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เอกสารคู่มือการใชง้านส าหรับผู้ประกอบการ 

(User Manual) 
ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
การยื่นค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 

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

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่  นมโค  นมปรุงแต่ง  นม
เปร้ียว  ผลิตภัณฑ์ของนม  ไอศกรีม  เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ กาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูป และ 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
ส านักอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข  

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

หรือ http://bit.ly/2GN5qKx 
 

แก้ไขครั้งท่ี 3 : 31 มกราคม 2563 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/sorbor7-8.pdf
http://bit.ly/2GN5qKx
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ประวัติการแก้ไขปรับปรุง 
 

แก้ไขคร้ังที่ วัน เดือน ป ี รายละเอียดการแก้ไข 
0 25 ธันวำคม 2560  จัดท ำคู่มือครั้งแรก 
1 31 มกรำคม 2561  เพ่ิมเติมข้ันตอน “กำรยื่นค ำขอ สบ. 8” 
2 25 มกรำคม 2563  เพ่ิมเติมข้ันตอน “กำรยื่นแก้ไข สบ.5 (แบบกระดำษ) 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยใช้ค ำขอ สบ.8 
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- กรณีใบอนุญำตผลิต  11 
- กรณีใบอนุญำตน ำเข้ำ 18 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการ การยื่นค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.7) ผ่านระบบ e-submission  
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การเปิดสิทธิ์เพื่อขอเข้าใช้งานระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

e submission การยื่นค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
ค าขอใหม่ (สบ.7) และค าขอแก้ไข (สบ.8) 

ก่อนกำรเข้ำใช้งำนระบบ e - submission ผลิตภัณฑ์อำหำร ผู้ประกอบกำร ต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

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

http://openid.egov.go.th/ เพ่ือให้ได้ Username Password กรณีที่ ผู้ประกอบกำร เคยยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open 

ID กับสำนักงำนรัฐบำล อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ข้ำมข้ันตอนข้อ (1) นี้ได้ 

(2) ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานระบบ e – submission ผลิตภัณฑ์อาหาร : สำมำรถติดต่อยื่น

เอกสำรเพ่ือขอเปิดสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำรได้ 2 ช่องบริกำร ดังนี้ 

กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ท่ี กรุงเทพมหานคร 

- ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำร ที่ห้อง 325 ชั้น 3 อำคำร 5 ตึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กรณีสถานที่ผลิต/น าเข้า ตั้งอยู่ ณ ต่างจังหวัด 

- ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำรได้ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้นๆตำมหนังสือ ด่วนที่สุดถึงนำยแพท

เมื่อยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ และขอเปิดสิทธิเข้ำใช้งำนระบบ e – Submission 

ผลิตภัณฑ์อำหำร ท่ำนจะสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบ e – Submission ผลิตภัณฑ์อำหำร ได้ 

หมายเหตุ : หำกมอบอ ำนำจเรียบร้อยแล้ว มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอ ำนำจลำออกหรือย้ำยงำน ผู้รับ

อนุญำต/ ผู้ด ำเนินกำร ต้องแจ้งมำยังเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอยกเลิกสิทธิกำรใช้งำนของผู้รับมอบอ ำนำจท่ำนนั้นทันที 

 (3) ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms : ติดตั้งโปรแกรมท่ีจ ำเป็นตำมล ำดับดังนี้ - 

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

ป้องกันเรื่อง Adobe reader acrobat ไม่รู้จักภำษำไทย)  Font “TH Sarabun PSK” 

 

http://openid.egov.go.th/
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หมายเหตุ :สำมำรถศึกษำ “การสร้างและแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ Open ID” และ “การตั้งค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms” ได้ที่ คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร: กำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (ระบบ e submission ด้ำนอำหำร)  
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การยื่นค าขอผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

การยื่นขอค าอนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี 2 กรณี คือ กรณีผลิต และกรณีน าเข้า ซึ่งขั้นตอนการยื่นจะ

แตกต่างกัน มีรายละเอียดตามภาพดังนี้ 
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ขั้นตอนการยื่นค าขอ สบ.7 ผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

1. เข้ำเว็บไซด์ privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู้ประกอบกำร” 

 
2. เข้ำระบบยืนยันตัวบุคคลกลำง ท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้จำกกำร

สมัคร Open ID กับสำนักงำนรัฐบำล อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ) 
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3. เลือกบริษัทที่ท่ำนต้องกำรยื่นค ำขอ (กรณีที่ท่ำนได้รับมอบอ ำนำจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข้ำมขั้นตอนกำร

เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” เพ่ือยื่นค ำขอสบ.7 
 

 
6. เมื่อเลือก “ยื่นผลิตภัณฑ์” ระบบจะแสดง Pop Up ประกำศ เพ่ือแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ รับทรำบข้อตกลงกำร

ใช้บริกำรยื่นค ำขอด้ำนอำหำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต (e-submission) และมีช่องทำงให้ศึกษำรำยละเอียดกำรยื่นค ำขออนุญำตด้ำน

อำหำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดย กด “ศึกษารายละเอียด” หำกท่ำนได้อ่ำนและยินยอมให้ผูกพันตำมเงื่อนไขภำยใต้

ข้อตกลงกำรให้บริกำร กด “ต้องการยื่นค าขอ” 
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7. ระบบจะแสดง ใบอนุญำตทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ท่ำนสำมำรถเลือกใบอนุญำตที่ต้องกำรยื่นค ำขอ โดย กด 

“เลือกข้อมูล” หลังใบอนุญำตที่ท่ำนต้องกำร  

 

  



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

แก้ไขครั้งท่ี 3 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 13/55 

 
 

8.1 กรณีที่ท่านเลือกใบอนุญาตผลิต 

8.1.1 เลือกยื่นค ำขออนุญำตตำมประเภทอำหำร โดย กด “ยื่นขออนุญาตตามประเภทอาหาร” ระบบ

จะแสดงประเภทอำหำรตำม สลักหลังใบอนุญำตผลิตที่ท่ำนเลือก จำกนั้น กดเลือก “ประเภทอาหาร” ที่ท่ำนต้องกำรยื่นค ำ

ขอสบ.7 ระบบจะแสดงชนิดอำหำร และ กรรมวิธีผลิต ภำยใต้ประเภทอำหำรนั้น   ให้ท่ำนเลือก ประเภทอาหาร ชนิด

อาหาร และกรรมวิธีผลิต ที่ต้องกำรยื่นค ำขอ โดยกดท่ี “กรรมวิธีผลิต” 

 
 

8.1.3 ตรวจสอบประเภทอำหำร ชนิดอำหำร และกรรมวิธีกำรผลิต แล้วจึงเลือก “ประเภทแบบค ำขอ”  

กด “Download” โดยไฟล์ค ำขอที่ได้จะเป็น pdf. ไฟล์ (เม่ือกดดำวน์โหลดค ำขอ จะขึ้นกล่องข้อควำมแจ้งเตือนเรื่องค ำบังคับ

ที่ต้องมีในชื่ออำหำร) 

ประเภทอาหาร 

กรรมวิธ ี

ชนิดอาหาร 

1 

2 
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2 1 

ตรวจสอบข้อมลู 
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8.1.4 กรอกรำยละเอียดที่ต้องกำรยื่นค ำขอในไฟล์ค ำขอ ซึ่งเป็นไฟล์ pdf. (ในขั้นตอนนี้ไม่จ ำเป็นจะต้องใช้

