
  
 
 

เอกสารคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
(User Manual) 

ระบบ e-submission อาหาร 
 
 
 

คู่มือการค้นหาสารและการเพิ่มสารส าหรับการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผ่านระบบ e-submission ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
ส านักอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่ 
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf  

แก้ไขครั้งท่ี 2 :  24 กรกฎาคม 2563 

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2560/Manual_Esub.pdf


ประวัติการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียดโดยสรุป 

0 23 ตุลาคม 2560 จัดท าคู่มือครั้งแรก 
1 24 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนแปลงดีไซน์ GUI และขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบเพ่ิมสาร 

 

  



สารบัญ 
 หน้า 

1. การเพ่ิมรายชื่อส่วนประกอบอาหารและหารค้นหาสาร 1 
2. การตรวจสอบสารสกัดและส่วนประกอบอาหาร (ค้นหาสาร) 2 

 ตรวจสอบรายการสารสกัด 2 

- การค้นหาสารสกัดทั่วไป 3 
- สารสกัดที่เป็นไปตามบัญชีรายชื่อพืชท่ีอนุญาตในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 6 

 ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร 8 

3. การเพ่ิมรายชื่อส่วนประกอบอาหาร 10 
  
  

  
  
  
  

  
  

  
 

 



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  1 / 30 

 

การเพ่ิมรายชื่อส่วนประกอบอาหารและหารคน้หาสาร 
 
การเข้าใช้งานระบบค้นหาสารและการเพ่ิมสาร  ส าหรับการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ                  

e-submission (อาหาร) ผู้ประกอบการ (ผู้ยื่น) ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Open ID) กับทางเว็บไซต์
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และท าการยื่นหนังสือขอเปิดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ              
e-submission (อาหาร) โดยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 

คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission(อาหาร) 
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf 

 
กรณีผู้ประกอบการได้ท าการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID และท าการยื่นหนังสือขอเปิดสิทธิการใช้งานระบบ          

e-submission   (อาหาร) เรียบร้อยแล้วสามารถข้ามขึ้นตอนนี้และ เริ่มต้นใช้งานระบบการเพ่ิมรายชื่อส่วนประกอบอาหาร 
และการค้นหาสาร 

  

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


คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  2 / 30 

 

การตรวจสอบสารสกัดและส่วนประกอบอาหาร (ค้นหาสาร) 
ในการยื่นค าขออนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านระบบ E-submission นั้น แบบค าขอฯ ผู้ประกอบการจะต้อง

กรอกรายละเอียดส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ เพ่ือที่ระบบจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือด าเนินการค านวณ สูตรส่วนประกอบ

อาหาร ผู้ยื่นค าขอฯสามารถด าเนินการตรวจสอบส่วนประกอบของอาหารและรายการสาร สกัดได้จากฐานข้อมูลสาร หาก

ตรวจสอบแล้วไม่พบรายละเอียดในฐานข้อมูล ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการยื่นค าขอ “เพ่ิมรายชื่อส่วนประกอบอาหาร” ก่อน

ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต  

ตรวจสอบรายการสารสกัด 

 

1. กดเมนู “ส่วนประกอบอาหาร/Premix” (หมายเลข 1) จากนั้นเลือกเมนู “ตรวจสอบรายชื่อสารสกัด” 

(หมายเลข 2) 

 

 
2. ระบบจะแสดงข้อตกลงในการใช้งานระบบ กดปุ่ม “ยอมรับ” เพ่ือไปยังขั้นตอนต่อไป 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  3 / 30 

 

3. ระบบจะแสดงหน้าค้นหาสารสกัด โดยแบ่งออกเป็น 2 แท็บ ดังนี้ 

 

 

สารสกัดทั่วไป 

1. เลือกแท็บ “สารสกัดทั่วไป” (หมายเลข 1) เลือกข้อมูลการค้นหาให้ครบทุกหัวข้อและสอดคล้องกับสารสกัดท่ี

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอ (หมายเลข 2) จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” (หมายเลข 3) 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  4 / 30 

 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการ Active Ingredient พิมพ์ช่อง “ค้นหา Active” (หมายเลข 1) เพ่ือค้นหา > 

