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เอกสารคู่มือการใชง้านส าหรับเจ้าหนา้ที่ 

(User Manual) 
ระบบ e-Submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
การยื่นค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 

ค าขอใหม่ (สบ.7) และค าขอแก้ไข (สบ.8) 
ได้แก่ อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ  

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเลยลี่  นมโค  นมปรุงแต่ง  
นมเปร้ียว  ผลิตภัณฑ์ของนม  ไอศกรีม  เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  อาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ 

 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
ส านักอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข  
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ประวัติการแก้ไขปรับปรุง 
 

แก้ไขครั้งที ่ วัน เดือน ป ี รายละเอียดการแก้ไข 
0  22 พ.ย. 60 จัดท ำคู่มือครั้งแรก 
1 29 ม.ค. 61 เพ่ิมขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ 
2 31 ม.ค. 61 เพ่ิมหมำยเหตุ กำรค ำนวนวันพิจำรณำและนับระยะเวลำ

กรณีผู้ประกอบกำรชี้แจงค ำขอ 
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สารบัญ 

 หน้า 
1. การพิจารณาค าขอ สบ.7 และ สบ.8 ผ่านระบบ E-Submission (รายละเอียดกลุ่มสิทธิ์) 7 
2. การใช้งานระบบ                                                                                                               8 
    เจ้ำหน้ำที ่ตรวจสอบและพิจำรณำอนุมัติค ำขอฯ ที่ผู้ประกอบกำรยื่นผ่ำนระบบ  

- กรณีเห็นควรเสนออนุมัติ 11 
- กรณีเห็นควนเสนอคืนค ำขอ 13 
- กรณอีนุมัติค ำขอ 14 
- กรณีคืนค ำขอ 16 
- กรณขีอค ำชี้แจง 18 

3. การบันทึกข้อมูลค าขอแทนผู้ยื่นค าขอ (Key แทน) 22 
4. การบันทึกสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม ม.44  23 

5. การก าหนดปริมาณการรับค าขอสบ.7/สบ.8 (workloads)  25 

6. ปัญหาที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา  

1. กรณีผู้ประกอบกำรต้องกำรแก้ไขข้อมูลในไฟล์ค ำขอ หรือข้อมูลค ำขอที่ยื่นมำไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 

- กรณีผู้ประกอบกำรต้องกำรแก้ไขข้อมูลในไฟล์ค ำขอฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

- กรณผีู้ประกอบกำรยื่นประเภทอำหำร ชนิดอำหำร กรรมวิธีกำรผลิต ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 

- กรณีผู้ประกอบกำรยื่นชื่ออำหำร ค ำรับรอง ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 

- กรณีผู้ประกอบกำรยื่นรำยละเอียดสถำนที่ผลิต ณ ต่ำงประเทศ (ตำมใบรับรอง) ไม่สอดคล้องกับ

ผลิตภัณฑ์  

 27 
 
 
 
 

2.  กรณีผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถอัพโหลดไฟล์ค ำขอได้  29 

3.  กรณีผู้ประกอบกำรช ำระเงินกับทำงธนำคำรแล้วสถำนะค ำขอไม่เปลี่ยน ยังเป็น “รอ ผปก. ช ำระเงิน”  29 

4. กรณีผู้ประกอบกำรช ำระเงินกับทำงธนำคำรแล้วไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  30 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการ การยื่นค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร ผ่านระบบ e Submission  
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เงื่อนไขของระบบ E-Submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 

1. ด้านข้อมูล : ระบบฯ จะใช้ข้อมูลใบอนุญำต (สถำนที่ผลิต/สถำนที่น ำเข้ำ) จำกระบบ e  Logistic โดยระบบฯ จะ
ท ำกำรอัพเดทข้อมูลใบอนุญำตทุกเที่ยงคืนของวันถัดไป (จนกว่ำจะเปลี่ยนมำใช้ระบบ e Submission ทั้งหมด) 

2. ด้านการช าระเงิน : กรณีผู้ประกอบกำรเข้ำข่ำยได้รับยกเว้น ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บท้ังหมด ตำม ป.สธ. เรื่อง 
ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (1)(1.1) 
ระบบจะตรวจสอบข้อมูล หำกเข้ำเงื่อนไข ระบบฯ จะข้ำมขั้นตอนกำรออกไปสั่งช ำระไป โดยเจ้ำหน้ำที่ต้อง
ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเข้ำระบบดังนี้ 

a.  ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนจำกผู้ประกอบกำรตำมเงื่อนไขกำรได้รับยกเว้นค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บทั้งหมด 
(รำยละเอียดศึกษำจำก : เอกสำรประชำสัมพันธ์ผู้ประกอบกำรอำหำร เรื่อง ปรับกระบวนกำรยื่นค ำขอฯ : 
หัวข้อที่ 1) 

b. กรอกข้อมูลกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม ผ่ำนระบบ e-submission  ศึกษำวิธีกำรบันทึกสิทธิ์ ได้ที่ หน้ำ  23  
  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร พ.ศ. 2560 
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF) 

 

 

