
  
 
 

เอกสารคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
(User Manual) 

ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 
 

การยื่นขออนุญาต (สบ.5) และแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (สบ.6) 

ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารประเภท :  
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
กองอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข   

  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่  
https://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/dsoneday.pdf  

แก้ไขครั้งท่ี 0 : 24 เมษายน 2565 

https://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/dsoneday.pdf


ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 

 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียดโดยสรุป 

0 24 เมษายน 2565  จัดท าคู่มือครั้งแรก 
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  ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที ่

ยืนยันตัวบุคคล 
(Open ID) 

ยื่นเอกสารขอสิทธิ์
การเข้าใช้ระบบ  

พิจารณา 
สิทธิ์ ผปก. 

 

เปิดสิทธิ์ให้ ผปก. 

Login เข้าระบบ 

เลือกข้อมูล 
- เลือกระบบอาหาร 
- เลือกผู้รับอนุญาต 
- เลือกใบอนุญาต 
- เลือกยื่นขอผลิตภัณฑ์ 
- เลือกประเภทอาหาร -> ชนิด -> กรรมวิธ ี

 

Download & Upload ค าขอ 
- กรอกข้อมูลค าขอ 
- Download ค าขอ / ระบบจะแสดงชือ่ที่จะ

ได้รับอนุญาต 
- Upload ไฟล์ค าขอ 

พิมพ์ใบสั่งช าระ / ช าระเงินค่าค าขอ 

รับใบจดทะเบียนอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกส์  

 
ระบบตรวจ 
สอบค าขอ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วัน 
* หมายเหตุ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวทาง ส าหรับผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ที่ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จใน  1 วัน เป็นไปตาม

แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 
 

+ 

รายละเอียดไม่ครบถ้วน 
/ ไม่ถูกต้อง 

กรณีน าเข้า - สร้าง Ref cer 
โดยน าเข้าข้อมูลใบ cer เข้าระบบ
ก่อนดาวนโ์หลดไฟล์ค าขอ 

รายละเอียดครบถ้วน/ถูกต้อง 
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1. การเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 

  การยื่นขออนุญาตใบจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) และ การแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (แบบ สบ.6) ผ่าน
ระบบ e-submission ผลิตภณัฑ์อาหาร 

ก่อนการเข้าใช้งานระบบ e - submission ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ประกอบการ ต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) ยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID : ที่เว็บไซต์สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : สรอ. 

https://accounts.egov.go.th/Citizen  เพ่ือให้ได้ Username Password กรณีที่ ผู้ประกอบการ เคยยืนยันตัวบุคคลใน
ระบบ Open ID กับสานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนข้อ (1) นี้ได้ 

(2) ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e – submission ผลิตภัณฑ์อาหาร : สามารถติดต่อยื่น
เอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ 2 ช่องบริการ ดังนี้ 

 กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ท่ี กรุงเทพมหานคร 
- ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก  

ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : 
ติดต่อสายด่วนโทร 02-5907606-7 หรือ 02-8215509 บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ 
email : ossc@fda.moph.go.th 

 กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ ณ ต่างจังหวัด 
- ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ  
เม่ือยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน

ระบบe – Submission ผลิตภัณฑ์อาหารเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบ e – Submission                 
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 

หมายเหตุ : หากมอบอ านาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอ านาจลาออกหรือย้ายงาน ผู้รับอนุญาต 
/ ผู้ด าเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของผู้รับมอบอ านาจท่านนั้นทันที 

 (3) ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งาน TeDA Forms : ติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นตามล าดับดังนี้ - 
Acrobat Reader 10.0 ขึ้นไป หรือAcrobat Reader - Font Pack DC (เพ่ือป้องกันเรื่อง Adobe reader acrobat ไม่รู้จัก
ภาษาไทย)  Font “TH Sarabun PSK” 

  
หมายเหตุ :สามารถศึกษา “การสร้างและแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ Open ID” และ “การตั้งค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms” ได้ที่ คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ: การเตรียมความ
พร้อมการใช้งานระบบ e-submission (อาหาร)  