อินเตอร์เน็ต) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด Save ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์เพ่ือให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย 

 ซึ่งไฟล์ pdf ต้นฉบับที่ดำวน์โหลดมำนั้น ท่ำนสำมำรถน ำมำกกรอกรำยละเอียดผลิตภัณฑ์รำยกำรอ่ืนที่ท่ำน

ต้องกำรยื่นได้ หำกสถำนที่ผลิต ประเภทอำหำรและ ชนิดอำหำร และกรรมวิธีกำรผลิต ประเภทแบบค ำขอเดียวกัน 

 

รายละเอียดที่ท่านต้องกรอก ใน pdf.ค าขอสบ. 7 (กรณีผลิต) ได้แก ่
1. ชื่ออำหำรภำษำไทย และชื่ออำหำรภำษำอังกฤษ 

 
2. เลือกค ำรับรอง เช่น ค ำรับรองกรรมวิธีกำรผลิต และค ำรับรองอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. ตอบค ำถำมกำรประเมินตนเองท้ำยแบบฟอร์ม  

4. กรณีท่ี ท่ำนต้องกำรอ้ำงอิงสูตรส่วนประกอบจำกเลขสำรบบอ่ืนๆ กรุณำกรอกเลขสำรบบ 13 หลัก 

ในช่องค ำรับรองอ่ืนๆ 

 
       หมายเหตุ : เลขสำรบบที่ใช้ในกำรอ้ำงอิงสูตรสำมำรถอ้ำงอิงได้เฉพำะใบอนุญำตผลิตเท่ำนั้น และจะต้องเป็นเสขสำรบบ

ภำยใต้นิติบุคคล หรือผู้รับอนุญำตเดียวกัน และประเภทอำหำรเดียวกันกับค ำขอที่ต้องกำรยื่น   

  

XX-X-XXXXX-X-XXXX   
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8.1.5 กลับเข้ำระบบ e-submission อำหำร เพ่ืออัพโหลดค ำขอ พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำน (ถ้ำมี หรือ 

ตำมท่ีระบบก ำหนดให้แนบ) โดย เข้ำใช้งำนตำมที่ท่ำนได้เข้ำมำดำวน์โหลดไฟล์ค ำขอ  กด “Upload” 

 

 

       หมายเหต ุ:  “ผลิต” หมำยถึง ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยภำยในประเทศ   “ส่งออก” หมำยถึง ผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น 

      เลขทีใ่บอนุญำต , ประเภทอำหำร , ชนิดอำหำร และ กรรมวิธี จะต้องตรงกับข้อมูลในไฟล์ ค ำขอสบ.7 ที่ท่ำนต้องกำรยื่น 

 

8.1.6 .ในหน้ำอัพโหลดค ำขอ กด “Choose File” เพ่ือท ำกำรแนบไฟล์ค ำขอสบ.7 ที่ท่ำนกรอกรำยละเอียด

เรียบร้อยไว้แล้ว (โดยไฟล์ค ำขอสบ.7 จะต้องเป็น pdf.ค ำขอที่ดำวน์โหลดออกจำกระบบเท่ำนั้น) จำกนั้นกด “Upload”   

ระบบจะแสดง Popup หำกไฟล์ค ำขอที่ใช้ยื่นถูกต้อง กด “ใช่, ฉันต้องการอัพโหลด” 

  

แนบไฟล์ค าขอ 1 

ตรวจสอบข้อมลู 

2 
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8.1.7 ระบบจะกรองข้อมูลเรื่องชื่ออำหำร กรรมวิธีกำรผลิต และรำยละเอียดอ่ืนๆในแบบค ำขอให้เบื้องต้น 

และมีระบบแจ้งเตือน เป็นกล่องข้อควำมหำกกรอกชื่ออำหำรภำษำไทยไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข หรือ ตอบค ำถำมกำรประเมิน

ตนเองไม่ถูกต้อง จะไม่สำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ต้องแก้ไขไฟล์แบบค ำขอ pdf ให้ถูกต้องกำรแล้วจึงท ำกำรอัพโหลด pdf ใหม่  

 8.1.8 หำกสำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ระบบจะแสดง pop up ดังนี้ กด “OK” เพ่ือกลับสู่หน้ำยื่นค ำขอ 

 

  

3 
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8.1.9   เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ จะปรำกฎรำยกำรค ำขอที่ท่ำนได้ท ำกำรอัพโหลดไว้ หำกสถำนะขอค ำ

ขอแสดงว่ำ “รอแนบไฟล์” ให้ท่ำนกด “ดูรายละเอียด” ระบบจะท ำกำรแสดงหัวข้อเอกสำรที่ท่ำนต้องแนบเพ่ิมเติม (กรณีท่ี

สถานะค าขอแสดงว่า “รอช าระเงิน”ให้ท่านข้ามไป ข้อ 8.1.10 ) 

 

 
 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์เอกสำรที่ท่ำนต้องกำร   กดเลือกไฟล์เอกสำร  กด “Open” ระบบจะท ำ

กำรแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีท่ำนมีรำยกำรเอกสำรบังคับแนบหลำยรำยกำร ให้ท ำกำรแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบ

ตำมรำยกำรที่ก ำหนด กด “ยืนยันข้อมูล” 

 

  

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 

1
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หำกแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อควำม “แนบไฟล์แล้ว”  

 
 

  

2 เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบ 

3 
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8.1.10 เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ สถำนะขอค ำขอนั้น จะข้ึนว่ำ “รอช าระเงิน” ให้ท่ำนกด  

“ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบที่ต้องกำรจะยื่นอีกครั้ง หำกถูกต้องครบถ้วนแล้วให ้ 

สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน ำไป ช าระเงินตามช่องทางทีร่ะบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่ำนช ำระเงินแล้วจะถือว่ำเป็นกำรยืนยันเพื่อยื่นค ำ

ขอ และระบบจะท ำกำรส่งค ำขอไปให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

 

 
 

 
 

- สิ้นสุดขั้นตอนการยื่นสบ.7 กรณีสถานที่ผลิต - 

 

 

  

หมายเหตุ :สำมำรถศึกษำ “วิธีการสร้างใบสั่งช าระ” และ “ช่องทางการช าระเงิน” ได้ที่ คู่มือส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร: “กำรออกใบสั่งช ำระและกำรรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค ำขอผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)”  

 

 

 

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 



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

แก้ไขครั้งท่ี 3 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 21/55 

 
 

8.2 กรณีที่ท่านเลือกใบอนุญาตน าเข้า 

8.2.1 เลือก “ยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตในต่างประเทศ” เพ่ือกรอกรำยละเอียดใบรับรองสถำนที่ผลิตใน

ต่ำงประเทศก่อน 

 
 

8.2.3 กด “ดาวน์โหลดค าขอ” เพ่ือดำวน์โหลดไฟล์ pdf มำ กรอกรำยละเอียดใบรับรองฯ 
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8.2.4  กรอกรำยละเอียดใบรับรองสถำนที่ผลิตในต่ำงเทศ ซึ่งเป็นไฟล์ pdf (ในขั้นตอนนี้ไม่จ ำเป็นจะต้องใช้

อินเตอร์เน็ต) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด Save ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์เพ่ือให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย 

 

  
 

8.2.5 กลับเข้ำระบบ e-submission อำหำร เพ่ืออัพโหลด โดยเลือก “ยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตใน

ต่างประเทศ” และ กด “อัพโหลดค าขอ”  
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8.2.6 ปรำกฏหน้ำให้แนบไฟล์ แบบกรอกรำยละเอียดใบรับรองสถำนที่ผลิตในต่ำงประเทศ และแนบ

ใบรับรองสถำนที่ผลิตในต่ำงประเทศต้นฉบับ โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf (ซึ่งจะต้องมีเอกสารต้นฉบับ ไว้ ณ สถานประกอบการ 

พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา) กรณีใบรับรองฯ เป็นภำษำอ่ืน ที่ไม่ใช่ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้ปฏิบัติตำม

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง ใบรับรองสถำนที่ผลิตส ำหรับกำรน ำเข้ำอำหำร โดยกด “เรียกด”ู หรือ 

“Browse” แนบไฟล์ตำมหัวข้อที่ก ำหนด เมื่อแนบไฟล์ครบแล้ว ให้กด “อัพโหลด” 

 

 
 

8.2.7 เมื่อกด “อัพโหลด” แล้ว ระบบจะแสดงรหัสด ำเนินกำร (ซึ่งรหัสด ำเนินกำรมีไว้ส ำหรับติดต่อปัญหำ

กับทำงโปรแกรมเมอร์) กด “OK” เพ่ือกลับไปสู่หน้ำกำร ยื่นใบรับรองสถำนที่ผลิตในต่ำงประเทศ 

 
 

8.2.8 เมื่อกลับมำยังหน้ำกำร ยื่นใบรับรองสถำนที่ผลิตในต่ำงประเทศ ระบบจะแสดงรำยกำรใบรับรอง

สถำนที่ผลิตในต่ำงประเทศท่ีท่ำนได้ยื่นไว้    สถำนะ “รอยืนยันค าขอ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นยังไม่ได้ได้ยื่นค ำขอ เป็นเพียง

กำรอัพโหลดค ำขอเก็บไว้ในระบบเท่ำนั้น ให้ท่ำน กด “ดูข้อมูล” หลังรำยกำรที่ต้องกำร เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอ

และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นอีกครั้ง 

  

อัพโหลดเอกสารแนบ (ถ้ามี) 
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8.2.9 เมื่อกด “ดูข้อมูล” ระบบจะแสดงแบบกรอกรำยละเอียดใบรับรองสถำนที่ผลิตในต่ำงประเทศ   

อีกครั้ง เพื่อให้ท่ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอและตรวจสอบเอกสำรแนบที่มุมล่ำงซ้ำย เมื่อท่ำนตรวจสอบควำมถูกต้อง

ของค ำขอแล้ว ให้กด “ยื่นค าขอ” แต่หำกตรวจสอบแล้วพบวำค ำขอไม่ถูกต้อง ให้กด “ยกเลิก” และแก้ไขรำยละเอียดในไฟล์ 

pdf ให้ถูกต้องแล้วจึงอัพโหลดค ำขอที่ถูกต้องใหม่ 

 
 

  

สถานะค าขอ 

ค าขอที่อัพโหลด 

เอกสารอื่นๆที่แนบ 
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8.2.10 เมื่อกด “ยืนค าขอ” แล้ว ระบบจะแสดง เลขรับ และ เลข REF CER  เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงใน

กำรกรอกค ำขอผลิตภัณฑ์อำหำร ให้ท่ำนกด “OK” 

 

8.2.11 เมื่อกด “OK” ระบบจะกลับมำยังหน้ำกำร ยื่นใบรับรองสถำนที่ผลิตในต่ำงประเทศ สถำนะของ

ค ำขอจะเปลี่ยนเป็น “อนุญาต” หมำยควำมว่ำ ท่ำนสำมำรถน ำเลข REF CER นั้น มำใช้อ้ำงอิงในกำรยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑ์

อำหำรได้  
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8.2.12 เมื่อท่ำนได้ เลข REF CER แล้ว ให้เลือกหัวข้อ เลือกยื่นค ำขออนุญำตตำมประเภทอำหำร โดย 

กด “ยื่นขออนุญาตตามประเภทอาหาร” ระบบจะแสดงประเภทอำหำรตำม สลักหลังใบอนุญำตผลิตที่ท่ำนเลือก จำกนั้น กด

เลือก “ประเภทอาหาร” ที่ท่ำนต้องกำรยื่นค ำขอสบ.7 ระบบจะแสดงชนิดอำหำร และ กรรมวิธีผลิต ภำยใต้ประเภทอำหำร

นั้น   ให้ท่ำนเลือก ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร และกรรมวิธีผลิต ที่ต้องกำรยื่นค ำขอ โดยกดท่ี “กรรมวิธีผลิต” 

 

 
 

8.2.13 ตรวจสอบประเภทอำหำร ชนิดอำหำร และกรรมวิธีกำรผลิต แล้วจึงเลือก “ประเภทแบบค ำขอ”  

กด “Download” โดยไฟล์ค ำขอที่ได้จะเป็น pdf. ไฟล์ (เม่ือกดดำวน์โหลดค ำขอ จะขึ้นกล่องข้อควำมแจ้งเตือนเรื่องค ำบังคับ

ที่ต้องมีในชื่ออำหำร) 

ประเภทอาหาร 

กรรมวิธ ี

ชนิดอาหาร 

1 

2 
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2 1 

ตรวจสอบข้อมลู 

10399942 

น าเข้า 
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8.2.14 กรอกรำยละเอียดที่ต้องกำรยื่นค ำขอในไฟล์ค ำขอ ซึ่งเป็นไฟล์ pdf (ในขั้นตอนนี้ไม่จ ำเป็นจะต้องใช้

อินเตอร์เน็ต) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด Save ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์เพ่ือให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย ซึ่งไฟล์ pdf 

ต้นฉบับที่ดำวน์โหลดมำนั้น ท่ำนสำมำรถน ำมำกกรอกรำยละเอียดผลิตภัณฑ์รำยกำรอ่ืนที่ท่ำนต้องกำรยื่นได้ หำกสถำนที่ผลิต 

ประเภทอำหำรและ ชนิดอำหำร และกรรมวิธีกำรผลิตเดียวกัน 

 

รายละเอียดที่ท่านต้องกรอก ใน pdf ค าขอสบ. 7 (กรณีน าเข้า) ได้แก่ 
1. รำยละเอียดสถำนที่ผลิตต่ำงประเทศ โดย กด “Drop down” เพ่ือเลือก เลขREF CER ที่ต้องกำร 

 
 

เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะท ำกำรดึงข้อมูลมำให้  

 
หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลที่ดึงมำไม่ถูกต้อง ท่ำนต้องท ำกำรยื่นใบรับรองใหม่ และเมื่อยื่นจนได้เลข REF CER 

ใหม่แล้ว ท่ำนจะต้องท ำกำรดำวน์โหลดไฟล์ค ำขอสบ.7 ใหม่อีกครั้งเพ่ือเป็นกำรอัพเดทเลข REF CER  
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2. ชื่ออำหำรภำษำไทย และชื่ออำหำรภำษำอังกฤษ 

 
3. เลือกค ำรับรอง เช่น ค ำรับรองกรรมวิธีกำรผลิต และค ำรับรองอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

4. ตอบค ำถำมกำรประเมินตนเองท้ำยแบบฟอร์ม  

 

8.2.15 กลับเข้ำระบบ e-submission อำหำร เพ่ืออัพโหลดค ำขอ พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำน (ถ้ำมี หรือ 

ตำมท่ีระบบก ำหนดให้แนบ) โดยเข้ำใช้งำนตำมที่ท่ำนได้เข้ำมำดำวน์โหลดแบบฟอร์ม  กด “อัพโหลด” 

