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ประวัติการแก้ไขปรับปรุงภาคผนวก 7 

 
ฉบับปรับปรุงที ่ วันท่ี รายละเอียดโดยสรุป 

1.7.5   17 สิงหาคม 2560 เพิ่มรายละเอียดการติดต้ังโปรแกรม จากคู่มือเล่มเดิม   
2.0 14 ธันวาคม  2560 เพิ่มรายละเอียดการกรอก ทะเบียนยาแบบสัตว์ และ เภสัชเคมีภัณฑ์ 
2.1 1  กุมภาพันธ์ เพิ่มการจัดท ารายงานออนไลน์ และการออกรายงานออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำรเร่ือง กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ระบบงำนด้ำนยำ Page 3        

สารบัญ 
รายการ หน้า 

1 การเข้าใช้งานระบบ ............................................................................................................................ 5 

1.1 ข้อก าหนดการเข้าใช้งานระบบ E-SUBMISSION ........................................................................................5 
1.1.1 สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบผ่าน Open ID ........................................................................................5 
1.1.2 ยื่นหนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบฟอร์ม) และหลักฐานประกอบเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้ .......................5 
1.1.3 ทดสอบการใช้งานโดยเข้าจากลิงค์ด้านบน URL http://privus.fda.moph.go.th/ ....................5 

1.2 การเข้าระบบ ..........................................................................................................................................6 
1.2.1 เลือกส่วนบริการ ............................................................................................................................6 
1.2.2 เลือกกลุ่มสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย ...................................................................................................6 
1.2.3 เลือกระบบท่ีต้องการด าเนินการ ...................................................................................................7 
1.2.4 หน้าแรกของการใช้งานของระบบ .................................................................................................7 

2 การจัดการฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ .............................................................................................. 8 

2.1 หน้าการจัดฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ทะเบียนยาส าเร็จรูป .....................................................................8 
2.1.1 จัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ................................................................................................................8 
2.1.2 การตั้งค่าจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ .................................................................................................9 
2.1.3 หน่วยเล็ก ................................................................................................................................... 10 
2.1.4 สร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ............................................................................................................. 11 
2.1.5 แสดงข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ............................................................................................................... 12 

2.2 หน้าจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์เภสัชเคมีภัณฑ์ ....................................................................................... 12 
2.2.1 จัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ............................................................................................................. 12 
2.2.2 การตั้งค่าจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์เภสัชเคมีภัณฑ์ ...................................................................... 13 
3.2.3 หน่วยเล็ก ....................................................................................................................................... 13 
3.2.4  การสร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ......................................................................................................... 14 
3.2.5  แสดงข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ................................................................................................................. 14 

3 การบันทึกรายงาน ............................................................................................................................. 15 

3.1 การเข้าสู่ระบบการจัดท ารายงานออนไลน์........................................................................................... 15 
3.2 การบันทึกรายงานประจ าปี ................................................................................................................. 15 

3.2.1 การจัดท ารายงานประจ าปี (แผนปัจจุบัน มนุษย์) ...................................................................... 15 
3.2.2 การจัดท ารายงานประจ าปี (แผนปัจจุบัน สัตว์) .......................................................................... 17 
3.2.3 การจัดท ารายงานประจ าปี (ยาแผนโบราณ มนุษย์) ................................................................... 18 

3.3 การบันทึกรายงานประจ าปีอย่างละเอียด ............................................................................................ 20 
3.3.1 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (ยาแผนปัจจุบัน มนุษย์) ........................................... 20 
3.3.2 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (ยาแผนโบราณ  มนุษย์) ........................................... 22 
3.3.3 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (สัตว์) ........................................................................ 24 
3.3.4 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (เภสัชเคมีภัณฑ์) ....................................................... 26 

4 การส่งออกรายงาน ............................................................................................................................ 29 



 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำรเร่ือง กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ระบบงำนด้ำนยำ Page 4        

สารบัญ 
รายการ หน้า 
5 การน าเข้าข้อมูลรายงาน ................................................................................................................... 30 

6 ช่องทางติดต่อส านักยา ...................................................................................................................... 31 

6.1 E-MAIL ................................................................................................................................................. 31 
6.2 LINE OFFICIAL ....................................................................................................................................... 31 

 
 
 



 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำรเร่ือง กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ระบบงำนด้ำนยำ Page 5        

1 การเข้าใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ข้อก าหนดการเข้าใช้งานระบบ e-Submission  

