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จัดทำโดย 

กองอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู3มือฉบับล3าสุดได:ท่ี 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/IMPORT_CHANGE.pdf 

แก$ไขคร้ังท่ี 0 :  7 พฤษภาคม 2564 



ประวัติการแก/ไขปรับปรุงคู*มือ 
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การเปCดสิทธิ์เพื่อยื่นแบบฟอร,ม 

ประสงค,เปลี่ยนแปลงที่อยู8สถานที่นำเข<าหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) 
 

การเข:าใช:งานระบบ e-submission สำหรับการย่ืนแบบฟอรPมประสงคPเปล่ียนแปลงท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:าหรือสถานท่ี

เก็บ (ตามกรมการปกครอง) ผ3านระบบ e-submission (อาหาร) น้ัน ผู:ประกอบการ ต:องดำเนินการดังน้ี 

(1) สร$างบัญชีผู$ใช$งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Open ID) กับทางเว็บไซตPของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคPการมหาชน) (สพร.)  

(2) ย่ืนเอกสารขอเปYดสิทธิเข$าใช$งานระบบ e – submission : สามารถติดต3อย่ืนเอกสารเพ่ือขอเปiดสิทธ์ิเข:าใช:

ระบบอาหารได: 2 ช3องบริการแล:วแต3กรณี ดังน้ี 

• กรณีสถานท่ีผลิต/นำเข$า ต้ังอยูgท่ี กรุงเทพมหานคร  - ติดตgอสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ย่ืนขอเปiด

สิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหาร ท่ีห:อง 325 ช้ัน 3 อาคาร 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

• กรณีสถานท่ีผลิต/นำเข$า ต้ังอยูg ณ ตgางจังหวัด – ติดตgอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ี แล$วแตgกรณี เพ่ือ

ขอเปYดสิทธิใช$งานเข$าระบบ  

หลังจากย่ืนหนังสือเรียบร:อยแล:ว เจ:าหน:าท่ีจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต:อง และดำเนินการเพ่ิมสิทธิในการเข:า

ใช:งานระบบ ภายใน 3 วันทำการ 

ข$อสำคัญ : หากมอบอำนาจเรียบร:อยแล:ว มีการเปล่ียนแปลง เช3น เปล่ียนแปลงผู:รับมอบอำนาจ ลาออกหรือย:าย

งาน เปล่ียนแปลงผู:รับอนุญาต/ ผู:ดำเนินการ ต:องแจ:งมายังเจ:าหน:าท่ีเพ่ือขอยกเลิกสิทธ์ิการใช:งานทันที 

ท้ังน้ี (1) การสร:างบัญชีผู:ใช:งาน และ (2) การเตรียมเอกสารขอเปiดสิทธ์ิใช:งาน สามารถศึกษาข:อมูลเพ่ิมเติมได:ท่ี 

คูgมือ : การเตรียมความพร$อมการใช$งานระบบ e-submission(อาหาร) 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf 
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ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร]ม 

ประสงค]เปลี่ยนแปลงที่อยู*สถานที่นำเข/าหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) 
 

การเข$าใช$งานระบบ e-Submission 

1. เมื่อผู:ใช:งานได:รับการเปiดสิทธิ์ใช:งานระบบเป�นที่เรียบร:อยแล:ว สามารถเข:าใช:งานระบบ e-Submission โดย    

เข:าไปท่ี URL : http://privus.fda.moph.go.th/ (หมายเลข 1) เลือกประเภทผู:ใช:งาน เป�น “ผู$ประกอบการ” (หมายเลข2)  

 

2. กรอก “ชื่อบัญชีผู$ใช$งาน” และ “รหัสผgาน” (หมายเลข 1) ที่ได:จากการสมัครการใช:งาน ระบบ Open ID    

จากการสมัครทางเว็บไซตPสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคPการมหาชน) (สพร.) จากน้ันคลิก “เข$าสูgระบบ”(หมายเลข 2) 
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3. เม่ือกรอกข:อมูลช่ือบัญชีผู:ใช:งานและรหัสผ3านถูกต:อง ระบบจะแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผู:ใช:งานมีสิทธ์ิ

ดำเนินการ จากน้ันกดเลือกรายช่ือท่ีต:องการดำเนินการ

 
4. ระบบจะแสดงกล3องสิทธ์ิระบบท่ีผู:ใช:งานมีสิทธ์ิเข:าใช:งาน เลือกกล3องสิทธ์ิ “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก กล3องเมนู “ย่ืนสถานท่ี” 

 

