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การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข8ามาในราชอาณาจักร (อ.9) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

จัดทำโดย 

กองอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
  

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

แก$ไขคร้ังท่ี 0 :  7 พฤษภาคม 2564 



ประวัติการแก/ไขปรับปรุงคู*มือ 

 

แก$ไขคร้ังท่ี วันท่ี รายละเอียดโดยสรุป 

0 7 พฤษภาคม 2564 จัดทำคู3มือคร้ังแรก 

 

  



สารบัญ 
 หน*า 

1. ภาพแสดงขั้นตอนการยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข*ามาในราชอาณาจักร 

(อ.9) ผHานระบบ e-submission สถานที่อาหาร 

1 

2. การเปWดสิทธิ์เพื่อยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข*ามาในราชอาณาจักร 2 

3. ขั้นตอนการยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข*ามาในราชอาณาจักร (อ.9) 3 

- การเข*าใช*งานระบบ e-submission 3 

- ประเภทใบอนุญาต (Application Type) 6 

- การกรอกคำขอ อ.9 ผHานเว็บแอปพลิเคชั่น และการดาวนhโหลดคำขอ 

(Download) 

7 

- การอัปโหลด (Upload) 15 

- การยืนยันไฟลhเอกสารแนบ 17 

- การอัปโหลดไฟลhเอกสารแนบเพิ่มเติม 20 

- วิธีการชี้แจงและแก*ไขข*อบกพรHอง กรณีระบบแสดงสถานะ “เจ*าหน*าที่ขอคำ

ชี้แจง” 

25 

- การรับใบอนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข*ามาในราชอาณาจักร อ.7 31 

 

 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e- submission สถานที่อาหาร “การยื่นคำใบแทนนำหรือสั่ง

อาหารเข.ามาในราชอาณาจักร” อ.9 

แก.ไขครั้งที่ : 0 (7 พฤษภาคม 2564) 

หน.า  1 / 32 

 

 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการย่ืนคำขอใบแทนนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร (อ.9)  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e- submission สถานที่อาหาร “การยื่นคำใบแทนนำหรือสั่ง

อาหารเข.ามาในราชอาณาจักร” อ.9 

แก.ไขครั้งที่ : 0 (7 พฤษภาคม 2564) 

หน.า  2 / 32 

 

การเปCดสิทธิ์เพื่อยื่นคำขอใบแทนนำหรือสั่งอาหารเข8ามาในราชอาณาจักร (อ.9) 
 

การเข:าใช:งานระบบ e-submission สำหรับการย่ืนคำขอใบแทนใบอนุญาตสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาใน

ราชอาณาจักร (อ.9) ผ3านระบบ e-submission (อาหาร) น้ัน ผู:ประกอบการ ต:องดำเนินการดังน้ี 

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

(องคgการมหาชน) (สพร.)  

(2) ย่ืนเอกสารขอเปYดสิทธิเข$าใช$งานระบบ e – submission : สามารถติดต3อย่ืนเอกสารเพ่ือขอเปkดสิทธ์ิเข:าใช:

ระบบอาหารได: 2 ช3องบริการแล:วแต3กรณี ดังน้ี 

• กรณีสถานท่ีผลิต/นำเข$า ต้ังอยูgท่ี กรุงเทพมหานคร  - ติดตgอสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ย่ืนขอเปkด

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) การเตรียมเอกสารขอเปkดสิทธ์ิใช: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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ขั้นตอนการยื่นคำขอต*ออายใุบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข/ามาในราชอาณาจักร (อ.9) 
 

 

คำขอใบแทนนำหรือสั่งอาหารในราชอาณาจักร (อ.9) คือ การขอคัดสำเนาใบอนุญาตเนื่องจากใบเดิมสูญหาย 

หรือชำรุด กรณีผู:ประกอบการได:รับใบอนุญาตเป~นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสgเรียบร:อยแล:ว จะไมgสามารถย่ืนคำขอได$ 
 