1.1.1 สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบผ่าน Open ID  
สร้างขึ้นบัญชีผู้ใช้งานระบบ Open ID ผ่านระบบของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

(สรอ.) www.egov.go.th (หากมีปัญหาในการสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือ 
โทร 0 2612 6000 

1.1.2 ยื่นหนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบฟอร์ม) และหลักฐานประกอบเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้ 
ยื่นหนังสือมอบอานาจ (ตามแบบฟอร์ม) และหลักฐานประกอบเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบงานของแต่ละ

หน่วยงานแต่ละผลิตภัณฑ์ ท่ีสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ยื่นแค่ครั้งเดียว จนกว่าหนังสือมอบอ านาจจะ
หมดอายุ)  

1.1.3 ทดสอบการใช้งานโดยเข้าจากลิงค์ด้านบน URL http://privus.fda.moph.go.th/  
 

ค ำแนะน ำ   กำรกรอกรำยงำนประจ ำปี 

- กรอก tab “รำยงำนประจ ำปี”  

ส ำหรับกำรรำยงำนยำส ำเร็จรูป (รวมทั้งปีของ น ำเข้ำ / ผลติ) 

- กรอก tab “รำยงำนประจ ำปีอย่ำงละเอียด”  

ส ำหรับกำรรำยงำนยำส ำเร็จรูปหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ (แตล่ะbath.no น ำเข้ำ / ผลติ) 

http://privus.fda.moph.go.th/
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1.2 การเข้าระบบ 

1.2.1 เลือกส่วนบริการ  
สามารถเลือกส่วนบริการได้จาก ตัวเลือกทางด้านบน หรือ ส่วนบริการด้านล่าง ตัวอย่าง 

“ผู้ประกอบการ” 

 

 

1.2.2 เลือกกลุ่มสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย 
เลือก เข้าสู่ผู้รับอนุญาตท่ีขอเข้าใช้งานระบบรายงานประจ าปีด้านยา 
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1.2.3 เลือกระบบที่ต้องการด าเนินการ 
เข้าสู่หน้าแรกของการใช้งานของระบบรายงานประจ าปีด้านยา  ท่านสามารถเลือกจัดการฐานข้อมูล และการ

จัดท ารายงานอย่างละเอียดออนไลน์ 
 

 

1.2.4 หน้าแรกของการใช้งานของระบบ  
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2 การจัดการฐานข้อมูลของผูป้ระกอบการ 

2.1 หน้าการจัดฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ทะเบียนยาส าเร็จรูป 
 

 
 

2.1.1 จัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์  
เลือกทะเบียนยาท่ีต้องการจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ โดย double click ท่ีรายการทะเบียนยาท่ีต้องการ หรือ 

ค้นหาเลขทะเบียนต ารับยาในช่อง Search แล้วกดเลือกทะเบียนดังกล่าว จึงแสดงหน้าการตั้งค่าจัดการบรรจุภัณฑ์ 
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2.1.2 การต้ังค่าจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์    
แสดงรายละเอียดข้อมูลตามเลขทะเบียนยา  ท้ังนี้ จ าเป็นต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเลือก

หน่วยเล็กตามทะเบียนต ารับยา และเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ในแต่ละทะเบียนยาได้ โดยประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
• ช่ือยา(ไทย) : แสดงช่ือยาภาษาไทย 
• ช่ือยา(ภาษาอังกฤษ) : แสดงช่ือยาภาษาอังกฤษ 
• เลขทะเบียนยา : แสดงเลขทะเบียนยา 
• กลุ่มของต ารับยา : แสดงช่ือกลุ่มต ารับยาของเลขทะเบียนยา 
• รูปแบบยา : แสดงช่ือรูปแบบยาของเลขทะเบียนยา 
• ความแรงของต ารับยา : แสดงตัวเลขความแรงของต ารับยาตามเลขทะเบียน 
• หน่วยเล็ก : เลือกหน่วยที่ต้องการเพื่อท าการตั้งค่าบรรจุภัณฑ์ต่อไป  
• รายการบรรจุภัณฑ์ : แสดงรายการบรรจุภัณฑ์ท้ังหมดของทะเบียนยา 
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2.1.3 หน่วยเล็ก 

• ด าเนินการเลือกหน่วยเล็กสุดตามต ารับยาแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล  ซึ่งสามารถดูข้อมูลหน่วยเล็ก
สุดได้จากแบบ ทย1 หรือแบบย1 ในส่วนของสูตรยาหรือ ตรวจสอบท่ีระบบค้นหาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ยา กดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ส่วนประกอบของยาในต ารับยานี้ (ปริมาณ/หน่วย)” 
โดยหน่วยเล็กสุด คือ Each ……หน่วยเล็กสุด    