 

 
 

       หมายเหตุ : เลขใบอนุญำต , ประเภทอำหำร , ชนิดอำหำร และ กรรมวิธี จะต้องตรงกับข้อมูลในไฟล์ 

ค ำขอสบ.7 ที่ท่ำนต้องกำรยื่น 

  

ตรวจสอบข้อมลู 
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8.2.16 ในหน้ำอัพโหลดค ำขอ กด “Choose File” เพ่ือท ำกำรแนบไฟล์ค ำขอสบ.7 ที่ท่ำนกรอก

รำยละเอียดเรียบร้อยไว้แล้ว (โดยไฟล์ค ำขอสบ.7 จะต้องเป็น pdf.ค ำขอที่ดำวน์โหลดออกจำกระบบเท่ำนั้น) จำกนั้นกด 

“Upload”   ระบบจะแสดง Popup หำกไฟล์ค ำขอที่ใช้ยื่นถูกต้อง กด “ใช่, ฉันต้องการอัพโหลด” 

 
 

 

8.2.17 ระบบจะกรองข้อมูลเรื่องชื่ออำหำร กรรมวิธีกำรผลิต และรำยละเอียดอ่ืนๆในแบบค ำขอให้เบื้องต้น 

และมีระบบแจ้งเตือน เป็นกล่องข้อควำมหำกกรอกชื่ออำหำรภำษำไทยไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข หรือตอบค ำถำมกำรประเมิน

ตนเองไม่ถูกต้อง จะไม่สำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ต้องแก้ไขไฟล์แบบค ำขอ pdf ให้ถูกต้องกำรแล้วจึงท ำกำรอัพโหลด pdf ใหม่ 

 8.2.18 หำกสำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ระบบจะแสดง pop up ดังนี้ กด “OK” เพ่ือกลับสู่หน้ำยื่นค ำขอ 

  

แนบไฟล์ค าขอ 1 

2 

3 
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8.2.19 เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ จะปรำกฎรำยกำรค ำขอที่ท่ำนได้ท ำกำรอัพโหลดไว้ หำกสถำนะขอค ำ

ขอแสดงว่ำ “รอแนบไฟล์” ให้ท่ำนกด “ดูรายละเอียด” ระบบจะท ำกำรแสดงหัวข้อเอกสำรที่ท่ำนต้องแนบเพ่ิมเติม (กรณีท่ี

สถานะค าขอแสดงว่า “รอช าระเงิน”ให้ท่านข้ามไป ข้อ 8.2.20 ) 

 

 
 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์เอกสำรที่ท่ำนต้องกำร   กดเลือกไฟล์เอกสำร  กด “Open” ระบบจะท ำ

กำรแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีท่ำนมีรำยกำรเอกสำรบังคับแนบหลำยรำยกำร ให้ท ำกำรแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบ

ตำมรำยกำรที่ก ำหนด กด “ยืนยันข้อมูล”  

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 
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หำกแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อควำม “แนบไฟล์แล้ว”  

  

2 

1

เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบ 

3 



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

แก้ไขครั้งท่ี 3 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 34/55 

 
 

8.2.20 เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ จะปรำกฏรำยกำรค ำขอที่ท่ำนได้ท ำกำรอัพโหลดไว้ สถำนะขอค ำขอนั้น 

จะข้ึนว่ำ “รอช าระเงิน” ให้ท่ำนกด “ดูข้อมูล” เพ่ือตรวจสอบค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบที่ต้องกำรจะยื่นอีกครั้ง 

หำกถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน ำไป ช าระเงินตามช่องทางท่ีระบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่ำนช ำระเงินแล้วจะ

ถือว่ำเป็นกำรยื่นยันเพื่อยื่นค ำขอ และระบบจะท ำกำรส่งค ำขอไปให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

 

 

 
 

 
 

- สิ้นสุดขั้นตอนการยื่นสบ.7 กรณีสถานที่น าเข้า - 

 

  

หมายเหตุ :สำมำรถศึกษำ “วิธีการสร้างใบสั่งช าระ” และ “ช่องทางการช าระเงิน” ได้ที่ คู่มือส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร: “กำรออกใบสั่งช ำระและกำรรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค ำขอผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)”  

 

 

 

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 

10399942 
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การพิมพ์และดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการอนุญาต สบ.7 

1. เมื่อท่ำนท ำกำรช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว สถำนะค ำขอจะเปลี่ยนเป็น “บันทึกค าขอ” แสดงว่ำค ำขอนั้นถูกส่ง

ให้เจ้ำหน้ำพิจำรณำค ำขอเรียบร้อยแล้ว   
 

2. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรพิจำรณำค ำขอแล้วเสร็จ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำในระบบ e-submission อำหำร โดย

ท่ำนสำมำรถ ดูผลกำรพิจำรณำ ได้ที่ สถำนะ ของค ำขอ ดังนี้ 

 

สถำนะ “บันทึกค าขอ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นถูกส่งให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำขอแล้ว 

สถำนะ “อนุมัติ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นได้รับกำรอนุมัติ และได้เลขสำรบบแล้ว 

สถำนะ “คืนค าขอ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นไม่ได้รับกำรอนุมัติ  

สถำนะ “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง” หมำยควำมว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้แก้ไขข้อบกพร่อง 
 

กรณีท่ีค ำขอ มีสถำนะเป็น “อนุมัติ” ท่ำนสำมำรถดู ใบอนุญำต สบ. 7/1  ได้โดย กด เลือก “ดูรายละเอียด” 

หลังรำยกำรค ำขอที่ท่ำนต้องกำร  ระบบจะแสดงหน้ำใบใบอนุญำต สบ. 7/1 ท่ำนสำมำรถพิมพ์ และดำวน์โหลด pdf เก็บไว้ได้ 
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การแก้ไข สบ.5 (แบบกระดาษ) และ สบ.7 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 กำรแก้ไข สบ.5 (แบบไม่ต้องแจ้งสูตร) ซึ่งหลักฐำนกำรอนุญำตเป็นแบบกระดำษ และ สบ.7 ซึ่งหลักฐำนกำรอนุญำต

เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ค าขอ สบ.8 แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการแก้ไข  ส ำหรับ สบ.5 แบบกระดำษ เมื่อท ำกำรแก้ไข

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค ำขอสบ.8 แล้ว จะได้หลักฐำนกำรอนุญำต เป็น สบ.7 แบบ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำมำรถใช้แทน

หลักฐำนกำรอนุญำตแบบกระดำษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยกำรยื่นค ำขอสบ.8 จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี  

1. การยื่นค าขอ สบ.8 เพื่อแก้ไข สบ.7 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อท่ำนมีหลักฐำนกำรอนุญำตเป็นสบ.7 (แบบ

อิเล็กทรอนิกส์) แล้ว ท่ำนสำมำรถแก้ไขผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกำรกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรแก้ไขลงในแบบ

สบ.8 เมื่อเจ้ำหน้ำที่อนุมัติค ำขอสบ.8 ที่ท่ำนยื่นแล้ว ระบบจะท าการอัพเดทข้อมูลในสบ.7/1 ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดง

ประวัติการแก้ไขท้าย แบบ สบ.7/1 

2. การยื่นค าขอ สบ.8 เพื่อแก้ไข สบ.5 (แบบกระดาษ) กำรยื่นค ำขอแก้ไขผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก ระบบ

