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(ระบบงานด้านอาหาร) 
Guideline for Industry : User Manual of Thai FDA Skynet 

(Food e Submission) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดท าโดย  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาหาร 

กลุ่มพัฒนาระบบ 1 ส านักอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

แก้ไขครั้งท่ี 0 : 31 มกราคม 2561 

โปรดตรวจสอบรำยละเอียดคู่มือฉบับล่ำสุดได้ที่ : 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Main_User_manual.pdf 
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ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 
 

แก้ไขครั้งที ่ วัน เดือน ป ี รายละเอียดการแก้ไข 
0  31  ม.ค. 60 จัดท ำคู่มือครั้งแรก 
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
คู่มือเล่มนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ในส่วนของระบบอำหำร โดยมีภำพรวมของกำรเข้ำใช้ระบบงำน เป็นออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที ่1  การเข้าใช้งานทั่วไปและการตั้งค่า เป็นกำรอธิบำยภำพรวมทั่วไปของกำรเข้ำใช้งำน กำรตั้งค่ำเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

• กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน OpenID : username / password เพ่ือเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ อย. 

• กำรมอบอ ำนำจเพ่ือเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศของ อย. ในส่วนของระบบอำหำร (สำมำรถเข้ำใช้งำนได้
ตำมสิทธิ์ 

• กำรตั้งค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรใช้งำน TeDA Forms  

 
ส่วนที่ 2 เป็นกำรอธิบำยรำยละเอียดกำรใช้งำนในแต่ละระบบงำนด้ำนอำหำร 

• ระบบอำหำร : กำรยื่นค ำขอผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Submission)  
ซ่ึงรวบรวม link คู่มือกำรใช้งำนในส่วนของกำรยื่นค ำขอผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้เปิดบริกำรแล้ว ได้แก่ 

งำนขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร  งำนขออนุญำตโฆษณำ, งำนออกหนังสือรับรองสถำนที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อ
กำรส่งออก, งำนอนุมัติสูตร รวมถึงคู่มือที่จ ำเป็นเพื่อใช้งำน เช่น คู่มือกำรช ำระเงิน เพ่ือให้สะดวกต่อกำรค้นหำ 
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ความหมายของค า 
ค ำศัพท์ที่ใช้ในเอกสำรนี้ เพ่ือช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค ำศัพท์ ตัวย่อที่ใช้ในเอกสำร และให้เกิดควำม 
เข้ำใจที่ตรงกันในกำรสื่อสำร 

Term Description 
1. TeDA Forms ย่อมำจำก Trusted e-Document Authority คือ แบบฟอร์มในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตำมมำตรฐำน ISO32000 : Portable Document Format เป็น
แบบฟอร์มที่ดูคล้ำยแบบฟอร์มทั่วๆ ไปให้ผู้ใช้ (user) กรอกข้อมูล และเบื้องหลังมีกำร
จัดเก็บและส่งข้อมูลแบบเป็นโครงสร้ำง (xml) ซึ่งท ำให้ส่งต่อไปประมวลผลได้สะดวก 
เพ่ิมควำมม่ันใจด้วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2 e-Submission  ระบบกำรยื่นค ำขออนุญำตแบบอิเลคทรอนิกส์ 
3 OpenID ระบบยืนยันตัวบุคคลภำยใต้กำรดูแลของ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร

มหำชน) (สรอ.) 
4 PRIVUS ระบบสิทธิ์ผู้ใช้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
5 XML ย่อมำจำก Extensible Markup Language คือ ไฟล์ที่ออกแบบมำเพ่ือเก็บทั้งข้อมูล

และโครงสร้ำงของข้อมูลนั้นๆ ไว้ด้วยกัน 
6 SKYNET ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
7 บริกำรยืนยันตัว

บุคคลกลำง 
บริกำรที่ประชำชนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง 
ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Service) 
หรือระบบงำนภำยในของภำครัฐ (Back Office) แบบรวมศูนย์ (Single Sign-On: 
SSO) ก็ตำม  
กล่ำวคือ ผู้ใช้งำนสำมำรถลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ (Log in) เพียงครั้งเดียวผ่ำนบริกำร
ยืนยันตัวบุคคลกลำง (e-Authentication Service) ก็สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้
หลำย ๆ ระบบโดยไม่ต้องลงชื่อเข้ำใช้งำนซ้ ำอีก ซึ่งบริกำรดังกล่ำวจะมีกำรควบคุมและ
รักษำควำมปลอดภัยด้วยมำตรกำรที่เหมำะสม 
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สารบัญ 

 หน้า 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 3 
ความหมายของค า 4 
ส่วนที่ 1 การเข้าใช้งานทั่วไปและการตั้งค่า  
1. การเข้าใช้งานระบบ 

1.1 การสร้างและแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ Open ID………………………..….…………….. 
1.1.1 กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน………………………………..………………….……………….………….. 
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1.2 การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ อย. ด้านอาหาร………………….……………… 
1.3 การเข้าใช้งานระบบอาหาร.............................................................................. ............... 

