
   
 
 

เอกสารคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
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ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 

 

การยื่นค าขอแก้ไขรายละเอียดวัตถุเจือปนอาหาร  
ผ่านระบบ Dropbox 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
จัดท าโดย 

กองอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

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

แก้ไขครั้งท่ี 1 :  18 มกราคม 2565 

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


ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 

 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียดโดยสรุป 

0 30 ธันวาคม 2564 จัดท าคู่มือครั้งแรก 
1 18 มกราคม 2565 ยกเลิกการยื่นค าขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารผ่านระบบ 

Dropbox 
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ภาพรวมขั้นตอนการย่ืนค าขอแก้ไขรายละเอยีดวัตถุเจือปนอาหาร ผ่านระบบ Dropbox 
 

 

 

   

เจ้าหน้าท่ี 

 
พิจารณา 

สิทธิผปก. 

ผู้ประกอบการ 

เปิดสิทธ์ิใหผ้ปก. 

Login เข้าระบบ 

- เลือกผู้รับอนญุาต 

- เลือกยื่นค าขอออนไลน ์(Dropbox) 

อัพโหลดไฟล์ค าขอ และเอกสารแนบ 
 

ยืนยันยื่นค าขอ/พิมพ์ใบสั่งช าระ/ช าระเงิน 

 เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 
ตามขั้นตอน 

บันทึกผลการพจิารณาในระบบ ตรวจสอบผลการพิจารณา และรบัหลักฐาน (ถ้ามี) 

กรณี จนท. ขอค าชี้แจง 

- อัพโหลดเอกสารแนบ และส่งค าช้ีแจงผ่านระบบ 

ยืนยันตัวบุคคล 

(Open ID) 

ยื่นเอกสารขอ 

สิทธ์ิการเข้าใช้ระบบ 

ขอค าช้ีแจง คืนค าขอ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการยื่นค าขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร และการยื่นค าขอแก้ไขรายละเอียดวัตถุเจือปนอาหาร  
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การเปิดสิทธิร์ะบบอาหาร และการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นค าขอฯ 
 
การเข้าใช้งานระบบ e-submission ส าหรับการยื่นค าขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร และการยื่นค าขอ

แก้ไขรายละเอียดวัตถุเจือปน ผ่านระบบ e-submission (อาหาร) นั้น ผู้ประกอบการ ต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Open ID) กับทางเว็บไซต์ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

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

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 ไม่แสดงผล 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 าขอแก้ไขรายละเอียดวัตถุเจือปนอาหาร 
 

การ ล็อกอินเข้าระบบ 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/


คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : การยืน่ค าขอแก้ไขรายละเอยีดวัตถุเจือปนอาหาร  
                                  ผ่านระบบ Dropbox 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 (18 มกราคม 2565) 
หน้า  4 / 14 

 

3. เมื่อกรอกข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลทีผู่้ใช้งานมีสิทธิ์

ด าเนินการ จากนั้นกดเลือกรายชื่อที่ต้องการด าเนินการ 

 
 

4. ระบบจะแสดงกล่องสิทธิ์ระบบทีผู่้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าใช้งาน เลือกกล่องสิทธิ์ “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก กล่องเมนู “ยื่นค าขอออนไลน์ (Dropbox)” 

 

6. จะแสดงหน้าหลักของระบบยื่นค าขอออนไลน์ (Dropbox) อาหาร 
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การยื่นค าขอ และเอกสารแนบ 

 

1. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

 

2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูลค าขอโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลชื่อผู้รับอนุญาต (หมายเลข 1) 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลชื่อสถานที่ (หมายเลข 2)  
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   ส่วนที่ 3 ช่องส าหรับส าหรับเลือกรายการ กระบวนงาน ที่ต้องการยื่นค าขอ จากนั้นกดปุ่มเลือก “กระบวนงาน” 

ที่ต้องการ   ยื่นค าขอ ซึ่งขณะนี้ ค าขออนุญาตที่เปิดให้ยื่นออนไลน์ผ่านระบบ dropbox มี 1 กระบวนงาน ได้แก่ 

3.1 (เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร) ค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19)/แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร  

ที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร  

เมื่อเลือกกระบวนงานที่จะยื่นแล้วจะปรากฏส่วนที่ 4 และ 5 ดังนี้ 

 
 

     ส่วนที่ 4 ช่องส าหรับเลือกข้อมูล เลขสารบบอาหาร โดยข้อมูลที่จะต้องกรอก จะอ้างอิงจากการเลือก

กระบวนงานที่ต้องการยื่นค าขอ  

     ส่วนที่ 5 เครื่องมือส าหรับอัพโหลดเอกสารค าขอ และ เอกสารแนบประกอบการพิจารณาที่เก่ียวข้อง (ไฟล์

นามสกุล .pdf)  

     5.1 ส าหรับการอัพโหลดไฟล์ค าขอให้กดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วไฟล์เอกสารค าขอที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

ท่าน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกไฟล์แนบ” จะข้ึนหน้าต่าง pop-up “บันทึกเอกสารแนบเรียบร้อย”  

     5.2 กดปุ่ม “เพิ่มเอกสารแนบ” เพ่ือเพ่ิมช่องส าหรับอัพโหลดไฟล์แนบประกอบการพิจารณา โดยท่านสามารถ

พิมพ์ชื่อหัวข้อไฟล์แนบได้ในช่องหมายเลข 4 และในกรณีต้องการลบไฟล์ก็กดปุ่ม “ลบ” 
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    เมื่อด าเนินการครบถ้วนทั้ง 5 ส่วนแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” จากนั้นระบบจะแสดงรหัสด าเนินการ ให้กดปุ่ม “OK” 

