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เอกสารคูมือการใชงานสำหรับผูประกอบการ 

(User Manual) 

ระบบ e-submission ผลิตภัณฑอาหาร 
 

การยื่นหนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิต 

เพื่อสงออกจำหนายนอกราชอาณาจักร 
สำหรับผลิตภัณฑอาหารทุกประเภทที่ไดรับเลขสารบบอาหารแลวตองการขอเพิ่ม

ชื่อหรือฉลากเพื่อการสงออกจำหนายนอกราชอาณาจักรเทานั้น 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

สำนักอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคูมือฉบับลาสุดไดที ่ 

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

แกไขครั้งท่ี 0 : 27 ตุลาคม 2562 
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ประวัติการแกไขปรับปรุง 
 

แกไขครั้งที่ วัน เดือน ป รายละเอียดการแกไข 

0  27 ตุลาคม 2562  จัดทำคูมือครั้งแรก 
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สารบัญ 

 หนา 

1. การเปดสิทธิ์เพ่ือขอเขาใชงานระบบ e-submission ผลิตภณัฑอาหาร 2 

2. ขั้นตอนการยื่นหนังสือชี้แจงการเพ่ิมฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อสงออกราชอาณาจักร 3 
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ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการยื่นหนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากอาหารท่ีผลิตเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร 

ผานระบบ Auto e-submission  

ผูประกอบการ 

ยืนยันตัวบุคคล 

(Open ID)  

ยื่นเอกสารขอสิทธ์ิ

การเขาใชระบบ  +  

Login เขาระบบ 

เลือกขอมูล 

- เลือกผรูับอนญุาต 

- เลือกระบบอาหาร 

- เลือกใบอนุญาต (ย่ืนไดเฉพาะใบอนุญาตผลิตเทานั้น) 

- เลือกเมนู ยื่นหนังสือชี้แจงฉลากสงออกฯ 

- เลือก เลขสารบบ ที่ตองการย่ืนคำขอ 

Download & Upload คำขอ 

- Download คำขอ 

- กรอกขอมูลในไฟลคำขอ 

- Upload ไฟลคำขอ + ไฟลฉลากอาหารสงออก* 

*เฉพาะ เลขสารบบกลุมอาหารควลคุมเฉพาะ (หลักฐาน

การอนุญาตแบบอ.18 และสบ.3/1) 

ยืนยันยื่นคำขอ 

รับ “หนังสือชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารฯ” 

แบบอิเล็กทรอนิกส 

ระบบ e-submission 

 ตรวจสอบความ

ครบถวน 

ครบถวน ไมครบถวน 
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การเปดสิทธิ์เพื่อขอเขาใชงานระบบ e-submission ผลิตภัณฑอาหาร 
 

กอนการเขาใชงานระบบ e - submission ผลิตภัณฑอาหาร ผูประกอบการ ตองดำเนินการดังนี้ 

(1) ยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID : ที่ เว็บไซตสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส : สรอ. 

http://openid.egov.go.th/ เพ่ือใหได Username Password กรณีที่ ผูประกอบการ เคยยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open 

ID กับสานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสแลว ใหขามข้ันตอนขอ (1) นี้ได 

(2) ย่ืนเอกสารขอเปดสิทธิเขาใชงานระบบ e – submission ผลิตภัณฑอาหาร : สามารถติดตอยื่น

เอกสารเพ่ือขอเปดสิทธิ์เขาใชระบบอาหารได 2 ชองบริการ ดังนี้ 

กรณีสถานที่ผลิต/นำเขา ตั้งอยูที่ กรุงเทพมหานคร 

- ยื่นขอเปดสิทธิ์เขาใชระบบอาหาร ที่หอง 325 ชั้น 3 อาคาร 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรณีสถานที่ผลิต/นำเขา ตั้งอยู ณ ตางจังหวัด 

- ยื่นขอเปดสิทธิ์เขาใชระบบอาหารไดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆตามหนังสือ ดวนท่ีสุดถึงนายแพท

เมื่อยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และขอเปดสิทธิเขาใชงานระบบ e – Submission 

ผลิตภัณฑอาหาร ทานจะสามารถเขาใชงานระบบ e – Submission ผลิตภัณฑอาหาร ได 

หมายเหตุ : หากมอบอำนาจเรียบรอยแลว มีการเปลี่ยนแปลง เชน ผรูับมอบอำนาจลาออกหรือยายงาน ผูรับ

อนุญาต/ ผูดำเนินการ ตองแจงมายังเจาหนาที่เพ่ือขอยกเลิกสิทธิการใชงานของผูรับมอบอำนาจทานนั้นทันที 

 (3) ตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการใชงาน TeDA Forms : ติดตั้งโปรแกรมที่จำเปนตามลำดับดังนี้ - 

โปรแกรมเว็บเบราเซอร Mozilla Firefox  Acrobat Reader 10.0 ขึ้นไป หรือAcrobat Reader - Font Pack DC (เพ่ือ