7 
8 
 
 

16 
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2. การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms 
2.1 ข้อก ำหนดคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
2.2 วิธีกำรตั้งค่ำ Browser Mozilla Firefox 

• วิธีกำรตั้งค่ำให้ Adobe Acrobat Reader DC เปิดบน Browser Mozilla 
Firefox ได้ 

• วิธีกำรตั้งค่ำ Browser Mozilla Firefox ส ำหรับดำวน์โหลดไฟล์ 

• กำรตรวจสอบ Version Mozilla Firefox 

• วิธีกำรตั้งค่ำปิด Update Version 

• วิธีกำรป้องกันกำรจ ำ/ลบรหัสผ่ำนที่เคยบันทึกไว้ใน Browser Mozilla Firefox 
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ส่วนที่ 2 การใช้ระบบงานด้านอาหาร  
1. การยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission) 

1.1 กำรยื่นค ำขอผลิตภัณฑ์อำหำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ส่วนที่ 1 การเข้าใช้งานทั่วไปและการตั้งค่า 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
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1.1 การสร้างและแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ Open ID 

1.1.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

สร้ำงที่ระบบยืนยันตัวบุคคลกลำง (e-Authentication) ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ทีเ่ว็บไซต์ 
http://openid.egov.go.th/Home.aspx ซึ่งให้บริกำรยืนยันตัวบุคคลกลำง เมื่อสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนแล้ว ท่ำนสำมำรถเข้ำ
ใช้งำนระบบสำรสนเทศของ อย. ได้หลำยๆ ระบบ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้ำใช้งำนซ้ ำอีก หำกมีปัญหำในกำรสมัครเพ่ือสร้ำง
บัญชีผู้ใช้งำน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือ Contact Center (+66) 0 2612 6000 เวลำท ำกำร : 8.30 - 17.30 
น. แจ้งว่ำ “มีปัญหำในกำรขอ Open ID”  

(1) คลิกที่ เมนู “ลงช่ือเข้าใช้” เมน ู“สมัครสมาชิก”  

 

(2) อ่ำนข้อตกลงกำรใช้บริกำร แล้วกดปุ่ม “ตกลง” 

  

http://openid.egov.go.th/Home.aspx
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(3) ข้อมูลผู้สมัครเลือกเป็น “บุคคลธรรมดา” กรอกรำยละเอียดของผู้สมัคร ทั้งนี ้อีเมล์ที่ใช้จะต้องไม่เคยใช้

สมัครสมำชิกมำก่อน จำกนั้นตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” 

 

(4) หำกกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อควำมกำรจัดส่ง url เพ่ือยืนยันตัวตน ดังนี้ 
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(5) ด ำเนินกำรตรวจสอบอีเมล์ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมำชิก ขั้นตอนนี้อำจใช้เวลำตั้งแต่ 

5 นำท ีจนถึง 10 ชั่วโมง ดังนั้นหำกไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ ผู้ประกอบอำจต้องตรวจสอบอีเมล์ในกล่องจดหมำยขยะด้วย 

อีเมล์ที่ได้รับจะใช้หัวข้อ “[e-Gov Thailand] อีเมล์ยืนยันตัวตน (E-Mail Verification)” 

ทั้งนี้หำกไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6000 โดยแจ้งว่ำ

มีปัญหำในกำรขอ Open ID 

 

(6) กดไปที่ลิงค ์เพ่ือยืนยันตัวตน หรือ คัดลอกลิงค์น ำไปวำงไว้ที่เบรำว์เซอร์ 
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(7) หำกไม่มีข้อผิดพลำด ระบบจะแสดงข้อควำมยืนยันกำรเป็นเจ้ำของอีเมล์ และให้กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
โดยระบบจะให้ลงชื่อเข้ำใช้งำนตำมที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลไว้ และเมื่อเข้ำสู่ระบบได้จะปรำกฏหน้ำจอกำรยืนยันตัวตนให้
ทันท ี(หำกประสงค์เข้ำสู่ระบบภำยหลัง โปรดข้ำมไปยังหัวข้อ “กำรเข้ำแก้ไขข้อมูลส่วนตัว”) 
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(8) เลือกเมน ู“ยืนยันเลข 13 หลัก” 