  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Shared%20Documents/Pre%20File/260960_Pre_1.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF
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e Submission การยื่นค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
ค าขอใหม่ (สบ.7) และค าขอแก้ไข (สบ.8) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกรอำหำรและยำ พัฒนำระบบสำรสนเทศขึ้นใหม่ เพ่ือทดแทนระบบ e-Logistic ซึ่ง

เป็นระบบสำรสนเทศเดิม โดยระบบสำรสนเทศใหม่ที่พัฒนำขึ้นนี้ จะเป็นทำงเลือกหนึ่งที่อ ำนวยควำมสะดวกให้

ผู้ประกอบกำร ไม่ต้องเสียเวลำเดินทำงมำยื่นค ำขอ  ยื่นได้ ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ลดภำระกำรจัดท ำ

เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นประกอบค ำขอ ในรูปแบบกระดำษที่ต้องยื่นซ้ ำๆในแต่ละประเภทค ำขอ ให้สำมำรถยื่นในรูปแบบ 

file electronic ได้ แจ้งก ำหนดกำรพิจำรณำแล้วเสร็จทันทีที่ยื่น แจ้งผลกำรพิจำรณำทำงอีเมลล์  รับเลขสำรบบอำหำร

ออนไลน์ พิมพ์ออกจำกระบบใช้เป็นหลักฐำนได้เลย โดยในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ จะลดภำระเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร

รูปแบบกระดำษ โดยจัดเก็บในรูปแบบ file electronic แทน 

ก่อนกำรเข้ำใช้งำนระบบ e - Submission อำหำร เจ้ำหน้ำที่ สสจ. ต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

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

http://openid.egov.go.th/ เพ่ือให้ได้ Username Password กรณีเจ้ำหน้ำที่ สสจ. เคยยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open 

ID กับสำนักงำนรัฐบำล อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ข้ำมข้ันตอนข้อ (1) นี้ได้ 

(2) ขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e – submission อาหาร : รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุดถึง

นำยแพทย์ตำมหนังสือ สธ 1006.3/ว 9403 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรสิทธิ์เข้ำใช้งำน

ระบบสำรสนเทศ (ส่วนภูมิภำค) ภำพรวมของส ำนักงำนฯ สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/ 

upload_file/other_activity/20170721-151748-20170721151748.pdf สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมที่ กองส่งเสริม

งำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพในส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น (กอง คบ.) โทร 02 590 7390, 02 590 7395 

โทรสำร 02 591 8484 , 02 591 8486 

เมื่อยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ และขอเปิดสิทธิ์เข้ำใช้งำน

ระบบ e – submission อำหำร กับ กอง คบ. เรียบร้อย ท่ำนจะสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบ e – submission อำหำร ได้ 

(3) ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms : ติดตั้งโปรแกรมที่จ ำเป็นตำมล ำดับดังนี้ - 

โปรแกรมเว็บเบรำเซอร์ Mozilla Firefox  Acrobat Reader 10.0 ขึ้นไป หรือ Acrobat Reader - Font Pack DC 

(เพ่ือป้องกันเรื่อง Adobe reader acrobat ไม่รู้จักภำษำไทย)  Font “TH Sarabun PSK” 

  

หมายเหตุ :สำมำรถศึกษำ “การสร้างและแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ Open ID” และ “การตั้งค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms” ได้ที่ คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร: กำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (ระบบ e Submission ด้ำนอำหำร)  

 

 

 

http://openid.egov.go.th/
http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/upload_file/other_activity/20170721-151748-20170721151748.pdf
http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/upload_file/other_activity/20170721-151748-20170721151748.pdf
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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การพิจารณาค าขอ สบ.7 และ สบ.8 ผ่านระบบ e-submission  

 กำรพิจำรณำค ำขอ สบ.7 และ สบ.8 ผ่ำนระบบ e-submission  มีสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 ส ำหรับกำรพิจำรณำสบ.7 และสบ.8 ผ่ำนระบบ e-submission ระบบไมบ่ังคับให้แต่ละค ำขอจะต้องผ่ำน

ขั้นกำรพิจำรณำ หำกจังหวังใด มีขั้นกำรพิจำรณำค ำขอ สบ.7และ สบ.8 เพียงขั้นเดียว สำมำรถใช้ “ สิทธิ์หัวหน้ากลุ่มงาน/

ผู้อนุญาต” ในกำรกด อนุมัติ หรือคืนค ำขอ และส ำหรับจังหวัดที่มีข้ันกำรพิจำรณำมำก 1 ขั้น เช่น มี นำย ก และนำย ข 

เป็นผู้พิจำรณำ นำย ค เป็นผู้อนุญำต จะมีประวัติกำรพิจำรณำค ำขอแสดงไว้ให้ในระบบ 

  

นาย ก              นาย ข  

“ สิทธิ์ผู้พิจารณา/ผู้ตรวจสอบ ” “ สิทธิห์ัวหน้ากลุม่งาน/ผู้อนุญาต” 

นาย ค 

ค าขอสบ.7/สบ.8 

เร่ิมการพิจารณา จบการพิจารณา 
3 ขั้น 

2 ขั้น 

1 ขั้น 

1 2 

1 2 

“ ขั้นพิจารณา”        “ขั้นอนุมัติ” 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 8/30 

 

การเข้าใช้งานระบบ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติค าขอฯ ที่ผู้ประกอบการยืนผ่านระบบ 