ปองกันเรื่อง Adobe reader acrobat ไมรูจักภาษาไทย)  Font “TH Sarabun PSK” 

 

 

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “การสรางและแกไขบัญชีผใูชงานผานระบบ Open ID” และ “การตั้งคา

เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการใชงาน TeDA Forms” ไดที่ คูมือสำหรับผูประกอบการ: การใชงานระบบ

สารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ระบบ e submission ดานอาหาร)  
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ขั้นตอนการยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อสงออก 

นอกราชอาณาจักรผานระบบ Auto e-submission 
 

1. เขาเว็บไซด privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผูประกอบการ” 

 
 

2. เขาระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ทำการ Login เขาสูระบบโดยใช Username และ Password ที่ไดจากการ

สมัคร Open ID กับสานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส (สรอ) 
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3. เลือกบริษัทที่ทานตองการยื่นคำขอ (กรณีท่ีทานไดรับมอบอำนาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะขามข้ันตอนการ

เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ย่ืนผลิตภัณฑ” เพื่อยื่นหนังสือการชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อสงออกจำหนายนอก

ราชอาณาจักร 
 

 
 

6. เมื่อเลือก “ย่ืนผลิตภัณฑ” ระบบจะแสดง Pop Up ประกาศ เพ่ือแจงใหผูยื่นคำขอ รับทราบขอตกลงการ

ใชบริการยื่นคำขอดานอาหารผานอินเตอรเน็ต (e-submission) และมีชองทางใหศึกษารายละเอียดการยื่นคำขออนุญาตดาน

อาหารผานระบบอินเตอรเน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หากทานไดอานและยินยอมใหผูกพันตามเงื่อนไขภายใต

ขอตกลงการใหบริการ กด “ตองการยื่นคำขอ” 
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7. ระบบจะแสดง ใบอนุญาตทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทานสามารถเลือกใบอนุญาตที่ตองการยื่นคำขอ โดย กด 

“เลือกขอมูล” หลังใบอนุญาตที่ทานตองการ (สำหรับการย่ืนหนังสือการชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารฯ จะสามารถยื่นได

เฉพาะใบอนุญาตผลิตอาหารเทานั้น)  
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8. เลือกเมน ู“ย่ืนหนังสือช้ีแจงฉลากสงออกฯ” 

 

 
 

9. เลือก “แกไขขอมูล” หลังเลขสารบบที่ตองการย่ืนหนังสือชี้แจงการสงออกฯ 
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10.   ตรวจสอบเลขสารบบและชื่อผลิตภัณฑที่ตองการยื่นคำขอ  กด “ดาวนโหลดคำขอ” โดยไฟลคำขอที่ได

จะเปน pdf. ไฟล  

 

*หากชื่อผลิตภัณฑ ไมตรงกับที่เคยไดรับอนุญาต กรุณาแจงขอมูลกอนการยื่นคำขอ ดังนี้ 

- กรณีทีเ่ปนเลขสารบบที่ย่ืนขออนุญาตกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) ใหทานติดตอเพ่ือปรับปรุง

ขอมูลไดที่ กลุมงานกำกับดูแลกอนออกสตูลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- กรณีที่ท่ีเปนเลขสารบบที่ย่ืนขออนุญาตกับทางสาธารณสุขจังหวัด ใหทานติดตอเพ่ือปรับปรุงขอมูลไดที่ สาธารณสุข

จังหวัดนั้นๆ  
 

รายละเอียดที่ทานตองกรอก ใน pdf.คำขอและเอกสารที่ตองเตรียม ไดแก 
 

1. กรอกชื่ออาหารภาษาตางประเทศท่ีตองการสงออกในหัวขอ 4.1 

2. เลือกประเทศที่ตองการเพ่ิมแบบฉลากของอาหารในหัวขอ 4.2 โดย เลือกจาก dropdown  

*หากตองมีประเทศที่ตองการเพ่ิมแบบฉลากอาหาร มากกวา 1 ประเทศ ใหกด “เพิ่ม” 
 

 

ตรวจสอบ 

ขอมูล * 
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3. กรณีที่ผลิตภัณฑของทานเปนอาหารกลมุควบคุมเฉพาะ (อ.18 และสบ.3/1) ไดแก วัตถุใหความหวาน

แทนน้ำตาลที่เปนอาหารควบคมุน้ำหนัก, วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุที่ใชรักษาคุณภาพของอาหาร, นมดัดแปลงสำหรับทารก

และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหาร

เสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารสำหรับผูที่ตองการควบคุมน้ำหนัก, อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  

กรุณาเตรียมเอกสาร ฉลากใหมที่จะสงออก ใหอยูในรูปแบบ pdf ไฟล  กรณีมีหลายรูปฉลากรวบรวม

