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ประวัติการแกไขปรับปรุง 

ฉบับ 
ปรับปรุงท่ี 

วันท่ี รายละเอียดโดยสรุป 

1  15 พฤษภาคม 2561  จัดทําคูมือการใชงาน FDA Reporter 
2  24 ตุลาคม 2561  จัดทําคูมืออัพเดทการทํางานของ FDA Reporter 
3  14 ธันวาคม 2561  อัพเดทการสงรายงานโดยเภสัชกรเปนผูอนุมัติรายงาน 
4  21 มกราคม 2562  อัพเดทแกไขการสงออกรายงานเพ่ือความชัดเจนในการ export ขอมูล 
5  20 กุมภาพันธ 2562  ปรับปรุงแกไขเนื้อหาใหม 
6  01 กรกฎาคม 2564  ปรับปรุงโครงสรางเนื้อหา แกไขข้ันตอนการสงรายงาน และชองทางการติดตอ 
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1 การเขาใชงานระบบ 

1.1 ขอกําหนดการเขาใชงานระบบ E-SUBMISSION 

 1.1.1 สรางบัญชีผูใชงานระบบผาน Open ID 
 สรางข้ึนบัญชีผูใชงานระบบ Open ID ผานระบบของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน)  (สรอ.) www.egov.go.th (หากมีปญหาในการสมัครเพ่ือสรางบัญชีผูใชงาน โปรดติดตอ 

contact@ega.or.th หรือ โทร 02-612-6000 

 1.1.2 ยื่นหนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบฟอรม) และหลักฐานประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เขาใช 
 ยื่นหนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบฟอรม) และหลักฐานประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เขาใชระบบงานของแตละ

หนวยงานแตละผลิตภัณฑ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ยื่นแคครั้งเดียว จนกวาหนังสือมอบ

อํานาจจะหมดอายุ)  
 1.1.3 ทดสอบการใชงานโยงเขาจากลิงกดานบน URL http://privus.fda.moph.go.th/ 

1.2 การเขาระบบ 

 1.2.1 เลือกสวนบริการ 

 สามารถเลือกสวนบริการไดจาก ตัวเลือกทางดานบน หรือ สวนบริการดานลาง ตามตัวอยางเลือก  

“ผูประกอบการ” 
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1.2.2 เลือกกลุมสิทธิ์ท่ีไดรับมอบหมาย 

   ในกรณีไดรับมอบอํานาจหลายบริษัท ตองเลือกรายการบริษัทท่ีตองการดําเนินการกอนเพ่ือเขา

สูหนาจอ รายการระบบตามท่ีผูรับอนุญาตขอเขาใชงาน 

 

 

 

 

 

 1.2.3 เลือกระบบท่ีตองการดําเนินการ 

        ระบบบันทึกรายงาน FDA Reporter ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจ 

 

  

 

 

 

 

 2.2.4 หนาแรกของการใชงานของระบบ 

1.2.4 เม่ือเขาสูหนาแรกของการใชงานระบบบันทึก FDA Reporter 
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 1) ชื่อบริษัทท่ีทานเขาใชงานระบบ  

 2) ชื่อผูเขามาใชระบบ  

 3) เมนูสําหรับอัพโหลดไฟลรายงานเขาสูระบบ  

 4) FDA Reporter เมนูเขาสูระบบการบันทึกรายงาน 

5) สงออกขอมูลออนไลน เมนูนํารปูแบบรายงานออกจากระบบเปนไฟล PDF 

6) เมนูแสดงรายละเอียดประวัติการอัพโหลดรายงาน การสงรายงาน และสถานะของรายงาน  

2 การจัดการฐานขอมูลของผูประกอบการกอนการรายงาน (กรณีทะเบียนยาหรือเลขที่รับจด
แจงเภสัชเคมีภัณฑใหมที่ยังไมไดกําหนดบรรจุภัณฑและหนวยเล็ก) 

ระบบการจัดการฐานขอมูลบรรจุภัณฑจะอยูในโปรแกรมรายงานประจําปดานยา  โดยมีผูผลิตและผู

นําเขายาสําเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ  เปนคนจัดการบรรจุภัณฑและหนวยเล็ก สวนผูขายสงจะไดรับขอมูล

บรรจุภัณฑ ก็ตอเม่ือมีการคียขายยาสงมาให  
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3 การจัดทํารายงาน FDA Reporter 

 ระบบ FDA Reporter คือระบบรายงานยาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับยากลุมท่ีมีการ

นําไปใชผิดวัตถุประสงค มีรูปแบบการบันทึกรายงาน 2 รูปแบบ ไดแก การบันทึกกิจกรรมการรับ -จายยา และ

การบันทึกกิจกรรมการใชเภสัชเคมีภัณฑท่ีนําไปผลิตเปนยาสําเร็จรูป ซ่ึงขอมูลของแตละกิจกรรมนั้น ระบบ

สามารถนํามาสรางแบบบัญชีและรายงาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยแยกตามประเภทผูรับอนุญาต และ

ประเภททะเบียนยามนุษย หรือทะเบียนยาสัตว ดังนี้ 

ขอ ประเภทผูรับอนุญาต กิจกรรมดานยา วิธีการรายงาน FDA Reporter รูปแบบบัญชีและ
รายงาน 

1 ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร 

นําเขายา
สําเร็จรูป
สําหรับมนุษย 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“แผนปจจุบัน” > “นําเขา” 

บัญชีรายชื่อยาท่ีนําหรือ
สั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร (น.ย.4) 
ของมนุษย 

2 ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร 

ขายสงยา
สําเร็จรูป
สําหรับมนุษย 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“แผนปจจุบัน” > “นําเขา” 

รายงานการขายสงยา 
(ข.ย.13) ของมนุษย 
 
 

3 ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร 

 

