
  
 
 

เอกสารคู*มือการใช/งานสำหรับผู/ประกอบการ 
(User Manual) 

ระบบ e-submission อาหาร 
 
 
 

คู#มือการเพ่ิม Premix สำหรับการย่ืนคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 
ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูMประกอบการ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
กองอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู3มือฉบับล3าสุดได:ท่ี 

http://food.fda.moph.go.th/Esub/Document/manual/premix.pdf 

แก#ไขคร้ังท่ี 2 :  30 ธันวาคม 2563 



ประวัติการแกMไขปรับปรุงคู#มือ 

 

แก#ไขคร้ังท่ี วันท่ี รายละเอียดโดยสรุป 

0 25 กรกฎาคม 2563 จัดทำคู3มือคร้ังแรก 
1 22 กันยายน 2563  เพ่ิม การเพ่ิม Premix สูตรครบ 100 % (กรณีต:องการระบุหมวดอาหาร

ตาม Codex) 
2 30 ธันวาคม 2563 แก:ไขคำอธิบาย FDA Number premix 

 

  



สารบัญ 
 หน:า 

1. แนวทางการเพ่ิม FDA Number premix 1 

2. ข้ันตอนและวิธีการใช:งานระบบเพ่ิม premix 3 

- การเพ่ิม Premix สูตรครบ 100 % (กรณีต:องการระบุหมวดอาหารตาม Codex) 5 

- การเพ่ิม Premix สูตรครบ 100 % (กรณีไม3ต:องการระบุหมวดอาหารตาม Codex) 13 

- การค:นหา Premix จากระบบเดิม 21 

  

  

  

  

  

  

 

 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 

หนNา  1 / 21 

 

แนวทางการเพิ่ม FDA Number premix 

 

w FDA Number premix คืออะไร 

 FDA Number premix คือ FDA Number ท่ีผู:ประกอบการสามารถเพ่ิมได:ด:วยตนเองจากหน:าการใช:งานผ3านระบบ

ของผู:ประกอบการ 

w FDA Number premix ใช#ทำอะไร 

FDA Number premix ใช:สำหรับกรณีมีการใช: “ส3วนประกอบ” หรือ “อาหาร” ท่ีไม3สามารถแจ:งเลขสารบบอาหาร

อ:างอิงได: เช3น ส3วนประกอบท่ีผลิตหรือนำเข:าเพ่ือเปxนส3วนประกอบในอาหาร โดยไม3ได:นำมาบริโภคโดยตรง หรือ

ส3วนประกอบน้ันเปxนอาหาร ซ่ึงจัดเปxนอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานท่ีกำหนดให:แจ:งสูตรส3วนประกอบในข้ันตอนการขอรับ

เลขสารบบอาหาร 

ท้ังน้ีหากท3านใช:วัตถุดิบท่ีได:รับอนุญาตเลขสารบบอาหารแล:ว ท3านสามารถใช:เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ�น้ัน

แทนการทำ FDA Number premix ได: 

w FDA Number premix แบUงออกเปVน 

 1. PREMIX สูตรครบ 100% (กรณีต#องระบุหมวดอาหารตาม Codex) รหัส FC-XXXXXXX 

  ส3วนประกอบท่ีประสงค�ใช:น้ัน จัดเปxนอาหารท่ีมีการกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ประกอบไปด:วยส3วนประกอบ  

หลากหลายชนิดและไม3สามารถเลือกใช:เลข FDA Number ท่ัวไปท่ีมีให:ค:นหาส3วนประกอบอาหารได: เช3น โยเกิร�ตรสสตรอ 

เบอร�ร่ี นมปรุงแต3ง ผลิตภัณฑ�ของนม เคร่ืองด่ืม เปxนต:น 

 2. PREMIX สูตรครบ 100% (กรณีไมUต#องระบุหมวดอาหารตาม Codex) รหัส PM-XXXXXXX 

  ส3วนประกอบท่ีประสงค�ใช:น้ัน เปxนส3วนประกอบท่ีผลิตหรือนำเข:าเพ่ือเปxนส3วนประกอบในอาหาร โดยไม3ได: 

นำมาบริโภคโดยตรง ไม3มีลักษณะเปxนอาหารชัดเจนแต3เปxน “วัตถุดิบหลายตัวผสมกัน” เช3น วิตามินและแร3ธาตุผสม 

