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แนะน าระบบให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑส์ุขภาพ (Consultation E-service) 
 

ระบบให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Consultation E-service) คือ ระบบบริกำรวินิจฉัยประเภท
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ และให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของผู้ประกอบกำรทั้งทำงด้ำนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อปฏิบัติ และด้ำนวิชำกำร เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรเกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรขออนุญำต กำรขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ กำรโฆษณำ กำรท ำกำรศึกษำวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ในระดับต่ำง ๆ ซึ่งเป็นไปตำมภำรกิจของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำที่ตอบสนองต่อนโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที่ ๕๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งกองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ  

 ในระบบให้ค ำปรึกษำผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Consultation E-service) จะประกอบด้วย 2 บริกำรย่อย ได้แก่ 

1. บริกำรวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Product classification) : ช่องทำงส ำหรับขอวินิจฉัยว่ำ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ อย. หรือไม่ กรณีจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพที่อยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของ อย. นั้นจะภำยใต้พรบ.ผลิตภัณฑ์ใดและจัดอยู่ในระดับกำรควบคุมใด 

2. บริกำรขอรับค ำปรึกษำ (Consultation) : ช่องทำงส ำหรับขอปรึกษำทำงด้ำนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อปฏิบัติ และด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

หมายเหตุ หำกเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำแล้วพบว่ำค ำขอรับค ำปรึกษำของท่ำนเป็นประเด็นการสอบถาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ ต้องการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ เจ้ำหน้ำที่จะส่งค ำขอของท่ำนเข้ำสู่ระบบบริกำรวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ และปิดค ำขอในระบบบริกำรรับค ำปรึกษำท่ีท่ำนยื่นไว้ 
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ขั้นตอนการใช้งาน 

การเข้าสู่ระบบ  

1. เข้ำสู่ เว็บไซต์ SKYNET ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) https://privus.fda.moph.go.th/ ผ่ำน
โปรแกรม Browser ต่ำงๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome และเลือกเมนู “ผู้ประกอบกำร 
”  

 
รูปที่ 1 หน้ำจอ SKYNET อย. 

2. ล็อกอินเข้ำสู่ระบบ SKYNET หน้ำจอส ำหรับกำรล็อกอินจะปรำกฏดังภำพด้ำนล่ำง ให้ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้งำนและ
รหัสผ่ำนที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Open ID เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 

 

 
รูปที่ 2   หน้ำจอส ำหรับล็อกอิน 

https://privus.fda.moph.go.th/
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3. เลือกชื่อบริษัทที่ต้องกำรยื่นค ำขอ (กรณี ผู้ใช้งำนได้รับมอบอ ำนำจ 1 บริษัท/ หรือเป็นประชำชนทั่วไประบบจะไม่
แสดงขั้นตอนนี้) 
 

 

รูปที่ 3 หน้ำจอชื่อบริษัท 
 

4. เลือกระบบ “E-consult”  
 

 

รูปที่ 4 หน้ำจอแสดงระบบที่ท่ำนได้รับมอบสิทธิ์ 
 

 

5. ระบบจะเข้ำสู่หน้ำจอหลักส ำหรับผู้ใช้งำน ซึ่งมี 2 บริกำรย่อยให้ท่ำนเลือก หำกประสงค์ขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หรือจัดประเภทอำหำร กด “ขอวินิจฉัย/จัดประเภทอำหำร” หำกต้องกำรขอปรึกษำประเด็นอื่นๆ กด “ขอรับค ำปรึกษำ 
(Consultation)” 