การเข$าใช$งานระบบ e-Submission 

1. เมื่อผู:ใช:งานได:รับการเปkดสิทธิ์ใช: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    

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

ดำเนินการ จากน้ันกดเลือกรายช่ือท่ีต:องการดำเนินการ 

 
4. ระบบจะแสดงกล3องสิทธ์ิระบบท่ีท3านมีสิทธ์ิเข:าใช:งาน เลือกกล3องสิทธ์ิ “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก กล3องเมนู “ย่ืนสถานท่ี” 

 

6. ระบบจะทำการเปkดแท็บใหม3 (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 ใบอนุญาตที่ขออนุญาตสถานที่นำเข:าที่เคยได:รับอนุญาตแบบกระดาษ (ยื่นเอกสารให:

เจ:าหน:าท่ีโดยตรง) ก3อนมีการเปkดใช: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 “การกรอกคำ

ขอ อ.9 ผgานเว็บแอปพลิเคช่ัน และ การดาวนrโหลดคำขอ” 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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การกรอกคำขอ อ.9 ผ*านเว็บแอปพลิเคชั่น และการดาวนhโหลดคำขอ (Download) 

1. เลือกเมนู “คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือส่ังอาหารเข$ามาในราชอาณาจักร (อ.9)” ทางด:านซ:ายมือและ

กดปุ�ม “ดาวนrโหลด(Download)” 

 

2. ระบบจะเปkดแท็บใหม3ช่ือ “แบบฟอรrมกรอกข$อมูลคำขอ” ข้ึนมาเพ่ือกรอกคำขอ  
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3. ข้ันตอนการกรอก “คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือส่ังอาหารเข$ามาในราชอาณาจักร (อ.9)”  จะแตกต3างกัน

ตาม Application Type ของใบอนุญาต ดังน้ี 

• ใบอนุญาตประเภท Application type eSub 

3.1. รายละเอียดผู:รับอนุญาต 

3.2. เหตุผลการขอใบแทน 

3.3. ดาวนgโหลดคำขอ 

• ใบอนุญาตประเภท Application type eLo 

3.1. รายละเอียดผู:รับอนุญาต 

3.2. เหตุลการขอใบแทน 

3.3. ปรับปรุงข:อมูลรายละเอียดสถานท่ีนำเข:า 

3.4. ปรับปรุงข:อมูลรายละเอียดสถานท่ีเก็บและสภาวะการเก็บรักษา 

3.5. ดาวนgโหลดแบบคำขอ 
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3.1.รายละเอียดข$อมูลสถานท่ี 

3.1.1 กดหัวข:อ “รายละเอียดข$อมูลสถานท่ี” (หมายเลข1) ระบบจะแสดงข:อมูล “รายละเอียดสถานประกอบการ” 

(หมายเลข 2) ซ่ึงข้ันตอนน้ีเป~นข้ันตอนแสดงข:อมูลเพ่ือให:ผู:ประกอบการได:ทวนสอบข:อมูล 
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3.2. เหตุผลการขอใบแทน 

3.2.1 กดหัวข:อ “เหตุผลการขอใบแทน” (หมายเลข 1) เลือก “เหตุผลในการขอใบแทน” (หมายเลข 2) 

จาก Dropdown ใบอนุญาตเดิมสูญหาย หรือ ใบอนุญาตชำรุด 

 

3.3. ปรับปรุงรายละเอียดสถานท่ีนำเข$า 

**ข้ันตอนน้ีจะปรากฎเฉพาะประเภทใบอนุญาต (Application Type) : eLo เท3าน้ัน** 

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

นำเข$า”(หมายเลข 2) โดยข้ันตอนน้ีจะเปkดให: ประเภทข:อมูลใบอนุญาต Application Type eLo เพ่ิมข:อมูลในส3วนของ 