นําเขายา
สําเร็จรูป
สําหรับสัตว 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“ยาสัตว แผนปจจุบัน” > 
“นําเขา” 

รายงานการขายสงยา 
(น.ย.4) ของสัตว 

4 ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร 
 

ขายสงยา
สําเร็จรูป
สําหรับสัตว 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“ยาสัตว แผนปจจุบัน” > 
“นําเขา” 

รายงานการขายสงยา 
(ข.ย.13) ของสัตว 

5 ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร 

ขายเภสัช
เคมีภัณฑ 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“เภสัชเคมีภัณฑ” > “นําเขา” 

รายงานการขายเภสัช
เคมีภัณฑ (ภ.ค.3) 

6 ผูรับอนุญาตผลิตยา 
 

ขายสงยา
สําเร็จรูป
สําหรับมนุษย 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“แผนปจจุบัน” > “ผลิต” 

รายงานการขายสงยา 
(ข.ย.13) ของมนุษย 

7 ผูรับอนุญาตผลิตยา ขายสงยา
สําเร็จรูป
สําหรับสัตว 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“ยาสัตว แผนปจจุบัน” > 
“ผลิต” 

รายงานการขายสงยา 
(ข.ย.13) ของสัตว 

8 ผูรับอนุญาตขายสงยา หรือ
ผูรับอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบัน (เฉพาะท่ีขายสง)  

ขายสงยา
สําเร็จรูป
สําหรับมนุษย 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“ยาแผนปจจุบัน” > “ขาย” 

รายงานการขายสงยา 
(ข.ย.13) ของมนุษย 

9 ผูรับอนุญาตขายสงยา หรือ
ผูรับอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบัน (เฉพาะท่ีขายสง)  

ขายสงยา
สําเร็จรูป
สําหรับสัตว 

“ระบบ FDA Reporter” > 
“ยาสัตว แผนปจจุบัน” > 
“ขาย” 

รายงานการขายสงยา 
(ข.ย.13) ของสัตว 
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  3.1 การบันทึกกิจกรรมการรับ-จายยา (สําหรับผูจัดทําแบบบัญชีและรายงาน ภ.ค.3, น.ย.4, ข.ย.13) 

 ระบบ FDA Reporter สามารถบันทึกขอมูลของยาแผนปจจุบัน โดยกรอกขอมูลการผลิต นําเขาและ
ขอมูลการจําหนายใหครบ เพ่ือทําการออกรายงานตาง ๆ ไดตามความตองการ โดยมีข้ันตอนการใชงาน
ดังตอไปนี้ 
 ทําการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู FDA Reporter > แผนปจจุบัน หรือ ยาสัตว แผน
ปจจุบัน หรือ เภสัชเคมีภัณฑ > นําเขา หรือ หรือ ผลิต หรือ ขาย เพ่ือเขาสูหนาบันทึกขอมูลตามประเภท
ใบอนุญาต > รับ หรือ จาย 
 

 

วิธีการเลือกเมนูบันทึกรายงาน 

 
ตัวอยางหนาบันทึกรายงานยาแผนปจจุบัน (ทะเบียนยามนุษย) 
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ตัวอยางหนาบันทึกรายงานยาสัตว แผนปจจุบัน (ทะเบียนยาสัตว) 

 

ตัวอยางหนาบันทึกรายงานเภสัชเคมีภัณฑ 

 

ตัวอยางสวนประวัติบันทึกรายงาน 

3.1.1 เลือกเลขท่ีใบอนุญาต  

ท่ีตองการใชงาน โดยหากเม่ือมีการเลือกเลขท่ีใบอนุญาต (ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน หรือนําหรือ

สัง่ยาแผนปจจุบนัเขามาในราชอาณาจักร หรือขายยาแผนปจจุบัน หรือขายสงยาแผนปจจุบัน) ชื่อสถานท่ี และ

ท่ีตั้งสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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3.1.2 เลือกเลขทะเบียนตํารับยา หรือเลขจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ 

ท่ีตองการใชงาน โดยหากเม่ือมีการเลือกเลขทะเบียนตํารับยา ชื่อภาษาไทย  /อังกฤษ, ชื่อผูผลิต และ

ประเทศผูผลิต จะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

การเลือกเลขท่ีใบอนุญาตและเลขทะเบียน 

3.1.3 ลงขอมูลรับยาสําเร็จรูปมนุษย หรือยาสัตว หรือเภสัชเคมีภัณฑ 

 

ตัวอยางสวนบันทึกรายงานยาแผนปจจุบัน และ ยาสัตว แผนปจจุบัน 

1 ) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

6 ) 

7 ) 

8 ) 

9 ) 

10 ) 

11 ) 

12 ) 
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ตัวอยางสวนบันทึกรายงานเภสัชเคมีภัณฑ 

 

 1) เลือกวันท่ีนําเขายา ใหอางอิงตามเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง เชน ใบขนสินคา โดยเลือก

วันท่ีท่ีตองการบันทึกขอมูล  กรณีท่ีไมมีการนําเขาในรอบ 4 เดือนรายงาน (Zero Report) ใหใสวันท่ีสุดทาย

ของเดือนท่ี 4 เชน รอบรายงาน มกราคม – เมษายน 2020 สามารถใส 30 เมษายน 2020 

 2) เลขท่ีรุน ปอนขอมูลเลขท่ีรุนการผลิต (Lot.ท่ีทานตองการกรอก ) กรณีท่ีไมมีการนําเขาในรอบ 4 

เดือนรายงาน (Zero Report) ใหใส Lot. ไมมีการนําเขา 

 3) หลักฐานการวิเคราะห เชน หลักฐานใบ COA ใหปอน Certificate Number หรือเลขอางอิง  

4) เลือกวันท่ีสิ้นอายุของยา โดยเลือกวันท่ีท่ีตองการบันทึกขอมูล  กรณีท่ีไมมีการนําเขาในรอบ 4 