6. ระบบจะทำการเปiดแท็บใหม3 (หมายเลข1) ข้ึนมา กดปุ�ม “เลือก”(หมายเลข2) หลังใบอนุญาตท่ีต:องการทำรายกการ 
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ประเภทข/อมูลใบอนุญาต (Application Type) 

 ประเภทข:อมูลใบอนุญาตที่แสดงในระบบการขออนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร จะแบ3ง

ออกเป�น 2 ชนิด คือ 

1. eSub (อ3านว3า อี-ซับ) หมายถึง ใบอนุญาตที่ขออนุญาตและได:รับอนุญาตผ3านระบบ e-submission หรือ ประเภท

ใบอนุญาต eLo ท่ีเคยทำรายการคำขอเก่ียวกับใบอนุญาต(1)และได:รับการอนุมัติในระบบ e-submission  

2. eLo (อ3านว3า อี-โล) หมายถึง ใบอนุญาตท่ีขออนุญาตสถานที่นำเข:าที่เคยได:รับอนุญาตแบบกระดาษ (ยื่นเอกสารให:

เจ:าหน:าท่ีโดยตรง) ก3อนมีการเปiดใช:งานขออนุญาตผ3านระบบ e-submission 

เนื่องด:วยทางกลุ3มกำกับดูแลก3อนออกสู3ตลาดกองอาหาร (Pre Marketing) ได:มีการเปลี่ยนแนวทางการสลักหลัง

ใบอนุญาตนำเข:า จากเดิมสลักหลัง “ประเภทอาหาร” เปลี่ยนเป�นการสลัก “สภาวะการเก็บรักษา” และเพิ่มเติมการเก็บ

ข:อมูล “เลขประจำบ$าน” ของสถานที่นำเข:าและสถานที่เก็บอาหาร เพื่อให:ข:อมูลใบอนุญาตในระบบครบถ:วน ผู:ประกอบการ

ท่ีเคยได:รับใบอนุญาตสถานที ่นำเข:าแบบกระดาษ  (ยื ่นเอกสารให:เจ:าหน:าที ่โดยตรง) หรือ ใบอนุญาต ที ่มีประเภท 

Application type เป�น eLo จำเป�นต:องเพิ่มเติมข:อมูล “สภาวะการเก็บรักษา” และ “เลขประจำบ:าน” ในการทำรายการ

คำขอสถานที่นำเข:าผ3านระบบ e-submission ในครั้งแรก หากเจ:าหน:าที่ทำการอนุมัติคำขอนั้นเรียบร:อยแล:ว ใบอนุญาตจะ

เปลี่ยนประเภท Application type เป�น eSub โดยอัตโนมัติ และไม3จำเป�นต:องเพิ่มเติมข:อมูล “สภาวะการเก็บรักษา” และ 

“เลขประจำบ:าน” ในการทำรายการคำขอผ3านระบบ e-submission คร้ังต3อไป 

โดยวิธีการเพิ่มเติมข:อมูล “สภาวะการเก็บรักษา” และข:อมูล “เลขประจำบ$าน”จะกล3าวถึงในหัวข:อ “การกรอก

แบบฟอรqมฯ ผgานเว็บแอปพลิเคช่ัน และ การดาวนqโหลดคำขอ” ต3อไป 

ข$อสำคัญ : ผู:ใช:งานสามารถดูประเภทของใบอนุญาตในระบบได: ท่ีตารางรายการคำขอช3อง Application Type ดัง

รูป 

 

       หมายเหต ุ
(1) คำขอเกี่ยวกับใบอนุญาต : ได%แก( คำขอแก%ไข (ส.5), คำขอต(ออายุ(อ.8), คำขอย%าย(อ.10), คำขอใบแทน(อ.9), แบบฟอรAมเปลี่ยนแปลงที่อยู(สถานที่นำเข%าหรือ

สถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) 
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การกรอกแบบฟอร]มฯ ผ*านเว็บแอปพลิเคชั่น และการดาวน]โหลดคำขอ (Download) 

1. เลือกเมนู “แบบฟอรqมประสงคqเปล่ียนแปลงท่ีอยูgสถานท่ีนำเข$าหรือสถานท่ีเก็บ (ตามกรมการปกครอง)” 

(หมายเลข 1) ทางด:านซ:ายมือและกดปุ�ม “ดาวนqโหลด(Download)”(หมายเลข 2) 

 