“เลขประจำบ$าน” (หมายเลข 3) ได: 
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3.3.2. กรอกข:อมูลเลขประจำบ:าน 11 หลักท่ีปรากฎอยู3ในทะเบียนบ:าน ในช3อง “เลขประจำบ$าน” (หมายเลข 1) 

กรณีสถานท่ีเก็บมีมากกว3า 1 ทะเบียนบ:าน สามารถกดปุ�ม “เพ่ิมข$อมูลเลขประจำบ$าน”(หมายเลข 2) เพ่ือเพ่ิมเลขประจำบ:าน  

 

3.4.ข$อมูลรายละเอียดสถานท่ีเก็บและสภาวะการเก็บรักษา 

3.4.1. กดหัวข:อ “ปรับปรุงข$อมูลรายละเอียดสถานที่นำเข$า”(หมายเลข 1) ระบบจะแสดงกล3องข:อมูล    

“สถานท่ีนำเข$า”และข:อมูลสถานท่ีนำเข:าป�จจุบัน (หมายเลข 2) และทำการเปkดให:ใบอนุญาต ประเภท Application Type 

เป~น eLo เพ่ิมข:อมูลในส3วนของ “เลขประจำบ$าน” (หมายเลข 3) และ “สภาวะการเก็บรักษา”(2) (หมายเลข 4) 
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เพ่ิมข$อมูลเลขประจำบ$าน(1) :  

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  

 

เพ่ิมข$อมูลสภาวะการเก็บรักษา(2)  :  

ผู:ใช:งานสามารถเลือกสภาวะการเก็บท่ีมีอยู3ในสถานท่ีเก็บแห3งน้ีได:จาก Dropdown (หมายเลข1)  กรณีมีสภาวะการ

เก็บรักษามากกว3า 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,สภาวะการ

เก็บรักษาแบบแช(แข็ง (ซึ่งสภาวะการเก็บรักษาจะมีผลต(อการยื่นคำขออนุญาตด%านผลิตภัณฑA) 
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3.5. ดาวนrโหลดแบบคำขอ 

3.5.1. กดหัวข:อ “ดาวนrโหลดแบบคำขอ”(หมายเลข1) จากน้ัน กดปุ�ม “Download (ดาวนrโหลด)” (หมายเลข 2) 

 

3.5.2. ระบบจะแสดงรายละเอียด “เหตุผลการขอใบแทน” (หมายเลข 1) เม่ือทวนสอบข:อมูลเรียบร:อยแล:ว 

กดปุ�ม “ยืนยัน”(หมายเลข 2) เพ่ือดาวนgโหลดคำขอ  
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3.5.3. เม่ือดาวนgโหลดเรียบร:อยแล:ว ระบบจะทำการแจ:งเตือน “ดาวนgโหลด PDF เรียบร:อย” เพ่ือทำการแจ:ง

เตือนว3าดาวนgโหลดไฟลgคำขอเรียบร:อยแล:ว 

  

ข$อสำคัญ : ไฟลgคำขอท่ีดาวนgโหลดได:จะถูกจัดเก็บไว:ตามการต้ังค3าของเคร่ืองคอมพิวเตอรgแต3ละเคร่ือง และไฟลg PDF 

ท่ีได:จากการดาวนgโหลดจะต:องทำการเปkดด: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:อมูลในไฟลgคำขอแล:วพบว3าข:อมูลท่ีกรอกไม3ครบถ:วน หรือ ไม3ถูกต:อง ผู:ใช:งานสามารถแก:ไขคำขอได:

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

 

ระบบจะทำการเปkดแท็บใหม3ช่ือ “แบบฟอรrมกรอกข$อมูลคำขอ” และดึงข:อมูลใน PDF มาแสดงในหน:าเว็บ

แอปพลิเคช่ันให:ผู:ใช:งานแก:ไขข:อมูลให:ถูกต:องครบถ:วน และทำการดาวนgโหลดคำขอใหม3 
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การอปัโหลด (Upload) 

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

(อัปโหลด)”  

 

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

 

