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คาชี้แจงเพิ่มเติมการใช้งานระบบต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติดผ่านระบบสารสนเทศใหม่

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่เปิดใช้งานแล้ว ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ
 ระบบการออกใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒,๓และ๔
สาหรับสถานพยาบาลเอกชน
 ระบบการออกใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ สาหรับสถานพยาบาลรัฐ
 ระบบสืบค้นข้อมูลการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท๒ และยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท๒
กาหนดการเปิดใช้งานระบบแก้ไข และ ยกเลิกใบอนุญาต วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ระบบที่เปิดใช้งานคือ แก้ไขรายการในใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาต ดังนี้
 ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท๒,๓และ๔
สาหรับสถานพยาบาลเอกชน
 ใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท๒สาหรับสถานพยาบาลรัฐ
กาหนดการเปิดใช้งานระบบต่ออายุ และ ใบแทนใบอนุญาต วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ระบบทีเ่ ปิดใช้งานคือ ต่ออายุ และใบแทนใบอนุญาต ดังนี้
 ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท๒,๓และ๔
สาหรับสถานพยาบาลเอกชน
 ใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท๒สาหรับสถานพยาบาลรัฐ
***** สรุปการดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท๒,๓และ๔
สาหรับสถานพยาบาลเอกชน และใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท๒สาหรับสถานพยาบาลรัฐ
ตั้งแต่การออกใบใหม่ ขอแก้ไขใบอนุญาต ออกใบแทน และการยกเลิกใบอนุญาตสามารถทาได้ผ่านระบบ
สารสนเทศใหม่ PRIVUS ทั้งหมด ***** และเฉพาะการออกใบใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตสามารถให้
ผู้ประกอบการ
ยื่นคาขอผ่านระบบe-submissionได้

ผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศวัตถุเสพติด ในสิทธิของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน PRE หรือ หัวหน้า
งาน PRE จะสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ การออกใบอนุญาตใหม่ – การแก้ไข – การต่ออายุ – การออกใบแทน
และการยกเลิกใบอนุญาตได้

ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
ติดต่อกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค คบ อย
ว่าที่ ร.อ. รติพงศ์ นิรัติศยกุล โทรศัพท์ 089 763 8115
นายสุเมธา บุญประเสริฐ เขตบริการ ที่ 1,7,8 โทรศัพท์ 098 010 4066
นางสาวธัญญลักษณ์ เฉลิมทรง เขตบริการ ที่ 3,4,5 โทรศัพท์ 094 565 9249
นายเทวะ แก้วปลั่ง เขตบริการ ที่ 6,9,10 โทรศัพท์ 085 444 0422
นางสาวอศัลยา รอดจีรา เขตบริการ ที่ 2,11,12 โทรศัพท์ 085 289 9915
e-mail kb@fda.moph.go.th

สรุปภาพรวมการใช้งานระบบ สาหรับ เจ้าหน้าที่ สสจ.
กระบวนงาน
ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท๒,๓และ๔ สาหรับ
สถานพยาบาลเอกชน

ขอใหม่ / ต่ออายุใบอนุญาต /
ใบแทน
เปิดทางเลือกให้ ผปก ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตเองผ่านระบบ esubmission

แก้ไข / ยกเลิกใบอนุญาต
ผปก ยื่นเอกสารในรูปแบบเดิม แล้ว
จนท เป็นผู้บันทึกข้อมูลแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาตในระบบ

หรือ ผปก ยื่นเอกสารคาขอรับ
ใบอนุญาตเป็นเอกสาร และ จนท
เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ (รับเรื่อง
แทน ผปก )

ใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติด เปิดทางเลือกให้ ผปก ยื่นคาขอรับ
ให้โทษในประเภท๒สาหรับ ใบอนุญาตเองผ่านระบบ eสถานพยาบาลรัฐ
submission

ผปก ยื่นเอกสารในรูปแบบเดิม แล้ว
จนท เป็นผู้บันทึกข้อมูลแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาตในระบบ

หรือ ผปก ยื่นเอกสารคาขอรับ
ใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร และ
จนท เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
(รับเรื่องแทน ผปก )
ทั้งนี้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 ในช่วงก่อนการเปิดใช้งานระบบการแก้ไขรายการ และ ยกเลิกใบอนุญาต
หากมีการดาเนินการดังกล่าวไปแล้ว ขอให้ แก้ไขรายการ และ ยกเลิกใบอนุญาต ในระบบย้อนหลัง
เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน

พบปัญหา ข้อขัดข้องจากการใช้งานระบบ ติดต่อ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.
ร.ต.อ.(ญ) นันทิยา บุณยะจินดา
นางสาวบุณณดา หิรัญเจริญ
นางสาวดลฤทัย มะลิรักษ์
นางสาวสิริรัตน์ เอื้อวงศ์เสถียร
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๗๗๗๑-๓
e-mail narcotic@fda.moph.go.th

การดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวัตถุเสพติด
จากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด
1. URL : http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx
เลือกหัวข้อการเปิดใช้งานระบบ e-submission

2. จะมีรายละเอียดคู่มือสาหรับผู้ประกอบการและคู่มือการใช้งานสาหรับเจ้าหน้าที่ สามารถดาวน์โหลดได้