จะท ำกำรดึงข้อมูลล่ำสุดที่ได้รับอนุญำต เช่น ชื่อ ประเภทอำหำร ฯลฯ เป็นข้อมูลตั้งต้น1 จำกนั้นกรอกข้อมูลใหม่ของผลิตภัณฑ์

ท่ำนให้ครบถ้วน รวมทั้งแนบหลักฐำนกำรอนุญำต สบ.5 แบบกระดำษ และ สบ.6 (ในกรณีที่มีกำรแก้ไข) ให้เจ้ำหน้ำที่

พิจำรณำ ซึ่งหำกเจ้ำหน้ำที่อนุมัติค ำขอสบ.8 ที่ท่ำนยื่นแล้ว ท่านจะได้สบ.7 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีกำรอัพเดทข้อมูลเป็น

ปัจจุบัน พร้อมทั้งประวัติการแก้ไขท้ายแบบสบ.7/1 (ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดค ำขอสบ.7/1 ได้ผ่ำนหน้ำระบบกำรยื่นค ำขอ

สบ.7) 

สบ.7 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

สบ.5 (แบบกระดาษ) 

สบ. 8 
 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

สบ.7/1 (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

= 

อัพเดท + ประวัติการแก้ไข 
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หมายเหตุ : 1 ต้องมีข้อมูลตั้งต้นในระบบจึงด ำเนินกำรได้ สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ที่  “ระบบตรวจสอบกำร

อนุญำต” หน้ำประชำชน : กรณีไม่พบข้อมูลโปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ อย., สสจ. ในพื้นที่เพ่ือเพ่ิมข้อมูลตั้งต้น 
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ขั้นตอนการยื่นค าขอ สบ.8 เพื่อแก้ไข สบ.7 (แบบอิเล็กทรอนิกส์)                            

ผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร  

1.  เข้ำเว็บไซด์ privus.fda.moph.go.th  login ด้วย Open id   เลือกบริษัทและ ใบอนุญำตท่ีต้องกำร

แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

2. เลือก “ยื่นขอแก้ไขสบ.8” ระบบจะแสดง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ใบอนุญำตที่ท่ำนเลือก จำกนั้น กด “เลือก” 

หลังรำยกำรผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรแก้ไข 

 
 

3.  ตรวจสอบเลขสำรบบและชื่ออำหำร แล้วจึงกด “Download” โดยไฟล์ค ำขอที่ได้จะเป็น pdf. ไฟล์  

1 

2 
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ตรวจสอบข้อมลู 
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4.  กรอกรำยละเอียดที่ต้องกำรยื่นค ำขอในไฟล์ค ำขอ ซึ่งเป็นไฟล์ pdf (ในขั้นตอนนี้ไม่จ ำเป็นจะต้องใช้

อินเตอร์เน็ต) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด save ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์เพ่ือให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย  

 

วิธีกรอกข้อมูลสบ.8 ส าหรับผลิตภัณฑ์ในใบอนุญาตผลิต  
 

 

 
 กรอก รำยละเอียดกำรแก้ไขในกล่องข้อควำมด้ำนขวำมือในหัวข้อที่ต้องกำรแก้ไข หรือ หำกแก้ไขกรรมวิธีกำรผลิต 

ให้ กด drop down เพ่ือเลือก กรรมวิธี  กด “SAVE AS” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ :    ส ำหรับใบอนุญำตผลิต กำรแก้ไขสบ.8 จะสำมำรถแก้ไขในหัวข้อที่อยู่ใน กรอบสีเหลือง เท่ำนั้น 

ส ำหรับหัวข้อนอกเหนือจำก กรอบสีเหลือง จะไม่สำมำรถพิมพ์ข้อควำมในช่องด้ำนขวำได้  

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตล่าสุดในระบบ 

 

หัวข้อที่ 
แก้ไขได้  
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         : ไฟล์ pdf สบ.8 จะใช้แก้ไขได้เฉพำะเลขสำรบบที่ท่ำนเลือกเท่ำนั้น หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลหลำยเลขสำรบบ 

จะต้องดำวน์โหลดไฟล์ pdf สบ.8 ใหม่ทุกครั้ง  
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วิธีกรอกข้อมูลสบ.8 ส าหรับผลิตภัณฑ์ในใบอนุญาตน าเข้า  
 

 

การแก้ไขแบบที่ 1 : กรอก รำยละเอียดกำรแก้ไขในกล่องข้อควำมด้ำนขวำมือในหัวข้อที่ต้องกำรแก้ไข หรือ หำกแก้ไข

กรรมวิธีกำรผลิต ให้ กด drop down เพ่ือเลือก กรรมวิธี  กด “SAVE AS” เพ่ือบันทึกข้อมูล  

การแก้ไขแบบที่ 2 : หำกต้องกำรแจ้งย้ำยสถำนที่ผลิตฯ หรือแก้ไขที่ตั้งสถำนที่ผลิตฯ จะต้องสร้ำง เลข Ref.Cer ก่อนกำร

ดำวน์โหลด สบ.8 (สำมำรถศึกษำวิธีกำรสร้ำงเลข Ref.cer ได้ที่ หัวข้อที่ 8.2.1- 8.2.11) แก้ไขข้อมูลโดย กด drop down 

เพ่ือเลือก เลข Ref.cer  

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตล่าสุดใน

ระบบ 

 

การแก้ไข 
แบบท่ี1 
 

การแก้ไข 
แบบท่ี 2 
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-    
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N         

 

 

 

5. กลับเข้ำระบบ e-submission อำหำร เพ่ืออัพโหลดค ำขอ พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำน (ถ้ำมี หรือ ตำมที่

ระบบก ำหนดให้แนบ) โดยเลือก เลขสำรบบที่ท่ำนต้องหำรแก้ไข  กด “อัพโหลดค าขอ” 

                                                                                                                                                       
 

       หมายเหตุ : ใบอนุญำต , เลขสำรบบ จะต้องตรงกับข้อมูลในไฟล์ค ำขอสบ.8 ที่ท่ำนต้องกำรยื่น 

 

6. ในหน้ำอัพโหลดค ำขอ กด “Choose File”  เพ่ือท ำกำรแนบไฟล์ค ำขอสบ.8  ที่ท่ำนกรอกรำยละเอียด

เรียบร้อยไว้แล้ว (โดยไฟล์ค ำขอสบ.8 จะต้องเป็น pdf.ค ำขอที่ดำวน์โหลดออกจำกระบบเท่ำนั้น) จำกนั้นกด “Upload”   

ระบบจะแสดง Popup หำกไฟล์ค ำขอที่ใช้ยื่นถูกต้อง กด “ใช่, ฉันต้องการอัพโหลด” 

 

 
 

  

แนบไฟล์ค าขอ 1 

2 

ตรวจสอบข้อมลู 
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7. ระบบจะกรองข้อมูลเรื่องชื่ออำหำร กรรมวิธีกำรผลิต และรำยละเอียดอ่ืนๆในแบบค ำขอให้เบื้องต้น และมีระบบ

แจ้งเตือน เป็นกล่องข้อควำมหำกกรอกชื่ออำหำรภำษำไทยไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข จะไม่สำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ต้องแก้ไข

ไฟล์แบบค ำขอ pdf ให้ถูกต้องกำรแล้วจึงท ำกำรอัพโหลด pdf ใหม่ 

 

8. หำกสำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ระบบจะแสดง pop up ดังนี้ กด “OK” เพ่ือกลับสู่หน้ำยื่นค ำขอ 

  