1. Login ผ่ำน Privus.fda.moph.go.th   เลือก “เจ้ำหน้ำที่สสจ” 

2. เลือกเมนูสิทธิ์ ที่ท่ำนต้องกำรใช้งำน ( เมนูสิทธ์ “ กลุ่มสิทธิ์ผู้พิจารณา/ผู้ตรวจสอบ ” หรือ “กลุ่มสิทธิ์หัวหน้า

กลุ่มงาน/ผู้อนุญาต”)  เลือก “ระบบอาหาร”  

3. ระบบจะแสดงหน้ำกระบวนงำนทั้งหมด  เลือก “อนุมัติ สบ.7/สบ.8 ” 

 

 

 

 

 

 
 

4. ระบบจะแสดงรำยกำรค ำขอทั้งหมดที่รอให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ  

  

50 

ชื่อสิทธิ์ที่ log in 

ส่วนที่ 1เครื่องมือช่วยในการกรองหรือค้นหาค าขอ 

ส่วนที่ 2 รายการค าขอ สบ.7 และ สบ.8 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 9/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 : แสดงปริมำณงำนกำรรับค ำขอสบ.7/สบ.8 (workloads)ต่อวัน หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณงำนกำร

รับค ำขอ สำมำรถศึกษำวิธีกำรปรับ workloads ได้ที่ กำรก ำหนดปริมำณงำนกำรรับค ำขอ (หน้ำ 25 ) 

หมายเลข 2 : เมื่อระบบตรวจสอบว่ำมีกำรช ำระเงินแล้ว ระบบจะค ำนวณและก ำหนดวันพิจำรณำแล้วเสร็จ ตำม 

workloadก ำหนด (กรณีก ำหนด workload ใหม่ จะมีผลกับค ำขอที่จะเข้ำมำใหม่ ไม่มีผลกับค ำขอที่รับเข้ำระบบมำแล้ว) 

หมายเลข 3 : แสดงสถำนะของค ำขอ และชื่อเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรพิจำรณำค ำขอล่ำสุด โดย สถำนะ “บันทึกค ำขอ” เป็น

สถำนะเริ่มต้น 

หมายเลข 4 : แสดงปริมำณรำยกำรค ำขอสบ.7/สบ.8 ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในระบบทั้งหมด   

หมายเลข 5 : ท่ำนสำมำรถปรับขนำดของกำรแสดงผลรำยกำรค ำขอได้โดย กด Drop down เพ่ือเลือก ขนำดที่ต้องกำร 

5. กด “เลือกข้อมูล”หลังรำยกำรค ำขอที่ท่ำนต้องกำรพิจำรณำ  

 

 

50 1

3

5 4

ส่วนที่ 2 รายการค าขอ สบ.7 และ สบ.8 

2



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 10/30 

 

6. ระบบจะแสดงไฟล์ค ำขอฯ ที่ผู้ประกอบกำรยื่นเข้ำมำ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 : แสดงไฟล์ค ำขอที่ผู้ประกอบกำรอัพโหลด 

หมายเลข 2 : แสดงประวัติกำรพิจำณำค ำขอ 

หมายเลข 3 : แสดง เลข Ref.cer ส ำหรับ สบ.7 ที่เป็นผลิตภัณฑ์น ำเข้ำ หรือ เอกสำรอื่นๆเพ่ิมเติม ที่ผู้ประกอบอัพโหลดใน

ขั้นตอนกำรขอค ำชี้แจง   

7.  เมื่อพิจำรณำค ำขอฯ เสร็จแล้ว  กดเลือกสถำนะที่ต้องกำร และกดบันทึกค ำขอ 

เห็นควรเสนออนุมัติ : เพ่ือเสนออนุมัติ 

เห็นควรเสนอคืนค าขอ  : เพ่ือเสนอคืนค ำขอ  

   อนุมัติ : ค ำขอฯ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  

   คืนค าขอ : ค ำขอฯ ไม่ถูกต้อง ,ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่สำมำรถอนุมัติได้  

ขอค าชี้แจง : ค ำขอฯ มีข้อบกพร่อง ต้องกำรให้ผู้ประกอบกำรแก้ไข หรือ ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติมจำก

ผู้ประกอบกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต เช่น ค ำอธิบำยชื่ออำหำร ลักษณะของอำหำร เอกสำร

ค ำแปลภำษำต่ำงประเทศ ฯลฯ  

1

2

3

“ขั้นพิจารณา” 

“ขั้นอนุมัติ” 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 11/30 

 

7.1 กรณีเลือกสถานะ “เห็นควรเสนออนุมัติ”  

เลือกสถำนะ “เห็นควรเสนออนุมัติ” และกด “บันทึก” ระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นสอบถำม “คุณ

ยืนยันจะบันทึกข้อมูลหรือไม่” ต้องกำรให้กด “OK”  พิมพ์รำยละเอียดกำรเห็นควรเสนออนุมัติ และ กด “ยืนยัน” 

  

2 

1 

4 

5 

6 

.......พิมพ์รำยละเอียดกำรพิจำรณำลงในกล่องข้อควำม ........ 