ส3วนประกอบท่ีผสมเตรียมไว:สำหรับใช:ผลิตผลิตภัณฑ� เปxนต:น 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 1  การเพิ่มส#วนประกอบ PREMIX สูตรครบ 100% (กรณีตNองระบุหมวดอาหารตาม Codex) และ PREMIX สูตรครบ 100% 

(กรณีไม#ตNองระบุหมวดอาหารตาม Codex) ของท#าน จะส#งผลต#อการคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร กรณีส#วนประกอบ PREMIX นั้น มีการ

ใชNวัตถุเจือปนอาหาร เจNาหนNาที่จะพิจารณาการใชNวัตถุเจือปนอาหารอีกครั้งในขั้นตอนการยื่นขออนุญาต 

หมายเหตุ 2  กรณีส#วนประกอบของผลิตภัณฑEมีลักษณะเปmน “อาหาร” ชัดเจนและไม#จัดเปmนอาหารทีม่ีการกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ใน

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาต เช#น แยมสตรอเบอรEรี่ คุกกี้ ขนมหวานรสช็อกโกแลต ซอสถั่วเหลือง ขนมปtง เปmนตNน ใหNระบุชื่อสามัญของ

ส#วนประกอบนั้นๆ ในสูตรส#วนประกอบโดยไม#ตNองสรNาง FDA Number premix  และไม#ตNองแจNงรายละเอียดสูตรส#วนประกอบย#อย 

หากไม#มีรายชื่อส#วนประกอบใหNท#านเลือก ใหNท#านยื่นขอเพิ่มสารโดยระบุชื่ออาหาร หรือชื่อส#วนประกอบที่ตNองการยื่นขอ 
 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 

หนNา  2 / 21 

 

การเพิ่ม Premix ผ=านระบบ e-submission (อาหาร) 
 

การเข:าใช:งานระบบเพิ่ม Premix สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ�อาหารผ3านระบบ  e-submission (อาหาร) 

ผู:ประกอบการ (ผู:ยื่น) ต:องสร:างบัญชีผู:ใช:งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Open ID) กับทางเว็บไซต�ของสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค�การมหาชน) (สพร.) และทำการยื่นหนังสือขอเป�ดสิทธิการเข:าใช:งานระบบ e-submission (อาหาร) โดย

การศึกษาข:อมูลเพ่ิมเติมได:ท่ี 

 

คูUมือ : การเตรียมความพร#อมการใช#งานระบบ e-submission(อาหาร) 

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

 

กรณีผู :ประกอบการได:ทำการสร:างบัญชีผู :ใช:งาน Open ID และทำการยื่นหนังสือขอเป�ดสิทธิการใช:งานระบบ          

e-submission   (อาหาร) เรียบร:อยแล:วสามารถข:ามข้ึนตอนน้ีและ เร่ิมต:นใช:งานระบบการเพ่ิม Premix 

  



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 
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หนNา  3 / 21 

 

ขั้นตอนและวิธกีารเขOาใชOงานระบบ เพิ่ม Premix 

 

1. เข:าเว็บไซต� privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู#ประกอบการ”  

 

2. เลือก “ระบบอาหาร”  

  



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 

หนNา  4 / 21 

 

3. เลือกเมนู “สUวนประกอบ/Premix” และ “เพ่ิมสูตร Premix”  

  

4. ระบบจะทำการเป�ดแท�บใหม3 เมนูทางด:านบนหน:าจอ เลือกเมนู “สUวนประกอบอาหาร/Premix” จากน้ันเลือก

หัวข:อ “เพ่ิม Premix” 

 

  

1 

2 

1 

2 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 

หนNา  5 / 21 

 

5. ทางด:านซ:ายมือของหน:าจอระบบจะแสดงเมนูด:านซ:ายมือ  

 

 

6.1 การเพิ่ม Premix สูตรครบ 100 % (กรณีตOองการระบุหมวดอาหารตาม Codex) 
 

1. เลือกเมนู “PREMIX สูตรครบ 100% (กรณีต#องการระบุหมวดอาหารตาม Codex)” 

  



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 
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2.  เลือก “เพ่ิมสูตร Premix” เพ่ือเพ่ิมสูตรส3วนประกอบ 

 

 

