” (หมายเลข1) จาก Dropdown ศูนย์ประเมินความเสี่ยง
ประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (TRAC) หรือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 

 

 

 

3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้ง

เตือนว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านัน้ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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กรณีทวนสอบข้อมูลในไฟล์ค าขอแล้วพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค าขอได้

โดยการกดปุ่ม “แก้ไข PDF” และเลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 

 

ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” และดึงข้อมูลใน PDF มาแสดงในหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และท าการดาวน์โหลดค าขอใหม่ 

 

การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
การยื่นค าขอประเมินฯ ทางชีวภาพด้านอาหาร 

1. เลือกเมนู “งานขอประเมินทางชีวภาพด้านอาหาร”(หมายเลข 1) ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกกระบวนงานที่

ท่านจะยื่นประเมิน ได้แก่ “กรณีที่ 1 อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรทางพันธุกรรม” “กรณีที่ 2 อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต

ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม (Genome Editing)” หรือ “กรณีที่ 3 อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ” (หมายเลข 2) และกดปุ่ม “ดาวน์โหลด 

(Download)” (หมายเลข 3) 
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2.ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” ขึ้นมาเพ่ือกรอกค าขอ 

3. ขั้นตอนการกรอกค าขอ กรณีการยื่นผลประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร มีรายละเอียด 4 ขั้นตอน

ดังนี้ 

3.1. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ 

3.2. ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 

3.3. ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 

3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ  
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3.1.1 กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ”จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงแบบอัตโนมัติดังนี้ 

   ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 1)  

   ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน (หมายเลข 2) 

 

 

 

  3.2.1 กดหัวข้อ “ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร” จากนั้นกดปุ่มเลือกแจ้งความประสงค์การรับเอกสารผลการ   

พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 

 

3.1 รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ 

3.2 รายละเอียดข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 
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ส่วนที่ 1 ต้องการมารับเอง (หมายเลข 1) 

 

ส่วนที่ 2 ต้องการให้จัดส่งตามที่อยู่ ให้กรอกข้อมูลที่อยู่เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับในการจัดส่งเอกสาร 

(หมายเลข 2) 
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3.3.1 กดหัวข้อ “ข้อมูลสิ่งท่ีจะขอประเมินความปลอดภัย” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

  

 

 

 

3.3 ข้อมูลสิ่งที่จะขอประเมินความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 1  กดเลือก น าเข้าเพื่อจ าหน่าย ,น าเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ณ สถานที่ผลิตของ

ตนเอง หรือ อ่ืนๆ กรณีเลือก “อ่ืนๆ” ให้กรอกข้อมูลในหัวขอ้ดังภาพ (หมายเลข 1) 

ส่วนที่ 2 กดเลือก พืช ,สัตว์ หรือ จุลินทรีย์ และกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

   1.ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 

  2.รหัสเอกลักษณ์ (Unique Identifier) (ถ้ามี) 

  3.ลักษณะและรหัสสายพันธุ์ (Traits/ Event) * 

  4.ผู้พัฒนาสายพันธุ์ * 

  5.ลักษณะของอาหาร 
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กรณีเลือก จุลินทรีย์ กรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้  

1.ชื่อทางการคา้ (ถ้ามี) 

2.ชื่อสายพันธุ์ * 

3.ผู้พัฒนาสายพันธุ์ (ถ้ามี) 

4.ลักษณะของอาหาร 

 

ส่วนที่ 3 เลือก “หน่วยงานประเมินความปลอดภัย” (หมายเลข1) จาก Dropdown ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ อื่นๆ  
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3.4. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 

3.4.1. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ” จากนั้นกดปุ่ม “Download” (หมายเลข 1) 

 

3.4.2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการแจ้ง

เตือนว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านั้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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กรณีทวนสอบข้อมูลในไฟล์ค าขอแล้วพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค าขอได้

โดยการกดปุ่ม “แก้ไข PDF” และเลือกไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 

 

ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” และดึงข้อมูลใน PDF มาแสดงในหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และท าการดาวน์โหลดค าขอใหม่ 

 

 

 ขั้นตอนการอัพโหลดค าขอ (Upload)  
1. เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ในไฟล์ค าขอฯ เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าค าขอ กดปุ่ม “Upload 