เดือนรายงาน (Zero Report) ใหใสวันท่ีสุดทายของเดือนท่ี 4 เชน รอบรายงาน มกราคม  – เมษายน 2020 

สามารถใส 30 เมษายน 2020 กรณีเภสัชเคมีภัณฑ จะไมมีชองใหระบุวันท่ีสิ้นอายุดังกลาว 

 5) สถานะเขาคลัง เลือกสถานะ การเขาคลัง หรือ อ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายการดังนี้ 

- นําเขา หมายถึง การรับยาเขา 

- อ่ืน ๆ หมายถึง การรับยาเขาดวยเหตุผลอ่ืนขอใหดําเนินการปรึกษาเจาหนาท่ีกอนเลือกสถานะนี้ 

- รับคืน หมายถึง การรับยาจากคูคากลับคืน 

- Zero Report หมายถึง การรับยา กรณีท่ีไมมีการนําเขายาในรอบการรายงานนั้น 

- ยอดยกมา หมายถึง การรับยาสําหรับ กรณีท่ีเริ่มทํารายงานในระบบครั้งแรก และยังมียอด

คงเหลือของ รุนการผลิต (Lot No.) ท่ีตองยกยอดมา 

 6) โปรดระบุ ชองโปรดระบุใหระบบขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเลือกอ่ืน ๆ ถาเปนการรับคืน ขอใหระบุ ชื่อ

สถานท่ี ใบอนุญาต (ถามี) ท่ีอยู จากการรับคืนลงในชองดังกลาว กรณีรายงานเปน 0 ( Zero Report) โปรด

ระบุ “ไมมีการรับเขา” 

 7) บรรจุภัณฑ เลือกขนาดบรรจุภัณฑท่ีทานตองการใชงาน โดยมีการตั้งคาเริ่มตนจากระบบรายงาน

ประจําปดานยา  (เฉพาะผูรับอนุญาตผลิต หรือผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

เทานั้น ท่ีสามารถเขาไปกําหนดบรรจุภัณฑท่ีระบบรายงานประจําป  

 กรณีรายงานเปน 0 (Zero Report) สามารถดําเนินการเลือกบรรจุภัณฑใดก็ได 

  

1 ) 

2 ) 
3 ) 

6 ) 
7 ) 
8 ) 
9 ) 

10 
) 11 ) 

12 ) 

4 ) 
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 8) ปริมาณการรับ ปอนขอมูลปริมาณนําเขา โดยหนวยแสดงจากการเลือกขนาดบรรจุภัณฑ 

หากไมมีหนวยปรากฏตอทาย ขอใหรีบติดตอไปท่ีผูนําเขาหรือผูผลิตยาสําเร็จรูป/เภสัชเคมีภัณฑ 

(supply) แลว แจงผูนําเขาดังกลาว ทําการกําหนดหนวยเล็กของเภสัชเคมีภัณฑ ท่ี ระบบรายงานประจําป  

กรณีท่ีเปนผูนําเขาหรือผูผลิตยาสําเร็จรูป/เภสัชเคมีภัณฑของยาดังกลาว ดูท่ีคูมือรายงานประจําป 

กรณีท่ีไมมีการรับในรอบรายงาน (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย “0” แทน 

 9) ปริมาณการรับรวม ระบบจะคํานวณปริมาณการรับรวมใหอัตโนมัติ โดยหนวยแสดงจากการเลือก

ขนาดบรรจุภัณฑ 

 10) มูลคาตอหนวย ปอนขอมูลมูลคาตอหนวย โดยหนวยแสดงเปนบาท โดยการระบุมูลคาเปนราคาท่ี

ไมรวม Vat 

กรณีท่ีไมมีการรับในรอบรายงาน (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย “0” แทน 

 11) มูลคารวม ระบบจะคํานวณปริมาณราคารวมใหอัตโนมัติจากมูลคาตอหนวย 

12) บันทึกขอมูล คลิกปุมบันทึก เพ่ือทําการบันทึกขอมูล โดยสามารถตรวจสอบขอมูลและลบขอมูลได 

 3.1.4 ขอมูลจายยาสําเร็จรูปมนุษย หรือยาสัตว หรือเภสัชเคมีภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เลือกวันท่ี ท่ีตองการบันทึกขอมูลการจาย หรือ ขายยา  โดยอางอิงตามเอกสารหรือหลักฐานท่ี

เกิดข้ึนจริง เชน ใบกํากับภาษี กรณีท่ีไมมีการขายหรือจายในรอบ 4 เดือนรายงาน ( Zero Report) ใหใสวันท่ี

สุดทายของเดือนท่ี 4 เชน รอบรายงาน มกราคม – เมษายน 2020 สามารถใส 30 เมษายน 2020   

 2) เลขท่ีรุน เลือกขอมูลเลขท่ีรุนการผลิต (Lot.ท่ีทานตองการกรอก ) ในสวนนี้จะแสดงขอมูลรุนการ

ผลิต ก็ตอเม่ือผูรายงานไดกรอกขอมูลนั้นในสวนประเภทรับแลว และ กรณีท่ีไมมีการ ขายในรอบ 4 เดือน

รายงาน (Zero Report) ใหเลือก Lot. ไมมีการนําเขา โดยจะตองบันทึกขอมูลจากสวนรับมากอน 

 3) สถานะ เลือกสถานะ การจําหนายท่ีตองการใชงาน ซ่ึงมีรายการดังนี้ 

- ขายสงในประเทศ หมายถึง การจาย หรือ ขายยาใหกับคูคาผูซ่ึงไดรับอนุญาตท่ีอยูประเทศไทย 