2. ระบบจะเปiดแท็บใหม3ช่ือ “แบบฟอรqมกรอกข$อมูลคำขอ” ข้ึนมาเพ่ือกรอกคำขอ  
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3. หัวข:อแก:ไข “คำขอประสงคqเปล่ียนแปลงท่ีอยูgสถานท่ีนำเข$าหรือสถานท่ีเก็บ(ตามกรมการปกครอง) ” มี

ดังน้ี  

3.1 รายละเอียดข:อมูลสถานท่ี 

3.2 แก:ไขรายละเอียดสถานท่ีนำเข:า 

3.3 แก:ไขรายละเอียดสถานท่ีเก็บและสภาวะการเก็บรักษา 

3.4 ดาวนPโหลดแบบคำขอ 
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3.1.รายละเอียดข$อมูลสถานท่ี 

3.1.1 กดหัวข:อ “แก$ไขรายละเอียดผู$รับอนุญาต”(หมายเลข1) ระบบจะแสดงข:อมูล “รายละเอียดสถานประกอบการ”

(หมายเลข 2) ซ่ึงข้ันตอนน้ีเป�นข้ันตอนแสดงข:อมูลเพ่ือให:ผู:ใช:งานได:ทวนสอบข:อมูล 
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3.2.แก$ไขข$อมูลรายละเอียดสถานท่ีนำเข$า 

(กรณีท่ีไม3ต:องการแก:ไขข:อมูลให:คงข:อมูลเดิมไว:) 

3.2.1 กดหัวข:อ “แก$ไขข$อมูลรายละเอียดสถานท่ีนำเข$า”(หมายเลข 1) ระบบจะแสดงกล3องข:อมูล “สถานท่ี

นำเข$า” และข:อมูลสถานท่ีนำเข:าป�จจุบัน กรณีต:องการแก:ไขข:อมูลสถานท่ีนำเข:ากด “ มีความประสงคqเปล่ียนแปลง

ข$อมูลท่ีต้ังสถานท่ีนำเข$า”(หมายเลข 2) ระบบจึงจะทำการเปiดให:แก:ไขข:อมูลสถานท่ีโดยจะแบ3งข:อมูลออกเป�น 2 ส3วน คือ 

ส3วนท่ี 1 ท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:า 

ส3วนท่ี 2 เลขประจำบ:าน 
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สgวนท่ี 1 ท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:า : .ในส3วนของท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:าน้ัน ผู:ใช:งานสามารถแก:ไขข:อมูลท่ีอยู3สถานท่ี

นำเข:าได: ยกเว$น ช3องข:อมูล จังหวัด   

 

 

สgวนท่ี 2 เลขประจำบ:าน : .ในส3วนของเลขประจำบ:านน้ัน จะเปiดให:เพ่ิมเติมข:อมูลได:เฉพาะใบอนุญาต

ประเภท Application Type เป�น eLo เท3าน้ัน – 

กรอกข:อมูลเลขประจำบ:าน 11 หลักท่ีปรากฎอยู3ในทะเบียนบ:าน ในช3อง “เลขประจำบ$าน” (หมายเลข 1) กรณี

สถานท่ีเก็บมีมากกว3า 1 ทะเบียนบ:าน สามารถกดปุ�ม “เพ่ิมข$อมูลเลขประจำบ$าน”(หมายเลข 2) เพ่ือเพ่ิมเลขประจำบ:าน  
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3.3. แก$ไขรายละเอียดสถานท่ีเก็บและสภาวะการเก็บรักษา 

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

3.3.1 กดหัวข:อ “แก$ไขข$อมูลรายละเอียดสถานท่ีเก็บและสภาวะการเก็บรักษา” (หมายเลข 1) ระบบจะแสดง

กล3องข:อมูล “ท่ีอยูgสถานท่ีเก็บ”และข:อมูลสถานท่ีเก็บป�จจุบันท้ังหมด กรณีต:องการแก:ไขข:อมูลสถานท่ีนำเข:ากด “ มีความ

ประสงคqเปล่ียนแปลงข$อมูลท่ีต้ังสถานท่ีเก็บ”(หมายเลข 2) ระบบจึงจะทำการเปiดให:แก:ไขข:อมูลสถานท่ีนำเข:า (โดยจะแบ3ง

ข:อมูลออกเป�น 2 ส3วน ได:แก3 

  ส3วนท่ี 1 ท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:า 

  ส3วนท่ี 2 เลขประจำบ:าน 
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สgวนท่ี 1 ท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:า : .ในส3วนของท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:าน้ัน ผู:ใช:งานสามารถแก:ไขข:อมูลท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:า

ได: ยกเว$น ช3องข:อมูล จังหวัด   

 