• ยกตัวอย่าง เช่น  ทะเบียนต ารับนี้จะมีหน่วยเล็ก คือ gram 

 
หรือ 
ทะเบียนต ารับนี้จะมีหน่วยเล็ก คือ tablet 

 
หรือ 
ทะเบียนต ารับนี้จะมีหน่วยเล็ก คือ ml 
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2.1.4 สร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ์     
บรรจุภัณฑ์สามารถ เลือกได้ตามช้ันการบรรจุภัณฑ์ ของทางบริษัท โดยการสร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ 

ดังต่อไปนี ้
1. กรอกชื่อบรรจุภัณฑ์ บริษัทสามารถต้ังช่ือตามการเรียกใช้จริง เช่น CDT012510, แพ็คใหญ่, 1gx10ห่อ

เป็นต้น 
2. ระดับช้ันของบรรจุภัณฑ์  ระบบมีให้เลือก ถึง 3 ระดับ เรียงจากหน่วยเล็กไปใหญ่ ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์

ของบริษัท เช่น 
a. ทะเบียน A  : 100 เม็ดบรรจุใน 1 ขวด  

i. วิธีกรอก :  ต้ังช่ือบรรจุภัณฑ์ > กด เลข 1  

บรรทัดแรก: จ านวนกรอก “100” > ต่อหน่วยเลือก “bott”> กดปุ่ม  
b. ทะเบียน B : 100 เม็ดบรรจุใน 1 ขวด, 1 ขวด ใน 1 กล่องเล็ก 

i. วิธีกรอก :  ต้ังช่ือบรรจุภัณฑ์ > กด เลข 2  
บรรทัดแรก:  จ านวนกรอก “100” > ต่อหน่วยเลือก “bott” 

บรรทัดท่ีสอง: จ านวนกรอก “1” > ต่อหน่วยเลือก “กล่อง” > กดปุ่ม  
c. ทะเบียน C : 100 เม็ดบรรจุใน 1 ขวด, 1 ขวด ใน 1 กล่องเล็ก, 10 กล่องเล็ก ใน 1 กล่องใหญ่ 

i. วิธีกรอก :  ต้ังช่ือบรรจุภัณฑ์ > กด เลข 3  
บรรทัดแรก:  จ านวนกรอก “100” > ต่อหน่วยเลือก “bott” 
บรรทัดท่ีสอง: จ านวนกรอก “1” > ต่อหน่วยเลือก “กล่อง” 

บรรทัดท่ีสาม: จ านวนกรอก “10” > ต่อหน่วยเล็ก “packed” > กดปุ่ม  
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2.1.5 แสดงข้อมูลบรรจุภัณฑ์   
 หลังกดบันทึกแล้วจะแสดงข้อมูลบรรจุภัณฑ์ท่ีด าเนินงานต้ังค่าบรรจุภัณฑ์ ท่ีเสร็จส้ิน ขึ้นแสดงมาโชว์ หาก

ต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม “ลบ” แล้วสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีถูกต้อง หรือหากมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ก็สร้างใหม่เพิ่มได้ 

2.2 หน้าจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์เภสัชเคมีภัณฑ์ 
 

 

2.2.1 จัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ 
เลือกเลขท่ีจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ท่ีต้องการจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ โดย double click ท่ีรายการเภสัช

เคมีภัณฑ์ท่ีต้องการ หรือ ค้นหาเลขเลขท่ีจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ในช่อง Search แล้วกดเลือกเภสัชเคมีภัณฑ์ดังกล่าว 
จึงแสดงหน้าการตั้งค่าจัดการบรรจุภัณฑ์ 
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2.2.2 การต้ังค่าจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์เภสัชเคมีภัณฑ์ 
แสดงรายละเอียดข้อมูลตามเลขท่ีจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์  ท้ังนี้ จ าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

และเลือกหน่วยเล็กตามของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ในแต่ละเลขท่ีจดแจ้งได้ โดยประกอบไปด้วย
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

• ช่ือยา(ไทย) : แสดงช่ือเภสัชเคมีภัณฑ์ภาษาไทย 
• ช่ือยา(ภาษาอังกฤษ) : แสดงช่ือเภสัชเคมีภัณฑ์ภาษาอังกฤษ 
• หน่วยเล็ก : เลือกหน่วยที่ต้องการเพื่อท าการตั้งค่าบรรจุภัณฑ์ต่อไป ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 หน่วย 