- สงออกไปตางประเทศ หมายถึง การจาย หรือ ขายยาใหกับคูคาท่ีอยูตางประเทศ 

- ทําลาย หมายถึง การจายยาไปเพ่ือการทําลายยา 

1 ) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 )  

6 ) 

7 ) 

8 ) 

9 ) 

10 ) 

11 ) 

12 ) 
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- อ่ืน ๆ หมายถึง การจาย หรือ การขายยาเพ่ือการอ่ืน ๆ โดยตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้

ขอใหปรึกษากับเจาหนาท่ีกอนเลือกสถานะนี้ สําหรับกรณีรายงานเปน 0 ( Zero report) ใหเลือก

สถานะนี้ 

- ตัวอยางการผลิต หมายถึง การจายไปเพ่ือเก็บไวเปนตัวอยางการผลิต 

- สงคืน หมายถึง การจาย หรือ ขายยากลับคืน ผูท่ีจัดจําหนายยาให (Supply) 

 4) โปรดระบุ ชองโปรดระบุใหระบบขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเลือกอ่ืน ๆ สําหรับกรณีรายงานเปน 0 ( Zero 

report) ใหระบุ “ไมมีการจําหนาย” 

 5) บรรจุภัณฑ เลือกขนาดบรรจุภัณฑท่ีทานตองการใชงาน โดยมีการตั้งคาเริ่มตนจากระบบรายงาน

ประจําปดานยา (เฉพาะผูรับอนุญาตผลิต หรือผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

เทานั้น ท่ีสามารถเขาไปกําหนดบรรจุภัณฑท่ีระบบรายงานประจําป  

 กรณีรายงานเปน 0 (Zero Report) สามารถดําเนินการเลือกบรรจุภัณฑใดก็ได 

 6) ปริมาณการจําหนาย ปอนขอมูลปริมาณการจําหนายใหแตละประเภทคูคาท่ีมีการจําหนายออกไป  

หากไมมีหนวยปรากฏตอทาย ขอใหรีบติดตอไปท่ีผูนําเขาหรือผูผลิตยาสําเร็จรูป/เภสัชเคมีภัณฑ 

(supply) แลว แจงผูนําเขาดังกลาว ทําการกําหนดหนวยเล็กของเภสัชเคมีภัณฑ ท่ี ระบบรายงานประจําป  

กรณีท่ีเปนผูนําเขาหรือผูผลิตยาสําเร็จรูป/เภสัชเคมีภัณฑของยาดังกลาว ดูท่ีคูมือระบบรายงานประจําป 

กรณีท่ีไมมีการจายในรอบรายงาน (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย “0” แทน 

 7) ปริมาณการจําหนายรวม ระบบจะคํานวณปริมาณการจําหนายรวมใหอัตโนมัติโดยหนวยแสดงจาก

การเลือกขนาดบรรจุภัณฑ 

 8) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาท่ีตองการใชงาน ราคาขาย (Price List) หรือ ราคาจางผลิต หรือ

ราคา CIF (ราคาตามใบขนยาเขามาในราชอาณาจักร) 

 9) มูลคาตอหนวย ปอนขอมูลมูลคาตอหนวย โดยหนวยแสดงเปนบาท โดยการระบุมูลคาเปนราคาท่ี

ไมรวม Vat 

กรณีท่ีไมมีการจายในรอบรายงาน (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย “0” แทน 

10) มูลคารวม ระบบจะคํานวณจํานวนมูลคารวมใหอัตโนมัติจากมูลคาตอหนวย 

 11) ประเภทคูคา เลือกประเภทคูคาท่ีมีการจําหนายยาออกไป ซ่ึงมีรายการดังนี้ 

- รานขายยา หมายถึง ชื่อสถานท่ีท่ีมีใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน และยังรวมชื่อสถานท่ีท่ีมี 

ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันดวย 

- ขายปลีกตอบุคคล หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีซ้ือยาไปเพ่ือใชรักษา (ผูขายสงไมสามารถเลือก 

รายการนี้ได) 

- โรงพยาบาลรัฐ หมายถึง สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืนของรัฐ 

- โรงพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืนของเอกชน 

- คลินิกเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืนของเอกชน 

- อ่ืนๆ หมายถึง ประเภทท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด โดยตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ขอให

ปรึกษากับเจาหนาท่ีกอนเลือกคูคาประเภทนี้ 
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  กรณีท่ีรายงานเปน 0 (Zero Report) ขอใหผูรายงาน เลือกประเภทคูคานี้ และระบุลงในชองโปรด

ระบุวา “ไมมีการจําหนาย ” และไมตองดําเนินการเลือกใด ๆ ในชองโปรดระบุ ประเภทคูคา และโปรดระบุ 

จังหวัด 

- ตางประเทศ หมายถึง สถานท่ีซ้ือยาจากตางประเทศ โดยตองระบุชื่อสถานท่ีตั้ง ท่ีอยู และเลือก 

ประเทศท่ีสงออกไป 

- โรงพยาบาลสัตว หมายถึง สถานพยาบาลประเภทท่ีรับสัตวปวยไวคางคืน 

- คลินิกเอกชนสัตว หมายถึง สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับสัตวปวยไวคางคืน 

- ผูผลิต  หมายถึง ชื่อสถานท่ีรับอนุญาตผลิตยา (รายการนี้สําหรับการรายงานของผูนําเขาเภสัช

เคมีภัณฑ หรือผูจัดจําหนายเภสัชเคมีภัณฑ) 

- หนวยงานรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีหนาท่ีบําบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค 

- ฟารมปศุสัตว หมายถึง ชื่อสถานท่ีเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจท่ีตองมีสัตวแพทยควบคุม 

