
Narcotics Control Division : Food And Drug Administration 

รุ่นที1่ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559  
รุ่นที2่ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559  
ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เรสสิเด้นท ์จังหวัดปทุมธานี  

ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  

ร.ต.อ.(ญ) นันทิยา บุณยะจินดา กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 



Narcotics Control Division : Food And Drug Administration 

เนื้อหาการอบรม 



Narcotics Control Division : Food And Drug Administration 

ระบบงานที่ให้บริการ  
E-SUBMISSION /ระบบใหม่ 
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนภูมิภาค 

1ตุลาคม2559 



ออกใบอนุญาตจากระบบ PRIVUS ปี2559 

1มกราคม2560 

ต่ออายุใบอนุญาตจากระบบ LOGISTIC   

ใบใหม/่แก้ไข/ใบแทน/ต่ออายุ/ยกเลิก
ใบอนุญาตจากระบบ PRIVUS 



ส าหรับ ผู้ประกอบการ 

ยื่นค าขออนุญาต 
 

ยื่นค าขอสถานที่
จ าลอง 

1.ผปก. สมัคร OPEN ID  
2.แจ้งชื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบกับ สสจ ในพื้นที่ 
โดยส่ง เอกสารตัวจริง  มาให้ จนท พิจารณาดังนี้  
    2.1 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นใช้

งานระบบ)/แจ้งให้ใช้งานระบบ (กรณีผู้ด าเนินฯใช้งาน
ระบบเอง) หลักฐานแนบ : ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบอนุญาตที่ยัง
ไม่หมดอายุในปีที่ย่ืนเอกสาร  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
แล้วแต่กรณี (รายละเอียดอยู่ในคู่มือ)  (1ฉบับ/1คน) 

      2.2 หนังสือแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ (ใบใหม่หรือ
กรณ๊มีการเปลี่ยนผู้ด าเนินฯ) 
3.จนท.บันทึกข้อมูลในระบบ เพ่ือให้ ผปก มีสิทธิเข้า
ใช้งานในระบบ e-submission 

ยื่นเคาน์เตอร์แบบเดิม 

ผปก ยื่นค าขอ E-SUBMISSION 

1. ผปก.ยื่นค าขอ และหลักฐาน
ประกอบการพิจาณาแบบเดิมใน
รูปแบบเอกสาร พร้อมเซ็นยินยอม
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ
แทนผู้ประกอบการฯ 
2.จนท.บันทึกข้อมูลในระบบ 

จนท  บันทึกข้อมูล 
ในระบบ แทน ผปก 



ภาพรวมของการใช้งานระบบ E-SUBMISSION ระบบงานวัตถุเสพติด 
สมัคร Open ID  

แจ้ง กอง คบ.อย. เพ่ือขอ
เปิดสิทธิ ให้ จนท สสจ  

ใช้งานระบบ 

ติดตั้งโปรแกรม 
-Mozilla Firefox 
-Acrobat Reader 10.0 
--Font pack DC  
-Font TH Sarabun PSK 

ผปก ยื่น e-sub 

เริ่มใช้งาน 
ผปก ยื่นแบบเดิม 

สสจ รับค าขอ และเสนอลงนาม 

สถานะค าขอ  
“ส่งเรื่องรอพิจารณา" 

  

สสจ อนุมัติ แบบไม่ช าระเงิน 

พิมพ์ใบอนุญาตจากระบบ เพ่ือให้ ผู้มีอ านาจลงนาม 

จ่ายค่าธรรมเนียมที่ สสจ  พร้อมรับใบอนุญาต 

สสจ ยื่นค าขอในระบบ  

สสจ.มอบสิทธิให้ ผปก 

จนท. เพ่ิม/ แก้ไข สถานที่ใน
ระบบให้ตรงตามที่ประสงค์

ขอรับใบอนุญาตฯ 

จนท ตรวจสอบ
สถานที่ในระบบ  

สสจ เพ่ิมข้อมูลในฐานกลาง 

  
ข้อก าหนด computer ที่ใช้งาน  

e-Submission 
-1.50GHz or faster  processor 
- 2GB of RAM  
-450MB of available Hard-disk space  
-1024X768 screen resolution  
-OS window 7 ขึ้นไป  