คือ  Kilogram ,LITS , Billians of Unit 
• รายการบรรจุภัณฑ์ : แสดงรายการบรรจุภัณฑ์ท้ังหมดของเลขท่ีจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ 

 

 

3.2.3 หน่วยเล็ก 
ด าเนินการเลือก ขนาดหน่วยยาเล็กสุด  เพื่อด าเนินการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ 
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3.2.4  การสร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์สามารถ เลือกได้ตามช้ันของการบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ของทางบริษัท  ซึ่งหลักการสร้างรูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์ จะเหมือนกับกับการสร้างรูปแบบบบรจุภัณฑ์ของทะเบียนต ารับยา คือ  
1. กรอกชื่อบรรจุภัณฑ์ บริษัทสามารถต้ังช่ือตามการเรียกใช้จริง เช่น CDT012510, แพ็คใหญ่, 1gx10

ห่อเป็นต้น 
2. ระดับช้ันของบรรจุภัณฑ์  ระบบมีให้เลือก ถึง 3 ระดับ เรียงจากหน่วยเล็กไปใหญ่ ขึ้นอยู่กับบรรจุ

ภัณฑ์ของบริษัท 

 
 

3.2.5  แสดงข้อมูลบรรจุภัณฑ์ 
หลังกดบันทึกแล้วจะแสดงข้อมูลบรรจุภัณฑ์ท่ีด าเนินงานต้ังค่าบรรจุภัณฑ์ท่ีเสร็จส้ิน ขึ้นแสดงมาโชว์ หากต้องการ

แก้ไข ให้กดปุ่ม “ลบ” แล้วสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีถูกต้อง หรือหากมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ก็สร้างใหม่เพิ่มได้ 
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3 การบันทึกรายงาน 

3.1 การเข้าสู่ระบบการจัดท ารายงานออนไลน ์
การจัดท ารายงานออนไลน์ สามารถเข้าสู่ระบบ ด้วยเมนูการจัดท ารายงานออนไลน์มุมซ้าย 
 

 

3.2 การบันทึกรายงานประจ าปี 

3.2.1 การจัดท ารายงานประจ าปี (แผนปัจจุบัน มนุษย์) 
ท าการเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลโดย คลิกเมนู จัดท ารายงานออนไลน์>แผนปัจจุบัน> น าเข้าหรือผลิต 

(ข้ึนอยู่กับประเภทของใบอนุญาต)  เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกรายงานประจ าปี 

1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีต้องการใช้งาน 
 เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขท่ีทะเบียนยาท่ีต้องการกรอกข้อมูล  
เลือกเลขทะเบียนต ารับยาท่ีต้องการกรอกรายงาน  รายละเอียดช่ือภาษาไทย/อังกฤษ, ช่ือผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และ*
ยอดยกมาปีท่ีแล้ว จะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

เลือก Tab รายงานประจ าปี  เพื่อท าการป้อนข้อมูลรายงานกระกระจาย 
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1) บรรจุภัณฑ์   เลือกบรรจุภัณฑ์ ท่ีด าเนินการตั้งค่าขนาดบรรจุภัณฑ์ของทะเบียนยา 
2) ยอดน าเข้าในปีท่ี ใหเ้ลือกปีท่ีต้องการรายงาน และป้อนตัวเลขยอดผลิต/น าเข้า โดยหน่วยแสดงเป็นหน่วย

ใหญ่สุดของบรรจุภัณฑ์ 
3) ยอดน าจ่ายในปีท่ี ใหเ้ลือกปีท่ีต้องการรายงาน และป้อนตัวเลขยอดน าจ่าย โดยหน่วยแสดงเป็นหน่วยใหญ่

สุดของบรรจุภัณฑ์ 
4) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีต้องการใช้งาน ราคาขาย (Price List) และ ราคาจ้างผลิต 
5) ราคาต่อหน่วย ป้อนตัวเลขราคาต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท/หน่วย 
6) ยอดยกไปปีหน้า ระบบจะท าการค านวณยอดยกไปปีหน้าโดยอัตโนมัติ 
7) มูลค่ารวม  ระบบจะท าการค านวณมูลค่ารวมโดยอัตโนมัติ 
8) ท าการกรอกข้อมูลการกระจาย โดยข้อความร่วมมือกรุณาป้อนข้อมูลการกระจายให้ครบ 100% โดยหาก

