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การจัดทําข�อมูลของกลาง เพื่อนําส�ง อย. โดยใช�ข�อมูลจากระบบ F-Net 

ของ กลุ�มงานตรวจยาเสพติด 

1. เข�าสู�ระบบ F-Net เรียบร�อยแล�ว คลิกที่เมนู  "รายงาน/สถิติ" 
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2. คลิกที่เมนู "บัญชี อย. (ทดสอบการใช�งาน)" 
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3. ทําการระบุช�วงเวลาที่ต�องการ จากนั้นคลิกปุ:ม "ค�นหา"  

 
4. คลิกปุ:ม "ออกรายงาน" และบันทึกไฟล@เข�าสู� Path File ที่ต�องการ  

5. เปFดไฟล@รูปแบบ Excel ที่ได�จากข�อ 4 ซึ่งบันทึกไว�แล�วในเครื่องคอมพิวเตอร@ จากนั้นทําการ Filter โดยใช�

โปรแกรม Microsoft Excel และดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 5.1 คลิกที่ Tab Data 

 5.2 คลิกที่ Filter 

 5.3 คลิก Sort Smallest to Largest ในคอลัมน@  "มิลลิกรัม (น้ําหนักที่เหลือตามรายงาน)" 

 5.4 คลิก Sort Smallest to Largest ในคอลัมน@ "กรัม (น้ําหนักที่เหลือตามรายงาน)" 

 5.5 คลิก Sort Smallest to Largest ในคอลัมน@ "กโิลกรัม (น้ําหนักที่เหลือตามรายงาน)" 

 
3. ระบุช�วงเวลาท่ีต�องการค�นหาข�อมูล 

จากน้ันคลิกปุ1ม ค�นหา 

4 
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5.1 คลิกที ่Tab Data 

5.2 คลิกที ่Filter 

5.3 
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 5.6 ตรวจสอบรายการที่มีเลข 0  ทั้ง 3 คอลัมน@ ได�แก� "มิลลิกรัม (น้ําหนักที่เหลือตามรายงาน)"   

"กรัม (น้ําหนักที่เหลือตามรายงาน)" และ  "กโิลกรัม (น้ําหนักที่เหลือตามรายงาน)"  

 5.7 ทําการลบรายการที่พบในข�อ 5.7 โดยลากเมาส@เพื่อคลุมพื้นที่รายการดังกล�าว จากนั้นคลิก

ขวา แล�วคลิก "Delete Row" 

5.5 

5.4 
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5.6 ทั้ง 3 คอลัมน@นี้พบว�ามีค�าเป\น 0 

ให�ลบทิ้งไป 

5.7 
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 5.8 คลิก Sort Smallest to Largest ในคอลัมน@ "ลักษณะของกลาง" 

 
 5.9 คลิก Sort Smallest to Largest ในคอลัมน@ "ชนิดยาเสพติด" 

 
 5.10 ตรวจสอบข�อมูล กรณีพบ ชนิดยาเสพติด เป\น "กัญชา" หรือ "พืชกระท�อม" หรือ "คีตามีน" ให�

ทําการลบรายการดังกล�าวเหล�านั้น 
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 5.11 ตรวจสอบข�อมูลในคอลัมน@ "ชนิดยาเสพติด" และ "ลักษณะของกลาง"    

  5.11.1 กรณีพบข�อมูล ชนิดยาเสพติดเป\น "เมทแอมเฟตามีน" และ ลักษณะของกลางเป\น  

   "วัตถุเกล็ดสีขาวบรรจุถุงพลาสติก" หรือ 

  5.11.2 กรณีพบข�อมูล ชนิดยาเสพติดเป\น "เมทแอมเฟตามีน" และ ลักษณะของกลางเป\น  

   "วัตถุเกล็ดใสบรรจุถุงพลาสติก"

 

5.10 พบรายการที�ชนิดยาเสพตดิ

เป็น "กญัชา"  หรือ "พืช

5.11.1 

5.10 พบรายการที่ชนิดยาเสพติดเป\น 

"กัญชา"  หรือ "พืชกระท�อม" หรือ "คีตามีน" 
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 5.12 ทําการแก�ไขชนิดของยาเสพติด จากคําว�า "เมทแอมเฟตามีน" เป\นคําว�า "ไอซ@" ในทุกๆ