  

https://accounts.egov.go.th/Citizen
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Main_User_manual.pdf
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Main_User_manual.pdf
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2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถยื่นค าขออนุญาตจดทะเบียนอาหาร  
ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วัน ผ่านระบบ Auto e-submission ได้ 

 
 1. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบตามชนิด และปริมาณเป็นตามบัญชีที่ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดไว้แล้วเท่านั้น และกรณีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องใช้ตามชนิด ปริมาณ และเงื่อนไข 
ดังนี้ 

  1.1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าแนะน าการใช้ส่วนประกอบส าคัญใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

  1.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ 

  1.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน 
  1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
 ส่วนประกอบทั่วไปของอาหารต้องเป็นส่วนประกอบที่มีความปลอดภัยและใช้ในอาหารตามปกติ เช่น น้ า 
น้ าตาล แป้งข้าวโพด เป็นต้น ทั้งนี้ ส่วนประกอบทั้งหมดต้องอยู่ในฐานข้อมูลรายการส่วนประกอบ ปริมาณ และเงื่อนไขการ
อนุญาตที่ส านักอาหารจัดท าไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการตรวจสอบรายการสูตรส่วนประกอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น 

 2. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปแบบ เม็ด หรือแคปซูลเท่านั้น เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิต           
ที่เหมาะสม มีความเสี่ยงต่ า และไม่มีความซับซ้อนคาบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืน 

3. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชื่ออาหารตามที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้เท่านั้น โดยจะก าหนดชื่อ 
อาหารให้ตามรายการสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ กรณีผู้ขออนุญาตประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมชื่ออาหาร ให้
ด าเนินการหลังจากได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว โดยการยื่นค าขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนไว้ เพ่ือแก้ไขชื่อ
อาหาร 
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3. ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตใบจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) 
ผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

1. เข้าเว็บไซด์ privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู้ประกอบการ” 

 
 

2. เข้าระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ท าการ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการ
สมัคร Open ID กับ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
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3. เลือกบริษัทที่ท่านต้องการยื่นค าขอ (กรณีที่ท่านได้รับมอบอ านาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข้ามขั้นตอนการ
เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” เพ่ือยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

 
 

6. เมื่อเลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” ระบบจะแสดง Pop Up ประกาศ เพ่ือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ รับทราบข้อตกลงการใช้
บริการยื่นค าขอด้านอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต (e-submission) หากท่านอ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลง
การให้บริการ กด “ต้องการยื่นค าขอ” 
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7. ระบบจะแสดง ใบอนุญาตทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ท่านสามารถเลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขอ โดยกด 
“เลือกข้อมูล” หลังใบอนุญาตที่ท่านต้องการ  

 
 

8. เลือกเมนู “ยื่นขออนุญาตตามประเภทอาหาร สบ.5” ระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือเข้าสู่ระบบ                       
e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร (ระบบใหม่) 
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9. เลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์  โดย ระบบจะแสดง ใบอนุญาตทั้งหมดของนิติบุคคล
นั้น ท่านสามารถเลือกใบอนุญาตที่ต้องการยื่นค าขอ โดยกด “เลือกข้อมูล” หลังใบอนุญาตที่ท่านต้องการ 

 
 

10.  ระบบจะแสดงประเภทอาหารตาม สลักหลังใบอนุญาตสถานที่ที่ท่านเลือก จากนั้น กดเลือก  “ประเภท
อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ” ระบบจะแสดงชนิดอาหาร และ กรรมวิธีผลิต ภายใต้
ประเภทอาหารนั้น   ให้ท่านเลือก  “ชนิดอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วัน” จากนั้นเลือก  กรรมวิธีผลิตที่
ต้องการยื่นค าขอ โดยกดท่ี “กรรมวิธีผลิต” 

 

  

ประเภทอาหาร 

กรรมวิธ ี

ชนิดอาหาร 

1 

2 

3 
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11. ตรวจสอบประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต แล้วจึงเลือก  “ประเภทแบบค าขอ”        
 ผลิตภายในประเทศ” จากนั้นกด  “Download” ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ที่ใช้ส าหรับการกรอกรายละเอียด             
ค าขอผ่านหน้า web application 
 

