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คู่มือส าหรับประชาชน   
 

1. . การเข้าใช้งานระบบ 
 1.1) ข้อก าหนดการเข้าใช้งานระบบ e-Submission 
  1.1.1) สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบผ่าน Open ID 

  สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ Open ID ผ่านระบบของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สรอ.) www.egov.go.th (หากมีปัญหาในการสมัครเพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรด
ติดต่อ contact@ega.or.th หรือ โทร 0 2612 6000) 

  1.1.2) ยื่นหนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบฟอร์ม) และหลักฐานประกอบเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้ 
  ยื่นหนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบฟอร์ม) และหลักฐานประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เข้าใช้

ระบบงานของแต่ละหน่วยงาน/ผลิตภัณฑ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ยื่นเพียงครั้งเดียว 
จนกว่าหนังสือมอบอ านาจจะหมดอายุ)  

  1.1.3) เข้าใช้งานระบบด้วย URL: http://privus.fda.moph.go.th/ 
 
2. ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
 1) เลือกส่วนบริการ 

สามารถเลือกส่วนบริการได้จากตัวเลือกทางด้านบน หรือ ส่วนบริการด้านล่าง โดยเลือก 
ประเภทสิทธิของผู้ใช้งานเป็น “ผู้ประกอบการ” 

 

http://privus.fda.moph.go.th/
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2) กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว กด “เข้าสู่ระบบ” 
 

 
 

3) ระบบแสดงรายชื่อบริษัทตามที่ผู้ใช้งานได้รับมอบอ านาจ (กรณีได้รับมอบอ านาจจากหลายบริษัท)  
ให้เลือกบริษัทที่ต้องการยื่นค าขออนุญาต หากผู้ใช้งานได้รับมอบอ าจาจเพียงบริษัทเดียว ข้ามไปที่ข้อ 4) 
 

 
 

4) เลือกระบบสิทธิเข้าใช้งาน เป็น “ระบบวัตถุอันตราย” 
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5) ระบบแสดงข้อมูลสถานที่ติดต่อของบริษัทที่จะยื่นค าขอ (ด้านบน) พร้อมกระบวนงานต่างๆ  
- เลือกกระบวนงาน “ยื่นค าขอใหม่” 

 
 

6) ระบบแสดงหน้าจอรายการเมนู (ด้านซ้าย)  พร้อมรายละเอียดชื่อ และที่อยู่สถานที่ติดต่อของบริษัท
ที่จะยื่นค าขอ อีกครั้ง ให้กดเลือก “ค าขอใหม่” แล้ว เลือกหัวข้อ “ใบแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1” 

 
 
 7) กดปุ่ม “ดาวน์โหลดค าขอ” เพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอใบแจ้งข้อเท็จจริง วอ. 1  

 
 
 8) ระบบแสดงรายการสถานที่ติดต่อ และสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ให้เลือก 
  - เลือก รายการสถานที่ติดต่อ และสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่ตรงกับที่ที่ต้องการ
ใช้ส าหรับด าเนินการแจ้งข้อเท็จจริง โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องด้านหน้าที่อยู่นั้น 

  - หากไม่พบที่อยู่ที่ต้องการสามารถเลื่อนดูข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม ได้จาก  
ที่อยู่ด้านล่าง 
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  - จากนั้นกด “ดาวน์โหลดใบแจ้งข้อเท็จจริง” 

 
 
  - กด “OK” เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 
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 9) กดปุ่มลูกศรด้านบนขวามือ และเลือกไฟล์ที่ต้องการ เพ่ือด าเนินการเปิดไฟล์ค าขอที่ได้ดาวน์โหลดไว้ 

 
 
 10) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริง ฯ ให้เรียบร้อย โดยด าเนินการเลือก/กรอกข้อมูล
ตามหัวข้อเรียงไปตามล าดับ ไม่ข้ามไปข้ามมา ดังนี้ 
 10.1 เลือกประเภทการประกอบการ ผลิต หรือน าเข้า โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง 

 
 
 10.2 ระบุชื่อการค้าภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การใช้ชื่อทางการค้า
และเครื่องหมายทางการค้า เช่น  

- ชื่อการค้าต้องมีความจ าเพาะ ไม่ใช้ค าทั่วๆ ไป เช่น กาว สเปรย์กันยุง ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดรถ เป็นต้น 

  - สามารถใช้ชื่อของสารเคมีเป็นชื่อการค้าได้ ในกรณีเลือกประเภทการใช้ เป็นประเภท “ฆ่า
เชื้อในสระว่ายน้ า” 
 
 