(ข้อควำมที่พิมพ์จะถูกแสดงไว้ในประวัติกำรพิจำรณำค ำขอ) 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 12/30 

 

 เมื่อกด “ยืนยัน” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำรำยกำรค ำขอทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รำยกำรค ำขอที่พิจำรณำจะแดงสถำนะและเจ้ำหน้ำที่ที่พิจำรณำค ำขอล่ำสุด เมื่อกด “เลอืกข้อมูล” รำยกำรค ำขอ

นั้นจะแสดงประวัติกำรพิจำรณำดังรูป  

50 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 13/30 

 

7.2 กรณีเลือกสถานะ “เห็นควรเสนอคืนค าขอ” 

เลือกสถำนะ “เห็นควรเสนอคืนค ำขอ” และกด “บันทึก” ระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นสอบถำม 

“คุณยืนยันจะบันทึกข้อมูลหรือไม่” ต้องกำรให้กด “OK”  เลือกสำเหตุกำรคืนค ำขอ , พิมพ์รำยละเอียดกำรเห็นควร

เสนอคืนค ำขอ และ กด “ยืนยัน” 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

4 

5 

6 

1 

7 

.......พิมพ์รำยละเอียดกำรพิจำรณำลงในกล่องข้อควำม ........ 

(ข้อควำมที่พิมพ์จะถูกแสดงไว้ในประวัติกำรพิจำรณำค ำขอ) 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 14/30 

 

7.3 กรณีเลือกสถานะ “อนุมัติค าขอ”  

เลือกสถำนะ “อนุมัต”ิ และกดบันทึก ระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นสอบถำม “คุณยืนยันจะบันทึก

ข้อมูลหรือไม่” ต้องกำรให้กด “OK”  พิมพ์รำยละเอียดกำรอนุมัติ (ถ้ำมี)  และ กด “ยืนยัน” 

  

2 

1 

3 

50 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 15/30 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

เมื่อกด “อนุมัติ” ระบบจะส่งข้อควำมไปยัง e-mail ของผู้ประกอบกำรที่ใช้ในกำรสมัคร Open id และ เมื่อ

กลับมำหน้ำแสดงรำยกำรค ำขอ ค ำขอที่ กด “อนุมัติ” แล้วจะหำยไปจำกหน้ำรำยกำรค ำขอที่รอพิจำรณำ 

 

  

 

 

 

  

4 
.......พิมพ์หมำยเหตุกำรอนุญำตลงในกล่องข้อควำม ........ 

(ข้อควำมที่พิมพ์จะถูกแสดงไว้ในประวัติกำรพิจำรณำค ำขอ) 

5 

7 

6 

50 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 16/30 

 

7.4 กรณีเลือกสถานะ “คืนค าขอ”  

เลือกสถำนะ “คืนค ำขอ” และกด “บันทึก” ระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นสอบถำม “คุณยืนยันจะ

บันทึกข้อมูลหรือไม่” ต้องกำรให้กด “OK”  เลือกสำเหตุกำรคืนค ำขอ , พิมพ์รำยละเอียดกำรค ำขอ และ กด “ยืนยัน”  

2 

1 

3 

50 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 17/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อกด “คืนค ำขอ” ระบบจะส่งสำเหตุกำรคืนค ำขอไปยัง e-mail ของผู้ประกอบกำรที่ใช้ในกำรสมัคร 

Open ID และ เมื่อกลับมำหน้ำแสดงรำยกำรค ำขอ ค ำขอที่ กด “คืนค ำขอ” แล้วจะหำยไปจำกหน้ำรำยกำรค ำขอที่รอ

พิจำรณำ 

 

  

.......พิมพ์เหตุผลกำรคืนค ำขอในกล่องข้อควำม ........ 

(ข้อควำมที่พิมพ์จะถูกส่งให้แก่ผู้ประกอบกำรทำง e-mail ) 
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คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 18/30 

 

7.5 กรณีเลือกสถานะ “ขอค าชี้แจง” 

ค ำขอฯ มีข้อบกพร่อง ต้องกำรให้ผู้ประกอบกำรแก้ไขค ำขอ หรือ ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบกำร

เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต เช่น ค ำอธิบำยชื่ออำหำร ลักษณะของอำหำร เอกสำรค ำแปลภำษำต่ำงประเทศ ฯลฯ  

เลือกสถำนะ “ขอค ำชี้แจง” และกดบันทึก  ระบบจะแสดง Pop Up ขึ้นแสดง “คุณยืนยันที่จะบันทึก

หรือไม่” ต้องกำรกด “OK” 

  

 

  

 

 

 

 

  

2 

1 

3 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 19/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ส่วนที่ 2 “รายละเอียดค าชี้แจง” 

 

ส่วนที่ 1 “การแก้ไข PDF” 

4 

5 

กรณีที่ 1 

        ต้องการให ้ผปก. แก้ไขไฟล์ค าขอ 

        เช่น แก้ไขชื่ออาหาร 
          แก้ไขประเภท ชนิด กรรมวิธี * 
        1. คลิก  √  ในส่วนที่ 1  
        2. พิมพ์ รายละเอียดค าชี้แจง ในส่วนที่ 2  
        3.  กดปุ่ม “ขอค าชี้แจง” 