 
 
 

การกรอกข้อมูลผ่าน web application (แบบ สบ.5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วัน ผลิตภายในประเทศ) 
 

 
  

ตรวจสอบข้อมูล 

2 1 
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รายละเอียดที่ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลผ่านหน้า web application ได้แก่ 

หัวข้อที่ 1 ประเภทอาหารและลักษณะอาหาร (กดเลือกที่หัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
1. ตรวจสอบข้อมูลประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ กรรมวิธีให้ตรงกับค าขอที่ต้องการยื่น ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต โดยกด ลูกศร ด้านขวามือ (รายละเอียดประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และ 
กรรมวิธีที่แสดงครั้งแรกเกิดจากท่ีท่านเลือกรายละเอียดในขั้นตอนก่อนหน้า) 

2. เลือก ลักษณะอาหาร ให้สอดคล้องตามผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาต 
 

 
 
หัวข้อที่ 2 วิธีการรับประทาน (กดเลือกที่หัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 เลือก วิธีการรับประทาน และ เลือกข้อมูลเพ่ิมเติม “ต้องเคี้ยวก่อนกลืน” หรือ” ไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน” (เลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง) 

 
  

กด Drop Down แก้ไขข้อมูล 

 

เลือกลักษณะอาหาร 

ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกบัค าขอทีต่้องการยื่น 

เลือก วิธีการรับประทาน 
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หัวข้อที่ 3 ขนาดรับประทานต่อวัน (กดเลือกที่หัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 ระบ ุ ขนาดรับประทานต่อวัน เป็นตัวเลขเท่านั้น จากนั้น กด “เลือก”   ลักษณะผลิตภัณฑ์ และระบุ            
 น้ าหนักสุทธิต่อหน่วย เป็นตัวเลขเท่านั้น 

 
  
 หมายเหตุ : กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วัน สามารถเลือกลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะ เม็ด หรือ แคปซูล เท่านั้น 
  

 

เลือก ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
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หัวข้อที่ 4 ส่วนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ (กดเลือกที่หัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 การกรอกข้อมูลสูตรส่วนประกอบจะแบ่งอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ส่วนประกอบส าคัญ 
 ส่วนที่ 2 : ส่วนประกอบส าคัญกรณีเป็นสารสกัด 
 ส่วนที่ 3 : ส่วนประกอบไม่ส าคัญ 
 ส่วนที่ 4 : วัตถุเจือปนอาหาร 

 

 

 

ส่วนที่  

ส่วนที่  

ส่วนที่  
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 วิธีการกรอกรายช่ือส่วนประกอบในส่วนที่   และ  

 1. ค้นหารายชื่อส่วนประกอบจากช่องทาง “ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร” จากนั้นน าเลข FDA number  
ที่ค้นหาได้มากรอกข้อมูลลงในช่อง “ค้นหาสูตร” จากนั้นกด “เพ่ิมสาร” หรือ 

 2. พิมพ์รายชื่อส่วนประกอบที่ต้องการยื่นขอ หรือเลข FDA Number ในช่อง “ค้นหาสูตร” ระบบจะกรองข้อมูลสาร
มาแสดง ให้ท่านกดเลือกส่วนประกอบที่ต้องการใช้ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” กรณีสารที่ท่านเลือกเป็นสารอาหาร (NU) , 
สารส าคัญ (AI) , วัตถุเจือปนอาหาร (FA), วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร (FL) ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อส่วนประกอบในตาราง
แสดงข้อมูลด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกด “เพ่ิมสาร” 

 
 

- กรณีที่ท่านเลือกสารที่มีเงื่อนไขการใช้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านเลือกวัตถุประสงค์
ของสารที่ใช้ (ให้กดเลือกตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ) จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อส่วนประกอบในตารางแสดง
ข้อมูลด้านล่างให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเลือกวัตถุประสงค์ของสารที่ต้องการใช้ 

พิมพเ์ลข FDA Number หรือ พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา (1) 
กดเลือก ส่วนประกอบ (2) 