รายการข�อมูลที่พบในข�อ 5.11.1 และ 5.11.2 

 
 

5.11.2 

5.12 แก�ไข ชนิดยาเสพติดเป\น "ไอซ@" โดยทํา

การแก�ไขรายการแรก ให�เสร็จก�อน จากน้ัน

คลิกเมาส@ซ�ายค�างแล�วลากเมาส@ไปจนถึง

รายการสุดท�ายท่ีต�องการแก�ไข 
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 5.13 ทําการลบคอลัมน@ "ลักษณะของกลาง" โดยคลิกขวาที่หัวคอลัมน@ จากนั้นคลิกเมาส@ขวา แล�ว

คลิก "Delete" 

 
 5.14 คลิก Sort Smallest to Largest ที่คอลัมน@ "ลําดับ"  เพื่อใช�ในการตรวจสอบ กรณีของกลางที่มี

หลายรายการ (เลขงานเดียวกัน) ต�องมีลําดับที่ติดกัน 
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 5.15 คลิก Smallest to Largest ที่คอลัมน@ "เลขงาน" เป\นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Filter Data

 
 5.16 ทําการสร�าง Sheet ใหม� 1 Sheet เพื่อ Copy ข�อมูลที่ Filter เสร็จแล�วไปวาง เพื่อสํารองไว�หาก

ต�องส�งไฟล@ Excel ไปยัง อย. กรณี ทาง อย.แจ�งว�าไฟล@ XML ซึ่งได�ส�งให�กับทางอย. นั้นไม�สามารถใช�งานได�  

6. ทําการ Save As ไฟล@ที่สมบูรณ@แล�ว เข�าสู� Path File ที่ต�องการ โดยให�ตั้งช่ือไฟล@ในรูปแบบ ดังนี้ 

               ข�อมูลดิบก�อนส�งอย_ช่ือศูนย@หรือพฐ.จว._วันเดือนปjที่ส�งอย.   

 เช�น   ข�อมูลดิบก�อนส�งอย_ศพฐ1_070858 
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7. ดาวน@โหลดโปรแกรมแปลงข�อมูล เพื่อจัดทํา XML File ส�งระบบของ อย.  
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8. ทําการคัดลอก(Copy) ข�อมูลทั้งหมดที่ต�องการจากไฟล@ที่ Filter ข�อมูลเสร็จเรียบร�อยแล�ว (ไฟล@ที่ Save 

As ไว�ในข�อ 6) จาก Sheet ใด Sheet หนึ่งก็ได� 

 
9. ทําการวางข�อมูล (Paste) ที่ไฟล@ Template ระบบของกลาง_FNET ที่ Sheet input โดยวางเคอร@เซอร@เมาส@

ที่แถวที่ 3 ในคอลัมน@ "หน�วยงาน" 

 

 
 

Sheet Input 



    หน�า 14 ของ 20 
 

     จัดทําโดย ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. โทร 02-2051582 

 

10. ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลใน Sheet data ซึ่งหากมีข�อมูลใดที่ผิดพลาด ให�กลับไปแก�ไขที่ sheet 

input โดยสิ่งที่เป\น ข�อควรระวัง ได�แก� 

 10.1 กรณีพบปpญหาคอลัมน@ "ลงวันที่" ใน Sheet data แสดง #VALUE! ดังภาพ 

 
 ให�แก�ไข Region ในเครื่อง ดังนี้ 

  10.1.1 คลิก Start 

  10.1.2 คลิก Control Panel 

  10.1.3 คลิก Change keyboards or other input methods 

  10.1.4 ทําการเปลี่ยน Format ของ Region and Language เป\น Thai 

 

10.1.1 

10.1.2 
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 10.2 ข�อมูล "ชนิดยาเสพติด" แสดง "ไม�พบในฐานข�อมูล"  สาเหตุ เกิดจากการกรอกข�อมูลผิดใน

ระบบ F-Net หรือ ชนิดยาเสพติดดังกล�าวนั้น ไม�สอดคล�องกับชนิดยาเสพติดที่ใช�ในฐานข�อมูลของ อย. ให�

ดําเนินการ ดังนี้ 

10.1.3 

10.1.4 
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  10.2.1 กรณีตรวจสอบแล�วพบคําผิด เช�น คําว�า "เทแอมตามีน" ให�กลับไปแก�ไขคําให�

ถูกต�องใน Sheet Input เป\นคําว�า "เมทแอมเฟตามีน" หรือ 

  10.2.2 ตรวจสอบข�อมูล ชนิดยาเสพติดที่ถูกต�องกับฐานข�อมูลของ อย. ใน Sheet "ของ

กลาง" จากนั้น ทําการ Copy ช่ือที่ถูกต�องจาก Sheet "ของกลาง" จากนั้นนําไป Paste ทับช่ือที่ผิดใน Sheet 

Input  

  10.2.3 ทําการตรวจสอบข�อมูลอีกครั้งใน Sheet data  ผลลัพธ@ที่ถูกต�อง คือ  คําว�า "ไม�พบ

ในฐานข�อมูล" จะต�องหายไป ในรายการข�อมูลนั้นๆ 

 

10.2.1 ตัวอย�างเช�น ช่ือชนิดยาเสพติด 

"เทแอมเฟตามีน" ผิด ทําให�มีข�อความ

แจ�งว�า "ไม�พบในฐานข�อมูล" 
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10.2.2 หรือ กรณีสะกดคําถูก แต�

ช่ือไม�ตรงกับในฐานข�อมูล อย. เช�น 

คําว�า "เมทแอมเฟตามีน(ไอซ@)"  

แก�ไขชนิดยาเสพติดเป\น "เมทแอมเฟตามนี" ใน Sheet Input 

10.2.3 ตรวจสอบผลลัพธ@ใน Sheet data พบว�า 

ข�อความ "ไม�พบในฐานข�อมูล" ของรายการที่ถูกแก�ไข 
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ตรวจสอบใน Sheet "ของกลาง" พบว�าใน

ฐานข�อมูล อย. ใช�คําว�า "ไอซ@"  

กลับไปแก�ไขใน Sheet Input 

ให�เป\นคําว�า "ไอซ@"  

10.2.3 ตรวจสอบผลลัพธ@ใน Sheet data พบว�า ข�อความ  

"ไม�พบในฐานข�อมูล" ของรายการท่ีถูกแก�ไข จะหายไป 
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 10.3 หน�วยงาน หากแสดงข�อความ "ไม�พบในฐานข�อมูล" ให�ตรวจสอบข�อมูลที่ถูกต�องใน Sheet  

"รวม สน สภ ทั่วประเทศ" และดําเนินการแก�ไขวิธีเดียวกันกับกรณี ชนิดยาเสพติด ดังข�อ 10.2 

11. ทําการกรอกข�อมูลเพิ่ม ดังนี้ 

 - เลขประจําตัวประชาชน ของหัวหน�าชุดที่นําบัญชี อย.ไปส�ง ณ วันนั้น (ต�องเป\นผู�ที่เดินทางไปส�ง

ด�วยตนเอง) 

 - วันที่จะนําส�งของกลาง  โดยกรอกข�อมูลในรูปแบบ  วัน/เดือน/ปj (ค.ศ.) เช�น ต�องการส�งของกลาง

 ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ให�กรอกเป\น 3/9/2015 

 - ประเภทบัญชี 

 - สถานตรวจพิสูจน@ 

 - เลขหนังสือนําส�ง 

 - ลงวันที่หนังสือนําส�ง 

 

 
12.  คลิกปุ:ม "Export to XML" 
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กรณีคลิกปุ:ม Export XML แล�วพบข�อความ ดังนี้ 

 
ให�คลิกปุ:ม OK  จากนั้น คลิกปุ:ม Option  จากนั้น คลิก Enable this content และ คลิก OK หลังจากนั้นคลิก

ปุ:ม Export XML อีกครั้ง 

 
12. บันทึก XML File ลงสู� Path File ที่ต�องการ เพื่อนําส�ง File ดังกล�าวไปยังสถาบัน อย. ผ�านทางอีเมล 

nctlive@fda.moph.go.th     