สgวนท่ี 2 เลขประจำบ:าน(1) : .ในส3วนของเลขประจำบ:านน้ัน จะเปiดให:เพ่ิมเติมข:อมูลได:เฉพาะใบอนุญาต

ประเภท Application Type เป�น eLo เท3าน้ัน 

กรอกข:อมูลเลขประจำบ:าน 11 หลักท่ีปรากฎอยู3ในทะเบียนบ:าน ในช3อง “เลขประจำบ$าน” (หมายเลข 1) กรณี

สถานท่ีเก็บมีมากกว3า 1 ทะเบียนบ:าน สามารถกดปุ�ม “เพ่ิมข$อมูลเลขประจำบ$าน”(หมายเลข 2) เพ่ือเพ่ิมเลขประจำบ:าน  

 
สภาวะการเก็บรักษา(2) ผู:ใช:งานสามารถเลือกสภาวะการเก็บท่ีมีอยู3ในสถานท่ีเก็บแห3งน้ีได:จาก Dropdown 

(หมายเลข1)  กรณีมีสภาวะการเก็บรักษามากกว3า 1 สภาวะ สามารถกดปุ�ม “เพ่ิมสภาวะการเก็บรักษา” (หมายเลข 2) 

 

 

       หมายเหต ุ
 (1) เลขประจำบ9าน : ผู%ใช%งานสามารถดูเลขประจำบ%าน 11 หลักได%จากหน%าแรกของเล(มทะเบียนบ%านในหน%า “รายการเกี่ยวกับบ%าน” หัวข%อ “เลขรหัสประจำบ%าน” 
(2) สภาวะการเก็บรักษา : สถานที่นำเข%าอาหารมีสภาวะการเก็บรักษา 3 สภาวะ ได%แก( สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห%อง, สภาวะการเก็บรักษาแบบแช(เย็น,สภาวะ

การเก็บรักษาแบบแช(แข็ง (ซึ่งสภาวะการเก็บรักษาจะมีผลต(อการยื่นคำขออนุญาตด%านผลิตภัณฑA) 
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3.4.ดาวนqโหลดแบบคำขอ 

3.4.1. กดหัวข:อ “ดาวนqโหลดแบบคำขอ”(หมายเลข1) จากน้ัน กดปุ�ม “Download (ดาวนqโหลด)” (หมายเลข 2) 

 

3.4.2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการขอเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีผู:ใช:งานได:ทำการเปล่ียนแปลง โดยเปรียบเทียบ

ข:อมูลเดิม และ ข:อมูลใหม3 เม่ือทวนสอบข:อมูลเรียบร:อยแล:ว กดปุ�ม “ยืนยัน” เพ่ือดาวนPโหลดคำขอ 
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3.4.1. เม่ือดาวนPโหลดเรียบร:อยแล:ว ระบบจะทำการแจ:งเตือน “ดาวนqโหลด PDF เรียบร$อย” เพ่ือทำการแจ:ง

เตือนว3าดาวนPโหลดไฟลPคำขอเรียบร:อยแล:ว  

 

ข$อสำคัญ : ไฟลPคำขอท่ีดาวนPโหลดได:จะถูกจัดเก็บไว:ตามการต้ังค3าของเคร่ืองคอมพิวเตอรPแต3ละเคร่ือง และไฟลP PDF 

ท่ีได:จากการดาวนPโหลดจะต:องทำการเปiดด:วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เทา่นั 'น กรณีเครื/องคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งานยงัไมมี่โปรแกรมดงักลา่วสามารถดาวน์โหลดได้ตามชอ่งทางด้านลา่งนี ' 

 

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 

https://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe 
 

  

กรณีทวนสอบข:อมูลในไฟลPคำขอแล:วพบว3าข:อมูลท่ีกรอกไม3ครบถ:วน หรือ ไม3ถูกต:อง ผู:ใช:งานสามารถแก:ไขคำขอได:

โดยการกดปุ�ม “แก$ไข PDF” และเลือกไฟลPคำขอท่ีต:องการแก:ไข 

 

ระบบจะทำการเปiดแท็บใหม3ช่ือ “แบบฟอรqมกรอกข$อมูลคำขอ” และดึงข:อมูลใน PDF มาแสดงในหน:าเว็บ

แอปพลิเคช่ันให:ผู:ใช:งานแก:ไขข:อมูลให:ถูกต:องครบถ:วน และทำการดาวนPโหลดคำขอใหม3 
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การอปัโหลด (Upload) 

1. เม่ือตรวจสอบความถูกต:อง ครบถ:วน ในไฟลPคำขอฯ เรียบร:อยแล:ว ให:กลับมายังหน:าคำขอ กดปุ�ม “Upload 