 
 

     ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอฯ เพ่ือยื่นผ่านระบบ Dropbox ได้จากตารางนี้ 

ชื่อแบบฟอร์ม QR code ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์ม PDF ค าขอสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx 
1. ค าขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร กรณีสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน 
(หัวข้อท่ี 4) 

 
2. ค าขออนุญาตย้ายสถานที่เก็บอาหาร กรณีสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน 
(หัวข้อท่ี 4) 

3. การยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณี ย้ายสถานที่ผลิต และ 
เก็บอาหาร หรือสถานที่เก็บอาหาร  
(หัวข้อท่ี 20) 

 
4. ค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) 
(หัวข้อท่ี 14) 
 

 
5. แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
(หัวข้อท่ี 22) 

 

 

 

 

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
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3. หลังจากกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว รายการค าขอจะแสดงที่หน้าหลักของระบบยื่นค าขอออนไลน์ (Dropbox) 

สถานะ “บันทึกค าขอ” (หมายเลข 1) ให้คลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด” เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่กรอก และเอกสาร

แนบที่อัพโหลดอีกครั้ง (หมายเลข 2)  

 
 

 

4. สามารถตรวจสอบเอกสารที่แนบได้โดยกดปุ่ม “ดูเอกสาร” เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ส่ง

ค าขอ” หรือต้องการยกเลิกค าขอ หรือตรวจสอบแล้วว่าเอกสารแนบไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการยกเลิกค าขอนี้ โดย

กดปุ่ม “ยกเลิกค าขอ” ค าขอนี้จะถูกลบออกจากหน้าระบบของท่าน 
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5. เมื่อกดปุ่ม “ส่งค าขอ” แล้ว ระบบจะแสดงสถานะค าขอ “รอช าระเงิน” ให้ท่านด าเนินการพิมพ์ใบสั่งช าระ โดย

กดปุ่ม “ออกใบสั่งช าระ”และช าระเงินตามช่องทางที่ อย. ก าหนดต่อไป  

 
 

6. เมื่อระบบตรวจสอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว” และขอให้ท่าน 

ติดตามการอัพเดตสถานะ และการขอค าชี้แจงเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบต่อไป 
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การชี้แจงเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ กรณีสถานะค าขอ “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง 

 

1. ไปที่ค าขอสถานะ “ขอค าชี้แจง” แล้วคลิกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” 

 

2. ตรวจสอบข้อบกพร่องที่ท่านต้องชี้แจงกลับเจ้าหน้าที่ โดยระบบจะแสดงข้อความรายละเอียดการขอค าชี้แจงจาก

เจ้าหน้าที่ (หมายเลข 1) ให้ด าเนินการแก้ไชข้อบกพร่องตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง โดยอัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม และพิมพ์

ข้อความชี้แจงกลับต่อเจ้าหน้าที่ในช่องหมายเลข 2 แล้วกดปุ่ม “ส่งค าชี้แจง” 
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3. การอัพโหลดเอกสารแนบเพื่อชี้แจงเจ้าหน้าที่ สามารถท าได้ ดังนี้ 

     กรณีที่ 1 กรณแีก้ไขเอกสารค าขอ ให้อัพโหลดแทนที่ไฟล์เดิม ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ค าขอ

ใหม่จากคอมพิวเตอร์ของท่าน  

 
 

  กรณีที่ 2 กรณีท่ีต้องอัพโหลดไฟล์แนบเพ่ิมเติมจากรายการที่มีอยู่ คลิก “เพิ่มเอกสารแนบ” (หมายเลข 1) แล้ว

คลิก “เลือกไฟล์” (หมายเลข 2) พิมพ์ชื่อหัวข้อไฟล์แนบได้ในช่องหมายเลข 3 จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกไฟล์แนบ” (หมายเลข 4) 

และในกรณีต้องการลบไฟล์ก็กดปุ่ม “ลบ” เมื่อด าเนินการชี้แจงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ส่งค าชี้แจง” 
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การรับหลักฐานแจ้งผลการพิจารณา 

 

      เมื่อค าขอมีสถานะ “อนุมัติ” เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านติดต่อขอรับหลักฐานการอนุญาตได้ที่ “กลุ่มก ากับดูแลก่อน

ออกสู่ตลาด” กองอาหาร ชั้น 3 อาคาร 3 ห้อง 324 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวา

นนท์จ.นนทบุรี 1100 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางท่ีระบุบนเว็บไซต์กองอาหาร 

  

วิธีการช าระเงินค่าค าขอ 

  

 เมื่อท่านยืนยันการส่งค าขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว สถานะค าขอจะเปลี่ยนจาก รอยืนยัน เป็น “รอช าระเงิน” ให้

ท่านคลิกปุ่ม “ออกใบสั่งช าระ” แล้วด าเนินการดังนี้ เพ่ือด าเนินการสร้างใบสั่งช าระ 

 

1. เลือกรายการค่าค าขอที่ต้องการจะช าระเงิน (หมายเลข 1) กดปุ่ม “ออกใบสั่งช าระตาม ม.44” (หมายเลข 2)  

 



คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : การยืน่ค าขอแก้ไขรายละเอยีดวัตถุเจือปนอาหาร  
                                  ผ่านระบบ Dropbox 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 (18 มกราคม 2565) 
หน้า  14 / 14 

 

 
           2.  กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งช าระ” 

 

 

 

ข้อส าคัญ : ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการสร้างใบสั่งช าระเพ่ิมเติมได้ที่ 

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

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