 

 (3) 

ส่วนที ่ 
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 - กรณีสารที่ท่านเลือกเป็นประเภท ผงพืชหรือผงสัตว์ (AP) และส่วนประกอบทั่วไป (ING) ระบบจะแสดง pop 
up ให้ท่านเลือกวัตถุประสงค์การใช้สารดังกล่าว ประสงค์ใช้เพ่ือเป็น “ส่วนประกอบส าคัญ” หรือ “ส่วนประกอบไม่ส าคัญ” 
(ให้กดเลือกตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ) จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อส่วนประกอบในตารางแสดงข้อมูลด้านล่างให้
โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเลือกวัตถุประสงค์ของสารที่ต้องการใช้ 

 
 
- ให้ท่านระบุปริมาณที่ต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ (กรณีเลือกลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น “เม็ด หรือแคปซูล” จะให้

กรอกปริมาณที่ต้องการใช้ในหน่วย มิลลิกรัม  

  
กรอกปริมาณสตูร  
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- กรณีท่ีสารเป็น วัตถุเจือปนอาหาร ให้ระบุหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ิม 
 

 
 
กรณีใช้ส่วนประกอบท่ีมีเลขสารบบบอาหาร 

- พิมพ์เลขสารบบอาหารของส่วนประกอบที่ต้องการใช้ และกดปุ่ม “เพ่ิมสาร” 

 
- กรณีเลขสารบบอาหารที่ท่านประสงค์ใช้ได้ไม่ใช่ประเภทวัตถุเจือปนอาหารให้ท่านเลือกวัตถุประสงค์การใช้สาร

ดังกล่าว ประสงค์ใช้เป็น ส่วนประกอบส าคัญ หรือ ส่วนประกอบไม่ส าคัญ ซึ่งระบบจะแสดง pop up ให้ท่านเลือก (ให้กด
เลือกตามวัตถุประสงค์ท่ีท่านต้องการ) ระบบจะแสดงข้อมูลในตารางให้โดยอัตโนมัติหลังจากท่านกดเลือกวัตถุประสงค์การใช้ 
 หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดให้ท่านอ้างอิงเลขสารบบอาหารของสารได้เฉพาะกรณีส่วนประกอบเป็น
ส่วนประกอบไม่ส าคัญ กรณีท่านประสงค์ใช้สารดังกล่าวเป็นส่วนประกอบส าคัญกรุณาค้นหาจากการพิมพ์รายชื่อสาร หรือ
ค้นหาเลข FDA number เท่านั้น 

กรอกปริมาณ
สูตร  

เลือก หน้าที่วัตถุเจือปนอาหาร 

พิมพ์เลขสารบบอาหาร (1) 

  (2) 
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 - ให้ท่านระบุปริมาณท่ีต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ (กรณีเลือกลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น “เม็ด หรือแคปซูล” จะ
ให้กรอกปริมาณท่ีต้องการใช้ในหน่วย มิลลิกรัม  

 - กรณีท่ีเลขสารบบอาหารที่ใช้เป็นประเภทวัตถุเจือปนอาหาร หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารจะถูกก าหนดเป็น 
อ้างอิง เลข อย. 

 
  

กรอกปริมาณสตูร  

กรอกปริมาณสตูร  

xxxxxxxxxxxx
x 

xxxxxxxxxxxx
x 
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วิธีการกรอกสารในส่วนที่  : สารสกัดที่สามารถค้นหา FDA Number ได้จาก หน้า ตรวจสอบรายชื่อสารสกัด 
- พิมพ์เลข FDA Number ของสารสกัดที่ต้องการใช้ และกดปุ่ม “เพ่ิมสารสกัด”  
- ระบบจะแสดงข้อมูลสารสกัดในตารางด้านล่างอัตโนมัติ ให้ระบุปริมาณท่ีต้องการใช้ในสูตรส่วนประกอบ 

อัตราส่วนการสกัดต่อ 1 ปริมาณสารส าคัญท่ีได้ และเลือกหน่วยของสารส าคัญ 
 

 
 
 
  