ป้อนข้อมูลไม่ครบระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  
9) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 
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3.2.2 การจัดท ารายงานประจ าปี (แผนปัจจุบัน สัตว์) 
 

 ท าการเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลโดย คลิกเมนู จัดท ารายงานออนไลน์>ยาสัตว์ แผนปัจจุบัน> น าเข้า
หรือผลิต (ข้ึนอยู่กับประเภทของใบอนุญาต)  เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกรายงานประจ าปี 

1.เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีต้องการใช้งาน  
เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

2.เลือกเลขทะเบียนต ารับยาท่ีต้องการใช้งานเมื่อเลือกเลขท่ีทะเบียนต ารับยา ช่ือภาษาไทย/อังกฤษ, ช่ือ
ผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และ*ยอดยกมาปีท่ีแล้ว จะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

เลือก Tab “รายงานประจ าปี” เพื่อท าการป้อนข้อมูลรายงานกระกระจาย 
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1) บรรจุภัณฑ์   เลือกบรรจุภัณฑ์ ท่ีด าเนินการตั้งค่าขนาดบรรจุภัณฑ์ ของทะเบียนยา 
2) ยอดผลิตในปีท่ี ให้เลือกปีท่ีต้องการรายงาน และป้อนตัวเลขยอดผลิต/น าเข้า โดยหน่วยแสดงเป็นหน่วย

ใหญ่สุดของบรรจุภัณฑ์ 
3) ยอดน าจ่ายในปีท่ี เลือกปีท่ีต้องการใช้งาน และป้อนตัวเลขยอดน าจ่าย โดยหน่วยแสดงเป็นหน่วยใหญ่สุด

ของบรรจุภัณฑ์ 
4) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีต้องการใช้งาน ราคาขาย (Price List) และ ราคาจ้างผลิต 
5) ราคาต่อหน่วย ป้อนตัวเลขราคาต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท/หน่วย 
6) ยอดยกไปปีหน้า ระบบจะท าการค านวณยอดยกไปปีหน้าโดยอัตโนมัติ 
7) มูลค่ารวม  ระบบจะค านวณมูลค่ารวมโดยอัตโนมัติ 
8) ท าการกรอกข้อมูลการกระจาย โดยข้อความร่วมมือกรุณาป้อนข้อมูลการกระจายให้ครบ 100% โดยหาก

ป้อนข้อมูลไม่ครบระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  
9) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

3.2.3 การจัดท ารายงานประจ าปี (ยาแผนโบราณ มนุษย์) 
ท าการเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลโดย คลิกเมนู จัดท ารายงานออนไลน์>แผนโบราณ > น าเข้าหรือผลิต 

(ข้ึนอยู่กับประเภทของใบอนุญาต)  เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกรายงานประจ าปี 

1.เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีต้องการใช้งาน 
 โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

2.เลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาท่ีต้องการใช้งาน  
โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ช่ือภาษาไทย/อังกฤษ, ช่ือผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และ*
ยอดยกมาปีท่ีแล้ว จะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
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3.เลือก Tab “รายงานประจ าปี”  เพื่อท าการป้อนข้อมูลรายงานกระกระจาย 

 

 
1) บรรจุภัณฑ์   เลือกบรรจุภัณฑ์ ท่ีด าเนินการตั้งค่าขนาดบรรจุภัณฑ์ ของทะเบียนยา 
2) ยอดผลิตในปีท่ี ให้เลือกปีท่ีต้องการรายงาน และป้อนตัวเลขยอดผลิต โดยหน่วยแสดงเป็นหน่วยใหญ่สุด

ของบรรจุภัณฑ์ 
3) ยอดน าจ่ายในปีท่ี เลือกปีท่ีต้องการใช้งาน และป้อนตัวเลขยอดน าจ่าย โดยหน่วยแสดงเป็นหน่วยใหญ่สุด

ของบรรจุภัณฑ์ 
4) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีต้องการใช้งาน ราคาขาย (Price List) และ ราคาจ้างผลิต 
5) ราคาขายต่อหน่วย ป้อนตัวเลขราคาต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท/หน่วย 
6) ยอดยกไปปีหน้า ระบบจะท าการค านวณยอดยกไปปีหน้าโดยอัตโนมัติ 
7) มูลค่ารวม  ระบบจะค านวณมูลค่ารวมโดยอัตโนมัติ 
8) ท าการกรอกข้อมูลการกระจาย โดยข้อความร่วมมือกรุณาป้อนข้อมูลการกระจายให้ครบ 100% โดยหาก