- ฟารมประมง หมายถึง ชื่อสถานท่ีเลี้ยงสัตวน้ําท่ีตองมีสัตวแพทยควบคุม 

หลังจากเลือกประเภทคูคาแลว จะมีชองสถานท่ีปรากฏ ใหคนหาคูคา โดยสามารถคนหาตามชื่อ
สถานท่ีหรือเลขใบอนุญาต 

 

ตัวอยางสวนการระบุคูคา 

 โดยขอใหตรวจสอบคูคาวาไดรับอนุญาตอยางถูกตองในระบบกอนการขายทุกครั้ง ท้ังนี้ หากไมพบชื่อ
คูคา ขอใหดําเนินการตามนี้ 
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 ในการท่ีไมพบคูคาในกรณีอ่ืนๆ ขอใหดําเนินการติดตอเจาหนาท่ี 
 12) บันทึกขอมูล คลิกปุมบันทึก เพ่ือทําการบันทึกขอมูลโดยสามารถตรวจสอบขอมูลและลบขอมูลได  

3.2 การบันทึกกิจกรรมการใชวัตถุดิบผลิตยา (สําหรับผูจัดทําแบบบัญชี ผ.ย.4) 

ระบบ FDA Reporter สามารถบันทึกขอมูล การใชวัตถุดิบในการผลิตย าแผนปจจุบัน  (มนุษย) หรือ 

ยาสัตว แผนปจจุบัน โดยกรอกขอมูลการใชวัตถุดิบในการผลิตยาใหครบ เพ่ือทําการออกรายงานตาง ๆ ไดตาม

ความตองการ โดยมีข้ันตอนการใชงานดังตอไปนี้ 

 ทําการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู FDA Reporter > แผนปจจุบัน หรือ ยาสัตว แผน

ปจจุบัน > บัญชีและการใชวัตถุดิบ เพ่ือเขาสูหนาบันทึกขอมูลตามประเภทใบอนุญาตผลิตยา  

 

รูปแสดงการเลือกระบบรายงานการใชวัตถุดิบในการผลิตยาแผนปจจุบัน (ยามนุษย/ยาสัตว) 
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รูปแสดงข้ันตอนการกรอกรายงาน 

โดยเริ่มการกรอกดังนี้  
1) คนหาเลขท่ีจดแจงเภสัชเคมีภัณฑท่ีจะใชผลิตเปนยาสําเร็จรูป เม่ือพบขอมูลขอใหทานตรวจ 

สอบขอมูลหนวยบรรจุภัณฑท่ีขอ 13)  เชน kilogram หากไมพบขอมูลหนวยบรรจุภัณฑขอใหรีบติดตอไปท่ี

ผูนําเขาหรือผูผลิตเภสัชเคมีภัณฑ (supply) แลว แจงผูนําเขาดังกลาว ทําการกําหนดหนวยเล็กของเภสัช

เคมีภัณฑ ท่ีระบบรายงานประจําป   ท้ังนี้กรณีท่ีไมมีการใชวัตถุผลิตยา (Zero Report) ขอใหผูรายงานคียเลข

ทดสอบ DRM-A-00-00-0000000 แทน 

2) ชื่อแสดงของเภสัชเคมีภัณฑ ระบบจะแสดงอัตโนมัติ 
3) ชื่อทางการคา ระบบจะแสดงอัตโนมัติ 
4) รุนการผลิตของวัตถุดิบ คียรุนการผลิตของวัตถุดิบท่ีมาจากผูนําเขา (supply) และคียรุนการ
ผลิตเพียงเลขเดียว ท้ังนี้กรณีท่ีไมมีการใชวัตถุดิบผลิตยา (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย ไมมี
การผลิต แทน 
5) วันท่ีรับวัตถุดิบเขามา  คียวันท่ีรับวัตถุดิบเขาคลัง  ท้ังนี้กรณีท่ีไมมีการผลิตยา (Zero Report) 
ขอใหผูรายงานเลือกวันท่ีสุดทายของแตละรอบรายงาน เชน รอบการสงรายงาน มกราคม ถึง 
เมษายน ใหเลือกวันท่ี 30/04/yyyy 
6) เลขท่ีใบอนุญาตผูผลิตยา 
7) ชื่อสถานท่ี ระบบจะแสดงอัตโนมัติ 
8) ท่ีตั้งสถานท่ี ระบบจะแสดงอัตโนมัติ 
9)  ทะเบียนตํารับยาท่ีผลิต  
10) ชื่อทางการคา ระบบจะแสดงอัตโนมัติ 

1 ) 
2 ) 

3 ) 
4 ) 
5 ) 

6 ) 
7 ) 
8 ) 

9 ) 
10 ) 

11 ) 
12 ) 

13 ) 
14 ) 

15 ) 

16 ) 

รายการบันทกึ

 

ปุ่ม Delete ลบรายการ 
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11) รุนการผลิตของทะเบียนยาสําเร็จรูป คียรุนการผลิตยาสําเร็จรูป  และคียรุนการผลิตเพียงเลข
เดียว ท้ังนี้กรณีท่ีไมมีการใชวัตถุดิบผลิตยา (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย “N/A” แทน 
12) วันท่ีผลิต ใหผูคียรายงานเลือกใสวันท่ีผลิต ท่ีแสตมปอยูบนฉลากผลิตภัณฑยาของรุนการผลิต
นั้น ๆ 
13) ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช ใหผูรายงานคียปริมาณการใชวัตถุดิบตามหนวยท่ีแสดง  
ท้ังนี้กรณีท่ีไมมีการใชวัตถุดิบผลิตยา (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย “0” แทน 
14) ปริมาณสารท่ีผลิตไดจริง ใหผูรายงานคียปริมาณยาสําเร็จรูปท่ีผลิตไดจริงตามหนวยท่ีแสดง  
ท้ังนี้กรณีท่ีไมมีการใชวัตถุดิบผลิตยา (Zero Report) ขอใหผูรายงานคีย “0” แทน 
15) หมายเหตุ กรณีรายงานเปน 0 ใหระบ ุ“ไมมีการผลิต” 
16) การบันทึกขอมูล คลิกปุมบันทึก เพ่ือทําการบันทึกขอมูล โดยสามารถตรวจสอบขอมูลท่ี
รายการแสดงขอมูลดานลาง และสามารถลบขอมูลไดโดยกดปุม Delete 