เลือก Active ที่ต้องการใช้งานโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Active ที่ต้องการ (หมายเลข 2) > กดปุ่ม “บันทึก” 

(หมายเลข 3) 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  5 / 30 

 

3. ระบบจะแสดงเลข FDA NUMBER เพ่ือน าไปใช้แจ้งสูตรส่วนประกอบในการยื่นค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

 

 

NOTE : กรณีท่ีค้นหาเลข FDA NUMBER และรายละเอียดของสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไม่พบ 
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอเพ่ิมรายการสารที่ต้องการโดยเลือกยื่นขอตามประเภทของสารสกัดนั้น ๆ 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  6 / 30 

 

สารสกัดที่เป็นไปตามบัญชีรายชื่อพืชท่ีอนุญาตในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1. เลือกแท็บ “สารสกัดที่เป็นไปตามบัญชีรายช่ือพืชท่ีอนุญาตในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” (หมายเลข 1) เลือก

ข้อมูลการค้นหาหัวข้อใดก็ได้ (หมายเลข 2) จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” (หมายเลข 3) กดปุ่ม “กดเพื่อเลือกสารส าคัญ” 

(หมายเลข 4) ท้ายรายการสาร  

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  7 / 30 

 

2. ระบบจะแสดงหน้าให้เลือก Active ที่ต้องการใช้งานโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Active ที่ต้องการ 

(หมายเลข 1) > กดปุ่มบันทึก (หมายเลข 2) 

 

3. ระบบจะแสดงเลข FDA NUMBER เพ่ือน าไปใช้ในการกรอกค าขอ 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  8 / 30 

 

ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบอาหาร 

1. กดเมนู “ส่วนประกอบอาหาร/Premix” (หมายเลข 1) จากนั้นเลือกเมนู “ตรวจสอบรายชื่อส่วนประกอบ

อาหาร” (หมายเลข 2) 

 

2. ระบบจะแสดงข้อตกลงในการใช้งานระบบ กดปุ่ม “ยอมรับ” เพ่ือไปยังขั้นตอนต่อไป 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  9 / 30 

 

3. ระบบจะแสดงหน้าค้นหารายการส่วนประกอบ กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาช่องใดก็ได้ (หมายเลข 1) จากนั้นกด

ปุ่ม “ค้นหา”(หมายเลข2) ระบบจะแสดงผลการค้นหา (หมายเลข3) ผู้ประกอบการสามารถน าเลข FDA NUMBER 

(หมายเลข 4 ) ไปใช้ในการกรอกสูตรส่วนประกอบในค าขอได้ 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  10 / 30 

 

NOTE : ประเภทของสาร 

TYPE สารที่อยู่ในกลุ่ม 
FA (Food Additive) Food additive, Processing Aid, จุลินทรีย์, เอนไซม์, สารดูดความชื้น 
NU (Nutrient) กรออะมิโน, วิตามิน, แร่ธาตุ, กรดไขมัน 
FL (Flavour) สารให้กลิ่นรส 
Plant/Animal ส่วนประกอบที่ท ามาจากพืชและสุตว์ (ไม่ใช่สารสกัด) ที่จ าเป็นต้องระบุชื่อ

วิทยาศาสตร์ และส่วนที่ใช้ 
AL (Active Ingredient) สารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารส าคัญ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ING (Ingredient ส่วนประกอบที่นอกเหนือจากกลุ่มด้านบน 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  11 / 30 

 

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

 

2. เลือก “ระบบอาหาร”  

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  12 / 30 

 

3. เลือกเมนู “ส่วนประกอบ/Premix” (หมายเลข1) และ “เพิ่มรายช่ือส่วนประกอบอาหาร” (หมายเลข 2) 

  

4. ระบบจะท าการเปิดแท๊บใหม่ เมนูทางด้านบนหน้าจอ เลือกเมนู “ส่วนประกอบอาหาร/Premix” จากนั้นเลือก

หัวข้อ “เพิ่มรายการส่วนประกอบอาหาร” 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  13 / 30 

 