ป้อนข้อมูลไม่ครบระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  
9) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 
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3.3 การบันทึกรายงานประจ าปีอย่างละเอียด 

3.3.1 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (ยาแผนปัจจุบัน มนุษย์) 
การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  ท าการบันทึกข้อมูล ข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลของยาแผนปัจจุบัน  

แผนโบราณ  บันทึกข้อมูลรายงาน ผลิตประจ าปี  โดยกรอกข้อมูลการผลิต และ ข้อมูลน าจ่าย  ให้ครบ เพื่อท าการ
ออกรายงานประจ าปีต่างๆได้ตามความต้องการ โดยมีข้ันตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

ท าการเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลโดย คลิกเมนู จัดการรายงานออนไลน์> แผนปัจจุบัน >น าเข้า  เพื่อเข้า
สู่หน้าบันทึกข้อมูลการผลิต> จัดท ารายงานออนไลน์อย่างละเอียด > รับ หรือ จ่าย 

 

 

 

เลือกเลขท่ีใบอนุญาต 
ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
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เลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
 ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ช่ือภาษาไทย/อังกฤษ , ช่ือ

ผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และ*ยอดยกมาปีท่ีแล้ว จะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

เลือก Tab รายงานประจ าปีอย่างละเอียด  เพื่อท าการป้อนข้อมูลรายงานกระกระจาย 

ข้อมูลการน าเข้า 
1) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
2) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
3) หลักการวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์ท่ีท่านต้องการกรอก 
4) สถานะ การเข้าคลัง เลือกสถานะ การเข้าคลัง 
5) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
6) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
7) ปริมาณการรับ ป้อนข้อมูลปริมาณผลิตรวม โดยหน่วยแสดงจากการเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ 
8) ปริมาณการรับรวม ระบบท าการค านวณปริมาณผลิตรวมต่อหน่วยของบรรจุภัณฑ์ท่ีเลือกอัตโนมัติ 
9) มูลค่าต่อหน่วย ป้อนข้อมูลมูลค่าต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
10) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

ข้อมูลการจ าหน่าย 

 
1) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
2) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
3) สถานะ เลือกสถานะ การจ าหน่ายท่ีต้องการใช้งาน 
4) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
5) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
6) ปริมาณการจ าหน่าย ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายย่อยให้แต่ละประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายออกไป 
7) ปริมาณการจ าหน่ายรวม ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งหมด ท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
8) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีต้องการใช้งาน ราคาขาย (Price List) และ ราคาจ้างผลิต 
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9) มูลค่าต่อหน่วย ป้อนข้อมูลมูลค่าต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
10) ประเภทคู่ค้า เลือกประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
11) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

3.3.2 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (ยาแผนโบราณ  มนุษย์) 
การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  ท าการบันทึกข้อมูล ข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลของยาแผนปัจจุบัน  

แผนโบราณ  บันทึกข้อมูลรายงาน ผลิตประจ าปี  โดยกรอกข้อมูลการผลิต และ ข้อมูลน าจ่าย  ให้ครบ เพื่อท าการ
ออกรายงานประจ าปีต่างๆได้ตามความต้องการ โดยมีข้ันตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

ท าการเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลโดย คลิกเมนู จัดการรายงานออนไลน์> โบราณ >น าเข้า  เพื่อเข้าสู่
หน้าบันทึกข้อมูลการผลิต> จัดท ารายงานออนไลน์อย่างละเอียด > รับ หรือ จ่าย 

 

 

 

เลือกเลขท่ีใบอนุญาต 
ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
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เลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
 ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ช่ือภาษาไทย/อังกฤษ , ช่ือ

ผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และ*ยอดยกมาปีท่ีแล้ว จะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

เลือก Tab รายงานประจ าปีอย่างละเอียด  เพื่อท าการป้อนข้อมูลรายงานกระกระจาย 

ข้อมูลการน าเข้า 
1) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
2) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
3) หลักการวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์ท่ีท่านต้องการกรอก 
4) สถานะ การเข้าคลัง เลือกสถานะ การเข้าคลัง 
5) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
6) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
7) ปริมาณการรับ ป้อนข้อมูลปริมาณผลิตรวม โดยหน่วยแสดงจากการเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ 
8) ปริมาณการรับรวม ระบบท าการค านวณปริมาณผลิตรวมต่อหน่วยของบรรจุภัณฑ์ท่ีเลือกอัตโนมัติ 
9) มูลค่าต่อหน่วย ป้อนข้อมูลมูลค่าต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
10) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