 

3.3 วิธีการสรางแบบบัญชีและรายงานเภสัชเคมีภัณฑ ยามนุษย และยาสัตว (ภ.ค.3 น.ย.4 ข.ย.13 ผ.ย.4) 

 

รูปแสดงข้ันตอนการสรางแบบบัญชีและรายงาน 
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3.3.1 การสรางรายงานการขายเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จ แบบรายงาน ภ.ค.3 

        สําหรับผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจัดจําหนาย เภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป 
รายงานท่ีออกจากระบบเปนประเภทรายงานการขายเภสัชเคมีภัณฑ หรือ ภ.ค.3 วิธีการออกรายงาน โดยเม่ือ
บันทึกขอมูลเสร็จ ใหเลือกสงออกขอมูลออนไลน > เภสัชเคมีภัณฑ > ขาย รายงานท่ีออกจากระบบจะเปน
รายงานตามแบบ ภ.ค.3 ท้ังนี้การสงรายงานเภสัชเคมีภัณฑรอบทุก 4 เดือน กําหนดใหสงรายงานการขายเภสัช
เคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูปตามแบบ ภ.ค.3 เทานั้น  

รูปแสดงข้ันตอนการสรางแบบ ภ.ค.3 

โดยวิธีการสรางรายงานมีดังนี ้

1) เลือกเมนูสงออกขอมูลออนไลน 

2) เลือกเมนูเภสัชเคมีภัณฑ ประเภท ขาย 

3) เลือกป เลือกเดือนท่ีตองการออกรายงาน 

4) เลือกใบอนุญาตท่ีกรอกรายงาน 

5) คนหาขอมูลระบบจะแสดงขอมูล 

6) Export PDF เปนรูปแบบฟอรมรายงาน ไฟลท่ี Export PDF จะเก็บไวท่ี Folder ชื่อ Download 

หรือข้ึนอยูกับการตั้งคาคอมพิวเตอร  

7) การเปดไฟล PDF ดังกลาว จะตองเปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เทานั้น  
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ตัวอยางแบบ ภ.ค.3 

3.3.2 การสรางบัญชีการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แบบรายงาน น.ย.4 
สําหรับผูผลิต ผูนําเขา ยาสําเร็จรูป รายงานท่ีออกจากระบบเปนประเภทรายงานการนําเขายา

สําเร็จรูป หรือ น.ย.4 หากทานมีทะเบียนยามนุษย และยาสัตว จะตองสรางแยกกันคนละชุด วิธีการออก

รายงานโดยเม่ือบันทึกขอมูลเสร็จ ใหเลือกสงออกขอมูลออนไลน > แผนปจจุบัน หรือ ยาสัตว แผน

ปจจุบัน > นําเขา รายงานท่ีออกจากระบบจะเปนบัญชีผูนําเขายาสําเร็จรูปตามแบบ น.ย.4 

 

 รูปแสดงข้ันตอนการสรางแบบ น.ย.4 
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โดยวิธีการออกรายงานมีดังนี้ 

1) เลือกเมนูสงออกขอมูลออนไลน 

2) เลือกเมนูแผนปจจุบัน > นําเขา (ยามนุษย) หรือ ยาสัตว แผนปจจุบัน > นําเขา (ยาสัตว) 

3) เลือกป เลือกเดือนท่ีตองการออกรายงาน 

4) เลือกใบอนุญาตท่ีกรอกรายงาน 

5) คนหาขอมูลระบบจะแสดงขอมูลรายงาน 

6) Export PDF เปนรูปแบบ แบบฟอรมรายงาน  ไฟลท่ี Export PDF จะเก็บไวท่ี Folder ชื่อ 

Download หรือข้ึนอยูกับการตั้งคาคอมพิวเตอร 

7) การเปดไฟล PDF ดังกลาว จะตองเปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เทานั้น  

 

 

ตัวอยางแบบ น.ย. 4 
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3.3.3 การสรางรายงานการขายสงยา แบบรายงาน ข.ย. 13  
สําหรับ ผูผลิต ผูนําเขา  และผูจัดจําหนายยาสําเร็จรูป  รายงานท่ีออกจากระบบเปนประเภท

รายงานการขายยาสําเร็จรูป หรือ  ข.ย. 13 หากทานมีทะเบียนยามนุษย และยาสัตว จะตองสรางแยกกัน

คนละชุดวิธีการออกรายงาน โดยเม่ือบันทึกขอมูลเสร็จ ใหเลือกสงออกขอมูลออนไลน > แผนปจจุบัน หรือ 

ยาสัตว แผนปจจุบัน  > ขาย รายงานท่ีออกจากระบบ จะเปนรายงานการขายสงยาสําเร็จรูปตามแบบ  

ข.ย. 13 

 

 รูปแสดงข้ันตอนการสรางแบบ ข.ย.13 

โดยวิธีการออกรายงานมีดังนี้ 

1) เลือกเมนูสงออกขอมูลออนไลน 

2) เลือกเมนูแผนปจจุบัน หรือยาสัตวแผนปจจุบัน > ขาย 

3) เลือกป เลือกเดือนท่ีตองการออกรายงาน 

4) เลือก ใบอนุญาตท่ีกรอกรายงาน  เชน ใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาใน

ราชอาณาจักร ใบอนุญาตขายสงยา เปนตน 

5) คนหาขอมูลระบบจะโชวขอมูลรายงาน 

6) Export PDF เปนรูปแบบ แบบฟอรมรายงาน  ไฟลท่ี Export PDF จะเก็บไวท่ี Folder ชื่อ 

Download หรือข้ึนอยูกับการตั้งคาคอมพิวเตอร 

7) การเปดไฟล PDF ดังกลาว จะตองเปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เทานั้น  
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ตัวอยางแบบ ข.ย.13 

3.3.4 การสรางบัญชีการใชวัตถุดิบผลิตยา ตามแบบ ผ.ย.4 

สําหรับผูผลิตยาสําเร็จรูป  รายงานท่ีออกจากระบบเปนประเภทบัญชีการใชวัตถุดิบผลิตยา  หรือ 

ผ.ย.4 หากทานมีทะเบียนยามนุษย และยาสัตว จะตองสรางแยกกันคนละชุด วิธีการออกรายงาน โดยเม่ือ

บันทึกขอมูลเสร็จ ใหเลือกสงออกขอมูลออนไลน > บัญชีและการใชวัตถุดิบ > เลือกยาคนหรือยาสัตว > 

รายงานท่ีออกจากระบบจะเปน ผ.ย.4 บัญชีการใชวัตถุดิบผลิตยา 

 

รูปแสดงข้ันตอนการสรางแบบ ผ.ย.4 
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โดยวิธีการออกรายงานมีดังนี้ 

1) เลือกเมนูสงออกขอมูลออนไลน หมายเลข 1 

2) เลือกเมนูบัญชีการใชวัตถุดิบ หมายเลข 2 

3) จากขอ 2 เลือก ยาคน หรือ ยาสัตว ตามประเภทรายงานท่ีตองการออก 

4) เลือกป เลือกเดือนท่ีตองการออกรายงาน หมายเลข 3 

5) เลือกใบอนุญาตท่ีกรอกรายงาน หมายเลข 4 

6) คนหาขอมูลระบบจะโชวขอมูลรายงาน หมายเลข 5 

7) Export PDF เปนรูปแบบ แบบฟอรมรายงานไฟลท่ี Export PDF จะเก็บไวท่ี Folder ชื่อ 

Download หรือข้ึนอยูกับการตั้งคาคอมพิวเตอร หมายเลข 6 

8) การเปดไฟล PDF ดังกลาว จะตองเปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เทานั้น  

 

ตัวอยางแบบ ผ.ย.4 
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4 ข้ันตอนการสงรายงานใหกับเภสัชกร (เฉพาะผูรับอนุญาตหรือผูบันทึก) มีดังนี้ 
4.1 เลือกเมนูนําเขาขอมูล ตามหมายเลข 1 จะปรากฏหนาการนําเขาขอมูล จากนั้นกดปุม ตามหมายเลข 2 

เพ่ือเลือกไฟล PDF ท่ีตองการสงใหเภสัชกร ซ่ึงจะมีการดาวนโหลดเก็บไวท่ีคอมพิวเตอร 

รูปแสดงข้ันตอนการเลือกเมนูนําเขาขอมูล และเลือกไฟล 

4.2 กดปุมอัพโหลดไฟลตามลูกศร ระบบจะทําการอัพโหลดไฟลโดยใชระยะเวลาสักครู  
 

 

รูปแสดงข้ันตอนการอัพโหลดไฟล 
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4.3 หลังจากอัพโหลดไฟลแลวจะมีรายการปรากฏดานลาง แสดงรายละเอียดหัวขอตาง ๆ ดังนี้  
เลขท่ีฉบับรายงาน / เลขรับ (ตอนนี้ระบบยังไมออกให) / วันท่ี เดือน ป (อัพโหลดไฟล) / ใบอนุญาต / 
รายงาน / สถานะ (การสงรายงาน) / ผูรายงาน / เภสัชกร / หมายเหตุ ตามลําดับ ท้ังนี้ ขอใหผูบันทึก 
รายงานกดท่ี “ปุมเลือกเภสัชกร” ตามลูกศรในรูป 

รูปแสดงปุมเลือกเภสัชกร 

4.4 หลังจากกด “ปุมเลือกเภสัชกร ” จะปรากฏรายชื่อเภสัชกร ใหเลือกชื่อเภสัชกรท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ  
รายงาน (หากไมพบรายชื่อท่ีตองการ ขอใหติดตอเจาหนาท่ี ) โดยเลือกเพียง 1 คน จากนั้นกดบันทึก ตาม
ลูกศรในรูป แลวระบบจะใหยืนยันอีกครั้ง หากเลือกถูกตองแลวใหกด Yes 

รูปแสดงรายช่ือเภสัชกร 
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4.5 หลังจากบันทึกชื่อเภสัชกรท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบแลว จะปรากฏปุม “สงเภสัชกรตรวจสอบ ” ใหกดปุม
ดังกลาวตามรูป แลวระบบจะใหยืนยันอีกครั้ง หากเลือกถูกตองแลวใหกด Yes จากนั้นสถานะ “นําเขาขอมูล” 
จะเปลี่ยนเปน “รอเภสัชกรอนุมัติ ” ตามรูปถัดไป ท้ังนี้ ผูบันทึกสามารถตรวจสอบสถานะของรายงานไดจาก
ประวัติสงรายงาน 

รูปแสดงปุม “สงเภสัชกรตรวจสอบ” 

 

 

รูปแสดงสถานะ “รอเภสัชกรอนุมัติ” และ “เมนูประวัติสงรายงาน” 

 
 
 

ประวตัสิง่รายงาน 
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5 ข้ันตอนการอนุมัติรายงาน (เฉพาะเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ) มีดังนี้ 
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดจึงตองมีการยืนยันรายงานดวยเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติ การ  