รูปแบบฉลากท่ีตองการสงออกใหอยูภายใน pdf 1 ไฟล โดยระบุประเทศในเอกสารใหชัดเจน 

กรณีที่รูปฉลากเปนภาษาตางประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ กรุณา เตรียมเอกสารคำแปลรูปแบบ

ฉลากเพิ่มเติมอีก 1 ไฟล 
 

11. กลับเขาระบบ e-submission อาหาร เพื่ออัพโหลดคำขอ พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (ถามี หรือ ตามท่ี

ระบบกำหนดใหแนบ) โดย เขาใชงานตามที่ทานไดเขามาดาวนโหลดไฟลคำขอ  กด “อัพโหลดคำขอ” 
 

 
12. ในหนาอัพโหลดคำขอ กด “เลือกไฟล” หรือ “Browse”  เพ่ือทำการแนบไฟลคำขอ ที่ทานกรอก

รายละเอียดเรียบรอยไวแลว (โดยไฟลคำขอจะตองเปน pdf.คำขอที่ดาวนโหลดออกจากระบบเทานั้น) แลวกด “อัพโหลด”  

 

1 แนบไฟลคำขอ 

2 



คูมือสำหรับผูประกอบการ : ระบบ E-Submission ผลิตภัณฑอาหาร “การยื่นหนังสือชี้แจงการ

ขอเพ่ิมฉลากอาหารท่ีผลิตเพ่ือสงออกจำหนายนอกราชอาณาจักร” 

แกไขครั้งท่ี 0 : 27 ตุลาคม 2562  

หนา 10/13 
 

สำหรับอาหารกลุมควบคุมเฉพาะ (อ.18 และสบ.3/1)  

12.1 ระบบจะแสดงหนาใหแนบไฟลบังคับแนบ ไดแก ฉลากใหมที่จะสงออก  กด “เลือกไฟล” หรือ 

“Browse” และเลือกไฟล pdf ที่ตองการ > กด “บันทึกไฟล” จากนั้นกด “ยืนยันขอมูลเพื่อสงเจาหนาที่” 

 

 
 

12.2 ระบบจะแสดงหนาใหแนบบไฟลไมบังคับแนบ ไดแก  คำแปลภาษตางประเทศยกเวนขอความเปน

ภาษาอังกฤษ กด “เลือกไฟล” หรือ “Browse” และเลือกไฟล pdf ที่ตองการ > กด “บันทึกไฟล” จากนั้นกด “ยืนยัน

ขอมูลเพื่อสงเจาหนาที่” (กรณทีี่ฉลากของทานเปนภาษาอังกฤษสามารถขามขามข้ันตอนนี้ได โดยกด “ยืนยันขอมูลเพื่อสง

เจาหนาที่”) 

 

1 

2 3 



คูมือสำหรับผูประกอบการ : ระบบ E-Submission ผลิตภัณฑอาหาร “การยื่นหนังสือชี้แจงการ

ขอเพ่ิมฉลากอาหารท่ีผลิตเพ่ือสงออกจำหนายนอกราชอาณาจักร” 

แกไขครั้งท่ี 0 : 27 ตุลาคม 2562  

หนา 11/13 
 

 

13. หากสามารถอัพโหลดคำขอได ระบบจะแสดง pop up ดังนี้ กด “OK” เพ่ือกลับสูหนายื่นคำขอ 

 

 
 

14. เมื่อกลับมาสูหนายื่นคำขอ จะปรากฎรายการคำขอที่ทานไดทำการอัพโหลดไว สถานะขอคำขอนั้น จะขึ้นวา 

“รอยืนยันย่ืนคำขอ” ใหทานกด “ดูขอมูล” เพ่ือตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบที่ตองการจะยื่นอีกครั้ง หาก

ถูกตองครบถวนแลวให กดปุม “ย่ืนคำขอ”  (หากตรวจสอบแลวพบวาขอมูลที่กรอกหรือเอกสารแนบไมถูกตองทานสามารถ

กด “ดูขอมูล” และ กด “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกคำขอได) 

 

 

1 



คูมือสำหรับผูประกอบการ : ระบบ E-Submission ผลิตภัณฑอาหาร “การยื่นหนังสือชี้แจงการ

ขอเพ่ิมฉลากอาหารท่ีผลิตเพ่ือสงออกจำหนายนอกราชอาณาจักร” 

แกไขครั้งท่ี 0 : 27 ตุลาคม 2562  

หนา 12/13 
 

 

 

15.  สถานะคำขอจะขึ้นวา “อนุมัติคำขอ” ใหทานกด “ดูขอมูล” เพ่ือปริ้นหลักฐานการยื่นหนังสือชี้แจงการขอ

เพ่ิมฉลากอาหารที่ผลิตเพ่ือสงออกจำหนายนอกราชอาณาจักร 

 

- สิ้นสุดการย่ืนหนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร - 

3 