กรณีที่ 2 

     ต้องการให ้ผปก. ส่งเอกสารเพิ่มเติม 

     เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา (ไม่แก้ค าขอ) 
     1. พิมพ์ รายละเอียดค าชี้แจง ในส่วนที่ 2 

     2. กดปุ่ม “ขอค าชี้แจง” 

* หมายเหตุ การแก้ไขประเภทอาหาร จะต้องเป็นประเภทอาหารที่ใช้แบบฟอร์ม สบ.7 เท่านั้น    

6 



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 20/30 

 

ระบบส่งรำยละเอียดที่เจ้ำหน้ำที่ขอค ำชี้แจง ไปยัง e-mail ของผู้ประกอบกำรที่ใช้ในกำรสมัคร Open ID  

 

 

 

 

 

ค ำขอที่เจ้ำหน้ำที่ขอค ำชี้แจง สถำนะจะเปลี่ยนเป็น “เจ้ำหน้ำที่ขอค ำชี้แจง” และวันที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จจะถูก

ค ำนวณใหม่เมื่อผู้ประกอบแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว โดยผู้ประกอบมีเวลำในกำรแก้ไข้ข้อบกพร่องภำยใน 10 วันท ำกำร  หำก

ไม่แก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ระบบจะท ำกำรแจ้งคืนค ำขอไปยัง e mail ของผู้ประกอบกำรโดยอัตโนมัติ และจะ

หำยไปจำกหน้ำรำยกำรแสดงค ำขอที่รอพิจำรณำ 

  

 

 

 

เมื่อผู้ประกอบกำร ชี้แจงค ำขอเรียบร้อยแล้ว สถำนะค ำขอจะเปลี่ยนเป็น “ผู้ประกอบกำรชี้แจงเรียบร้อย” 

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถกด  “เลือกข้อมูล” เพ่ือเริ่มกำรพิจำรณำค ำขออีกครั้ง  

หมายเหตุ : เนื่องจำก ค ำขอ สบ.7/สบ.8 ใช้ระยะเวลำกำรพิจำณำเพียง 1 วันท ำกำร เมื่อผู้ประกอบกำรชี้แจงค ำ

ขอกลับมำ ระบบจะค ำนวณระยะเวลำกำรพิจำรณำใหม่โดย 

 ระบบเริ่มนับระยะเวลำกำรพิจำรณำค ำขอนั้นใหม่ (ระยะเวลำ 1 วันท ำกำร)  

 ระบบจะค ำนวณวันแล้วเสร็จใหม่โดยไม่คิดรวมกับปริมำณ workload (เมื่อผู้ประกอบกำรกดส่งค ำชี้แจง 

ระบบจะลงวันพิจำรณำเป็นวันท ำกำรนั้นๆทันที หำกยื่นหลัง 15.30 น. หรือยื่นในวันหยุดรำชกำร จะถือ

ว่ำยื่นเป็นวันท ำกำรถัดไป) 
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คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 21/30 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 : กรณีท่ีผู้ประกอบแก้ไขข้อบกพร่องโดยกำรแก้ไขไฟล์ค ำขอ ระบบจะแสดง version ของไฟล์ค ำขอที่

ผู้ประกอบกำรอัพโหลดล่ำสุด 

หมายเลข 2 : แสดงรำยละเอียดค ำชี้แจงของเจ้ำหน้ำที่และผู้ประกอบกำร 

หมายเลข 3 : ไฟล์แนบที่ผู้ประกอบกำรอัพโหลดเข้ำมำในขั้นตอนกำรขอค ำชี้แจง กด “ดูข้อมูล” เพ่ือดำวน์โหลดไฟล์ 

 เมื่อพิจำรณำค ำขอเรียบร้อยแล้วสำมำรถกดเลือกสถำนะ โดยดูขั้นตอนวิธีกำรใช้งำนระบบตำมข้อ 7.1 – 7.4  

1
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คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 22/30 

 

การบันทึกข้อมูลค าขอแทนผู้ยื่นค าขอ 
เจ้าหน้าที่ย่ืนค าขอในระบบ e-submission อาหาร แทนผู้ประกอบการ  

1. Login ผ่ำน Privus.fda.moph.go.th   เลือก “เจ้ำหน้ำที่ สสจ.” 

2. เลือกเมนูสิทธิ์ ที่ท่ำนต้องกำรใช้งำน  เลือก “ระบบอาหาร”  

3. ระบบจะแสดงหน้ำกระบวนงำนทั้งหมด  เลือก “อนุมัติ สบ.7/สบ.8 ” 

 

 

 

 

 

4.  กรอกเลขนิติบุคคล/เลขบัตรประชำชน ของผู้รับอนุญำต และกรอกเลขบัตรประชำชนของผู้ยื่น  กดยืนยัน 

ระบบเข้ำสู่หน้ำของผู้ประกอบกำร(ตำมสิทธิ์) เจ้ำหน้ำที่สำมำรถคีย์ค ำขอแทนผู้ประกอบกำร โดยศึกษำ

วิธีกำรยื่นค ำขอฯ จำกคู่มือกำรยื่นขออนุญำต ค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8) ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

  

คู่มือกำรใช้งำนส ำหรับผู้ประกอบกำร: กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร 
ค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8) ระบบ e-Submission ผลิตภัณฑ์อำหำร 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/sorbor7-8.pdf 