3. ระบบจะแสดง pop up  ให:ท3านเพ่ิมช่ือสูตร Premix  พิมพ�ช่ือสูตรท่ีท3านต:องการเพ่ิมลงในช3องท่ีกำหนดและ

เลือกหมวดอาหารตาม Codex สำหรับ Premix ท่ีสร:าง โดยกดเลือก หมดอาหารท่ีปรากฏใน drop downจากน้ันกด  

“เพ่ิม” 

 

 

 

 

1 

2 

พิมพEชื่อสูตร 

3 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 
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4. ระบบจะแจ:งเตือนให:ท3านระบุรายละเอียดสูตรส3วนประกอบ Premix  กด “OK” เพ่ือเข:าสู3หน:าเพ่ิมสูตร 

 
 

5. กรอกสูตรส3วนประกอบโดยการนำ FDA Number ท่ีต:องการค:นหา ใส3ในช3องท่ีกำหนดให: และกด ไอคอน 

เพ่ือดึงข:อมูล 

 
 

  

1 

2 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 
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กรณีท่ีท3านเลือกสารท่ีมีหน:าท่ีการใช:งานมาก กว3า 1 ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กดเลือกตาม

วัตถุประสงค�ท่ีท3านต:องการใช:งาน) 

 
 

 

 

 

6. ระบบจะดึงข:อมูลสารข้ึนมาแสดง ทวนสอบรายละเอียด หากถูกต:องแล:ว กรอกปริมาณสาร และกด “เพ่ิม” 

เพ่ิมข:อมูลสาร 

  

หมายเหต ุ:สามารถศกึษา “ค้นหาสตูรส่วนประกอบอาหาร”และ “ประเภทของ

ส่วนประกอบ” ไดท้ี4 คูม่อืสาํหรบัผูป้ระกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืน

คำขออนุญาตผลิตภัณฑ�อาหาร 
 

 

1 

2 
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กรณีท่ีท3านเลือกสารประเภทวัตถุเจือปนอาหาร  (FA)  ให:กรอกปริมาณสาร และระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหาร

โดยกด drop down  จากน้ันกด “เพ่ิม”

  

 

7. ระบบจะแสดง pop up ว3าท3านดำเนินการสำเร็จ กด “OK”  

  

1 

2 

3 
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8. ระบบจะแสดงข:อมูลสารท่ีท3านเพ่ิมด:านซ:ายมือ  

 
 

กรณีท่ีท3านต:องการแก:ไขช่ือ premix  กด “แก#ไข”ระบบจะเป�ดช3องให:ท3านแก:ไขข:อมูล เม่ือแก:ไขเรียบร:อยแล:วให:

กด “บันทึกการแก#ไข”  

 

1 
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กรณีต:องการลบหรือ แก:ไขสูตรส3วนประกอบท่ีเพ่ิมข:อมูลไปแล:วให: กด         แล:ว ทำการเพ่ิมข:อมูลใหม3 

  

2 
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9. เม่ือเพ่ิมข:อมูลสูตรส3วนประกอบครบ 100% แล:ว กด “บันทึก”  
 

 
 

10. เม่ือท3านกด ยืนยัน ระบบจะแสดง popup และแสดง รหัสสูตร Premix ท่ีท3านเพ่ิม กด “OK” 

 
หมายเหตุ  เม่ือท3านได:รหัสสูตร Premix แล:วท3านจะไม3สามารถแก:ไขช่ือและรายละเอียดสูตรส3วนประกอบได: 
 

ส้ินสุดการเพ่ิม Premix สูตรครบ 100 % (กรณีไมUต#องการระบุหมวดอาหารตาม Codex)  
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6.2 การเพิ่ม Premix สูตรครบ 100 % (กรณีไม=ตOองการระบุหมวดอาหารตาม Codex) 
 

1. เลือกเมนู “PREMIX สูตรครบ 100% (กรณีไมUต#องการระบุหมวดอาหารตาม Codex)” 

  



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 
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2.  เลือก “เพ่ิมสูตร Premix” เพ่ือเพ่ิมสูตรส3วนประกอบ 

 

 

3. ระบบจะแสดง pop up  ให:ท3านเพ่ิมช่ือสูตร Premix  พิมพ�ช่ือสูตรท่ีท3านต:องการเพ่ิมลงในช3องท่ีกำหนดและกด  

“เพ่ิม” 

 

 