ข้อมูลการจ าหน่าย 

 
11) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
12) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
13) สถานะ เลือกสถานะ การจ าหน่ายท่ีต้องการใช้งาน 
14) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
15) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
16) ปริมาณการจ าหน่าย ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายย่อยให้แต่ละประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายออกไป 
17) ปริมาณการจ าหน่ายรวม ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งหมด ท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
18) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีต้องการใช้งาน ราคาขาย (Price List) และ ราคาจ้างผลิต 
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19) มูลค่าต่อหน่วย ป้อนข้อมูลมูลค่าต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
20) ประเภทคู่ค้า เลือกประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
21) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

3.3.3 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (สัตว์) 
การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  ท าการบันทึกข้อมูล ข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลของยาแผนปัจจุบัน  

แผนโบราณ  บันทึกข้อมูลรายงาน ผลิตประจ าปี  โดยกรอกข้อมูลการผลิต และ ข้อมูลน าจ่าย  ให้ครบ เพื่อท าการ
ออกรายงานประจ าปีต่างๆได้ตามความต้องการ โดยมีข้ันตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

ท าการเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลโดย คลิกเมนู จัดการรายงานออนไลน์> ยาสัตว์ แผนปัจจุบัน >น าเข้า  
เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูลการผลิต> จัดท ารายงานออนไลน์อย่างละเอียด > รับ หรือ จ่าย 

 

 

 

เลือกเลขท่ีใบอนุญาต 
ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
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เลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
 ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ช่ือภาษาไทย/อังกฤษ , ช่ือ

ผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และ*ยอดยกมาปีท่ีแล้ว จะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

เลือก Tab รายงานประจ าปีอย่างละเอียด  เพื่อท าการป้อนข้อมูลรายงานกระกระจาย 

ข้อมูลการน าเข้า 
1) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
2) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
3) หลักการวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์ท่ีท่านต้องการกรอก 
4) สถานะ การเข้าคลัง เลือกสถานะ การเข้าคลัง 
5) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
6) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
7) ปริมาณการรับ ป้อนข้อมูลปริมาณผลิตรวม โดยหน่วยแสดงจากการเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ 
8) ปริมาณการรับรวม ระบบท าการค านวณปริมาณผลิตรวมต่อหน่วยของบรรจุภัณฑ์ท่ีเลือกอัตโนมัติ 
9) มูลค่าต่อหน่วย ป้อนข้อมูลมูลค่าต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
10) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

ข้อมูลการจ าหน่าย 

 
11) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
12) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
13) สถานะ เลือกสถานะ การจ าหน่ายท่ีต้องการใช้งาน 
14) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
15) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
16) ปริมาณการจ าหน่าย ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายย่อยให้แต่ละประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายออกไป 
17) ปริมาณการจ าหน่ายรวม ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งหมด ท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
18) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีต้องการใช้งาน ราคาขาย (Price List) และ ราคาจ้างผลิต 
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19) มูลค่าต่อหน่วย ป้อนข้อมูลมูลค่าต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
20) ประเภทคู่ค้า เลือกประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
21) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 
 

3.3.4 การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  (เภสัชเคมีภัณฑ์) 
การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างละเอียด  ท าการบันทึกข้อมูล ข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลของยาแผนปัจจุบัน  

แผนโบราณ  บันทึกข้อมูลรายงาน ผลิตประจ าปี  โดยกรอกข้อมูลการผลิต และ ข้อมูลน าจ่าย  ให้ครบ เพื่อท าการ
ออกรายงานประจ าปีต่างๆได้ตามความต้องการ โดยมีข้ันตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

ท าการเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลโดย คลิกเมนู จัดการรายงานออนไลน์> ยาสัตว์ แผนปัจจุบัน >น าเข้า  
เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูลการผลิต> จัดท ารายงานออนไลน์อย่างละเอียด > รับ หรือ จ่าย 

 

 

 

เลือกเลขท่ีใบอนุญาต 
ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
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เลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
 ท่ีต้องการใช้งาน โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ช่ือภาษาไทย/อังกฤษ , ช่ือ

ผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และ*ยอดยกมาปีท่ีแล้ว จะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