 

กรอก เลขบัตรประชาชน “ผู้ยื่นค าขอ” 

กรอก เลขนิติบุคคลหรือเลขบัตรประชาชน “ผู้รับอนุญาต” 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/sorbor7-8.pdf
http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/sorbor7-8.pdf


คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 23/30 

 

การบันทึกสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม ม.44 
 

ส ำหรับผู้ประกอบกำรเข้ำข่ำยได้รับยกเว้น ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บท้ังหมด ตำม ป.สธ. เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำก

ผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร พ.ศ. 2560   เจ้ำหน้ำที่จะต้องลงข้อมูล เพ่ือท ำกำรยกเว้นกำร

ช ำระค่ำธรรมเนียมในระบบ e-submission ดังนี้ 

1. เลือกเมนู “บันทึกสิทธิ์กำรยกเว้นค่ำใช้จ่ำย” 

 

 

 

 

 

2. กดปุ่ม “เพ่ิมโรงงำน”  

 

 

 

 

3. กรอกเลขสถำนที่ 8 หลักท่ีเข้ำข่ำยได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรม ( กรอกเฉพำะตัวเลขไม่ต้องมี - )  กด 

“ตรวจสอบ”(กำรบันทึกสิทธิ์สำมำรถบันทึกได้เฉพำะจังหวังที่ท่ำนเปิดสิทธิ์เท่ำนั้นไม่สำมำรถท ำข้ำมจังหวัดได้)   

1 

2 

3 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF


คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 24/30 

 

4. เมื่อกด “ตรวจสอบ” แล้วระบบจะท ำกำรเช็คข้อมูลและ ประเภทสถำนที่   กดเลือก ประเภทใบอนุญำต  กด 

“บันทึก” เพ่ือเป็นกำรเก็บข้อมูลกำรยกเว้นค่ำใช้จ่ำย 

 

 

 

 

 
 

5. เมื่อกด “บันทึก” ระบบจะท ำกำรบันทึกข้อมูล และแสดงรำยชื่อสิทธิ์กำรยกเว้นค่ำใช้จ่ำยไว้ที่หน้ำแรก 
 

 

 

  

4 
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คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 25/30 

 

การก าหนดปริมาณการรับค าขอสบ.7/สบ.8  
 

ปริมำณกำรรับค ำขอสบ.7และสบ.8 จะถูกค ำนวณรวมกัน โดยเจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปริมำณกำรรับค ำได้ดังนี้ 

1. Login ผ่ำน Privus.fda.moph.go.th   เลือก “เจ้ำหน้ำที่ สสจ.” 

2. เลือกเมนูสิทธิ์ ที่ท่ำนต้องกำรใช้งำน  (กลุ่มสิทธิ์ผู้บันทึกข้อมูล/ผู้รับเรื่อง  กลุ่มสิทธิ์ผู้พิจำรณำ/ผู้ตรวจ หรือ

กลุ่มสิทธิ์ผู้หัวหน้ำกลุ่มงำน/ผู้อนุญำต)  เลือก “ระบบอาหาร”  

3. เลือกเมนู “Workload” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. กด “แสดงข้อมูล” หลังประเภทค ำขอ สบ.7/สบ.8   
  

1 
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คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 26/30 

 

5. ก ำหนดปริมำณค ำขอที่ต้องกำร แล้วกด “บันทึก”  กด “OK” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เมื่อกด “บันทึกแล้ว ” หน้ำรำยกำรแสดงกำรก ำหนดปริมำณกำรรับค ำขอ จะแสดง workload และชื่อผู้

บันทึก ล่ำสุด 
 

 

  

4 
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หมายเหตุ : กำรรับ Workloads จะไม่มีผลต่อจ ำนวนงำนที่เข้ำมำในระบบแล้ว (ไม่มีกำรค ำนวณ Workload ส ำหรับ

งำนที่เริ่มพิจำรณำแล้ว) แต่จะมีผลถัดจำกค ำขอที่เข้ำมำในระบบล่ำสุดเป็นต้นไป  



คู่มือส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ : ระบบ e-Submission ผลติภณัฑ์อำหำร “กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
อำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำรค ำขอใหม่ (สบ.7) และค ำขอแก้ไข (สบ.8)” 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 27/30 

 

ปัญหาท่ีพบบ่อยและการแก้ปัญหา 

 

1 กรณีผู้ประกอบการต้องการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ค าขอ หรือไฟล์ค าขอผู้ประกอบการยื่นเข้ามาในระบบไม่

สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร 

ในไฟล์ค ำขอจะประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้ประกอบกำรต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ 

1) ข้อมูลที่ระบบดึงให้ (embed Data) จากฐานข้อมูล ได้แก่ 

  ข้อมูลส่วนที่ 1 รำยละเอียดผู้ยื่นค ำขอ 

- ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชำชน – ฐำนข้อมูลกรมกำรปกครอง 

- เบอร์โทรศัพท์ , e mail : ระบบ Open ID (ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)) 