(อัปโหลด)” 

 

2. กดปุ�ม “เลือกไฟลq” (หมายเลข 1) เพ่ือเลือกไฟลPคำขอจากน้ันกดปุ�ม “Upload” (หมายเลข 2) เพ่ืออัปโหลดคำขอ 
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3. กดปุ�ม “ใชg,ฉันต$องการอัปโหลด” เพ่ือยืนยันการอัพโหลดคำขอ หรือกดปุ�ม “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกการอัปโหลด 

 

4. ระบบจะแสดงแจ:งเตือน “อัพโหลดสำเร็จ” และ “แจ$งรหัสดำเนินการ” (หมายเลข 1) กดปุ�ม “ตกลง (OK)” 

(หมายเลข 2) เพ่ือเป�นการรับทราบและปiดกล3องแจ:งข:อความ 
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การยืนยันไฟล]เอกสารแนบ 

 เมื่ออัปโหลดไฟลPคำขอเรียบร:อยแล:ว รายการคำขอจะปรากฎในหน:าระบบ แสดงสถานะ “ยืนยันไฟลqแนบ” (หมายเลข 1) 

ไฟลPคำขอจะยังไม3ถูกส3งให:เจ:าหน:าที่พิจารณา ผู:ใช:งานต:องดำเนินการอัปโหลดไฟลPเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาให:

ครบถ:วนทุกรายการ ไฟลPเอกสารที่ใช:อัปโหลดเข:าระบบจะต:องเป�นไฟลqนามสกุล .PDF เทgานั้น และ ต:องมีการเซ็นจริงทุกแผ3น

โดยผู:ดำเนินกิจการ กรรมการผู:มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ผู:รับมอบอำนาจทั่วไป ที่มีอำนาจรับรองเอกสารมี

ข้ันตอนดังน้ี 

1. กดไอค3อน [ ] มุมขวาบนของรายการคำขอ (หมายเลข 2) และกด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 3) เพ่ือทำการ

แนบไฟลP 

 

2. ระบบจะแสดงแจ:งเตือน  “เอกสารทุกฉบับท่ีอัปโหลดให:เซ็นจริงทุกแผ3นโดยผู:ดำเนินกิจการ กรรมการผู:มีอำนาจ

ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ผู:รับมอบอำนาจท่ัวไป ท่ีมีอำนาจรับรองเอกสาร” (หมายเลข1) กดปุ�ม“ตกลง (OK) ”

(หมายเลข 2) เพ่ือรับทราบ 
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3. ระบบจะแสดงรายการเอกสาร ไฟลqบังคับแนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “เลือกไฟลq” (หมายเลข 2) เพ่ือเลือกไฟลP

แนบตามรายการเอกสารท่ีระบบแสดง 

 

4.  เม่ือเลือกไฟลPเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงกล3องแจ:งเตือนว3า “อัปโหลดเรียบร$อยแล$ว” (หมายเลข 1) จากน้ัน

กดปุ�ม “ตกลง (OK)” (หมายเลข 2) เพ่ือเป�นการรับทราบและปiดการแจ:งเตือน 
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5. เม่ือเลือกไฟลPเอกสารทุกหะวข:อเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงช่ือไฟลPแนบและสถานะ “แนบไฟลqแล$ว” ในรายการ

ไฟลPแนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “ยืนยันข$อมูล” (หมายเลข 2) เพ่ือทำการยืนยันการย่ืนไฟลPแนบท้ังหมด 

 

6. เม่ือกดยืนยันเรียบร:อยแล:วระบบจะทำการแจ:งเตือน “ดำเนินการสำเร็จ” กดปุ�ม “ตกลง(OK)” เพ่ือปiดหน:าจอ 

 

 

       หมายเหต ุ
        ไฟลAเอกสารที่ใช%อัปโหลดเข%าระบบจะต%องเป`นไฟล@นามสกุล .PDF เทGานั้น และต%องมีการเซ็นจริงทุกแผ(นโดยผู%ดำเนินกิจการ กรรมการผู%มีอำนาจตามหนังสือ

จดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ผู%รับมอบอำนาจทั่วไป ที่มีอำนาจรับรองเอกสาร 
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การอัปโหลดไฟล]เอกสารแนบเพิ่มเติม 

 เม่ืออัปโหลดไฟลPเอกสารแนบสถานะ “ยืนยันไฟลqแนบ” เรียบร:อยแล:ว สถานะคำขอจะถูกเปล่ียนเป�น “ยืนยันเอกสาร