 
  

(9) ให้ใส่เลขประจ ำตัวประชำชนเป็นตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นและไม่ต้องใส่เครื่องหมำย “-” 
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(10)  ระบบจะให้กรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน เป็น ชื่อ-สกุลของผู้สมัครและบิดำ-มำรดำ ของผู้สมัคร จำกนั้น

ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
(11) หำกระบบไม่มีข้อผิดพลำด ระบบจะแสดงกำรยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 

 
(12) เสร็จสิ้นกระบวนกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน  
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1.1.2 การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

กรณีต้องกำรปรับปรุงข้อมูล เช่น เปลี่ยนแปลง e mail เพ่ิมเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำน หรือ ยืนยันเลข 13 หลัก(กรณีท่ีไม่ได้ยืนยันในขั้นตอนแรก) ให้เข้ำสู่ระบบ ดังนี้ 

(1) ไปที ่เว็บไซต์ http://openid.egov.go.th/Home.aspx คลิกท่ี เมนู “ลงช่ือเข้าใช้”  กรอกข้อมูลบัญชี
ผู้ใช้และรหัสผ่ำน คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
 

(2) หลังลงชื่อเข้าใช้งาน ระบบจะน ากลับมาหน้าเริ่มต้น ให้ กดปุ่ม Icon “ผู้ใช”้  เพ่ือเข้าสู่หน้า “ข้อมูล
ผู้ใช้” 
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(3) ระบบจะปรำกฏหน้ำข้อมูลผู้ใช้ กดเลือกเมนูที่ต้องกำรด ำเนินกำร/แก้ไขข้อมูล 
(3.1) กรณีต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำน เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
(3.2) กรณีต้องกำร เพ่ิมเติม/แก้ไขข้อมูลที่ใช้ติดต่อสื่อสำร เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล” 
(3.3) กรณยีังไม่ได้ยืนยันตัวบุคล (ยืนยันเลข 13 หลัก) เลือกเมนู “ยืนยันเลข 13 หลัก” แล้วด ำเนินกำร

ตำมหัวข้อกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนตั้งแต่ ข้อ 1.1.1 (8) จนเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ : 1. ควรกรอก ข้อมูลติดต่อสื่อสาร ให้ครบถ้วน ได้แก่ e mail โทรศัพท์ และ

โทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่มีข้อมูลสำมำรถติดต่อขอค ำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

               2. ท่ำนจะต้องรักษำชื่อบัญชีผู้ใช้งำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ไว้เป็น

ควำมลับ หำกปรำกฏว่ำมีผู้อ่ืนสำมำรถใช้งำนผ่ำนบัญชีของท่ำนได ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำจะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น และถือเป็นควำมรับผิดชอบของท่ำนหำกเปน็เหตุ

ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสียหำย 

 

 

 

(3.1) 

(3.3) (3.2) 
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1.2. การยื่นหนังสือมอบอ านาจเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
เพ่ือเป็นกำรยืนยันว่ำผู้ใช้งำนเป็นผู้มีอ ำนำจตำมใบอนุญำตจริงไม่หรือได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินแทนได้มำกน้อย

เพียงใด ผู้ประสงค์เข้ำใช้งำนต้องยื่นเอกสำรเพ่ือขอเข้ำใช้ระบบกับทำงเจ้ำหน้ำที่ โดยผู้เข้ำใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้ระบบได้
ตำมสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้  แบ่งกำรขอเข้ำใช้ระบบเป็น 2 กรณ ีคือ  

1.2.1 กรณผีู้ด ำเนินกิจกำรหรือผู้รับอนุญำต(เจ้ำของ) ขอใช้งำนระบบด้วยตนเอง 

1.2.2 กรณผีู้รับมอบอ ำนำจขอใช้งำนระบบ  
สำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ที่ http://food.fda.moph.go.th/ESub/pages/register.php 

ช่องทางการยื่นหนังสือมอบอ านาจและเอกสารประกอบ 

สำมำรถติดต่อยื่นเอกสำรเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำร ได้ 2 ช่องบริกำร ดังนี้ 

กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ท่ี กรุงเทพมหานคร 
o เปิดสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำร ที่ห้อง 325 ชั้น 3 อำคำร 5 ตึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู ่ณ ต่างจังหวัด 
o เปิดสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำรได้ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้นๆ 

ทั้งนี้โปรดสอบทำนควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน กำรรับรองส ำเนำ กำรเลือกและลงรำยกำรต่ำงๆ ก่อนยื่น
เอกสำร และข้อควำมต้องครบถ้วนตำมเนื้อหำของตัวอย่ำงเอกสำร หำกพบข้อบกพร่องอำจไม่ได้รับควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินกำร 
 
 
  

หมายเหตุ : หำกมอบอ ำนำจเรียบร้อยแล้ว มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอ ำนำจลำออกหรือย้ำยงำน ผู้รับ
อนุญำต/ผู้ด ำเนินกำร ต้องแจ้งมำยังเจ้ำหน้ำทีเ่พ่ือขอยกเลิกสิทธิกำรใช้งำนของผู้รับมอบอ ำนำจท่ำนนั้นทันที 
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1.3 เข้าสู่ระบบอาหาร 

เมื่อม ีOpen ID และสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำรแล้ว สำมำรถเข้ำระบบอำหำรทำงเว็บไซด์ 
http://privus.fda.moph.go.th ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (SKYNET) 
 
ล ำดับกำรเข้ำใช้งำน 

(1) เลือกส่วนบริกำร “ผู้ประกอบกำร” เลือกได้จำกเมนูด้ำนขวำบน หรือเมนูด้ำนล่ำงของเว็บไซด์ 

  

http://privus.fda.moph.go.th/
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(2) จำกนั้นระบบจะให้ระบุ บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่ำน โดยกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่ำนที่ได้จำกกำรสมัคร
กำรใช้งำนระบบ Open ID จำกนั้น Click “เข้ำสู่ระบบ” 

 
 

(3) ระบบจะแสดงรำยชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ท่ำนมีสิทธิ์ด ำเนินกำร จำกนั้นกดเลือก รำยชื่อที่ต้องกำร
ด ำเนินกำร ดังภำพ 
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(4) ระบบจะแสดงเมนูกำรใช้งำน โดยท่ำนสำมำรถใช้งำนได้เฉพำะเมนูที่มีสิทธิ์เข้ำใช้งำนเท่ำนั้น เลือก “ระบบ
อำหำร” 

 
 

(5) เลือกระบบงำนย่อยที่ต้องกำรด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดในการใช้งานแต่ละระบบงานย่อย สามารถศึกษาได้จาก ส่วนที่ 2 การใช้งานระบบอาหาร  
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2. การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งาน TeDA Forms 

2.1  ข้อก าหนดคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 

เพ่ือให้กำรแสดงผลของค ำขอสมบูรณ์ควรมีสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ดังนี้ 

(1). เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติกำร (Hardware And OS )  

• 1.5GHz or faster processor  

• 2 GB of RAM  

• 450MB of available hard - disk space  

• 1024x768 screen resolution  

• OS WINDOW 7 ขึ้นไป Internet Speed ควำมเร็วของ อินเตอร์เน็ต 2 MB ขึ้นไป 

(2)  ข้อก ำหนดโปรแกรมท่ีใช้งำนระบบ  

จะต้องมีกำรติดตั้งโปรแกรมเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้สะดวก ดังนี้  

(2.1) โปรแกรม Browser Mozilla Firefox [EXE, 41.5 MB]  

(หมำยเหตุ : สำมำรถใช้ Browser อ่ืนได้ เช่น chrome หรือ explore เป็นต้น แต่กำรแสดงผลจะไม่

สมบูรณ์ แนะน ำให้ใช้ Mozilla Firefox version 49.0)  

(2.2) โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC [EXE, 146 MB] 

(หมำยเหตุ : แนะน ำให้ uninstall โปรแกรมอ่ำนไฟล์ pdf ที่ใช้อยู่เดิม ก่อนกำรติดตั้ง  

Adobe Acrobat DC) 

(2.3) ติดตั้งฟอนต์ Font Pack [MSI, 52.8 MB]  หรือ Font TH-Sarabun [ZIP, 613 KB] 

(หมำยเหตุ : .ติดตั้ง Adobe Reader ก่อนติดตั้ง Font Pack) 

2.2  การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms 

2.2.1 วิธีการตั้งค่า Browser Mozilla Firefox 

กรณีท่ีไม่ได้ตั้งค่ำฯ โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC จะไม่สำมำรเปิดบน Browser Mozilla 