  ข้อมูลส่วนที่ 2 รำยละเอียดผู้ด ำเนินกิจกำร  

- ข้อมูลผู้ด ำเนินกิจกำร (ตำมใบอนุญำต) : ระบบ e-logistic  

  ข้อมูลส่วนที่ 3 รำยละเอียดผู้รับอนุญำต และ สถำนที่ผลิตในประเทศ 

- ข้อมูลผู้รับอนุญำต (ตำมใบอนุญำต) : ระบบ e-logistic 

2) ข้อมูลทีผู่้ประกอบการ ต้องน าเข้าข้อมูลหรือเลือกข้อมูลก่อนท าการดาวน์โหลดไฟล์ค าขอ ได้แก่ 

  ข้อมูลส่วนที่ 3 รำยละเอียดผู้รับอนุญำต และ สถำนที่ผลิต ณ ต่ำงประเทศ 

- รำยละเอียดสถำนที่ผลิต ณ ต่ำงประเทศ : ข้อมูลจำก Ref cer. (ผปก.ต้องน ำเข้ำข้อมูลจำกใบ 

Certificate เข้ำระบบก่อนดำวน์โหลดไฟล์ค ำขอ) 

  ข้อมูลส่วนที่ 4. ประเภทอำหำร ชนิดอำหำร กรรมวิธี : ข้อมูลจำกระบบ e-logistic 

3) ข้อมูลทีผู่้ประกอบการ บันทึก/เลือก ในไฟล์ค าขอ ได้แก่  

  ข้อมูลส่วนที่ 5 ชื่ออำหำร 

  ข้อมูลส่วนที่ 6 ค ำรับรอง 

  ค ำถำมส่วนท้ำย 

1.1 กรณี ผูป้ระกอบการต้องการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ค าขอฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

1) กรณี ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชำชน ของผู้ยื่นค ำขอฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชำชน 

a. เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรอัพเดทข้อมูลกับฐำนข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง  
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b. หำกไม่ตรงกัน ให้ผู้ประกอบกำรติดต่อ กรมกำรปกครอง เพ่ือปรับปรุงข้อมูลทันที 

2) กรณีผู้ประกอบกำรต้องกำรเปลี่ยนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือ e mail ในไฟล์ค ำขอ 

 ผู้ประกอบกำรต้องเป็นผู้แก้ไขข้อมูลเอง โดยแก้ไขที่ระบบ Open ID ของ สรอ.  เลือกแก้ไข

ส่วนบุคคล แล้วท ำกำรดำวโหลดไฟล์ค ำขอใหม่อีกครั้ง 

3) กรณีผูป้ระกอบกำรต้องกำร ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลผู้ด ำเนินกิจกำร ผู้รับอนุญำต และสถำนที่ ในไฟล์ค ำขอ 

 กรณีผู้ประกอบกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญำต – แจ้งให้ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอแก้ไข

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพิจำณำอนุญำตสถำนที่ จำกนั้นปรับปรุงข้อมูลในระบบ e logistic 

 กรณีข้อมูลในระบบไม่ตรงกับใบอนุญำต - เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทวนสอบข้อมูลดังกล่ำว ระหว่ำง

ข้อมูลที่อยู่ในระบบ e logistic กับ ใบอนุญำตฉบับจริง แล้วพิจำรณำปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 

โดยระบบ e submission จะดึงข้อมูลใบอนุญำตจำกระบบ e logistic ทุกเที่ยงคืน 

 

1.2 กรณีผู้ประกอบการยื่นประเภทอาหาร ชนิดอาหาร กรรมวิธีการผลิต ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ สำมำรถท ำได้ 

2 กรณี  

1) พิจำรณำคืนค ำขอ หรือ 

2) พิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรแก้ไข โดยให้ผู้ประกอบกำรส่งไฟล์ค ำขอฯ ใหม่ที่ถูกต้องเข้ำมำพิจำรณำใหม่ 

ขั้นตอนดังนี้ 

a) เจ้ำหน้ำที่  ส่งค ำชี้แจงไปยังผู้ประกอบกำร 

b) ผู้ประกอบกำร  ดำวน์ไฟล์ค ำขอใหม่ โดยเลือก “ประเภทอำหำร ชนิดอำหำร กรรมวิธีกำรผลิต

อำหำรที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ กรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ดังกล่ำว ที่ช่องทำง “ชี้แจงเจ้าหน้าที่” 

  

 

  

ข้อแนะน า : โปรดทวนสอบทุกครั้งก่อนด ำเนินกำรแก้ไข ว่ำข้อมูลในไฟล์ค ำขอนั้นเป็นข้อมูลอัพเดทล่ำสุด โดยให้

ผู้ประกอบกำร login เพ่ือให้ระบบดึงข้อมูลใหม่ และ Download ไฟล์ค ำขอ 

หมายเหตุ : กำรแก้ไข ประเภทอำหำร ชนิดอำหำร กรรมวิธีกำรผลิตอำหำร สำมำรถแก้ได้เฉพำะ ประเภทอำหำรที่ยื่น

ด้วยแบบ ฟอร์ม สบ.7 เท่ำ นั้น 
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1.3 กรณีผู้ประกอบการยื่นชื่ออาหาร ค ารับรอง ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ สำมำรถท ำได้ 2 กรณี  