(อัพโหลด)” 
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2. ระบบจะแสดง POP-UP ค าชี้แจงก่อนอัพโหลดค าขอให้กดปุ่ม “ตกลงยอมรับเงื่อนไข” เพ่ือเลือกไฟล์ค าขอ

จากนั้นกดปุ่ม “เลือกไฟล์” (หมายเลข 1)  และกดปุ่ม “Upload” (หมายเลข 2) เพ่ืออัพโหลดค าขอ 
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3. กดปุ่ม “ใช่,ฉันต้องการอัพโหลด” เพ่ือยืนยันการอัพโหลดค าขอ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกการอัพโหลด 

 

4. ระบบจะแสดงแจ้งเตือน “บันทึกเรียบร้อย” และ “แจ้งรหัสด าเนินการ” (หมายเลข 1) กดปุ่ม “ตกลง (OK)” 

(หมายเลข 2) เพ่ือเป็นการรับทราบและปิดกล่องแจ้งข้อความ 
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ขั้นตอนการแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

เมื่ออัปโหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว รายการค าขอจะปรากฎในหน้าระบบ แสดงสถานะ “รอแนบเอกสารประกอบการ

พิจารณา” (หมายเลข 1) ไฟล์ค าขอจะยังไม่ถูกส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ใช้งานต้องด าเนินการอัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนทุกรายการ ไฟล์เอกสารที่ใช้อัพโหลดเข้าระบบจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. กดไอค่อน [ ] มุมขวาบนของรายการค าขอ (หมายเลข 2) และกด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 3) เพ่ือท าการ

แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา 

 

2. ระบบจะแสดงล าดับหัวข้อชื่อรายการเอกสาร ไฟล์บังคับแนบ (หมายเลข 1) กดปุ่ม “เลือกไฟล์” (หมายเลข 2) 

เพ่ือเลือกไฟล์แนบตามรายการเอกสารที่ระบบแสดง เมื่อท าการอัพโหลดเอกสารเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะ 

“แนบไฟล์แล้ว” (หมายเลข 3) ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ได้มากกว่า 1 รายการ โดยหากต้องการ Upload  ไฟล์ในหัวข้อ

นั้นให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” (หมายเลข 4) และเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มเติมได้ หรือหากต้องการลบไฟล์เอกสารที่ไม่ต้องการให้คลิก

ปุ่ม “ลบ” (หมายเลข 5)  

  



 

คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e- submission ผลติภณัฑ์ “การยื่นค าขอประเมินความ
ปลอดภัย” 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 (1 ธันวาคม 2565) 
หน้า  89 / 104 

 

3. เมื่อเลือกไฟล์เอกสารทุกหัวข้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือท าการยืนยันการยื่นไฟล์แนบทั้งหมด 

 

 

4. เมื่อกดยืนยันเรียบร้อยแล้วระบบจะท าการแจ้งเตือน “ด าเนินการส าเร็จ” กดปุ่ม “ตกลง(OK)” เพ่ือปิดหน้าจอ 
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5. เมื่อแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค าขอจะมีสถานะเป็น “รอช าระเงินค่าค าขอ” ตรวจสอบค าขอและเอกสาร

หลักฐานประกอบที่ต้องการจะยื่นอีกครั้ง หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ สร้างใบสั่งช าระ(1) เพ่ือน าไป ช าระเงินตามช่องทางที่

ระบุในใบสั่งช าระ  

 

6. เมื่อผู้ใช้งานช าระเงินแล้ว ถือว่าเป็นการยืนยันเพื่อยื่นค าขอ และระบบจะท าการเปลี่ยนสถานะค าขอเป็น “ช าระ

เงินค่าค าขอเรียบร้อยแล้ว” และส่งค าขอไปให้เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

7.เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการกดรับค าขอ ระบบจะเปลี่ยนสถานะค าขอจาก “ช าระเงินค่าค าขอเรียบร้อย” เป็น“รับค า

ขอและอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร” แสดงว่าค าขอของผู้ใช้งานได้ถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว ตัวอย่างดังภาพ 

 

 