หน้ำจอหลักส ำหรับผู้ใช้งำน มีส่วนประกอบต่ำงๆ ของหน้ำจอ ดังนี้ 
 ระบบที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งำน คือ ระบบที่ผู้ใช้งำนเคยยื่นขอปิดสิทธิ์กำรใช้งำนกับเจ้ำหน้ำที่ สนบ.  
 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
 แหล่งควำมรู้ 
 เบอร์โทรศัพท์ อีเมล แจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบ 
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 รำยกำรค ำขอ คือ รำยกำรค ำขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ และรำยกำรค ำขอรับค ำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพทั้งหมดท่ีผู้ใช้งำนเคยยื่น ซึ่งสำมำรถค้นหำค ำขอได้จำก 
- เลขที่ค ำขอ คือ เลขรับค ำขอที่ระบบออกให้ 
- เรื่อง คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยื่นค ำขอ 
- ประเภท คือ ประเภทค ำขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ หรือประเภทค ำขอรับค ำปรึกษำ 
- สถำนะ ได้แก่ รอตรวจสอบ อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น หมดเวลำ 

 

 
 

รูปที่ 3 หน้ำจอหลักส ำหรับผู้ใช้งำน
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การยื่นค าขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ/จัดประเภทอาหาร 
1. เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรสร้ำงค ำขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ ขอจัดระดับกำรควบคุม/ชนิดย่อย ขอจัดประเภทอำหำร ให้
กด “วินิจฉัยผลิตภัณฑ์ / จัดประเภทอำหำร”  

 

รปูที่ 1 หน้ำจอหลักส ำหรับผู้ใช้งำน 

2. ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Applicant information) : ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งำนเคยลงทะเบียนไว้ใน

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลำงฯ (e-Authentication Service) หรือ Open ID ของ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(สพร.) กรอกข้อมลูส่วนอื่นๆให้ครบ เสร็จแล้วกด “บันทึก/ ท ำรำยกำรถัดไป” 

 
รปูที่ 2 หน้ำจอ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Applicant information) 

 
 

 

https://www.dga.or.th/
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product information) : กรอก หรือ เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑข์อง
ท่ำน เสร็จแล้วกด “บันทึก/ ท ำรำยกำรถัดไป”  
หมายเหตุ กรณีต้องกำร จัดประเภทอาหาร ในหัวข้อขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ เลือก “อาหาร” 
 

 
รปูที่ 3 หน้ำจอ ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product information) 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเฉพำะของผลิตภัณฑ์ (Specific Information) : กรอก หรือ เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของท่ำน เสร็จแล้วกด “บันทึก/ ท ำรำยกำรถัดไป”  
หมายเหตุ หัวข้อในส่วนที่ 3 จะแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งำนต้องกำรยื่นค ำขอวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์ 

 

 

รปูที่ 4 หน้ำจอ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเฉพำะของผลิตภัณฑ์ (Specific Information) กรณี ขอจัดประเภทอำหำร 
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 ส่วนที่ 4 แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (Attach Document) : แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้ตรง
ตำมหัวข้อ เสร็จแล้วกด “บันทึก/ ท ำรำยกำรถัดไป”    

หมายเหตุ ผู้ใช้งำนจะต้องแนบเอกสำรในหัวข้อที่ระบุ “เอกสารบังคับ” ให้ครบถ้วน  
 

 

รปูที่ 5 หน้ำจอ ส่วนที่ 5 แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (Attach Documemt) 

 ส่วนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูล (Verify Information) : ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งำนยื่นมำโดยสรุป ตรวจสอบ
เสร็จแล้วกด “ส่งค ำขอ” 
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3.ระบบจะแจ้งเตือน (popup) ก่อนยื่นค ำขอ และยื่นค ำขอส ำเร็จแล้ว 
 กำรยืนยันกำรส่งค ำขอ ระบบแจ้งเตือน (popup) ให้ผู้ใช้งำนยืนยันกำรส่งค ำขอ หำกยืนยันกด“OK” หำก 

ไม่ต้องกำรส่งค ำขอกด “Cancel”  

 