INTERNET SPEED 2MB ขึ้นไป 



 e-submission 
ผปก ส่งเอกสารมอบอ านาจหรือ
แจ้งชื่อผู้ใช้งานระบบมาให้ สสจ  

จนท มอบสิทธใิห้  
ผปก ใช้งานระบบ   

จนท เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลสถานที่ใน 
ฐานข้อมูลกลางให้ตรงตามสถานที่       
ที่ ผปก ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 

จนท ออกใบอนุญาต 

ผปก ยื่นค าขอ  
รับใบอนุญาตผ่านระบบ  

ผปก รับใบอนุญาตพร้อมจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่ สสจ 



E-submission 



 รับเรื่องแทนผู้ประกอบการ 

ผปก ส่งเอกสารค าขอรับใบอนุญาตและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเซ็นยินยอมให้  

จนท บันทึกข้อมูลในระบบ  

จนท ตรวจสอบเอกสาร  
รับเรื่อง+ลงสมุดรับเรื่อง 

จนท แสกนเอกสารที่เก่ียวข้อง 
เช่น รูปถ่าย สพ7/สพ19/ใบ

ประกอบวิชาชีพ 

สสจ ออก
ใบอนุญาต 

จนท ลงข้อมูล       
ในระบบ เมนูรับเรื่อง
แทนผู้ประกอบการ  

ผปก รับใบอนุญาตพร้อมจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่ สสจ 



ยื่น counter 



URL : privus.fda.moph.go.th 









สิทธิเข้าใช้งานระบบ E-SUBMISSION ระบบงานวัตถุเสพติด 
หัวหน้า สสจ. 

กลุ่ม PRE 
เจ้าหน้าที่ สสจ.  

กลุ่ม PRE 
ผู้บันทึกสิทธิเข้าใช้ระบบ 

ของผู้ประกอบการ 
ส่วนภูมิภาค 

รับเรื่องแทนผู้ประกอบการ 
ด าเนินการสถานที่จ าลอง 
รับค าขอ 
คืนค าขอ 
เสนอลงนาม 
อนุมัติ (กรณี ใบใหม่ ใบแทน 
แก้ไข ต่ออายุ ยกเลิกใบอนุญาต) 
ค้นหารายงานการกระจาย 
ค้นหารายงานใบอนุญาต 

รับเรื่องแทนผู้ประกอบการ 
ด าเนินการสถานที่จ าลอง 
รับค าขอ 
คืนค าขอ 
เสนอลงนาม 
อนุมัติ (เฉพาะใบแทน แก้ไข  
ต่ออายุใบอนุญาต) 
ค้นหารายงานการกระจาย 
ค้นหารายงานใบอนุญาต 

บันทึกสิทธิการใช้งานระบบ  
ให้ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
 

ส าหรับ จนท ในส่วนภูมิภาค  ให้แจ้ง กอง คบ.อย.  
เพื่อขอเปิดสิทธิการใช้งานระบบ  ให้ จนท สสจ ได้ใช้งาน 







URL : privus.fda.moph.go.th 

ตรวจสอบข้อมูลชื่อและสถานที่ที่ประสงคข์อรับใบอนุญาตก่อน  โดย  

เข้าเมนูระบบจัดการข้อมูลกลาง เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 



ประสงค์เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลชื่อและที่ตั้งสถานที่ กรณี 

ข้อมูลผู้ด าเนินกิจการ  

ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล  

ประสงค์เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลชื่อและที่ตั้งสถานที่ กรณี 

ผู้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานราชการ มูลนิธิ 

มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

ประสงค์เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลชื่อและที่ตั้งสถานที่ กรณี 

ผู้รับอนุญาต หรือ ผู้ด าเนินกิจการเป็นชาวต่างชาติ 



• ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้รับอนุญาต หรือข้อมูลผู้ด าเนินการ ซึ่งเป็นข้อมูล
จากกรมการปกครอง /กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หากข้อมูลไมถู่กต้อง  
หรือไม่เป็นปัจจุบัน  ใหผู้้ประกอบการแก้ไข  ทีก่รมการปกครองฯ ก่อน 