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

(OK)” (หมายเลข 2) เพ่ือเป~นการรับทราบและปkดกล3องแจ:งข:อความ 
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การยืนยันไฟลhเอกสารแนบ 

 เมื่ออัปโหลดไฟลgคำขอเรียบร:อยแล:ว รายการคำขอจะปรากฎในหน:าระบบ แสดงสถานะ “ยืนยันไฟลrแนบ” (หมายเลข 1) 

ไฟลgคำขอจะยังไม3ถูกส3งให:เจ:าหน:าที่พิจารณา ผู:ใช:งานต:องดำเนินการอัปโหลดไฟลgเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาให:

ครบถ:วนทุกรายการ ไฟลgเอกสารที่ใช:อัปโหลดเข:าระบบจะต:องเป~นไฟลrนามสกุล .PDF เทgานั้น และ ต:องมีการเซ็นจริงทุกแผ3น

โดยผู:ดำเนินกิจการ กรรมการผู:มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ผู:รับมอบอำนาจทั่วไป ที่มีอำนาจรับรองเอกสารมี

ข้ันตอนดังน้ี 

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

แนบไฟลg 

 

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 ไฟลrบังคับแนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “เลือกไฟลr” (หมายเลข 2) เพ่ือเลือกไฟลg

แนบตามรายการเอกสารท่ีระบบแสดง 

 

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

กดปุ�ม “ตกลง (OK)” (หมายเลข 2) เพ่ือเป~นการรับทราบและปkดการแจ:งเตือน 
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5. เม่ือเลือกไฟลgเอกสารทุกหะวข:อเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงช่ือไฟลgแนบและสถานะ “แนบไฟลgแล:ว” ในรายการ

ไฟลgแนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “ยืนยันข$อมูล” (หมายเลข 2) เพ่ือทำการยืนยันการย่ืนไฟลgแนบท้ังหมด 

 

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

 เม่ืออัปโหลดไฟลgเอกสารแนบสถานะ “ยืนยันไฟลrแนบ” เรียบร:อยแล:ว สถานะคำขอจะถูกเปล่ียนเป~น “ยืนยันเอกสาร

แนบเพ่ิมเติม” ซ่ึงจะเป~นรายการเอกสารท่ีไม3บังคับแนบ (หากท่ีไม3ต:องการแนบไฟลgเอกสารเพ่ิมเติมให:ผู:ใช:งานกด “ยืนยัน

ข$อมูล” เพ่ือข:ามไปข้ันตอนถัดไป)  กรณีมีความประสงคgแนบไฟลgไม3บังคับแนบ มีข้ันตอนดังน้ี 

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

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

 

2. ระบบจะแสดงแจ:ง “เอกสารทุกฉบับท่ีอัปโหลดให:เซ็นจริงทุกแผ3นโดยผู:ดำเนินกิจการ กรรมการผู:มีอำนาจตาม

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

(หมายเลข 2) เพ่ือรับทราบ 
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3. ระบบจะแสดงรายการเอกสาร ไฟลrไมgบังคับแนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “เลือกไฟลr” (หมายเลข 2) เพ่ือเลือก

ไฟลgแนบตามรายการเอกสารท่ีระบบแสดง 

 

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

กดปุ�ม “ตกลง (OK)” (หมายเลข 2) เพ่ือเป~นการรับทราบและและปkดกล3องข:อความ 
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5. เม่ือเลือกไฟลgเอกสารแนบเพ่ิมเติมตามท่ีต:องการเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงช่ือไฟลgแนบและสถานะ“แนบไฟลr

แล$ว” ในรายการไฟลgแนบ (หมายเลข 1) กดปุ�ม “ยืนยันข$อมูล” (หมายเลข 2) เพ่ือทำการยืนยันการย่ืนไฟลgแนบท้ังหมด 

 