รูปที่ 6 popup ให้ยืนยันกำรส่งค ำขอ 

 กำรแจ้งผลกำรส่งค ำขอ กรณีส่งค ำขอไม่ส ำเร็จ ระบบแจ้งเตือน (popup) 
- “ผิดพลำด โปรดตรวจสอบสิทธิ์” หมำยถึง ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลไม่เสร็จสมบูรณ์ 
- “ผิดพลำด กำรเชื่อมต่อผิดพลำด” หมำยถึง เครือข่ำยอินเตอร์เน็ทที่เชื่อมต่อไม่เสถียร 

ให้กด “OK” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือตรวจสอบกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นกด “ยื่น
ค ำขอรับค ำปรึกษำ”เพ่ือส่งค ำขอฯอีกครั้ง 

 

รูปที่ 7 หน้ำจอ popup “ผิดพลำด โปรดตรวจสอบสิทธิ์” 

 

รูปที่ 8 หน้ำจอ popup “ผิดพลำด กำรเชื่อมต่อผิดพลำด” 
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 กำรแจ้งผลกำรส่งค ำขอ กรณีส่งค ำขอส ำเร็จ ระบบแจ้งเตือน (popup) ว่ำ “ส่งค ำขอส ำเร็จ” ให้กด  
“OK” ค ำขอของท่ำนจะถูกส่งถึงเจ้ำหน้ำที่  

 

รูปที่ 9 หน้ำจอ popup “ส่งค ำขอส ำเร็จ” 
 
4 เมื่อผู้ใช้งำนยื่นค ำขอส ำเร็จ ระบบจะแสดงใบค ำขอ (E-thicket) ซ่ึงเป็นข้อมูลค ำขอโดยสรุป หำกต้องกำรพิมพ์
เอกสำรกด “พิมพ์ใบค ำขอ” หำกไม่ต้องกำรพิมพ์เอกสำร กด “กลับหน้ำหลัก” 

 
รูปที่ 10  หน้ำจอแสดงใบค ำขอ(E-thicket) 

 

 



คู่มือกำรใช้งำนระบบให้ค ำปรึกษำผลิตภณัฑ์สุขภำพ ส ำหรับผู้ประกอบกำร (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 0) 
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การยื่นค าขอรับค าปรึกษา (Consultation) 
1. เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรสร้ำงค ำขอรับค ำปรึกษำผลิตภัณฑ์สุขภำพ ให้กด “ขอรับค ำปรึกษำ (consultation)”  

 

 
รูปที่ 1 ปุ่ม“ขอรับค ำปรึกษำ (consultation)” 

 
2. ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถำม : ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งำนเคยลงทะเบียนไว้ในระบบยืนยันตัวบุคคล
กลำงฯ (e-Authentication Service) หรือ Open ID ของ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.) ทั้งนี้ ผู้ใช้งำน
สำมำรถเพ่ิม/แก้ไขข้อมูลในช่อง หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมลได ้

 

 

รูปที่ 2 หน้ำจอ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถำม

https://www.dga.or.th/
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะขอค ำปรึกษำ : ผู้ใช้งำนต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ได้แก่ 
 

หัวข้อในส่วนที่ 2 ค าอธิบาย 
ชื่อผลิตภัณฑ์ กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรขอปรึกษำ 
ผลิตภัณฑ์นี้เคยขอรับค ำแนะน ำ
ที่อย.มำก่อนหรือไม่ 

- เลือก “ไม่เคย” ในกรณีที่ไม่เคยปรึกษำหน่วยงำนใน อย.มำ
ก่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ 
- เลือก “เคย” ในกรณีที่เคยปรึกษำหน่วยงำนใน อย.มำก่อน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ทั้งกรณีขอปรึกษำผ่ำนระบบต่ำงๆของอย. 
หรือกำรปรึกษำเจ้ำหน้ำที่อย. โดยตรง (walk-in) ณ กอง
ผลิตภัณฑ์ หรือ OSSC 

เลขรับที่เคยยื่นขอปรึกษำของ
ผลิตภัณฑ์นี้ (ถ้ำมี) 