• ข้อมูลที่ดึงจากกรมการปกครองหรอืกรมพัฒฯ สามารถเพิ่มเติมได้ 
บางช่อง คือ ชื่อภาษาอังกฤษ อาคาร ชั้น ห้อง เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร  



Narcotics Control Division : Food And Drug Administration 

จนท บันทึกข้อมูลในระบบแทนผู้ประกอบการ 
ที่เมนูรับเรื่องแทนผู้ประกอบการ 

กรณทีี ่1  







































































































ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ  
ผ่านระบบ e – submission 

กรณทีี ่2  



การมอบสิทธิให้ผู้ประกอบการเข้าใช้งานระบบ 



ใส่เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ยื่นค าขอใช้งานระบบ หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจเข้าใช้งานระบบ กดปุ่มค้นหา 
 



เปิดสิทธิให้ผู้ประกอบการเข้าใช้งานระบบ 



1 ใส่เลขนิติบุคคล ( กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ) หรือเลขบัตรประชาชน  
   (กรณผีู้รับอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา )ของผู้รับอนุญาตที่เป็นผู้มอบอ านาจให้   
2 กรอกข้อมูลวันที่หมดอายุตามหนังสือมอบอ านาจ     3  กดปุ่ม ค้นหา 



เลือก “ระบบยาเสพติด”  



เลือกรายช่ือเมนูก าหนดสิทธิตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารหนังสือ
มอบอ านาจแล้ว  กดปุ่มยืนยัน 

เลือก 1 มีสิทธิเข้าใชร้ะบบ               
       2 สถานที่จ าลอง  
และ  3 เมนูค าขอใหม่ /แก้ไข/
ต่ออายุ หรือยกเลิกแล้วแต่
หนังสือมอบอ านาจ   



ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสด าเนินการ และเจ้าหน้าที่ผูบ้ันทึกข้อมูลในระบบ  
 



กรณีต้องการแก้ไขสิทธิที่จัดการให้ผู้ประกอบการของตนเอง หรือ    
ดูรายละเอียดสิทธิ ผปก เลือก เมนูจัดการสิทธิผู้ประกอบการ 







การตรวจสอบสถานที่ในระบบ Logistic 



ตรวจสอบสถานที่ในระบบ Logistic 











การสืบค้นข้อมูลการกระจาย 
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และ 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 



สิทธิเจ้าหน้าที่ สสจ. ------> ระบบวัตถุเสพติด 

 การเข้าตรวจสอบรายงานการกระจาย 
วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท2และยาเสพติดให้โทษในประเภท2  













การสืบค้นข้อมูลสถานที่ที่มีใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัตถุเสพติด ผ่านเว็บไซต์ อย. 

ส าหรับประชาชน 



ระบบสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุเสพติด 
ให้บริการประชาชน ผ่าน WEBSITE FDA 



ระบบสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุเสพติด 



ระบบสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุเสพติด 



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q1 : ส่งใบ ศ แจ้งแก้ไขระบบ กรณีไหนบ้าง  

A1 : 1. Upload file เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นข้อมูลไม่ถูกต้อง     
       2. ค าขอ คจ1 เมื่อน าเข้าระบบแล้ว แสดงข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง  
       3. ใบอนุญาต คจ2 ขึ้นข้อมูลไม่ครบ  
       4. กรณีต้องการแก้ไขเลขใบอนุญาตหรือแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตที่ได้อนุมัติไปแล้ว     
แต่รายละเอียดไม่ถูกต้อง เช่นเบอร์โทรศัพท์ผิด และไม่ต้องการยกเลิกใบอนุญาตเพราะ  
เลขใบอนุญาตจะข้าม ให้ส่งใบ ศ มาแก้ไข   
        5. เสนอลงนาม หรืออนุมัติไปแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวันที่ให้ ไว้ ณ ในใบอนุญาต  



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q2 : การเพิ่มและแก้ไขสถานที่ในระบบฐานข้อมูลกลาง  

A2 : แก้ไขข้อมูลเดิม กรณี  
     - update เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อาคาร ชั้น ห้อง รหัสไปรษณีย์ 
     - พิมพ์ผิด    