6. เม่ือกดยืนยันเรียบร:อยแล:วระบบจะทำการแจ:งเตือน “ดำเนินการสำเร็จ” กดปุ�ม “ตกลง(OK)” เพ่ือปkดหน:าจอ 
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7. ผู:ใช:งานแนบไฟลgเสร็จเรียบร:อยแล:ว คำขอจะมีสถานะเป~น “รอชำระเงิน” ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน

ประกอบท่ีต:องการจะย่ืนอีกคร้ัง หากถูกต:องครบถ:วนแล:วให: สร:างใบส่ังชำระ(1) เพ่ือนำไป ชำระเงินตามช3องทางท่ีระบุในใบส่ัง

ชำระ เม่ือผู:ใช:งานชำระเงินแล:ว ถือว3าเป~นการยืนยันเพ่ือย่ืนคำขอ และระบบจะทำการเปล่ียนสถานะคำขอเป~น “บันทึกคำ

ขอ” และส3งคำขอไปให:เจ:าหน:าท่ีเพ่ือพิจารณาต3อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       หมายเหต ุ
(1) สร9างใบสั่งชำระ: ผู%ใช%งานสามารถศึกษาการสร%างใบสั่งชำระเพิ่มเติมได%ที ่

คู(มือ “การออกใบสั่งชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสA : กรณียื่นคำขอผ(านระบบอิเล็กทรอนิกสA (e-submission)” 

เว็บไซตA  http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf  หรือ ช(องทางสแกนคิวอารAโค%ด 
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สถานะ บันทึกคำขอ 
เม่ือผู:ใช:งานดำเนินการส3งเอกสารแต3งต้ังผู:ดำเนินกิจการตัวจริง ให:แก3เจ:าหน:าท่ีพิจารณาเรียบร:อยแล:ว เจ:าหน:าท่ี

พิจารณาจะทำการตรวจสอบเอกสาร เม่ือทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร:อยแล:ว เจ:าหน:าท่ีจะทำการกดรับคำขอในระบบ 

สถานะคำขอจะเปล่ียนเป~น “บันทึกคำขอ” และเข:าสู3การพิจารณาต3อไป  
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วิธีการชี้แจงและแก8ไขข8อบกพรQอง กรณีระบบแสดงสถานะ “เจ8าหน8าที่ขอคำชี้แจง” 

 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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2. ระบบจะแสดงกล3องรายละเอียดการช้ีแจง แบ3งออกเป~น 4 ส3วน คือ 

2.1. รายละเอียดการขอคำช้ีแจงจากเจ:าหน:าท่ี 

2.2. ช3องดาวนgโหลด/อัปโหลดไฟลgคำขอ เพ่ือให:ผู:ใช:งานสามารถดาวนgโหลดไฟลgคำขอเพ่ือแก:ไข (เฉพาะกรณีท่ี

เจ:าหน:าท่ีต:องการให:แก:ไขไฟลgคำขอ) 

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

2.4 ช3องท่ีผู:ประกอบการต:องส3งไฟลgเอกสารเพ่ิมเติม 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.ไฟลrคำขอ 

(กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีไม3ต:องการให:แก:ไขไฟลgคำขอส3วนท่ี 2 จะไม3ปรากฏในหน:าการขอคำช้ีแจง) 

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

ผู:ใช:งานจะต:องทำการแก:ไขข:อมูลในไฟลgคำขอโดยการกดปุ�ม “ดาวนrโหลดคำขอ” 

 
2.2.2 ระบบจะทำการเปkดแท็บใหม3เพ่ือเปkดหน:ากรอกแบบฟอรgมคำขอผ3านเว็บแอปพลิเคช่ัน และดึงข:อมูลคำขอ

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

เพ่ือดาวนgโหลดคำขอท่ีแก:ไขแล:ว 
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2.2.3. กดปุ�ม “เลือกไฟลg”(หมายเลข 1) และทำการเลือกไฟลgคำขอท่ีได:จากข:อ 2 จากน้ันกดปุ�ม “ยืนยันไฟลgคำ