1 

2 พิมพEชื่อสูตร 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 
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4. ระบบจะแจ:งเตือนให:ท3านระบุรายละเอียดสูตรส3วนประกอบ Premix  กด “OK” เพ่ือเข:าสู3หน:าเพ่ิมสูตร 

 
 

5. กรอกสูตรส3วนประกอบโดยการนำ FDA Number ท่ีต:องการค:นหา ใส3ในช3องท่ีกำหนดให: และกด ไอคอน 

เพ่ือดึงข:อมูล 

 
 

  

1 

2 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 
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กรณีท่ีท3านเลือกสารท่ีมีหน:าท่ีการใช:งานมาก กว3า 1 ระบบจะแสดง pop up ให:ท3านเลือก (ให:กดเลือกตาม

วัตถุประสงค�ท่ีท3านต:องการใช:งาน) 

 
 

 

 

 

6. ระบบจะดึงข:อมูลสารข้ึนมาแสดง ทวนสอบรายละเอียด หากถูกต:องแล:ว กรอกปริมาณสาร และกด “เพ่ิม” 

เพ่ิมข:อมูลสาร 

  

หมายเหต ุ:สามารถศกึษา “ค้นหาสตูรส่วนประกอบอาหาร”และ “ประเภทของ

ส่วนประกอบ” ไดท้ี4 คูม่อืสาํหรบัผูป้ระกอบการ: คู3มือการค:นหาสารและการเพ่ิมสารสำหรับการย่ืน

คำขออนุญาตผลิตภัณฑ�อาหาร 
 

 

1 

2 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 
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กรณีท่ีท3านเลือกสารประเภทวัตถุเจือปนอาหาร  (FA)  ให:กรอกปริมาณสาร และระบุหน:าท่ีของวัตถุเจือปนอาหาร

โดยกด drop down  จากน้ันกด “เพ่ิม” 

 
 

7. ระบบจะแสดง pop up ว3าท3านดำเนินการสำเร็จ กด “OK”  

  

1 

2 

3 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 
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8. ระบบจะแสดงข:อมูลสารท่ีท3านเพ่ิมด:านซ:ายมือ  

 
 

กรณีท่ีท3านต:องการแก:ไขช่ือ premix  กด “แก#ไข”ระบบจะเป�ดช3องให:ท3านแก:ไขข:อมูล เม่ือแก:ไขเรียบร:อยแล:วให:

กด “บันทึกการแก#ไข”  

 
 

  

1 

2 



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 
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กรณีต:องการลบหรือ แก:ไขสูตรส3วนประกอบท่ีเพ่ิมข:อมูลไปแล:วให: กด         แล:ว ทำการเพ่ิมข:อมูลใหม3 

 
 

9. เม่ือเพ่ิมข:อมูลสูตรส3วนประกอบครบ 100% แล:ว กด “บันทึก”  
 

  



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 
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10. เม่ือท3านกด ยืนยัน ระบบจะแสดง popup และแสดง รหัสสูตร Premix ท่ีท3านเพ่ิม กด “OK” 

 
 

หมายเหตุ  เม่ือท3านได:รหัสสูตร Premix แล:วท3านจะไม3สามารถแก:ไขช่ือและรายละเอียดสูตรส3วนประกอบได: 

 

ส้ินสุดการเพ่ิม Premix สูตรครบ 100 % (กรณีไมUต#องการระบุหมวดอาหารตาม Codex)  



คู#มือ : การเพิ่ม PREMIX สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑEอาหาร 

ผ#านระบบ e-submission สำหรับผูNประกอบการ 

 

แกNไขครั้งที่ : 2 ( 30 ธันวาคม 2563) 
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การคOนหาPremix จากระบบเดิม 

 

1. เลือกเมนู “PREMIX จากระบบเดิม 

 
 

2. ระบบจะแสดงข:อมูล Premix ท่ีท3านเคยเพ่ิมข:อมูลไว:ในระบบเก3า โดยจะแสดงเฉพาะ Premix ท่ีมีรหัสสูตร 

เรียบร:อยแล:ว กรณีท่ีไม3มีข:อมูลเน่ืองจากยังไม3ได:กดบันทึกข:อมูล Premix ในระบบเก3า ให:ท3านทำการเพ่ิมข:อมูลใหม3 ในเมนู

ด:านซ:ายมือ  



 