       หมายเหตุ 
(1) สร้างใบสั่งช าระ: ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการสร้างใบสั่งช าระเพิ่มเติมได้ที่ 
คู่มือ “การออกใบสั่งช าระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)” 
เว็บไซต์  http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf  หรือ ชอ่งทางสแกนคิวอาร์โคด้ 
 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
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1. คลิ๊กเลือกหัวข้อและกระบวนงานที่ต้องการยื่นขอประเมินความปลอดภัย (หมายเลข 1,2) กดปุ่ม “ขั้นที่ 2 

(การประเมินเอกสารวิชาการ)” (หมายเลข 3) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Download” (หมายเลข 4) 

 

2. ระบบจะเปิดแท็บใหม่ชื่อ “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค าขอ” หน้า web application 

  

การกรอกค าขอประเมินความปลอดภัย ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และการดาวน์โหลดค าขอ (Download) 
ขั้นที่ 2 (การประเมินเอกสารวิชาการ) 
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3. ในขั้นตอนนี้จะให้ท่าน Download และ Upload ค าขอ โดยใช้เลขอ้างอิงที่ได้รับจากการ “อนุมัติค าขอ” ในขั้นที่ 

1 ระบบจะแสดงข้อมูลค าขอที่กรอกไว้ในขั้นที่ 1 โดยท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ 

3.1.1. กดหัวข้อ “รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ”จากนั้นกดเลือกเลขอ้างอิง (หมายเลข 1) แล้วกด “ยืนยัน” 

(หมายเลข 2) ระบบจะแสดงข้อมูลค าขอที่กรอกไว้ในขั้นที่ 1 โดยท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งหมด 4 หัวข้อ 

ดังภาพ (หมายเลข 3) 

 

3.1.2. กดหัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบค าขอ”จากนั้นกด “DOWNLOAD” (หมายเลข 1)  
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3.1.3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือน “ดาวน์โหลด PDF เรียบร้อย” เพ่ือท าการ

แจ้งเตือนว่าดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเรียบร้อยแล้ว  

 

ข้อส าคัญ : ไฟล์ค าขอที่ดาวน์โหลดได้จะถูกจัดเก็บไว้ตามการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และไฟล์ PDF 
ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะต้องท าการเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านัน้ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 

 
 

4.กลับมาที่หน้าหลักของระบบ คลิกเลือกประเภทค าขอที่จะยื่น และคลิก Upload เลือกไฟล์ PDF ค าขอที่ 

Download มา และคลิกยืนยัน เพ่ือ Upload ไฟล์ค าขอเข้าระบบ 

 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
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5. เมื่อค าขอมีการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการยื่นค าขอ (ขั้นที่ 1) จากนั้นผู้ใช้งานได้เข้ามา

ด าเนินการในขั้นตอนการยื่นค าขอ (ขั้นที่ 2) หลังจากอัพโหลดค าขอเรียบร้อยแล้ว สถานะค าขอจะเปลี่ยนเป็น 

“รอช าระเงินค่าประเมินเอกสารวิชาการ” 

 

 

6.  สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน าไป ช าระเงินตามช่องทางที่ระบุในใบสั่งช าระ เมื่อผู้ใช้งานช าระเงินระบบจะท าการเปลี่ยน

สถานะค าขอเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” รวมถึงกรณีที่ไม่ต้องช าระเงินค่าประเมินเอกสารวิชาการในขั้นที่ 2 

ด้วย 

 

ข้อส าคัญ : ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการสร้างใบสั่งช าระเพ่ิมเติมได้ที่ 

คู่มือ : “การออกใบสั่งช าระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)” 

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

 

 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
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วิธีการช้ีแจงและแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีระบบแสดงสถานะ 
“เจ้าหน้าที่ขอค าช้ีแจงผ่านระบบ” 

 

 เมื่อสถานะค าขอมีสถานะ “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจงผ่านระบบ” หมายถึง เจ้าหน้าทีผู่้พิจารณามีข้อสงสัยเกี่ยวกับค า

ขอ ต้องการให้ผู้ประกอบการชี้แจงหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่  โดยผู้ใช้งานมีเวลาชี้แจงกลับเจ้าหน้าที่ใน

ระยะเวลา 30 วันท าการ นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง (หรือก่อนวันที่ครบก าหนดชี้แจงตามที่ระบบแจ้ง) หากไม่ชี้แจงกลับ

เจ้าหน้าที่ผ่านหน้าระบบในระยะเวลาที่ก าหนด จะถูก “คืนค าขออัตโนมัติ” โดยวิธีการส่งค าชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ มีดังนี้ 