ขอ” (หมายเลข 2) เม่ือยืนยันเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงคำว3า “อัปโหลดไฟลgแล:ว” (หมายเลข 3) เป~นการยืนยันว3าเสร็จส้ิน

ข้ันตอน 

 
 ข$อสำคัญ  : ไฟลgคำขอที ่ใช :ในการอัปโหลดในหน:าชี ้แจงจะต:องเป~น ไฟลgคำขอที ่ดาวนgโหลดได:จากปุ�ม              

“ดาวนrโหลดคำขอ” สีแดงเท3าน้ัน 

 

2.3.รายละเอียดคำช้ีแจงท่ีประกอบการต$องการแจ$งเจ$าหน$าท่ี 

2.3.1. ผู:ใช:งานสามารถพิมพgข:อความเพื่อส3งคำชี้แจงการให:กับเจ:าหน:าที่ โดยพิมพgคำชี้แจงลงในกล3องคำชี้แจง

(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:ไขไฟลg หรือแนบเอกสารเพ่ิมเติม  

ผู:ใช:งานสามารถแก:ไขเอกสาร โดยกดปุ�ม “เลือกไฟลr”(หมายเลข 1) เพ่ือเลือกไฟลgเอกสารแนบ เม่ือทำการแนบไฟลgแล:ว 

ระบบจะแสดงช่ือเอกสารท่ีแนบเรียบร:อยแล:ว (หมายเลข 2) 

 

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

เจ:าหน:าท่ี 

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e- submission สถานที่อาหาร “การยื่นคำใบแทนนำหรือสั่ง

อาหารเข.ามาในราชอาณาจักร” อ.9 

แก.ไขครั้งที่ : 0 (7 พฤษภาคม 2564) 

หน.า  30 / 32 

 

4. เม่ือกดปุ�ม “สgงคำช้ีแจง” เรียบร:อยแล:วระบบจะทำการแจ:งเตือน “บันทึกข$อมูลเรียบร$อย” 

 

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

เปล่ียนจากสีแดงเป~นสีเหลือง (หมายเลข 2) และวันท่ีคาดว3าจะแล:วเสร็จจะกลับมาแสดง (หมายเลข 3) 
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การรับใบอนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข8ามาในราชอาณาจักร 
เม่ือคำขอมีสถานะเป~น “อนุมัติ” และแสดงเลขท่ีใบอนุญาตเรียบร:อยแล:ว ผู:ประกอบการสามารถรับหลักฐาน

ใบอนุญาตสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักรได: โดยแบ3งเป~น 2 ประเภท คือ 

1. กรณีสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร ต้ังอยูg ณ กรุงเทพมหานคร 

ผู:ประกอบการสามารถพิมพgใบอนุญาตได:จากหน:าระบบe-submission เนื่องจากใบอนุญาตนั้นเป~นใบอนุญาต

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสg ท่ีได:ทำการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสgเรียบร:อย มีข้ันตอน ดังน้ี 

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

“พิมพrใบอนุญาต” (หมายเลข 1) หลังใบอนุญาตท่ีต:องการ 

 

2. หลักฐานการอนุญาตจะอยู3ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสg (ไฟลg PDF) หากต:องการใช:สำเนาใบอนุญาตสถานท่ีนำหรือ

ส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร (อ.7) สามารถพิมพgหลักฐานการอนุญาตจากระบบได: 

 

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e- submission สถานที่อาหาร “การยื่นคำใบแทนนำหรือสั่ง

อาหารเข.ามาในราชอาณาจักร” อ.9 

แก.ไขครั้งที่ : 0 (7 พฤษภาคม 2564) 

หน.า  32 / 32 

 

2. กรณีสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร ต้ังอยูg ณ จังหวัดอ่ืนๆ 

ผู:ประกอบการท่ีมีท่ีต้ังสถานท่ีนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักร ณ จังหวัดอ่ืนๆ – สำนักงานสาธารณสุข

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

ท่ีออกโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยังไม3ได:ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสg 



 