Firefox ได้ (ไม่มีผลต่อข้อมูล เพียงแค่กำรแสดงผลไม่สมบูรณ์ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล โดยกำร 

Download ไฟล์แล้วน ำมำเปิดกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้) 

 

  

http://privus.fda.moph.go.th/FILE/Firefox49.0.1.exe
http://privus.fda.moph.go.th/FILE/DC.exe
http://privus.fda.moph.go.th/FILE/Firefox49.0.1.exe
http://164.115.28.101/FDA_FOOD_CUSTOMER/FILE_DOWNLOAD/TH-Sarabun.zip
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กรณี ใช้ Browser ที่ไม่รองรับ หรือ ใช้ Browser Mozilla Firefox ที่ยังไม่ได้ตั้งค่ำ 

 
 

กรณี ใช้ Browser ที่รองรับ หรือ ใช้ Browser Mozilla Firefox ที่ปรับตั้งค่ำแล้ว 

 
  

สามารถ “กดปุ่ม” เพ่ือ Download ไฟล ์ 
เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader DC จากเคร่ืองได้ 

“Browser ไม่แสดงข้อมูลไฟล์ค าขอ” 

Browser แสดงข้อมูลไฟล์ค าขอ สามารถทวนสอบไฟล์ค าขอใน

หน้าจอนี้ โดยไม่ต้อง Download ไฟล์ลงมาเปิดอ่านจากเคร่ืองคอมฯ 



คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร : กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศส ำนักงำน 
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• วิธีกำรตั้งค่ำให้ Adobe Acrobat Reader DC เปิดบน Browser Mozilla Firefox ได ้

(1) ดับเบ้ิลคลิก > ที่โปรแกรม Mozilla Firefox 

 
(2) คลิก แถบเครื่องมือ  เพ่ือตั้งค่ำกำรแสดงผล > ตัวเลือก(Option) 

 
(3) คลิก  โปรแกรม (Application) > Portable Document Format (PDF) >  ใช้ Adobe 

Acrobat (ใน Firefox) / Use Adobe Acrobat (in Firefox) 

 
(4) หลังจำกตั้งค่ำเรียบร้อยแล้วให้ Restart Browser เพ่ือเตรียมกำรใช้งำน 
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• วิธีกำรตั้งค่ำ Browser Mozilla Firefox ส ำหรับดำวน์โหลดไฟล์ 

(1) ดับเบ้ิลคลิก > ที่โปรแกรม Mozilla Firefox 

 
(2) คลิก แถบเครื่องมือ  เพ่ือตั้งค่ำกำรแสดงผล > ตัวเลือก(Option) 

 
(3) คลิก  ทั่วไป (General) > ดำวน์โหลด (Downloads) > เลือก ถำมฉันเสมอว่ำจะบันทึกไฟล์ที่ไหน 

(Always ask you where to save files) 

 
(4) หลังจำกตั้งค่ำเรียบร้อยแล้วให้ Restart Browser เพ่ือเตรียมกำรใช้งำน 
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• การตรวจสอบ Version Mozilla Firefox 

(1) ดับเบ้ิลคลิก > ที่โปรแกรม Mozilla Firefox 

 
(2) คลิก แถบเครื่องมือ  เพ่ือตั้งค่ำกำรแสดงผล > เลือก     Open Help Menu 

 
 

(3) คลิก เกี่ยวกับ Firefox (About Firefox) > ตรวจสอบ Version 

  
 

? 
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(4) ตรวจสอบ version ที่ใช้งำน version ที่รองรับจะต้องไม่เกิน 50.0 (กรณีเป็น version สูงกว่ำ 50.0 ให้ 
uninstall โปรแกรมออก) 
 Download โปรแกรม Browser Mozilla Firefox [EXE, 41.5 MB] 

 

• วิธีการตั้งค่าปิด Update Browser Mozilla Firefox 

(1) ดับเบ้ิลคลิก > ที่โปรแกรม Mozilla Firefox 

 
(2) คลิก แถบเครื่องมือ  เพ่ือตั้งค่ำกำรแสดงผล > คลิก  ตัวเลือก(Option)  

 
(3)  คลิก  ขั้นสูง (Advanced) > ปรับรุ่น (Update) > ไม่ต้องตรวจสอบกำรปรับปรุงรุ่น (Never check for 

updates 

 
  

http://privus.fda.moph.go.th/FILE/Firefox49.0.1.exe
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• วิธีการป้องกันการจ า/ลบรหัสผ่านที่เคยบันทึกไว้ในโปรแกรม Firefox 