แนบเพ่ิมเติม” ซ่ึงจะเป�นรายการเอกสารท่ีไม3บังคับแนบ (หากท่ีไม3ต:องการแนบไฟลPเอกสารเพ่ิมเติมให:ผู:ใช:งานกด “ยืนยัน

ข$อมูล” เพ่ือข:ามไปข้ันตอนถัดไป)  กรณีมีความประสงคPแนบไฟลPไม3บังคับแนบ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. สถานะคำขอจะแสดงว3า “ยืนยันเอกสารแนบเพ่ิมเติม”(หมายเลข 1) กดไอค3อน [ ] มุมขวาบนของรายการคำ

ขอ (หมายเลข 2) และกด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 3) เพ่ือทำการแนบไฟลP 

 

2. ระบบจะแสดงแจ:งเตือน “เอกสารทุกฉบับท่ีอัปโหลดให:เซ็นจริงทุกแผ3นโดยผู:ดำเนินกิจการ กรรมการผู:มีอำนาจ

ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ผู:รับมอบอำนาจท่ัวไป ท่ีมีอำนาจรับรองเอกสาร” (หมายเลข1) กดปุ�ม “ตกลง (OK) ” 

(หมายเลข 2) เพ่ือรับทราบ 
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3. ระบบจะแสดงรายการเอกสาร ไฟลqไมgบังคับแนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “เลือกไฟลq” (หมายเลข 2) เพ่ือเลือก

ไฟลPแนบตามรายการเอกสารท่ีระบบแสดง 

 

4. เม่ือเลือกไฟลPเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงกล3องแจ:งเตือนว3า “อัปโหลดเรียบร$อยแล$ว” (หมายเลข 1) จากน้ัน

กดปุ�ม “ตกลง (OK)” (หมายเลข 2) เพ่ือเป�นการรับทราบและปiดการแจ:งเตือน 
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5. เม่ือเลือกไฟลPเอกสารทุกหัวข:อเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงช่ือไฟลPแนบและสถานะ “แนบไฟลPแล:ว” ในรายการไฟลP

แนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “ยืนยันข$อมูล” (หมายเลข 2) เพ่ือทำการยืนยันการย่ืนไฟลPแนบท้ังหมด 

 

6. เม่ือกดยืนยันเรียบร:อยแล:วระบบจะทำการแจ:งเตือน “ดำเนินการสำเร็จ” กดปุ�ม “ตกลง(OK)” เพ่ือปiดหน:าจอ 
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7. เม่ือแนบไฟลPเสร็จเรียบร:อยแล:ว คำขอจะมีสถานะเป�น “รอยืนยันย่ืนคำขอ” ตรวจสอบคำขอและเอกสาร

หลักฐานประกอบท่ีต:องการจะย่ืนอีกคร้ัง หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให: กดไอค3อน [ ] มุมขวาบนของรายการคำขอ (หมายเลข 

2) และกด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 3) เพ่ือกดปุ�ม “ยืนยันย่ืนคำขอ” (หมายเลข 4)และระบบจะทำการเปล่ียนสถานะคำ

ขอเป�น “บันทึกคำขอ” และส3งคำขอไปให:เจ:าหน:าท่ีเพ่ือพิจารณาต3อไป 
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สถานะ บันทึกคำขอ 
เน่ืองจากคำขอแบบฟอรPมประสงคPเปล่ียนแปลงท่ีอยู3สถานท่ีนำเข:าหรือสถานท่ีเก็บ (ตามกรมการปกครอง) ไม3มี

ค3าใช:จ3ายในการดำเนินการ เม่ือผู:ใช:งานทำการกดปุ�ม “ยืนยันย่ืนคำขอ” เรียบร:อยแล:ว ระบบจะเปล่ียนสถานะคำขอจาก 

“รอยืนยันย่ืนคำขอ” เป�น“บันทึกคำขอ” แสดงว3าคำขอของผู:ใช:งานได:ถูกส3งไปให:เจ:าหน:าท่ีพิจารณาแล:ว ตัวอย3างดังภาพ 

 

วิธีการชี้แจงและแก<ไขข<อบกพร8อง กรณีระบบแสดงสถานะ “เจ<าหน<าที่ขอคำชี้แจง” 

 เม่ือสถานะคำขอมีสถานะ “เจ$าหน$าท่ีขอคำช้ีแจง” หมายถึง เจ:าหน:าท่ีผู:พิจารณามีข:อสงสัยเก่ียวกับคำขอ ต:องการ