เลือก Tab รายงานประจ าปีอย่างละเอียด  เพื่อท าการป้อนข้อมูลรายงานกระกระจาย 

ข้อมูลการน าเข้า 
1) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
2) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
3) หลักการวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์ท่ีท่านต้องการกรอก 
4) สถานะ การเข้าคลัง เลือกสถานะ การเข้าคลัง 
5) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
6) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
7) ปริมาณการรับ ป้อนข้อมูลปริมาณผลิตรวม โดยหน่วยแสดงจากการเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ 
8) ปริมาณการรับรวม ระบบท าการค านวณปริมาณผลิตรวมต่อหน่วยของบรรจุภัณฑ์ท่ีเลือกอัตโนมัติ 
9) ราคาต่อหน่วย ป้อนข้อมูลราคาต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
10) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

ข้อมูลการจ าหน่าย 

 
11) เลือกวันท่ี ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
12) เลขท่ีรุ่น ป้อนข้อมูลเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot.) ท่ีท่านต้องการกรอก 
13) สถานะ เลือกสถานะ การจ าหน่ายท่ีต้องการใช้งาน 
14) โปรดระบุ  ช่องโปรดระบใุห้ระบบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ 
15) บรรจุภัณฑ์ เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีท่านต้องการใช้งาน โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ 
16) ปริมาณการจ าหน่าย ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายย่อยให้แต่ละประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายออกไป 
17) ปริมาณการจ าหน่ายรวม ป้อนข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งหมด ท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
18) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีต้องการใช้งาน ราคาขาย (Price List) และ ราคาจ้างผลิต 
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19) ราคาต่อหน่วย ป้อนข้อมูลราคาต่อหน่วย โดยหน่วยแสดงเป็นบาท  
20) ประเภทคู่ค้า เลือกประเภทคู่ค้าท่ีมีการจ าหน่ายยาออกไป 
21) บันทึกข้อมูล คลิกปุ่มคลิกปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลได้ 
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4 การส่งออกรายงาน 
 เป็นขั้นตอนการสรุปรายงานตามรูปแบบรายงานประจ าปี คลิกเมนู ส่งออกข้อมูล ออนไลน์> เลือกประเภท
ของรายงาน  เพื่อท าการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF และท าการอัพโหลดไฟล์ PDF เข้าสู่เว็บไซต์ Prolog Web ต่อไป 
1) เลือกปี ท่ีต้องส่งรายงาน 
2) เลือกเลขท่ีใบอนุญาต ท่ีต้องการส่งออกข้อมูลรายงาน แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” 
3) ออกรายงาน PDF คลิกปุ่ม PDF เพื่อท าการส่งออกรายงานมายังรูปแบบไฟล์ PDF และ  
 

 
          บันทึกไฟล์ PDF บนคอมพิวเตอร์ แล้วสามารถ 
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5 การน าเข้าข้อมูลรายงาน 
เปิดหน้าต่างเว็บไซต์ Prolog  For Web เพื่อท าการอัพโหลดไฟล์ PDF ท่ีมีการส่งออกข้อมูลจากระบบ Prolog 

For Windows 
1) คลิกเลือกเมนู ระบบส านักยา 
2) คลิกเลือกเมนู น าเข้าข้อมูล >แผนปัจจุบัน > น าเข้า 
3) คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ท่ีต้องการ เพื่อท าการค้นหาไฟล์ PDF ท่ีต้องการ 
4) อัพโหลดไฟล์ คลิกปุ่ม อัพโหลดไฟล์นี้ เพื่อท าการอัพโหลดไฟล์ PDF เข้าสู่เว็บไซต์ โดยท่านสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการอัพโหลดได้จากตารางแสดงข้อมูลประวัติการรายงานด้านล่าง 
5) ส่งรายงาน คลิกปุ่ม ส่งรายงาน เพื่อท าการส่งรายงานไฟล์ PDF นี้ไปยังเจ้าหน้าท่ีระบบส านักยา เพื่อท า

การรออนุมัติต่อไป โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ การอนุมัติได้จากตารางแสดงข้อมูลประวัติการ
รายงาน หากมีการปฏิเสธรายงานเกิดขึ้น ระบบจะแสดงเหตุผลในการปฏิเสธ การรายงานท่ีหมายเหตุ 

 
6) การเรียกดูไฟล์อัพโหลด 

ท่านสามารถกดปุ่ม View เพื่อท าการตรวจสอบไฟล์ PDF ท่ีท่านอัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ได้ 
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6 ช่องทางติดต่อส านักยา 
 การติดต่อส านักยา สอบถามข้อมูล  ส่งปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อโดยใช้   

6.1 E-mail  
 drug-smarthelp@fda.moph.go.th 

6.2 Line official 
แอดไลน์  @thfda-drug 
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