หำกเคยยื่นค ำขอปรึกษำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ผ่ำนระบบให้
ค ำปรึกษำผลิตภัณฑ์สุขภำพ ให้กรอกเลขท่ีค ำขอที่ระบบเคยออก
ให้ กรณีไม่มีข้อมูลให้เว้นว่ำง  

ผลกำรให้ค ำปรึกษำท่ีเคยได้รับ 
(ถ้ำมี) 

หำกเคยได้รับค ำตอบ/ผลค ำปรึกษำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้จำก
เจ้ำหน้ำที่ อย. ให้กรอกค ำตอบ/ค ำปรึกษำดังกล่ำว กรณีไม่มี
ข้อมูลให้เว้นว่ำง 

หนังสือแจ้งผลให้ค ำปรึกษำจำก 
อย. (ถ้ำมี) 

หำกเคยได้รับเอกสำรแจ้งค ำตอบ/ผลค ำปรึกษำ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี้จำกหน่วยงำนใน อย. ให้แนบไฟล์เอกสำรดังกล่ำว 
กรณีไม่มีข้อมูลให้เว้นว่ำง 

ผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนต้องกำรขอรับ
ค ำแนะน ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 

เลือก วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร 
- ผลิตในประเทศ  
- วิจัยในประเทศ  
- น ำเข้ำ  
- อ่ืนๆ พร้อมระบุวัตถุประสงค ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์ เลือกประเภทผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ต้องกำรปรึกษำ กรณีไม่ทรำบ
ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพประเภทใด สำมำรถยื่นขอวินิจฉัย
ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยกด  
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รูปที่ 3 หน้ำจอ ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะขอค ำปรึกษำ 

 
 ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ขอรับค ำปรึกษำ : ผู้ใช้งำนเลือกปรึกษำได้ 1-2 ประเด็น จำกประเด็นที่ขอรับค ำปรึกษำ

ทั้งหมด 3 ประเด็น และระบุค ำถำม พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  

ประเด็นที่ขอรับค ำปรึกษำ ค ำอธิบำย 
กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ ครอบคลุมกำรขอปรึกษำด้ำนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อ 

ปฏิบัติและด้ำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตสถำนที่ กำร
ผลิต กำรจ ำหน่ำย กำรน ำหรือสั่งเข้ำ กำรขอใบอนุญำต ฉลำก 
กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ เหมำะส ำหรับผู้ประกอบกำร 

กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ 

ครอบคลุมด้ำนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ และด้ำน
วิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพ เหมำะ
ส ำหรับนักวิจัย หน่วยงำนให้ทุนวิจัย    

ปัญหำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ณ ด่ำนศุลกำกรหรือด่ำนอำหำร
และยำ 

ครอบคลุมกำรขอปรึกษำด้ำนกฎหมำยและวิธีปฏิบัติในกำร
น ำเข้ำและกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหำว่ำต้องมีใบอนุญำต
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำในกำรน ำเข้ำและกำร
ส่งออก เหมำะส ำหรับ ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 
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กรณีต้องกำรแนบไฟล์ กด “ไฟล์แนบ” โดยระบบจะรองรับไฟล์ชนิด pdf รูปภำพ วิดีโอได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนไฟล์ 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นกด “ยื่นค ำขอรับค ำปรึกษำ” เพ่ือส่งค ำขอฯ  
 

 

 
รูปที่ 4 หน้ำจอส่วนที่ 3 ประเด็นที่ขอรับค ำปรึกษำ 

 
3. ระบบจะแจ้งเตือน (popup) ก่อนยื่นค ำขอ และยื่นค ำขอส ำเร็จแล้ว 

 กำรยืนยันกำรส่งค ำขอ ระบบแจ้งเตือน (popup) ให้ผู้ใช้งำนยืนยันกำรส่งค ำขอ หำกยืนยันกด“OK” หำก 
ไม่ต้องกำรส่งค ำขอกด “Cancel”  