3 
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9. เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ จะปรำกฏรำยกำรค ำขอที่ท่ำนได้ท ำกำรอัพโหลดไว้ หำกสถำนะขอค ำขอแสดงว่ำ 

“รอแนบไฟล์” ให้ท่ำนกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือท ำกำรแนบเอกสำรเพ่ิมเติมดังนี้ (กรณีท่ีสถานะค าขอแสดงว่า “รอช าระเงิน”

ให้ท่านข้ามไป ข้อ 10 ) 

 
 

 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์เอกสำรที่ท่ำนต้องกำร   กดเลือกไฟล์เอกสำร  กด “Open” ระบบจะท ำ

กำรแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีท่ำนมีรำยกำรเอกสำรบังคับแนบหลำยรำยกำร ให้ท ำกำรแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบ

ตำมรำยกำรที่ก ำหนด กด “ยืนยันข้อมูล” 

  

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 

1
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หำกแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อควำม “แนบไฟล์แล้ว”  

  

2 เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบ 

3 
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10.  เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ จะปรำกฏรำยกำรค ำขอที่ท่ำนได้ท ำกำรอัพโหลดไว้ สถำนะขอค ำขอนั้น จะขึ้น

ว่ำ “รอช าระเงิน” ให้ท่ำนกด “ดูข้อมูล” เพ่ือตรวจสอบค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบที่ต้องกำรจะยื่นอีกครั้ง หำก

ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน ำไป ช าระเงินตามช่องทางทีร่ะบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่ำนช ำระเงินแล้วจะถือว่ำ

เป็นกำรยื่นยันเพื่อยื่นค ำขอ และระบบจะท ำกำรส่งค ำขอไปให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

 

 
 

** เลขรับค ำขอและวันที่ยื่นพิจำรณำจะแสดงเมื่อช ำระเงินค่ำค ำขอ 

 

11. เมื่อช ำระเงินแล้วสถำนะค ำขอจะเปลี่ยนเป็น “บันทึกค ำขอ” เพ่ือรอให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำขอ 

สถำนะ “อนุมัติ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นได้รับกำรอนุมัติ (ส ำหรับสบ.8 ระบบจะท ำกำรปรับปรุงข้อมูลใน 

สบ.7 อัตโนมัติ) 

สถำนะ “คืนค าขอ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นไม่ได้รับกำรอนุมัติ  

สถำนะ “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง” หมำยควำมว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้แก้ไขข้อบกพร่อง 

 

 

หมายเหตุ :สำมำรถศึกษำ “วิธีการสร้างใบสั่งช าระ” และ “ช่องทางการช าระเงิน” ได้ที่ คู่มือส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร: “กำรออกใบสั่งช ำระและกำรรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค ำขอผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission)”  

 

 

 

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 
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ขั้นตอนการยื่นค าขอ สบ.8 เพื่อแก้ไข สบ.5 (แบบกระดาษ)                                          

ผ่านระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 
1. เข้ำเว็บไซด์ privus.fda.moph.go.th  login ด้วย Open id   เลือกบริษัทและ ใบอนุญำตที่ต้องกำรแก้ไข

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

2. เลือก “ยื่นขอแก้ไขสบ.8” ระบบจะแสดง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ใบอนุญำตที่ท่ำนเลือก จำกนั้น กด “เลือก” 

หลังรำยกำรผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรแก้ไข 

 

เลขสำรบบที่เป็น สบ.5 (แบบกระดำษ) ที่ยังไม่เคยแก้ไขสบ.8 ผ่ำนระบบฯ APPILCATION_TYPE จะแสดงว่ำ “ ELO”  

3.  ตรวจสอบเลขสำรบบและชื่ออำหำร แล้วจึงกด “Download” โดยไฟล์ค ำขอที่ได้จะเป็น pdf. ไฟล์  

1 
2 
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 ตรวจสอบข้อมลู 
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 กรอกรำยละเอียดที่ต้องกำรยื่นค ำขอในไฟล์ค ำขอ ซึ่งเป็นไฟล์ pdf (ในขั้นตอนนี้ไม่จ ำเป็นจะต้องใช้อินเตอร์เน็ต) เมื่อกรอก

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด save ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์เพ่ือให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย  

 

หมายเหตุ : ไฟล์ pdf สบ.8 จะใช้แก้ไขได้เฉพำะเลขสำรบบที่ท่ำนเลือกเท่ำนั้น หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลหลำยเลข

สำรบบ จะต้องดำวน์โหลดไฟล์ pdf สบ.8 ใหม่ทุกครั้ง 

 

     วิธีกรอกข้อมูลสบ.8 เพื่อแก้ไขสบ.5 (แบบกระดาษ) ส าหรับผลติภัณฑ์ในใบอนุญาตผลิต  

ส ำหรับแก้ไขสบ.5( แบบกระดำษ) ผ่ำนระบบ e-submission ไฟล์ค ำขอที่ท่ำนดำวน์โหลดจำกระบบ จะแสดง

ข้อมูลที่อัพเดทล่ำสุดของเลขสำรบบที่ท่ำนเลือก  

 

ส่วนที่ 1  ประเภทอำหำร ชนิดอำหำร และกรรมวิธีผลิต จะบังคับให้กรอกชนิดอาหารและกรรมวิธีการผลิตใหม่ 

โดยกำร กด drop down  

 

  
 

ส่วนที่ 2  ชื่ออำหำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรแก้ไขลงในช่องที่ก ำหนดไว้ (กรณีที่ไม่

ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้ )  

 
 

** หากท่านลบข้อมูลออกจากช่อง จะถือว่าท่านต้องการยกเลิกการใช้ชื่ออาหารในช่องนั้น  
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วิธีกรอกข้อมูลสบ.8 เพื่อแก้ไขสบ.5 (แบบกระดาษ) ส าหรับผลิตภณัฑ์ในใบอนุญาตน าเข้า 
  

ส ำหรับแก้ไขสบ.5( แบบกระดำษ) ผ่ำนระบบ e-submission ไฟล์ค ำขอที่ท่ำนดำวน์โหลดจำกระบบ จะแสดง

ข้อมูลที่อัพเดทล่ำสุดของเลขสำรบบที่ท่ำนเลือก  

ส่วนที่ 1 รำยละเอียดสถำนที่ผลิต ณ ต่ำงประเทศ บังคับให้เลือก Ref cer. ใหม่ (สำมำรถศึกษำวิธีกำรสร้ำงเลข 

Ref.cer ได้ที่ หัวข้อที่ 8.2.1- 8.2.11)   

 
                       ** ต้องท ำกำรเพ่ิมข้อมูล Ref cer ก่อนท ำกำรดำวน์โหลดค ำขอแก้ไข 

  

ส่วนที่ 2  ประเภทอำหำร ชนิดอำหำร และกรรมวิธีผลิต จะบังคับให้กรอกชนิดอาหารและกรรมวิธีการผลิตใหม่ 

โดยกำร กด drop down  

 

  
 

ส่วนที่ 3  ชื่ออำหำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรแก้ไขลงในช่องที่ก ำหนดไว้ (กรณีที่ไม่

ต้องการแก้ไขให้คงข้อมูลเดิมไว้ )  
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** หากท่านลบข้อมูลออกจากช่อง จะถือว่าท่านต้องการยกเลิกการใช้ชื่ออาหารในช่องนั้น  
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4. ในหน้ำอัพโหลดค ำขอ กด “Choose File”  เพ่ือท ำกำรแนบไฟล์ค ำขอสบ.8  ที่ท่ำนกรอกรำยละเอียด