1. สถานะค าขอ “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง”(หมายเลข 1) จะมีแถบสีแดงอยู่ด้านบนของค าขอ และแสดง “วันที่ครบ

ก าหนดชี ้แจง” ซ ึ ่งผ ู ้ประกอบการจะต้องด  าเน ินการช ี ้แจงต ่อเจ ้าหน้าท ี ่ ให ้แล ้วเสร ็จก ่อนถึงว ันครบก าหนดช  

       การตรวจสอบรายละเอียดการขอค าชี้แจง ให้กดที่ไอค่อน [ ] มุมขวาบนของรายการค าขอ (หมายเลข 2) และ

กด “ดรูายละเอียด” (หมายเลข 3) 
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2. ระบบจะแสดงกล่องรายละเอียดการชี้แจง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

2.1. รายละเอียดการขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ 

2.2. ช่องดาวน์โหลด/อัปโหลดไฟล์ค าขอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ค าขอเพ่ือแก้ไข  

(เฉพาะกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ค าขอ) 

2.3. ช่องที่ผู้ประกอบการพิมพ์ข้อความส่งค าชี้แจงแจ้งเจ้าหน้าที่ 

2.4. ช่องที่ผู้ประกอบการต้องส่งไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม ตามหัวข้อที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 
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2.1. รายละเอียดชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ 

2.1.1. จะแสดงข้อความที่เจ้าหน้าที่ต้องการแจ้งกับผู้ประกอบการว่าต้องชี้แจงเรื่องใดบ้าง 

 

2.2.ไฟล์ค าขอ 

(กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ค าขอส่วนที่ 2 จะไม่ปรากฏในหน้าการขอค าชี้แจง) 

2.2.1.กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ค าขอ เช่น กรอกข้อมูลสถานที่เก็บอาหาร ไม่ถูกต้อง 

ผู้ใช้งานจะต้องท าการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ค าขอโดยการกดปุ่ม “ดาวน์โหลดค าขอ” 

 

2.2.2 ระบบจะท าการเปิดแท็บใหม่เพ่ือเปิดหน้ากรอกแบบฟอร์มค าขอผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และดึงข้อมูลค าขอ

เดิมมาแสดง เพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการแก้ไขข้อมูลค าขอ เมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ดาวน์โหลด (Download)” 

เพ่ือดาวน์โหลดค าขอที่แก้ไขแล้ว 
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2.2.3. กดปุ ่ม “เลือกไฟล์”(หมายเลข 1) และท าการเลือกไฟล์ค าขอที ่ได้จากข้อ 2 .2.2 จากนั ้นกดปุ่ม       

“ยืนยันไฟล์ค าขอ” (หมายเลข 2) เมื ่อยืนยันเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงค าว่า “อัปโหลดไฟล์แล้ว” (หมายเลข 3)         

เป็นการยืนยันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน 

 

 ข้อส าค ัญ  : ไฟล์ค าขอที ่ ใช ้ในการอัปโหลดในหน้าชี ้แจงจะต้ องเป็น ไฟล์ค าขอที ่ดาวน์โหลดได้จากปุ่ม              

“ดาวน์โหลดค าขอ” สีแดงเท่านั้น 

2.3.รายละเอียดค าชี้แจงท่ีผู้ประกอบการต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่ 

2.3.1 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อส่งค าชี้แจงการให้กับเจ้าหน้าที่ โดยพิมพ์ค าชี้แจงลงในกล่องค าชี้แจง

(หมายเลข1) จากน ั ้นกดปุ่ม “ยืนย ันค  าช ี ้แจง” (หมายเลข 2) เม ื ่อย ืนย ันเร ียบร ้อยแล้วระบบจะแสดงค าว่า                   

“ยืนยันค าชี้แจงเรียบร้อยแล้ว” (หมายเลข 3)  
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2.4.รายการเอกสารแนบ 

2.4.1. ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ประกอบการแก้ไขไฟล์ หรือแนบเอกสารเพ่ิมเติม  

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเอกสาร โดยกดปุ่ม “เลือกไฟล์”(หมายเลข 1) เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารแนบ เมื่อท าการแนบไฟล์แล้ว 