ให:ผู:ประกอบการช้ีแจงหรือส3งข:อมูลเพ่ิมเติมให:กับทางเจ:าหน:าท่ี  โดยผู:ใช:งานมีเวลาช้ีแจงกลับเจ:าหน:าท่ีในระยะเวลา 10 วัน

ทำการนับต้ังแต3เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง (หรือก3อนวันท่ีครบกำหนดช้ีแจงตามท่ีระบบแจ:ง) หากไม3ช้ีแจงกลับเจ:าหน:าท่ีผ3านหน:า

ระบบในระยะเวลาท่ีกำหนด จะถูก “คืนคำขออัตโนมัติ” โดยวิธีการส3งคำช้ีแจงให:เจ:าหน:าท่ี มีดังน้ี 

1. สถานะคำขอ “เจ$าหน$าที่ขอคำชี้แจง”(หมายเลข 1) จะมีแถบสีแดง (หมายเลข 2) อยู3ด:านบนของคำขอ และ

แสดง “วันที ่ครบกำหนดชี ้แจง”(หมายเลข 3) กดไอค3อน [ ] มุมขวาบนของรายการคำขอ (หมายเลข 4) และ                  

กด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 5) 
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1. ระบบจะแสดงกล3องรายละเอียดการช้ีแจง แบ3งออกเป�น 4 ส3วน คือ 

2.1. รายละเอียดการขอคำช้ีแจงจากเจ:าหน:าท่ี 

2.2. ช3องดาวนPโหลด/อัปโหลดไฟลPคำขอ เพ่ือให:ผู:ใช:งานสามารถดาวนPโหลดไฟลPคำขอเพ่ือแก:ไข  

(เฉพาะกรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:แก:ไขไฟลPคำขอ) 

2.3. ช3องท่ีผู:ประกอบการพิมพPข:อความส3งคำช้ีแจงแจ:งเจ:าหน:าท่ี 

2.4 ช3องท่ีผู:ประกอบการต:องส3งไฟลPเอกสารเพ่ิมเติม ตามหัวข:อท่ีเจ:าหน:าท่ีกำหนด 
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2.1. รายละเอียดช้ีแจงจากเจ$าหน$าท่ี 

2.1.1. ข้ันตอนจะแสดงข:อความท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการแจ:งกับผู:ประกอบการว3าต:องช้ีแจงเร่ืองใดบ:าง 

 

2.2.ไฟลqคำขอ 

(กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีไม3ต:องการให:แก:ไขไฟลPคำขอส3วนท่ี 2 จะไม3ปรากฏในหน:าการขอคำช้ีแจง) 

2.2.1 กรณีที่เจ:าหน:าที่ต:องการให:แก:ไขข:อมูลในไฟลPคำขอ เช3น กรอกข:อมูลสถานที่เก็บอาหาร ไม3ถูกต:อง 

ผู:ใช:งานจะต:องทำการแก:ไขข:อมูลในไฟลPคำขอโดยการกดปุ�ม “ดาวนqโหลดคำขอ” 

 
2.2.2 ระบบจะทำการเปiดแท็บใหม3เพ่ือเปiดหน:ากรอกแบบฟอรPมคำขอผ3านเว็บแอปพลิเคช่ัน และดึงข:อมูลคำขอ

เดิมมาแสดง เพ่ือให:ผู:ใช:งานทำการแก:ไขข:อมูลคำขอ เม่ือดำเนินการแก:ไขเรียบร:อยแล:วกดปุ�ม “ดาวนqโหลด (Download)” 

เพ่ือดาวนPโหลดคำขอท่ีแก:ไขแล:ว 
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2.2.3. กดปุ �ม “เลือกไฟลq”(หมายเลข 1) และทำการเลือกไฟลPคำขอที ่ได:จากข:อ 2.2.2 จากนั ้นกดปุ�ม       

“ยืนยันไฟลqคำขอ” (หมายเลข 2) เมื ่อยืนยันเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงคำว3า “อัปโหลดไฟลqแล$ว” (หมายเลข 3)         

เป�นการยืนยันว3าเสร็จส้ินข้ันตอน 

 
 ข$อสำคัญ  : ไฟลPคำขอที ่ใช :ในการอัปโหลดในหน:าชี ้แจงจะต:องเป�น ไฟลPคำขอที ่ดาวนPโหลดได:จากปุ�ม              

“ดาวนqโหลดคำขอ” สีแดงเท3าน้ัน 

2.3.รายละเอียดคำช้ีแจงท่ีประกอบการต$องการแจ$งเจ$าหน$าท่ี 

2.3.1 ผู:ใช:งานสามารถพิมพPข:อความเพื่อส3งคำชี้แจงการให:กับเจ:าหน:าที่ โดยพิมพPคำชี้แจงลงในกล3องคำชี้แจง