A2 : เพ่ิมข้อมูลใหม่  กรณี  
      - เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล   
      - ย้ายที่ตั้ง  
        



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q3 :  การใช้งานระบบใหม่  

A1 : 1ตุลาคม2559 เปิดให้ใช้งานระบบใหม่ ในการ 
•        ออกใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลเอกชน  
•        ออกใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท2ของสถานพยาบาลของรัฐ  
 
การต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท2ของสถานพยาบาลของรัฐ   
ให้ใช้ระบบเดิม  



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q4 : วิธีการออกเลขใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลเอกชน    

A4 : รายละเอียดตามบันทึก ที่ สธ1003.2/11042 ลง 21 กันยายน 2559 

ผู้ประกอบการ ประเภทที่ขอ
อนุญาต 

จ านวนใบอนุญาต 
ที่ออกให้ 

เลขที่อนุญาตที่ได้รับ 

A วจ.2, วจ.3,วจ.4 3 1/2560(วจ.2) 1/2560(วจ.3) 1/2560(วจ.4) 

B วจ.2,วจ.4 2 2/2560(วจ.2) 2/2560(วจ.4) 

C วจ.3 1 2/2560(วจ.3) 

D วจ.2, วจ.3 2 3/2560(วจ.2) 3/2560(วจ.3) 

E วจ.2, วจ.3,วจ.4 3 4/2560(วจ.2) 4/2560(วจ.3) 3/2560(วจ.4) 

F วจ.4 1 4/2560(วจ.4) 

G วจ.4 1 5/2560(วจ.4) 



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q5 : การออกใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลเอกชนส าหรบัปี60     

A5 :    
ผปก.รายเก่าที่มีใบอนุญาตอยู่แล้ว  (ณ วันนี ้ใบอนุญาตใบเก่า จะใช้ได้ถึง31ธค59) 
หากประสงค์ คค ต่อ ต้องขอใบอนุญาตใหม่ เพราะ ปี60 ต้องออกใบอนุญาตแบบแยก
ประเภท ตามกฤษฎีกาตีความ (ปีนี้ไม่มีต่ออายุ คค วจ) ซึ่ง ผปกสามารถยื่นค าขอได้โดย
ผ่านระบบ e sub ที่เปิดระบบให้ยื่นค าขอได้แล้ว  แต่การรับค าขอใหม่ที่เป็นรายเดิมนี้ 
อนุโลมหลักฐานเท่าต่ออายุ รับค าขอต่ออายุ พร้อมหลักฐานส าหรับการต่ออายุ  
ผปก.ผู้ประกอบการที่มายื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่   (ตค59- ธค59) 
(ถ้า ผปก ต้องการใบอนุญาตไปใช้ในปีนี)้ จะให้เค้ายื่นหลักฐานแบบเดิม  แล้วออก
ใบอนุญาตผ่านระบบเก่า e-logistic แล้วให้เค้ายื่นค าขอใบใหม่ส าหรับใช้ปี 60 พร้อมกัน
เลย แต่ใบอนุญาตปี 60 ออกผ่านระบบใหม่ 



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q6 : การก าหนดวันที่เสนอลงนาม (ให้ไว้ ณ ในใบอนุญาต)    

A6 :   ถ้าก าหนด วันเดือนปี ที่ให้ไว้ ณ 1มค60 ใบอนุญาตนี้ จะใช้ได้ถึง 31/12/60       
ส่วนเลขใบอนุญาต ก็จะออกใบอนุญาตเป็นเลขที่ใบอนุญาต พ.ศ.2560  นั่นหมายถึง  
เจ้าหน้าที่ จะออกใบอนุญาตไว้ได้ ตั้งแต่ในปี 2559  ขึ้นกับการก าหนดวันเสนอลงนาม 
ระบบจะรู้ว่าเป็นใบอนุญาตท่ีต้องหมดปีไหน เช่น  
ถ้าก าหนดวันที่เสนอลงนามเป็น 1/11/2559 ใบอนุญาตนี้ จะใช้ได้ถึง 31/12/59  
ถ้าก าหนดวันที่เสนอลงนามเป็น 1/1/2560 ใบอนุญาตนี้ จะใช้ได้ถึง 31/12/60 เป็นต้น 



