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ขันตอนการใช้ งานระบบการยืนคําขอหนังสื อรับรองทางอินเตอร์ เน็ต
การใช้งานระบบการยืนคําขอหนังสื อรับรองเกียวกับวัตถุอนั ตราย ได้แก่
- หนังสื อรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)
- หนังสื อรับรองการขึนทะเบียน (Certificate of Product Registration)
- หนังสื อรับรองผูผ้ ลิต (Certificate of Manufacturer)
ทางอินเตอร์เน็ตมีขนตอนดั
ั
งนี
ขันตอนที 1 ขอ Activation Code
ท่านทีประสงค์จะใช้งานระบบการยืนคําขอหนังสื อรั บรองฯทางอินเตอร์ เน็ ตต้องมี การขอ
Activation Code เพือไปกําหนด username และ password ในการเข้าใช้ระบบฯโดยดําเนินการดังนี
1.1 ยืนคําขอ Activation Code โดยแนบเอกสาร
ลําดับ
รายละเอียด
1 แบบฟอร์มคําขอใช้ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ สําหรับผูป้ ระกอบการ (ศ.14) สามารถ
download ได้จากเว็บไซต์ http://nctapp.fda.moph.go.th/LgtUpdate/updatepath.jsp
2 สําเนาบัตรประชาชนของผูไ้ ด้รับมอบให้เป็ นผูใ้ ช้ระบบ
3 สําเนาทะเบียนบ้านของผูไ้ ด้รับมอบให้เป็ นผูใ้ ช้ระบบ
4 หนังสื อมอบอํานาจฉบับทีมีขอ้ ความ “เพือยืนคําขอทาง อินเตอร์เน็ต รวมทังการเข้าดูขอ้ มูล
ทังหมดของ..............( ชือผูป้ ระกอบการ)” และสําเนา พร้อมเอกสารประกอบ
1.2 เมื อกลุ่มควบคุ มวัตถุอนั ตรายรั บเรื องจากข้อ 1 แล้ว จะส่ งคําขอให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือออก Activation Code โดยศูนย์ฯจะส่ งทาง e-mail ให้ทราบภายใน 5 วันทําการ
หากพ้นกําหนดแล้วยังไม่ได้ e-mail แจ้ง Activation Code กลับ โปรดติดต่อ
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2590 7064, 0 2590 7224
1.3 เมือท่านได้รับ Activation Code ในข้อ 2 แล้วให้ดาํ เนินการตามขันตอนทีระบบแจ้ง
เพือกําหนด Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบฯ
ขันตอนที 2 ติดตังระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
2.1 download คู่มือการติดตังโปรแกรมการใช้ งานระบบสารสนเทศโลจิ ส ติกส์ และ คู่มือ
การติดตังโปรแกรมการใช้ งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ จากเว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตราย
http://www.fda.moph.go.th/psiond/index.htm
2/ ศึกษา.......
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2.2 ศึกษาวิธีการติดตังระบบจากคู่มือการติดตังโปรแกรมการใช้งานระบบสารสนเทศโลจิส
ติกส์
2.3. ทําการติดตังระบบทีเครื องคอมพิวเตอร์ของท่านโดย download ระบบงานลําดับที 5
logistics ด้ านเครืองสํ าอางและวัตถุอนั ตราย จากเว็บไซต์
http://nctapp.fda.moph.go.th/LgtUpdate/updatepath.jsp
ขันตอนที 3 ยืนคําขอ
3.1บันทึกข้อมูลตามขันตอนในคู่มือการใช้ งาน การขอหนังสื อรั บรอง CERTIFICATE
วัตถุอันตรายผ่ านอินเตอร์ เน็ต สําหรั บผู้ประกอบการ
(1) คําขอ 1 คําขอสามารถขอหนังสื อรับรองได้ 1 ฉบับเท่านัน หากประสงค์จะขอ
หนังสื อรับรองของผลิตภัณฑ์เดียวกันหลายใบ ต้องบันทึกคําขอตามจํานวนที
ต้องการ
(2) กรณี ใช้ชือการค้าทีตรงตามทีขอขึนทะเบียนไว้ ไม่ ต้องพิมพ์ ชือการค้าในช่ องชื อ
การค้ าทีขอ เนืองจากระบบฯจะดึงชือการค้าตามข้อมูลทีมีอยูม่ าพิมพ์
กรณี ทีต้องการหนังสื อรับรองฯทีใช้ชือการค้าทีไม่ ตรงกับทีขอขึนทะเบียนไว้ จึง
จะต้องพิมพ์ ชือการค้ าทีต้ องการในช่ องชื อการค้ าทีขอ
(3) หนังสื อรับรองการขาย และ หนังสื อรับรองการขึนทะเบียน จะแสดงข้อมูลเฉพาะ
ชือของผูร้ ับอนุญาตเท่านัน หากต้องการให้แสดงทีอยูต่ อ้ งแจ้งความประสงค์ใน
ข้อความทีส่ งให้เจ้าหน้าที และหากไม่มีทีอยูภ่ าษาอังกฤษให้พิมพ์ในช่องข้อความ
ทีส่ งให้เจ้าหน้าทีด้วย
3.2 ตรวจสอบคําขอว่าเจ้าหน้าทีได้รับคําขอ ยกเลิกหรื อมีการอนุมตั ิแล้วหรื อไม่
3.3 กรณี ทีได้รับอนุมตั ิแล้ว ให้พิมพ์ใบนัด เพือนํามารับเรื อง
3.4 กรณี ยกเลิก ให้ตรวจสอบกับข้อความทีเจ้าหน้าทีแจ้งกลับและยืนคําขอใหม่ให้ถูกต้อง
ขันตอนที 4 รับหนังสื อรับรองฯ
4.1 ผูย้ นคํ
ื าขอหนังสื อรับรองฯทางอินเตอร์เน็ต จะต้องนําใบนัดทีพิมพ์เองจากระบบมายืน
ทีศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็ จ (OSSC) เพือรับหนังสื อรับรองฯ. พร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี
(1 )สําเนาหนังสื อมอบอํานาจ
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขในการอนุญาต
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4.2 กรณี ชือการค้าในหนังสื อรับรองไม่ตรงกับทีขอขึนทะเบียนไว้ ให้ลงนามรับรองว่า
เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีสูตรส่ วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตตามผลิตภัณฑ์ทีได้ขึนทะเบียนไว้ ท้ายใบใบ
นัด
** กรณีมีปัญหาเกียวกับการติดตังระบบ หรือไม่ สามารถบันทึกข้ อมูลได้ โปรดติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2590 7064, 0 2590 7222
** กรณีมีปัญหาเกียวกับข้ อมูล โปรดติดต่อ
นางขวัญจิต วงศ์อาภาเนาวรัตน์
โทร. 0 2590 7369
โทร. 0 2590 7417
น.ส. วราพันธ์ พลีปราการ