5. ระบบจะแสดงข้อตกลงในการใช้งานระบบ กดปุ่ม “ยอมรับ” เพ่ือไปยังขั้นตอนต่อไป 

 

6. ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอระบบจะแสดงเมนูการขอเพ่ิมรายชื่อส่วนประกอบด้านอาหาร 7 หัวข้อ 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  14 / 30 

 

7. เลือกเมนูประเภทสารที่ต้องการเพ่ิมจากเมนูทางด้านซ้ายมือ (หมายเลข 1) กดปุ่ม “Download (ดาวน์โหลด)” 

(หมายเลข2) เพ่ือดาวน์โหลดค าขอเพ่ิมสาร 

 

8. ระบบจะแสดงแจ้งเตือน “Download ไฟล์ส าเร็จ” จากนั้นกดปุ่ม “OK(ตกลง)” 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  15 / 30 

 

9. เปิดไฟล์ค าขอด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC (หมายเลข 1) ไฟล์ค าขอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ  ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ (หมายเลข 2) และ ส่วนที่ 2 รายละเอียดของสาร (หมายเลข 3) ขั้นตอนการกรอกค าขอ

ในแบบฟอร์มไม่จ าเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

NOTE : ข้อมูล “ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ยื่นค าขอ” จ าเป็นต้องมีข้อมูลครบทุกช่อง หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้ประกอบการ   
จะไม่สามารถอัปโหลดค าขอได้ ศึกษาวิธีการเพ่ิมข้อมูลส่วนดังกล่าวได้ที่... 
คู่มือ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-submission  
หัวข้อ “การแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Open ID” หน้าที่ 9 
http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/590621_auto_e/5_OpenID.pdf  

  

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


คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  16 / 30 

 

10. เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท าการบันทึกไฟล์ และกลับมายังหน้าค าขอ กดปุ่ม “Upload (อัปโหลด)” 

 

11. กดปุ่ม “เลือกไฟล”์ (หมายเลข 1) เพ่ือเลือกไฟล์ค าขอจากนั้นกดปุ่ม “Upload” (หมายเลข 2) เพื่ออัปโหลดค าขอ 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  17 / 30 

 

12. กดปุ่ม “ใช่,ฉันต้องการอัปโหลด” เพ่ือยืนยันการอัพโหลดค าขอ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกการอัปโหลด 

 

13. ระบบจะแสดงแจ้งเตือน “อัพโหลดส าเร็จ” และแจ้งรหัสด าเนินการค าขอ FA-XX-XXXX-XXXXXXX 

(หมายเลข 1) กดปุ่ม “ตกลง” (หมายเลข 2) เพ่ือเป็นการรับทราบและปิดแจ้งเตือน 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  18 / 30 

 

14. ไฟล์ค าขอที่อัปโหลดเรียบร้อยแล้วจะปรากฎในรายการค าขอหน้าระบบ สถานะ “ยืนยันไฟล์แนบ” (หมายเลข 1) 

กดไอค่อน [ ] มุมขวาบนของรายการค าขอ (หมายเลข 2) และกด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 3) เพ่ือท าการแนบไฟล์ 

 

15. ระบบจะแสดงรายการเอกสาร ไฟล์บังคับแนบ (หมายเลข 1) กดปุ่ม “เลือกไฟล”์ (หมายเลข 2) เพื่อเลือกไฟล์

แนบตามรายการเอกสารที่ระบบแสดง 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  19 / 30 

 

16.  เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือนว่า “อัปโหลดเรียบร้อยแล้ว” (หมายเลข 1) จากนั้น

กดปุ่ม “ตกลง” (หมายเลข 2) เพ่ือเป็นการรับทราบและปิดการแจ้งเตือน 

 

17. เมื่อเลือกไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงชื่อไฟล์แนบและสถานะ “แนบไฟล์แล้ว” ในรายการไฟล์แนบ 

(หมายเลข 1) กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” (หมายเลข 2) เพ่ือท าการยืนยันการยื่นไฟล์แนบทั้งหมด 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  20 / 30 

 

18. ระบบจะแสดงหน้ารายการเอกสารไม่บังคับแนบ และ เอกสารแนบบเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ        