เรียบร้อยไว้แล้ว (โดยไฟล์ค ำขอสบ.8 จะต้องเป็น pdf.ค ำขอที่ดำวน์โหลดออกจำกระบบเท่ำนั้น) จำกนั้นกด “Upload”   

ระบบจะแสดง Popup หำกไฟล์ค ำขอที่ใช้ยื่นถูกต้อง กด “ใช่, ฉันต้องการอัพโหลด” 

 

 
 

 

5. ระบบจะกรองข้อมูลเรื่องชื่ออำหำร กรรมวิธีกำรผลิต และรำยละเอียดอ่ืนๆในแบบค ำขอให้เบื้องต้น และมีระบบ

แจ้งเตือน เป็นกล่องข้อควำมหำกกรอกชื่ออำหำรภำษำไทยไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข จะไม่สำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ต้องแก้ไข

ไฟล์แบบค ำขอ pdf ให้ถูกต้องกำรแล้วจึงท ำกำรอัพโหลด pdf ใหม่  

แนบไฟล์ค าขอ 1 

2 

3 
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6. หำกสำมำรถอัพโหลดค ำขอได้ ระบบจะแสดง pop up ดังนี้ กด “OK” เพ่ือกลับสู่หน้ำยื่นค ำขอ 

 
 

7. เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ จะปรำกฎรำยกำรค ำขอที่ท่ำนได้ท ำกำรอัพโหลดไว้ ส ำหรับก่อนยื่นแก้ไขค ำขอสบ.5 

แบบกระดำษผ่ำนระบบ จะบังคับให้แนบหลักฐานการอนุญาต สบ.5 แบบกระดาษ และ สบ.6 (ในกรณีที่มีการแก้ไข) โดย

ให้จัดท ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ pdf ไฟล์ กด “ดูรายละเอียด” เพ่ือท ำกำรแนบเอกสำรเพ่ิมเติมดังนี้  

 

 

 

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 
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กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร   กดเลือกไฟล์เอกสำร  กด “Open” ระบบจะท ำกำร

แนบไฟล์ให้อัตโนมัติ กรณีท่ีมีรำยกำรเอกสำรบังคับแนบหลำยรำยกำร ให้ท ำกำรแนบทีละหัวข้อ เมื่อแนบไฟล์ครบตำม

รำยกำรที่ก ำหนด กด “ยืนยันข้อมูล” 
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                        หำกแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อควำม “แนบไฟล์แล้ว” 

 

  

2 

1

เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบ 

3 
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9.  เมื่อกลับมำสู่หน้ำยื่นค ำขอ จะปรำกฏรำยกำรค ำขอที่ท่ำนได้ท ำกำรอัพโหลดไว้ สถำนะขอค ำขอนั้น จะขึ้นว่ำ 

“รอช าระเงิน” ให้ท่ำนกด “ดูข้อมูล” เพ่ือตรวจสอบค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบที่ต้องกำรจะยื่นอีกครั้ง หำกถูกต้อง

ครบถ้วนแล้วให้ สร้างใบสั่งช าระ เพ่ือน ำไป ช าระเงินตามช่องทางทีร่ะบุในใบสั่งช าระ เมื่อท่ำนช ำระเงินแล้วจะถือว่ำเป็น

กำรยื่นยันเพื่อยื่นค ำขอ และระบบจะท ำกำรส่งค ำขอไปให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

 

 
 

** เลขรับค ำขอและวันที่ยื่นพิจำรณำจะข้ึนเมื่อช ำระเงินค่ำค ำขอ 

 

10. เมื่อช ำระเงินแล้วสถำนะค ำขอจะเปลี่ยนเป็น “บันทึกค ำขอ” เพ่ือรอให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำขอ 

สถำนะ “อนุมัติ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นได้รับกำรอนุมัติ (ส ำหรับสบ.8 ระบบจะท ำกำรปรับปรุงข้อมูลใน 

สบ.7 อัตโนมัติ) 

สถำนะ “คืนค าขอ” หมำยควำมว่ำ ค ำขอนั้นไม่ได้รับกำรอนุมัติ  

สถำนะ “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง” หมำยควำมว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้แก้ไขข้อบกพร่อง 

 

 

หมายเหตุ :สำมำรถศึกษำ “วิธีการสร้างใบสั่งช าระ” และ “ช่องทางการช าระเงิน” ได้ที่ คู่มือส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร: “กำรออกใบสั่งช ำระและกำรรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ : กรณียื่นค ำขอผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)”  

 

 

 

สถานะค าขอ 

ดูรายละเอียด 
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วิธีการชี้แจงและแก้ไขข้อบกพร่อง ค าขอสบ.7  และ สบ.8   

กรณ ีทีส่ถำนะค ำขอ เปลี่ยนจำก “บันทึกค าขอ” เป็น “เจ้าหน้าที่ขอค าชี้แจง”  ท่ำนจะต้องท ำกำรแก้ไขข้อบกพร่อง

นั้นภำยใน 10 วันท ำกำร นับตั้งแต่ท่ีเจ้ำหน้ำที่ขอค ำชี้แจง ไม่เช่นนั้น จะถูกคืนค าขออัตโนมัติ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 
1. กด  “ดูรายละเอียด”หลังรำยกำรค ำขอที่ เจ้ำหน้ำที่ขอค ำชี้แจง เพื่อดูข้อบกพร่องที่เจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้

แก้ไข หรือต้องกำรท่ำนชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

         

โดยการแก้ไขข้อบกพร่องจะมีการแก้ไข 2 รูปแบบ ได้แก ่

1.1   กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้ผู้ประกอบกำร แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ไฟล์ค าขอสบ.7 โดยวิธีนี้ 

ท่ำนจะต้องแก้ไขข้อมูลในไฟล์ pdf ค ำขอ และท ำกำรอัพโหลด pdf ค ำขอใหม่ ระบบจะแสดงหน้ำกำรขอค ำชี้แจง 

โดยมีรำยละเอียด 4 ส่วน ดังนี้  

สถานะค าขอ 
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ส่วนที่ 1 : “รายละเอียดค าชี้แจงท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข” เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งข้อบกพร่องที่ต้องกำรให้

ผู้ประกอบกำรแก้ไข แสดงในกล่องข้อควำมมุมบน ด้ำนซ้ำยมือ ขอหน้ำกำรขอค ำชี้แจง 

ส่วนที่ 2 : “อัพโหลดไฟล์ค าขอ” กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้ผู้ประกอบกำรแก้ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ค ำขอ จะ
ปรำกฎส่วนที่ 2 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรอัพโหลดไฟล์ค ำขอที่แก้ไขแล้วให้กับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง โดยกำรแก้ไขข้อมูลใน
ไฟล์ค ำขอมีอยู่ 2 แบบ 

1. กรณใีช้ไฟล์ค ำขอเดิมในกำรแก้ไข ได้แก่ กำรแก้ไขชื่ออำหำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรแก้ไข
ค ำรับรองต่ำงๆ (แก้ไขรำยละเอียดในไฟล์ค ำขอเดิม และกด save) 