ระบบจะแสดงชื่อเอกสารที่แนบเรียบร้อยแล้ว (หมายเลข 2) 

 

3. เมื่อท าการชี้แจงครบถ้วนทุกส่วนแล้วให้กดปุ่ม “ส่งค าชี้แจงเจ้าหน้าที่” เพ่ือท าการส่งค าชี้แจงทั้งหมดให้กับ

เจ้าหน้าที่ 
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4. เมื่อกดปุ่ม “ส่งค าชี้แจง” เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงกล่องข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”  

 
5. เมื่อกลับมายังหน้าค าขอสถานะค าขอจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” แถบสีค าขอจะเปลี่ยนจากสีแดง

เป็นสีเหลือง และวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจะกลับมาแสดง 

 

 ข้อส าคัญ  : กรณีท่ี ผู้ใช้งานแก้ไขค าขอแล้วแต่สถานะค าขอไม่เปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” ให้ผู้ใช้งาน

ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้แก้ไขข้อมูลค าชี้แจงครบถ้วนหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วให้กด ปุ่ม “ส่งค าชี้แจงเจ้าหน้าที่” อีกครั้งเพ่ือ

อัพเดทสถานะค าขอ 
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การรับหลักฐานแจ้งผลการพิจารณา 

 

เมื่อค าขอมีสถานะเป็น “แจ้งผลการพิจารณา” ผู้ประกอบการสามารถรับหลักฐานแจ้งผลการพิจารณา โดยแบ่งเป็น 

2 ประเภท คือ 

1.กรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง โปรดติดต่อขอรับผลการประเมิน ที่กลุ่มก าหนดมาตรฐาน ชั้น 3 อาคาร 3 ห้อง 

324 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์จ.นนทบุรี 1100 ในวันและเวลาราชการ 

โทร. 0-2590-7179 

2.กรณีแจ้งรับทางไปรษณีย์เจ้าหน้าที่จะด าเนินการส่งเอกสารตามท่ีอยู่ที่ท่านแจ้งไว้หากท่านไม่ได้รับเอกสาร ภายใน 

14 วันหลังจากได้รับ e-mail แจ้งเตือน โปรดติดต่อ กลุ่มก าหนดมาตรฐาน กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา โทร. 0-2590-7179 

เมื่อสถานะค าขอ “แจ้งผลการพิจารณา” กดไอค่อน [ ] มุมขวาบนของรายการค าขอ และกด “ดูรายละเอียด”  

 
กดปุ่ม “รับผลการพิจารณา” (หมายเลข 1) ระบบจะแสดงไฟล์ PDF “หลักฐานการแจ้งผลการพิจารณา” เพ่ือ

เป็นหลักฐานว่าค าขอดังกล่าวสิ้นสุดการประเมินความปลอดภัยแล้ว กรณีท่ีแจ้งความประสงค์มารับเอกสารด้วยตนเอง 

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์หลักฐานแจ้งผลการพิจารณานี้ เพ่ือน ามายื่นยืนยันการขอรับเอกสารผลการพิจารณาต่อเจ้าหน้าที่ ใน

วันที่มารับผลการประเมินความปลอดภัยได้ 
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วิธีการช าระเงินค่าค าขอและค่าประเมินเอกสารวิชาการ 
 เมื่อระบบแสดงสถานะ รอช าระเงินค่าค าขอ หรือ รอช าระเงินค่าประเมินเอกสารวิชาการ 

  

 เมื่อค าขอมีการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว สถานะค าขอจะเปลี่ยนเป็น “รอช าระเงินค่าค าขอ หรือ รอช าระ

เงินค่าประเมินเอกสารวิชาการ” (ในการยื่นค าขอประเมินความปลอดภัย ขั้นที่ 2 ) 

1.หน้าแสดงขั้นตอนการสร้างใบสั่งช าระ เลือกรายการค่าค าขอที่ต้องการจะช าระเงิน (หมายเลข 1) กดปุ่ม “ออก

ใบสั่งช าระ” (หมายเลข 2) และกดพิมพ์ใบสั่งช าระตามรายการที่ต้องการ (หมายเลข 3) 
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 2.หน้าจอเลือกพิมพ์ใบสั่งช าระ กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งช าระ” 
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หน้าจอตัวอย่างแบบฟอร์มใบสั่งช าระ 
 

 



 

 

 