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q7 : กรณี จนท รับเรื่องแทน ผปก ต้องให้ ผปก เซ็นยินยอมอะไรหรือไม่ 

A7 :   แนวทางท่ี อย. ปฏิบัติคือ ถ้า ผปก ไม่ประสงค์ใช้ e-submission ในการยื่นค าขอ 
ผปก จะต้องส่งค าขอพร้อมหลักฐาน  ณ เคาน์เตอร์ แบบเดิม และ อย. จะมีตราปั๊มให้ 
ผปก. เซ็นยินยอม “ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต ...............................ผ่านระบบแทนข้าพเจ้า” ลงชื่อ ..........(...........) 

A1 : แก้ไขข้อมูลเดิม กรณี  
     - update เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อาคาร ชั้น ห้อง 
     - พิมพ์ผิด  
   



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q8 : ไม่ต้องการให้มีวันที่เสนอลงนามปรากฎบนใบอนุญาต เนื่องจาก

ก าหนดวันแน่นอนให้ผู้มีอ านาจลงนามไม่ได้  

A8 :   ให้กดเข้าไปดูค าขอที่มีสถานะ รับค าขอ แล้วกด preview  หรือ สถานะเสนอ     
ลงนาม แล้วกด preview โดยที่ยังไม่บันทึก จะได้ใบอนุญาตท่ีไม่มีเลขใบอนุญาตและ       
ไม่มีวันที่ให้ไว้ ณ ในใบอนุญาต  

Q9 :  จะแยกได้อย่างไรว่า ค าขอไหนเป็น e sub ค าขอไหน เป็นการยื่นโดยเจ้าหน้าที่  

A9 :   จะมี book ลงทะเบียนรับเรื่อง ยื่นcounter และ ส่งเรื่องมาให้ มอบอ านาจ 
แต่จะปรับให้มี mark ที่ค าขอแต่ละเรื่องในระบบ เพ่ือให้แยกได้  



 ค าถามที่พบบ่อย  

Q10 : ผู้มีอ านาจลงนามไม่ยอมลงนามใบอนุญาตที่ออกให้ ณ 1 มค 2560 

(วันอนาคต) ท าอย่างไร  

A8 :   อย จะมีใบปะหน้าเสนอ ให้ท่านลงนาม ว่าลงนามในวันปัจจุบัน  







จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือจากการใช้งานระบบงานยาเสพติด  

ข้อขัดข้องจากการใช้งานระบบที่เป็นปัญหาทางเทคนิค  เช่น error,upload form 
ไม่ได้เป็นต้น** ให้แจ้งรายละเอียดของปัญหา capture หน้าจอที่พบปัญหา และ ส่งไฟล์ที่
เป็นปัญหา (teda excel  file template) มาให้ อย. เพ่ือตรวจสอบ 

ร.ต.อ.(ญ)นันทิยา บุณยะจินดา เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวบุณณดา หิรัญเจริญ  เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวดลฤทัย มะลิรักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   
นางสาวสิริรัตน์ เอื้อวงศ์เสถียร  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 02 590 7771-3,7343  
โทรสาร 02 590 7707  อีเมลล ์ narcotic@fda.moph.go.th 

สิทธิการเข้าใช้งานระบบ เช่น เปลี่ยนแปลง ขอใหม่ หรือยกเลิกสิทธิ 

กอง คบ. โทรศัพท์ 02 590 7390,7395  โทรสาร 02 591 8484 

mailto:narcotic@fda.moph.go.th


จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือจากการใช้งานระบบงานยาเสพติด  

สอบถามเกี่ยวกับวิธีหรือแนวทางการออกใบอนุญาต 
กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  กองควบคุมวัตถุเสพติด  
โทรศัพท์ 02 590 7345,7792  โทรสาร 02 590 7762   

ลืม Username / Password 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ)   
โทรศัพท์ 02 612 6000  

อเีมลล ์contact@ega.or.th 

mailto:contact@ega.or.th
mailto:contact@ega.or.th
mailto:contact@ega.or.th


คู่มือการใช้งานระบบฯ 



• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
• ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ แอพพลิเคชั่น จ ากัด 