 

รูปที่ 5 popup ให้ยืนยันกำรส่งค ำขอ 
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 กำรแจ้งผลกำรส่งค ำขอ กรณีส่งค ำขอไม่ส ำเร็จ ระบบแจ้งเตือน (popup) 
- “ผิดพลำด โปรดตรวจสอบสิทธิ์” หมำยถึง ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลไม่เสร็จสมบูรณ์ 
- “ผิดพลำด กำรเชื่อมต่อผิดพลำด” หมำยถึง เครือข่ำยอินเตอร์เน็ทที่เชื่อมต่อไม่เสถียร 

ให้กด “OK” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือตรวจสอบกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นกด “ยื่น
ค ำขอรับค ำปรึกษำ”เพ่ือส่งค ำขอฯอีกครั้ง 

 

รูปที่ 6 หน้ำจอ popup “ผิดพลำด โปรดตรวจสอบสิทธิ์” 

 

รูปที่ 7 หน้ำจอ popup “ผิดพลำด กำรเชื่อมต่อผิดพลำด” 

 กำรแจ้งผลกำรส่งค ำขอ กรณีส่งค ำขอส ำเร็จ ระบบแจ้งเตือน (popup) ว่ำ “ส่งค ำขอส ำเร็จ” ให้กด  
“OK” ค ำขอของท่ำนจะถูกส่งถึงเจ้ำหน้ำที่  

 

รูปที่ 8 หน้ำจอ popup “ส่งค ำขอส ำเร็จ” 
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4. เมื่อผู้ใช้งำนยื่นค ำขอส ำเร็จ ระบบจะแสดงใบค ำขอ(E-thicket)  ซ่ึงเป็นข้อมูลค ำขอโดยสรุป หำกต้องกำรพิมพ์
เอกสำรกด “พิมพ์ใบค ำขอ” หำกไม่ต้องกำรพิมพ์เอกสำร กด “กลับหน้ำหลัก” 

 
รูปที่ 9  หน้ำจอแสดงใบค ำขอ(E-thicket) 
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การดูประวัติการยื่นค าขอ การติดตามสถาะค าขอ และการแจ้งเตือน 

 การดูประวัติการยื่นค าขอ และติดตามสถานะค าขอ : ค ำขอรับค ำปรึกษำ และค ำขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ที่ผู้ใช้งำนเคยยื่นผ่ำนระบบฯ จะแสดงอยู่ในหน้ำจอหลักส ำหรับผู้ใช้งำน ในช่อง“รำยกำรค ำขอ” ผู้ใช้งำน

สำมำรถสืบค้นค ำขอได้ โดยพิมพ์เลขที่ค ำขอ หรือ เรื่อง ในช่องค้นหำแล้วกด  
 การแจ้งเตือน :  

- ผู้ใช้งำนจะได้รับกำรแจ้งเตือน 3 ช่องทำง ได้แก่ ระบบให้ปรึกษำผลิตภัณฑ์สุขภำพ อีเมล และ SMS ที่
ท่ำนลงทะเบียนใน Open ID  

- ผู้ใช้งำนจะได้รับกำรแจ้งเตือน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ยื่นค ำขอส ำเร็จ เจ้ำหน้ำที่ขอให้ชี้แจงเพ่ิม และ
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 

 ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดค ำขอนั้นๆ โดยกด หลังค ำขอที่ต้องกำร 

 
รูปที่ 1  หน้ำจอแสดง หน้ำจอหลักส ำหรับผู้ใช้งำน
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การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณเีจ้ำหน้ำที่ อย. ขอให้ผู้ใช้งำนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลผ่ำนระบบ ให้ท่ำนชี้แจงข้อมูลในกล่อง
ข้อควำม หรือแนบไฟล์เอกสำร กด “ไฟล์แนบ” เสร็จแล้วกด “บันทึกและส่งค ำตอบ”      
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