โปรแกรมเว็บเบรำว์เซอร์โดยทั่วไป เช่น Internet Explorer ,Google Chrome หรือ Mozilla Firefox จะมี

ระบบช่วยจ ำ User name, Password ใช้ส ำหรับ login กำรเข้ำพวกเว็บต่ำงๆที่ใช้อยู่ประจ ำ (หรือบำงครั้ง จะไม่ประจ ำก็

ตำม) ช่วยให้ผู้ใช้งำนไม่ต้องกรอก User name, Password ซ้ ำ แต่กรณีที่เครื่องเกิดกำรเปลี่ยนผู้ใช้ ถ้ำไม่ลบข้อมูลเหล่ำนี้

ออกจะท ำให้ผู้ อ่ืนทรำบ User Name และ Password ที่ค้ำงในหน่วยควำมจ ำ กำรป้องกันไม่ให้โปรแกรม Firefox จ ำ

รหัสผ่ำน หรือลบรหัสผ่ำนที่เคยบันทึกไว้สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

วิธีการป้องกันการจ ารหัสผ่าน 

- คลิกปุม่เมนู  (มุมขวำบน) เลือก Option เลือก Security  คลิก  Remember logins for 

sites (จ ำรหัสผ่ำนของเว็บไซต์) ออก
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วิธีการลบรหัสผ่านที่ที่เคยบันทึกไว้ในโปรแกรม Firefox 

 - คลิกปุ่มเมน ู  (มุมขวำบน) เลือก Option เลือก Security  คลิก Saved Logins 

 
 

- กรณีต้องกำร ลบทั้งหมด คลิกเลือก Remove all หำกต้องกำร เลือกลบ เป็นบำงตัวให้คลิกท่ีละเว็บแล้วเลือก 

Remove 
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ส่วนที่ 2 วธิีการใช้งานระบบอาหาร 
1. การยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission) 

1.1 ยื่นค าขอผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

อำหำรแต่ละประเภท มีแบบฟอร์มกำรยื่นค ำขอที่แตกต่ำงกัน สำมำรถศึกษำวิธีกำรกรอกข้อมูลและยื่นค ำขอ

ผลิตภัณฑ์อำหำรแต่ละประเภท จ ำแนกตำมคู่มือดังนี้ 

1) คู่มือการยื่นค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.7/สบ.8) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคมุเฉพาะ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  รอยัลเยลลี่ 
และผลิตภัณฑ์รอยัลเลยลี่  นมโค  นมปรุงแต่ง  นมเปรี้ยว  ผลิตภัณฑ์ของนม  ไอศกรีม  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถปุระสงค์พิเศษ 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/sorbor7-8.pdf 

 

o 2) คู่มือยื่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
3) คู่มือยื่นผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นมโค,นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,

ผลิตภณัฑ์ของนม,ไอศกรีม,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

 

1.2 ยื่นค าขอโฆษณาอาหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำมำรถศึกษำขั้นตอนและวิธีกำรยื่นค ำขออนุญำตโฆษณำด้ำนอำหำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทีh่ttp://www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/SitePages/E-ADS_Home.aspx 

1.3 ยื่นขอหนังสือรับรองการอนุญาต (Certificate) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

o คู่มือการขอหนังสือรับรองการอนุญาต (Certificate) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

 

 

2. การค้นหาและเพิ่มรายการส่วนประกอบของอาหาร (ใช้ในกรณีการยื่นสูตรส่วนประกอบอาหาร) 

กรณีผลิตภัณฑ์อำหำรที่ต้องแสดงสูตรส่วนประกอบของอำหำรในกำรยื่นค ำขอผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องค้นหำรำยกำรส่วนประกอบของอำหำรจำกระบบและน ำรหัส (fda code) 
ที่ได้กรอกลงไฟล์ค ำขอ หำกค้นหำแล้วไม่พบรำยชื่อส่วนประกอบของอำหำร ให้ด ำเนินกำรเพิ่ม
รำยกำรส่วนประกอบฯ ให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ สำมำรถเพ่ิมโดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
o คู่มือการค้นหาและเพ่ิมรายการส่วนประกอบของอาหาร (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/sorbor7-8.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/SitePages/E-ADS_Home.aspx
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3. การออกใบสั่งช าระและรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

o คู่มือการออกใบสั่งช าระและรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ :  
กรณียื่นค ำขอผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Submission) 

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

 

 

 

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