พิมพเ์ลข FDA Number ขอสารสกัด (1) 

  (2) 

กรอกปริมาณสตูร  

  
กรอกอัตราส่วนการสกัด 

หมายเหตุ : กรณีค้นหาส่วนประกอบไม่พบหรือระบบแสดงข้อความ No matches found สามารถ
ศึกษารายละเอียดการ “ค้นหาสูตรส่วนประกอบอาหาร และการยื่นขอเพิ่มสาร” ได้ที่ คู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ: คู่มือการค้นหาสารและการเพ่ิมสารส าหรับการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

 
กรอกปริมาณ 

 
เลือก 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf
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หัวข้อที่ 5 อายุการเก็บรักษา (กดเลือกที่หัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
- กรอกอายุการเก็บรักษาเป็นตัวเลขเท่านั้น (หน่วยเป็นวัน) 

 
 
หัวข้อที่ 6 รหัสของหมวดอาหาร (กดเลือกที่หัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 - เลือกรหัสของหมวดอาหารให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์โดยกดลูกศร ด้านขวามือ 

 
 
หัวข้อที่ 7 ดาวน์โหลดแบบค าขอ (กดเลือกที่หัวข้อเพื่อให้ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูล) 
 เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Download เพ่ือบันทึกข้อมูลที่กรอกจาก web 
application เป็นไฟล์ค าขอส าหรับใช้ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ระบบจะแสดงชื่ออาหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษลง
ในไฟล์ค าขอโดยอัตโนมัติ (ตามเงื่อนไขด้านต้น) โดยไฟล์ค าขอที่ได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบ PDF ที่มีข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ตามท่ีท่านกรอก 

 
 ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลก่อนการอัพโหลดค าขอ ดังนี้ 
 - ตรวจสอบข้อมูลใน PDF ครบถ้วนตามที่กรอกข้อมูลหน้า web application หรือไม่ 
 - ตรวจสอบชื่ออาหารภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ท่านจะได้รับอนุญาต 
 

สิ้นสุดการกรอกข้อมูลผ่าน web application  

กดเลือก รหัสของหมวดอาหาร  
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12. เมื่อท่านกรอกข้อมูลค าขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับเข้าระบบ e-submission อาหาร เพ่ืออัพโหลด 
PDF ค าขอ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี หรือตามที่ระบบก าหนดให้แนบ) โดยเข้าใช้งานตามขั้นตอนที่ท่านได้เข้ามา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากนั้น กด “Upload” 

 

 
 

 หมายเหตุ : เลขใบอนุญาต, ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธี จะต้องตรงกับข้อมูลในใบค าขอสบ.5 ที่
ท่านต้องการยื่น 
 

13. ในหน้าอัพโหลดค าขอ กด “เลือกไฟล์ (Choose file)” เพ่ือท าการแนบไฟล์ค าขอสบ.5 ที่ท่านกรอก
รายละเอียดเรียบร้อยไว้แล้ว (โดยไฟล์ค าขอสบ.5 จะต้องเป็น pdf. ค าขอที่กรอกข้อมูลผ่านหน้า web application และ 
ดาวน์โหลดออกจากระบบเท่านั้น) จาดนั้นกด “Upload”   ระบบจะแสดง Pop-up หากไฟล์ค าขอที่ใช้ยื่นถูกต้อง กด 
“ใช่,ฉันต้องการอัพโหลด” 

 

 

ตรวจสอบข้อมูล 

แนบไฟล์ค าขอ 1 

2 
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14. ระบบจะตรวจสอบรายละเอียดใน pdf ค าขอเบื้องต้น และมีการแจ้งเตือนจากระบบ ในกรณีที่ข้อมูลค าขอ             
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ท่านต้องท าการแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ระบบแจ้งเตือน โดยท่านสามารถน าไฟล์            
pdf ค าขอมาแก้ไขข้อมูลใหม ่โดยกดเลือก “แก้ไขPDF” 

 
 

กด “เลือกไฟล์ (Choose file)” และเลือกไฟล์ค าขอที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล จากนั้นกด “Upload” 

  