ส่วนที่ 1 รายการเอกเอกสารไม่บังคับแนบ (หมายเลข 1) และ ส่วนที่ 2 เอกสารแนบเพ่ิมเติม (หมายเลข 2)  

18.1 กรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์ ไม่อัปโหลดเอกสารไม่บังคับแนบ หรือ ระบบแจ้งว่า “ไม่มีรายการ

เอกสารไม่บังคับแนบ” ให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”(หมายเลข3) เพ่ือข้ามข้ันตอนนี้ 

 

18.2 กรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์อัพโหลดไฟล์ไม่บังคับแนบ (ส่วนที่ 1)  กดปุ่ม “เลือกไฟล์” (หมายเลข 1) 

เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบเมื่อเลือกไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงชื่อไฟล์แนบและสถานะ “แนบไฟล์แล้ว” 

ในรายการไฟล์แนบ (หมายเลข 2) 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  21 / 30 

 

18.3 กรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพ่ิมเติม (ส่วนที่ 2) กรอกชื่อไฟล์เอกสารแนบ 
(หมายเลข 1) กดปุ่ม “เลือกไฟล”์ (หมายเลข 2) เพื่อเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” (หมายเลข 3)      
เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว รายการเอกสารแนบจะแสดงในตารางด้านล่าง (หมายเลข 4) กรณีต้องการลบไฟล์เอกสารแนบ 
กดไอค่อน [ ] (หมายเลข5) เพ่ือลบรายการเอกสารแนบ 

 

18.4 เมื่อท าการแนบไฟล์เอกสารที่ต้องการเรียบร้อยแล้วทุกส่วน กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” (หมายเลข 1)    

เพ่ือไปยังขั้นตอนต่อไป หรือ กดปุ่ม “ยกเลิกค าขอ” เพ่ือยกเลิกการยื่นค าขอ (หมายเลข 2) 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  22 / 30 

 

19 เมื่อท าการแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค าขอจะมีสถานะเป็น “รอยืนยันยื่นค าขอ” (หมายเลข1) จากนั้นกด        

ไอค่อน [ ]  มุมขวาบนของรายการค าขอ (หมายเลข 2) และกด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 3) เพื่อท าการยืนยันยื่นค าขอ 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  23 / 30 

 

20 ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดค าขอ ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดในไฟล์ค า (หมายเลข1) และ 

เอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบเข้าระบบ (หมายเลข 2) โดยการกดไอค่อน [ ] เพ่ือดูไฟล์เอกสารแนบ จากนั้นกดปุ่ม 

“ยืนยัน” (หมายเลข 3) เพ่ือยืนยันการยื่นค าขอ  

 

21 เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันค าขอเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงแจ้งเตือน “บันทึกเรียบร้อย” (หมายเลข 1) 

และ แสดงเลขรับค าขอ กดปุ่ม “OK” (หมายเลข 2) เพ่ือเป็นการรับทราบและปิดแจ้งเตือน 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
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22 สถานะค าขอจะเปลี่ยนเป็น “บันทึกค าขอ” (หมายเลข1) จากนั้นกดไอค่อน [ ]มุมขวาบนของรายการค าขอ

(หมายเลข 2) และกด “ดูรายละเอียด” (หมายเลข 3) กรณีต้องการดูรายละเอียดค าขอ 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  25 / 30 

 

23 หน้ารายละเอียดค าขอจะแสดงไฟล์ค าขอที่อัพโหลดไว้ (หมายเลข 1) เอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบเข้า

ระบบ (หมายเลข 2) กรณีต้องการดูรายละเอียดการพิจารณา กดปุ่ม “รายละเอียดการพิจารณา”(หมายเลข 3) 

 

  



คูม่ือ : การคน้หาสารและการเพิม่สารส าหรบัการยื่นค าขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

แกไ้ขครัง้ที่ : 3 (24 มถินุายน 2563) 
หนา้  26 / 30 

 

24 ระบบจะท าการเปิดแท็บรายละเอียดการพิจารณาข้ึนมา และแสดงข้อมูลรายละเอียดการพิจารณา 

 
 

 

 