       6 จาก 17 

 
 10.3 ระบุประเภทการใช้ โดยให้ผู้ใช้งานกดท่ีปุ่มลูกศรด้านท้ายช่องว่างเพ่ือแสดงข้อมูลรายการให้
เลือกก่อน แล้วจึงท าการพิมพ์ค้นหาข้อมูล 
 10.4 ระบุลักษณะผลิตภัณฑ์ ท าเช่นเดียวกับหัวข้อ 10.3 

 
 
 10.5 ระบุปริมาณการผลิต หรือน าเข้า ต่อป ีโดยท าการพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการลงในช่องว่าง พร้อมระบุ
หน่วยนับที่ต้องการ โดยการกดที่ปุ่มลูกศรด้านท้ายช่องว่างเพ่ือเลือกหน่วยนับที่ต้องการ 
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 10.6 ระบุ หน่วยนับของสารส าคัญ และส่วนประกอบอ่ืน ตามสูตรของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยื่นค าขอ 
โดยกดปุ่มลูกศรด้านท้ายช่องว่าง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเลือกหน่วยนับเพียงที่เดียว จากนั้นระบบจะแสดงหน่วยนับใน
ช่องอ่ืนให้อัตโนมัติ ทั้งในส่วนของสารส าคัญ และส่วนประกอบอื่น 

 
 
 10.7 ระบุชื่อสารส าคัญที่ต้องการ โดยให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่มลูกศรด้านท้ายช่องว่างของชื่อสาร เพื่อแสดง
รายการให้เลือกก่อน แล้วจึงท าการพิมพ์ค้นหาข้อมูลให้ตรงกับชื่อสารที่ต้องการ โดยพิมพ์ตัวแรก ด้วยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วกรอกตัวเลขอัตราส่วนสาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการลงในช่องอัตราส่วน 
 - กรณีสารส าคัญเกิดจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างสารเคมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ให้กรอกข้อมูลสารที่ได้
หลังท าปฏิกิริยากันแล้ว และดูการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในหัวข้อ 10.10 
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- กรณีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ า ที่มีสารส าคัญเป็นแคลเซียมไฮโปคลอไรต์โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริกและเกลือของกรดดังกล่าว ในการกรอกอัตราส่วนของสารส าคัญ ให้กรอกปริมาณ
สารในรูปของคลอรีนอิสระ (as available chlorine) 
 

หมายเหตุ หากไม่พบรายการสารส าคัญ/รายการส่วนประกอบอื่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเพ่ิมชื่อ
สาร โดยแนบไฟล์เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือเอกสาร SDS ของสารที่ต้องการนั้น ที่มีชื่อสาร และ  
CAS No. ประกอบการพิจารณา แล้วส่งมาที่ e-mail : toxic@fda.moph.go.th 

*ในกรณีที่มีการเพ่ิมข้อมูลลงในระบบใหม่ ให้ผู้ใช้งานปิดหน้าจอการใช้งานเดิมและเปิดขึ้นใหม่ เพ่ือ reset ข้อมูล* 

  
10.8 ระบุหน้าที่สาร โดยกดที่ปุ่มลูกศรด้านท้ายช่องว่างของหน้าที่ เพ่ือแสดงข้อมูลให้เลือกก่อน แล้ว

จึงท าการเลือกรายการที่ต้องการ หากไม่พบหน้าที่ท่ีต้องการสามารถขอเพ่ิมได้ โดยแจ้งหน้าที่ท่ีต้องการเพ่ิม
ข้อมูลลงในระบบ แล้วส่งมาที่ e-mail : toxic@fda.moph.go.th 

*ในกรณีที่มีการเพ่ิมข้อมูลลงในระบบใหม่ ให้ผู้ใช้งานปิดหน้าจอการใช้งานเดิมและเปิดขึ้นใหม่ เพ่ือ reset ข้อมลู* 

 
 
 - กรณีสารส าคัญมีมากกว่า 1 รายการ ให้กด   เพ่ือเพ่ิมรายการสาร แล้วท าการกรอกข้อมูล

ตามข้อ 10.7 และ 10.8 อีกครั้ง แต่หากต้องการลบรายการสารที่เพ่ิม ให้กด   

 
 
 10.9 ระบุรายการส่วนประกอบอื่น (ถ้ามี) 