1) พิจำรณำคืนค ำขอ หรือ 

2) พิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรแก้ไข ขั้นตอนดังนี้ 

a) เจ้ำหน้ำที่  ส่งค ำชี้แจงไปยังผู้ประกอบกำร 

b) ผู้ประกอบกำร  ใช้ไฟล์ค ำขอเดิม แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง บันทึกข้อมูล และส่งกลับมำยังช่องทำง 

“ชี้แจงเจ้าหน้าที่”  

1.4 กรณีผู้ประกอบการยื่นรายละเอียดสถานที่ผลิต ณ ต่างประเทศ (ตามใบรับรอง) ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 
1) พิจำรณำคืนค ำขอ หรือ 

2) พิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรแก้ไข ขั้นตอนดังนี้ 

a) เจ้ำหน้ำที่  ส่งค ำชี้แจงไปยังผู้ประกอบกำร 

b) ผู้ประกอบกำร   ด ำเนินกำรแก้ไขแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

i. กรณีเลือก Ref cer ผิด ดำวน์โหลดไฟล์ค ำขอใหม่ เลือก Ref cer ใหมใ่ห้ถูกต้อง บันทึกข้อมูล 

และส่งกลับมำยังช่อง “ชี้แจงเจ้าหน้าที่” 

ii. กรณีข้อมูลใน Ref cer ไม่ตรงกับ เอกสำร ใบ cert. ทีแ่นบ  แก้ไข Ref cer ใหม ่โดยสร้ำง Ref 

cer ทีถู่กต้อง   ดำวน์โหลดไฟล์ค ำขอใหม่ (จะปรำกฏ เลข Ref cer ที่สร้ำงใหม่)  บันทึก

ข้อมูล และส่งกลับมำยังช่อง “ชี้แจงเจ้าหน้าที่” 

2 กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ค าขอได้ 
 กำรอัพโหลดค ำขอสบ.7 ระบบมีกำรตรวจสอบค ำขอให้เบื้องต้น ได้แก่ 

1) ค ำรับรอง GMP จะถูกก ำหนด ตำมประเภทอำหำร ชนิดอำหำรและกรรมวิธี 

2) มีกำรก ำหนดค ำท่ีต้องมีตำมประกำศและค ำห้ำมใช้ หำกชื่ออำหำรไม่ถูกต้องตำมค ำที่ก ำหนด หรือมีค ำห้ำมใช้

จะไม่สำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ( หำกมีชื่ออำหำรที่พิจำรณำ สำมำรถอนุญำตได้แต่ ติดค ำห้ำมใช้ท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่

สำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงโดยผ่ำนช่องทำง line : สสจ food.e-sub หรือ e mail : 

pre_fda@fda.moph.go.th  หรือ โทรศัพท์ 0-2590-7011 

3 กรณีผู้ประกอบการช าระเงินกับทางธนาคารแล้วสถานะค าขอไม่เปลี่ยน 

การท างานของระบบ เมื่อระบบตรวจสอบว่ำผู้ประกอบกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรแล้ว ค ำขอจะเปลี่ยน

สถำนะทันที หรือภำยใน 1-2 วันท ำกำร  

mailto:pre_fda@fda.moph.go.th
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วิธีการแก้ไข : กรณีท่ีผู้ประกอบกำรช ำระเงินแล้วสถำนะไม่เปลี่ยนภำยใน 2 วัน โปรดขอหลักฐำนกำรช ำระ

เงินของผู้ประกอบกำร โดยเขียน ศ.1 ไปยังผู้ประสำนงำน คบ. เพ่ือประสำนงำน Programmer ให้ด ำเนินกำรทวนสอบ 

และปรับสถำนะต่อไป หรือ แจ้งที่  e mail : hellofda@fda.moph.go.th รำยละเอียดดังนี้ 

1. หลักฐำนกำรช ำระเงินของผู้ประกอบกำร ที่ระบุเลข Ref code (Ref.1 และ Ref.2)  

2. ระบุช่องทำงกำรช ำระเงิน เช่น web payment CDM ATM เป็นต้น 

 

4 กรณีผู้ประกอบการช าระเงินกับทางธนาคารแล้วไมไ่ด้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 ฝ่ำยกำรเงินจะใช้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบรำยกำรช ำระเงิน ประมำณ 1- 2 วันท ำกำร หำกผู้ประกอบกำร

ตรวจสอบช่องทำงกำรพิมพ์สั่งช ำระผ่ำนระบบ e submission อำหำร --> กด “ดูใบเสร็จ” ในรำยกำรใบสั่งช ำระที่

ต้องกำร ระบบยังคงแสดงข้อควำม “รอกำรอนุมัติใบเสร็จจำกฝ่ำยกำรเงิน”  

 ติดต่อ เจ้ำหน้ำฝ่ำยกำรเงิน อย. ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-590-7137 แจ้งปัญหำ เรื่อง “ช ำระเงินผ่ำนธนำคำร 

(ม.44) แล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จฯ” โดยแจ้ง ข้อมูลดังนี้ 

1. เลข Reference No (Ref 2) 
2. จ ำนวนเงินที่ช ำระ ช่องทำงกำรช ำระเงิน 
3. วันและเวลำที่ช ำระเงิน  
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