(หมายเลข1) จากนั ้นกดปุ �ม “ย ืนย ันคำช ี ้แจง” (หมายเลข 2) เม ื ่อย ืนย ันเร ียบร :อยแล :วระบบจะแสดงคำว3า                   

“ยืนยันคำช้ีแจงเรียบร$อยแล$ว” (หมายเลข 3)  
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2.4.รายการเอกสารแนบ 

2.4.1. ระบบจะแสดงรายการเอกสารท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:ผู:ประกอบการแก:ไขไฟลP หรือแนบเอกสารเพ่ิมเติม  

ผู:ใช:งานสามารถแก:ไขเอกสาร โดยกดปุ�ม “เลือกไฟลq”(หมายเลข 1) เพ่ือเลือกไฟลPเอกสารแนบ เม่ือทำการแนบไฟลPแล:ว 

ระบบจะแสดงช่ือเอกสารท่ีแนบเรียบร:อยแล:ว (หมายเลข 2) 

 

3. เม่ือทำการช้ีแจงครบถ:วนทุกส3วนแล:วให:กดปุ�ม “สgงคำช้ีแจงเจ$าหน$าท่ี” เพ่ือทำการส3งคำช้ีแจงท้ังหมดให:กับ

เจ:าหน:าท่ี 
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4. เม่ือกดปุ�ม “สgงคำช้ีแจง” เรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงกล3องข:อความ “บันทึกข$อมูลเรียบร$อย”  

 

5. เม่ือกลับมายังหน:าคำขอสถานะคำขอจะเปล่ียนเป�น “อยูgระหวgางดำเนินการ” (หมายเลข 1) และแถบสีคำขอจะ

เปล่ียนจากสีแดงเป�นสีเหลือง (หมายเลข 2) และวันท่ีคาดว3าจะแล:วเสร็จจะกลับมาแสดง (หมายเลข 3) 

 

 ข$อสำคัญ  : กรณีท่ี ผู:ใช:งานแก:ไขคำขอแล:วแต3สถานะคำขอไม3เปล่ียนเป�น “อยูgระหวgางดำเนินการ” ให:ผู:ใช:งาน

ตรวจสอบว3าผู:ใช:งานได:แก:ไขข:อมูลคำช้ีแจงครบถ:วนหรือไม3 หากครบถ:วนให:กด ปุ�ม “สgงคำช้ีแจงเจ$าหน$าท่ี” อีกคร้ังเพ่ือ

อัพเดทสถานะคำขอ 
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การรับใบอนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข<ามาในราชอาณาจักร 
เม่ือคำขอมีสถานะเป�น “อนุมัติ” และแสดงเลขท่ีใบอนุญาตเรียบร:อยแล:ว ผู:ประกอบการสามารถรับหลักฐาน

ใบอนุญาตสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักรได: โดยแบ3งเป�น 2 ประเภท คือ 

1. กรณีสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร ต้ังอยูg ณ กรุงเทพมหานคร 

ผู:ประกอบการสามารถพิมพPใบอนุญาตได:จากหน:าระบบe-submission เนื่องจากใบอนุญาตนั้นเป�นใบอนุญาต

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสP ท่ีได:ทำการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสPเรียบร:อย มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. เม่ือเข:าหน:าระบบสถานท่ีอาหาร (หน:าแรก) ดาวนPโหลดใบอนุญาตท่ีอัปเดทข:อมูลเป�นป�จจุบันได:โดย กดปุ�ม 

“พิมพqใบอนุญาต” (หมายเลข 1) หลังใบอนุญาตท่ีต:องการ 

 

2. หลักฐานการอนุญาตจะอยู3ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสP (ไฟลP PDF) หากต:องการใช:สำเนาใบอนุญาตสถานท่ีนำหรือ

ส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร (อ.7) สามารถพิมพPหลักฐานการอนุญาตจากระบบได: 
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2. กรณีสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร ต้ังอยูg ณ จังหวัดอ่ืนๆ 

ผู:ประกอบการท่ีมีท่ีต้ังสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร ณ จังหวัดอ่ืนๆ – สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดเป�นผู:อนุมัติ ผู:ประกอบการ ต:องเดินทางมารับใบอนุญาตท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ี เน่ืองจากใบอนุญาตฯ 

ท่ีออกโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยังไม3ได:ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสP 



 