- ชื่อสาร ให้ผู้ใช้งานกดท่ีปุ่มลูกศรด้านท้ายช่องว่างของชื่อสาร เพื่อแสดงรายการให้เลือกก่อน  
แล้วจึงท าการพิมพ์ค้นหาข้อมูลให้ตรงกับชื่อสารที่ต้องการ โดยพิมพ์ตัวแรก ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่ และกรอกตัวเลขอัตราส่วนสารประกอบอ่ืนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงในช่องอัตราส่วน 

mailto:toxic@fda.moph.go.th
mailto:toxic@fda.moph.go.th
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  - ระบุหน้าที่สาร โดยกดท่ีปุ่มลูกศรด้านท้ายช่องว่างของหน้าที่ เพื่อแสดงข้อมูลให้เลือกก่อน 
แล้วจึงท าการเลือกรายการที่ต้องการ หากไม่พบหน้าที่ที่ต้องการสามารถขอเพ่ิมได้ 

 
 
  -  กรณีสารส าคัญมีมากกว่า 1 รายการ ให้กด   เพ่ือเพ่ิมรายการสาร แล้วท าการ

กรอกข้อมูลตามข้อ 10.7 และ 10.8 อีกครั้ง แต่หากต้องการลบรายการสารที่เพ่ิม ให้กด   
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หมายเหตุ  
- หากไม่พบรายการส่วนประกอบอ่ืน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเพ่ิมชื่อสาร โดยแนบไฟล์เอกสารข้อมูล

ความปลอดภัย หรือเอกสาร SDS ของสารที่ต้องการนั้น ที่มีชื่อสาร และ CAS No. ประกอบการพิจารณา แล้ว
ส่งมาที่ e-mail : toxic@fda.moph.go.th 

- หากไม่พบหน้าที่ท่ีต้องการสามารถขอเพ่ิมได้ โดยแจ้งหน้าที่ที่ต้องการเพ่ิมข้อมูลลงในระบบ แล้วส่ง
มาท่ี e-mail : toxic@fda.moph.go.th 

*ในกรณีที่มีการเพ่ิมข้อมูลลงในระบบใหม่ ให้ผู้ใช้งานปิดหน้าจอการใช้งานเดิมและเปิดขึ้นใหม่ เพ่ือ reset ข้อมูล* 
ข้อแนะน า 

 การกรอกข้อมูลสารแต่งสี : ให้เลือกเป็นลักษณะสีที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือลักษณะที่เห็น 
ทางกายภาพของสีนั้น ๆ เช่น สีแดง สีน้ าเงิน สีเหลือง เป็นต้น โดยในระบบจะมีข้อมูลสีเป็นภาษาไทยด้วย 

 
 การกรอกข้อมูลอัตราส่วนสารส าคัญและส่วนประกอบอ่ืน ต้องมีผลรวมอัตราส่วนปริมาณทั้งหมดเป็น  

100% 

 
 - หากผลรวมปริมาณอัตราส่วนทั้งหมด ไม่ใช่ 100% อาจเกิดเนื่องจากความเข้มข้นวัตถุดิบสาระส าคัญ 
ไม่ใช่ 100% ให้ท าเครื่องหมาย  ด้านหน้าช่องว่างตามรูปด้านล่าง 

mailto:toxic@fda.moph.go.th
mailto:toxic@fda.moph.go.th
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 10.10 กรณีสารส าคัญเกิดจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างสารเคมตีั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ให้ท าเครื่องหมาย 
 ตามช่องว่างตามรูปด้านล่าง และท าการเลือกรายการสารที่ท าปฏิกิริยา โดยกดเลือกข้อมูลสารเช่นเดียวกับ
การกรอกข้อมูลสารส าคัญ/ส่วนประกอบอื่น  

 
 10.11 กรณีที่มีสารผสมอยู่ในสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และไม่สามารถแยกเป็นรายตัวได้  
ให้ท าเครื่องหมาย  ด้านหน้าช่องว่างตามรูปด้านล่าง 
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 10.12 กรณีผลิตภัณฑ์มีสูตรที่มีสีต่างกัน และหรือกลิ่นต่างกัน ให้ท าเครื่องหมาย  ด้านหน้าช่องว่าง
ตามรูปด้านล่าง 

 
 
หมายเหตุ กรณีหลายสีหลายกลิ่น ให้กรอกข้อมูลสารส าคัญและส่วนประกอบอ่ืนของสูตรแรก ส่วนสูตรอื่นๆ ที่
เหลือส่งให้เจ้าหน้าที่ ในระหว่างข้ันตอนการอัพโหลดเอกสาร (ข้อ 10.16) 
  
 10.13 เมื่อกรอกข้อมูลค าขอเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลดังกล่าว โดยกดปุ่ม เลือกต าแหน่งที่จะ
จัดเก็บไฟล์ จากนั้น กดปุ่ม “Save” เพ่ือบันทึกข้อมูลไฟล์ค าขอ แล้วปิดไฟล์ที่แสดงบนหน้าจอทั้งหมดลง 
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 10.14 กด “อัพโหลดค าขอ” เพ่ือน าไฟล์ค าขอที่เป็นไฟล์ pdf ซึ่งได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่
ระบบ 