แนบไฟล์ค าขอที่ต้องการแก้ไข 1 

2 
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ระบบจะท าการ เปิดหน้า application และดึงข้อมูลค าขอในไฟล์ PDF มาให้ท่านแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ให้ท่านกด “DOWNLOAD” เพ่ือน าไฟล์ค าขอมาอัพโหลดหน้าระบบใหม่อีกครั้ง 

 
 

15. หากสามารถอัพโหลดค าขอได้ ระบบจะแสดง pop up อัพโหลดส าเร็จ กด “OK” เพ่ือกลับสู่หน้ายื่นค าขอ 
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16. เมื่อกลับมาสู่หน้ายื่นค าขอ จะปรากฏรายการค าขอที่ท่านได้ท าการอัพโหลดไว้ สถานะของค าขอจะขึ้นว่า 
“รอช าระเงิน” ให้ท่านกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องการจะยื่นอีกครั้ง หาก
ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ท่าน สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน าไปช าระเงินตามช่องทางที่ระบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่านช าระเงินแล้วจะ   
ถือว่าเป็นการยืนยันเพื่อยื่นค าขอ หรือหากตรวจสอบพบว่าค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องท่านสามารถกด “ยกเลิกค า
ขอ” ก่อนการช าระเงินและท าการยื่นค าขอที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง 

 

 
 
 17. สถานะจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” แสดงว่าการยื่นค าขอของท่านครบถ้วนตามกระบวนการ ระบบจะออกเลข
สารบบและท่านสามารถปริ้นหลักฐานการอนุญาตได้จากเมนู “พิมพ์หลักฐานการอนุญาต”  
 

 
 

 
- สิ้นสุดขั้นตอนการยื่นค าขอสบ.5 -  

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “วิธีการสร้างใบสั่งช าระ” และ “ช่องทางการช าระเงิน” ได้ที่ คู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ: “การออกใบสั่งช าระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค าขอผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission)”  

  

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
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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4. ขั้นตอนการค้นหาสารสกัด ส าหรับยื่นค าขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วันท าการ 
 

ส าหรับการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วันท าการ ท่านสามารถใช้ FDA NUMBER ที่ได้จากการ 
ค้นหาสารสกัดทั่วไป หรือ จากการค้นหา FDA NUMBER ใหม่ จากช่องทางสารสกัดท่ีเป็นไปตามบัญชีรายชื่อพืชที่ให้ใช้ได้ใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งสารสกัดดังกล่าวต้องเป็นตามเงื่อนไขของการยื่นขอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วันท าการ 

วิธีการค้นหาสารสกัดจากช่องทางสารสกัดท่ีเป็นไปตามบัญชีรายชื่อพืชที่ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
1. เลือก “ค้นหาส่วนประกอบ/Premix”  
2. เลือก “สารสกัด”  

 
3. เลือก “สารสกัดที่เป็นไปตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”  
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4.  ระบบจะแสดงรายการสารกัด (ชื่อสารสกัด GENUS SPECIE PART_USE SOLVENT) โดยให้ท่านเลือกข้อมูลให้ 
ตรงกับรายละเอียดข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานที่ใช้จริง โดยกดปุ่ม “กดเพ่ือเลือกสารส าคัญ” หลักสารสกัดท่ีต้อการเลือก  

 
 

5. ระบบจะแสดง Active ingredient ที่อนุญาตให้ใช้ในสารสกัดท่ีท่านเลือก ให้กดเลือก Active ingredient ที่
ต้องการใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

  



คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ : ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร  “การยื่นค าขออนุญาต ค าขอใหม่ (แบบ สบ.5) 

และการแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (แบบ สบ.6) “กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี”่ 

แก้ไขคร้ังที่ : 0 (24 เมษายน 2565) 
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6. ท่านจะได้รับ FDA NUMER สามารถน า FDA NUMER ที่ได้ไปกรอกในขอต่อไป 

 
 
หมายเหตุ กรณีค้นหาข้อมูลสารสกัดท่ีเป็นไปตามบัญชีรายชื่อพืชที่ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่พบ   

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 



 