2. กรณตี้องดำวน์โหลดไฟล์ค ำขอใหม่ ได้แก่ ประเภทอำหำร หรือ ชนิดอำหำร หรือ กรรมวิธีผลิต ไม่
ถูกต้อง ( ท่ำนจะต้องเข้ำระบบ e-submission อำหำร  กด เลือก ประเภทอำหำร , ชนิดอำหำร , 
กรรมวิธีกำรผลิตที่ถูกต้อง จำกนั้นกรอกรำยละเอียดในไฟล์ค ำขอให้ครบถ้วนและกด save)  
หรือ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ผลิตต่ำงประเทศ กรณีน ำเข้ำ (ท่ำนจะต้องสร้ำงเลข Ref.cer ใหม่ 
จำกนั้นจึงดำวน์โหลดไฟล์ค ำขอเพ่ือน ำมำกรอกรำยละเอียดอีกครั้ง และกด save) 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดค าชี้แจงที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข 

ส่วนที่ 2 : อัพโหลดไฟล์ค าขอ ส่วนที่ 3 : ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ 

ส่วนที่ 4 : อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) 
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 เมื่อแก้ไขไฟล์ค ำขอเรียบร้อยแล้ว อัพโหลดไฟล์ค ำขอ โดย กด “Choose File” เลือกไฟล์ค ำขอที่ต้องกำร 
จำกนั้น กด “ยืนยันไฟลค์ าขอฯ” 
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เมื่อกด “ยืนยันไฟล์ค าขอ” ระบบจะแสดงข้อควำม “อัพโหลดไฟล์แล้ว”  

 

         

หมายเหตุ : สบ. 7 กำรแก้ไขไฟล์ค ำขอนั้น สำมำรถแก้ไขได้เฉพำะประเภทอำหำรที่ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน
เท่ำนั้น กรณีต้องใช้แบบฟอร์มอ่ืน ท่ำนจะต้องยื่นค ำขอใหม่ ไม่สำมำรถแก้ไขไฟล์ในขั้นตอนกำรขอค ำชี้แจ้งได้ 

: สบ.8 จะต้องใช้ไฟล์ค ำขอ ของเลขสำรบบนเดียวกันในกำรแก้ไขเท่ำนั้น โดยใช้ไฟล์เดิมหรือไฟล์ใหม่ที่โหลด
จำกหน้ำระบบ  

 
ส่วนที่ 3 : ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ กรณีท่ีผู้ประกอบกำรต้องกำรแจ้งรำยละเอียดกำรแก้ไข หรือ ค ำ

ชี้แจง เพ่ือส่งให้เจ้ำหน้ำที่  โดยพิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำรลงในกล่องข้อควำม จำกนั้นกด “ยืนยันค าชี้แจง” ระบบจะ
ท ำกำรบันทึกข้อควำมที่ท่ำนพิมพ์  (หากต้องการแก้ไขข้อความท่ีกด “ยืนยันค าชี้แจง” ไปแล้ว ให้แก้ไขข้อความใน
กล่องความให้ถูกต้อง  กด “ยืนยันค าชี้แจง” ระบบจะบันทึกข้อความล่าสุดที่ท่านแก้ไข) 

  

ส่วนที่ 2 : อัพโหลดไฟล์ค าขอ 

2 

1 

ส่วนที่ 2 : อัพโหลดไฟล์ค าขอ 
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ส่วนที่ 4 : “อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบอ่ืนๆ (ถ้ามี)” กรณทีี่เจ้ำหน้ำที่ขอเอกสำรเพ่ิมเติม หรือต้องกำรยื่น

เอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมจำกไฟล์ค ำขอ ให้ กด “Choose file” เลือกไฟล์ค ำขอที่ต้องกำร  
พิมพ์ข้อควำมอธิบำยเอกสำรแนบ  กด “ยืนยันเอกสารแนบอ่ืนๆ” (ท่ำนสำมำรถแนบเอกสำรได้มำกกว่ำ 1 ไฟล์ 
โดยท ำกำรแนบครั้งละ 1 ไฟล์ จนครบ)  

 

 
 
เมื่อท ำกำรแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว ให้กด “ส่งค าชี้แจง” เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำขอต่อไป  

2 

1 

ส่วนที่ 3 : ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ 

.........พิมพ์ขอ้ความท่ีต้องการแจง้เจ้าหน้าท่ี……... 

ส่วนที่ 4 : อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) 

1 3 
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     สถำนะค ำขอที่กด “ส่งค าชี้แจง” เรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” จบขั้นตอนกำร

ชี้แจงและแก้ไขข้อบกพร่อง  

 

1.2  กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรเอกสำรเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ โดยที่ผู้ประกอบไม่ต้อง

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในไฟล์ค าขอ เช่น ต้องกำรเอกสำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม หรือให้ชี้แจงเรื่องชื่ออำหำร 

ระบบจะแสดงหน้ำกำรขอค ำชี้แจง โดยมีรำยละเอียด 3 ส่วน ดังนี้ 

    
 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดค าชี้แจงที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข 

ส่วนที่ 2 : ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ 

ส่วนที่ 3 : อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) 



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

แก้ไขครั้งท่ี 3 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 67/55 

 
 

ส่วนที่ 1 : “รายละเอียดค าชี้แจงท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไข” เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งข้อบกพร่องที่ต้องกำรให้

ผู้ประกอบกำรแก้ไข แสดงในกล่องข้อควำมมุมบน ด้ำนซ้ำยมือ ขอหน้ำกำรขอค ำชี้แจง 



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

แก้ไขครั้งท่ี 3 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 68/55 

 
 

ส่วนที่ 2 : ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ กรณีท่ีผู้ประกอบกำรต้องกำรแจ้งรำยละเอียดกำรแก้ไข หรือ ค ำชี้แจง เพ่ือส่งให้

เจ้ำหน้ำที่  โดยพิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำรลงในกล่องข้อควำม จำกนั้นกด “ยืนยันค าชี้แจง” ระบบจะท ำกำรบันทึกข้อควำมท่ี

ท่ำนพิมพ์  (หากต้องการแก้ไขข้อความที่กด “ยืนยันค าชี้แจง” ไปแล้ว ให้แก้ไขข้อความในกล่องความให้ถูกต้อง  กด 

“ยืนยันค าชี้แจง” ระบบจะบันทึกข้อความล่าสุดที่ท่านแก้ไข) 

 
 
 

 
 
ส่วนที่ 3 : “อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบอ่ืนๆ (ถ้ามี)” กรณทีี่เจ้ำหน้ำที่ขอเอกสำรเพ่ิมเติม หรือต้องกำรยื่น

เอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมจำกไฟล์ค ำขอ ให้ กด “Choose file” เลือกไฟล์ค ำขอที่ต้องกำร  
พิมพ์ข้อควำมอธิบำยเอกสำรแนบ  กด “ยืนยันเอกสารแนบอ่ืนๆ” (ท่ำนสำมำรถแนบเอกสำรได้มำกกว่ำ 1 ไฟล์ 
โดยท ำกำรแนบครั้งละ 1 ไฟล์ จนครบ)  

 

 
  

2 

1 

ส่วนที่ 2 : ค าชี้แจงของผู้ประกอบการ 

.........พิมพ์ขอ้ความท่ีต้องการแจง้เจ้าหน้าท่ี……... 

ส่วนที่ 4 : อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) 

1 2 



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

แก้ไขครั้งท่ี 3 : 31 มกรำคม 2561  
หน้า 69/55 

 
 

เมื่อท ำกำรแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว ให้กด “ส่งค าชี้แจง” เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำขอต่อไป 
 

 
 

     สถำนะค ำขอที่กด “ส่งค าชี้แจง” เรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” จบขั้นตอนกำร

ชี้แจงและแก้ไขข้อบกพร่อง 

 