 
 
 10.15 ระบุวัตถุประสงค์ ของการประกอบการผลิต หรือน าเข้า 

 
 
 10.16 กด “Browse…” เพ่ือเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ (ไฟล์ PDF เท่านั้น) จากพ้ืนที่ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ 
เช่น จาก Desktop หรือ Documents หรือ Downloads เป็นต้น แล้วกด “Open” 
ท าเช่นเดียวกันนี้กับหัวข้ออ่ืนๆ หากในหัวข้อใดไม่มีไฟล์แนบประกอบสามารถข้ามการแนบไฟล์ในหัวข้อนั้นได้ 
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 10.17 เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ตามที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “อัพโหลดเอกสาร” 

 
 
 10.18 ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลค าขอ  

o หากผ่านเงื่อนไขตามท่ีก าหนดระบบจะแสดง รหัสด าเนินการ ให้กด “OK” 

 
o หากบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือผิดเงื่อนไขระบบจะแสดงเหตุผล ที่ไม่สามารถด าเนินการต่อ 

 ให้ผู้ใช้งานน าไฟล์ค าขอเดิมไปแก้ไขตามที่ระบบแจ้ง แล้วจึงท าการอัพโหลดเอกสารไฟล์ค าขอใหม่อีกครั้ง ตาม
ข้อ 10.14 - 10.17 
 
 10.19 จัดพิมพ์ใบสั่งช าระฯ จากระบบ โดย 

- เลือกหัวข้อ “การสั่งช าระ” > “ค าขอใหม่” > “ออกใบสั่งช าระ” 
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  - เลือกรายการที่ต้องการสั่งช าระ โดยท าเครื่องหมาย  ลงด้านหน้าช่องรายการที่ต้องการ 
แล้วกด “พิมพ์ใบสั่งช าระ” 

 
 
  - เลือกรูปแบบการช าระเงิน แล้วจัดพิมพ์ใบสั่งช าระฯ จากนั้นน าไปช าระเงิน 

 
 
 10.20 เมื่อด าเนินการช าระเงิน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของรายการสั่งช าระได้ โดยไปท่ี
หัวข้อ “การสั่งช าระ” > “ค าขอใหม่” > “รายการใบสั่งช าระ” ซึ่งสถานะของรายการจะเปลี่ยนเป็น “ช าระ
แล้ว”  
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 10.21 เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการยื่นและส่งค าขอ โดย 
  - เลือกกระบวนงาน “ค าขอใหม่” > “ใบแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1” 

 
 
  - เลือกรายการค าขอที่ต้องการส่งค าขอ โดยกดปุ่ม “ส่งค าขอ” ด้านท้ายรายการที่ต้องการ 

 
 
 10.22 กรอกเลขใบสั่งช าระ (ดูได้จากข้อมูลในใบสั่งช าระ) โดยพิมพ์ตัวเลขลงในช่องว่างด้านขวามือ 
  - เมื่อกรอกข้อมูลเลขใบสั่งช าระเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ยื่นค าขอ” 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างใบสั่งช าระฯ 
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 10.23 หน้าจอปรากฏเงื่อนไขที่ผู้ยื่นค าขอต้องรับรอง หากผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ให้กด 
“ยอมรับเงื่อนไข” แต่หากปฏิเสธเงื่อนไขหรือไม่ยอมรับ ให้กด “ปฏิเสธเงื่อนไข” ซึ่งจะไม่สามารถด าเนินการยื่น
ค าขอฯ ต่อได้ 

 
10.24 จากนั้นระบบจะแสดงยื่นค าขอ ให้กด “OK”  

 
 
 10.25 สถานะของค าขอฯ จะเปลี่ยนเป็น “รอผลการพิจารณา” และแสดงเลขยื่นค าขอ และวันที่ยื่น
ค าขอ ให้ไว้ด้านหน้ารายการค าขอนั้น เพ่ือรอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและอนุมัติค าขอฯ ต่อไป 

 
หมายเหตุ ส าหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

- ผลิตภัณฑ์กาว ที่มีสารส าคัญเป็นสารกลุ่มอัลคิลไซยาโนอะคริเลต และ 
- ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ า ที่มีสารส าคัญเป็นแคลเซียมไฮโปคลอไรต์โซเดียมไฮโปคลอไรต์  

กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริกและเกลือของกรดดังกล่าว 
ระบบจะอนุมัติให้แบบอัตโนมัติ ซึ่งสถานะของค าขอฯ จะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” และระบบจะแสดงเลขรับแจ้ง
ข้อเท็จจริงให้เลย 