เภสัชกรตองตรวจสอบรายงาน และกดอนุมัติเพ่ือสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5.1 เขาเมนูระบบ เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการรายงาน FDA Reporter 

 

รูปแสดง “ระบบเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการรายงาน FDA Reporter” 

5.2 คลิกเมนู อนุมัติรายงาน 

 

รูปแสดงเมนูอนุมัติรายงานสําหรับเภสัชกร 
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5.3 ตรวจสอบรายละเอียดรายงานท่ีตองการอนุมัติ สามารถเปดดูรายงาน และดาวนโหลดรายงานไดตามรูป 

 

รูปแสดงรายละเอียดของรายงาน 

5.4 อนุมัติ คลิกปุม อนุมัติ รายงานตามรูป เพ่ือทําการสงรายงานไฟล PDF นี้ไปยังเจาหนาท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แลวระบบจะใหยืนยันอีกครั้ง หากเลือกถูกตองแลวใหกด Yes จากนั้นสถานะ 
“รอเภสัชกรอนุมัต”ิ จะเปลี่ยนเปน “เภสัชกรอนุมัต”ิ ซ่ึงถือวาเปนการสงรายงานเรียบรอยแลว ตามรูปถัดไป 

 

รูปแสดงปุมกดอนุมัติรายงาน 

ดาวนโ์หลดรายงาน

 

เปิดดูรายงาน 

ขอ้มูลรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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รูปแสดงสถานะเภสัชอนุมัติรายงาน 

5.5 ทานสามารถตรวจสอบ  เลขรับ และ สถานะการอนุมัติไดจากรายการแสดงขอมูลประวัติการ อนุมัติ

รายงาน  ตามรูปแรกและรูปถัดไป  หากมีการปฏิเสธรายงานเกิดข้ึน ระบบจะแสดงเหตุผลในการปฏิเสธ      

การรายงานท่ีหมายเหตุ  

 

รูปแสดงเมนูประวัติการอนุมัติรายงาน 
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รูปแสดงเลขรับรายงาน 

6 สรุปสถานะการสงรายงานของระบบ FDA Reporter 
สถานะของรายงาน สถานะในการสง

รายงานตอเจาหนาท่ี
ตามกฏหมาย 

หนาผูบันทึก 
(ผูรับอนุญาต) 

หนาเภสัชกรอนุมัติ
รายงาน 

หนาเจาหนาท่ี 

 

ยังไมมีการสง
รายงาน 

ดูรายงานได ไมเห็นรายงาน ไมเห็นรายงาน 

อัพโหลดแลวยังไม
เลือกเภสัชกร หรือ
เลือกเภสัชกรแลวยัง
ไมกดสงตรวจ 

- - 

 

ยังไมมีการสง
รายงาน 

ดูรายงานได ดูรายงานได ไมเห็นรายงาน 
สงใหเภสัชกรแลว เภสัชกรตรวจสอบ

รายงาน 
- 

 
ระบบรับรายงาน ดูรายงานได ดูรายงานได ดูรายงานได 

ตรวจสอบเลขรับ ตรวจสอบเลขรับ ตรวจสอบเลขรับ 

 
 

ระบบรับรายงาน ดูรายงานได ดูรายงานได ดูรายงานได 
  เจาหนาท่ีไมกดรับ

รายงาน หรือ กด
ปฏิเสธรายงานท่ีรับ

แลว 

 

เจาหนาท่ีปฏิเสธ
รายงานและยกเลิก
รายงานฉบับเกา
เรียบรอยแลว 
 

ดูรายงานได ดูรายงานได ดูรายงานได 

แสดงเลขอางอิง
รายงานใหมท่ี 
หมายเหตุ 
 

แสดงเลขอางอิง
รายงานใหมท่ี 
หมายเหตุ 
 

แสดงเลขอางอิง
รายงานใหมท่ี 
หมายเหตุ 
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7 ข้ันตอนการขอแกไขรายงานทุก 4 เดือน 
7.1 เขาไปแกไขขอมูลรายงานในระบบ FDA Reporter เฉพาะรายการท่ีตองการแกไข และ export ไฟล 

PDF ออกมาใหม 

7.2 นําเขา PDF อัพโหลดเขาระบบ แลวเลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงาน (เภสัชกรยังไมตองอนุมัติ

รายงาน) กรณีไมพบชื่อเภสัชกร ใหติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบ 

7.3 ทําหนังสือเรียนผูอํานวยการกองยา เรื่องขอแกไขรายงานทุก 4 เดือน รายงาน... รอบรายงาน... บริษัท... 

     - ขอใหระบุรายละเอียดการแกไข สาเหตุของความผิดพลาด พรอมแนวทางการปองกันการเกิดซํ้า , 

เลขท่ีฉบับรายงาน/รหัสรายงานของรายงานฉบับเดิมและใหม, เลขรับรายงานฉบับเดิม 

     - ยื่นหนังสือ ท่ีหอง 310 ฝายบริหารท่ัวไป กองยา อาคาร 2 ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7.4 ใหผูประกอบการติดตามสถานะปฏิเสธรายงานในระบบ วาเจาหนาท่ีไดดําเนินการปฏิเสธรายงานให

แลวหรือไม เม่ือรายงานถูกปฏิเสธแลวใหดําเนินการสงเภสัชกรตรวจสอบรายงาน  

7.5 ใหเภสัชกรตรวจสอบและอนุมัติรายงานฉบับใหมใหเรียบรอยผานระบบเภสัชกรอนุมัติรายงาน FDA Reporter 

7.6 หลังเภสัชกรอนุมัติรายงานแลว ใหแจงผลการดําเนินการสงรายงานฉบับใหมในระบบใหกับเจาหนาท่ีผาน   

e-mail: reporter.fdathai@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง ขอยืนยันการยกเลิกรายงานทุก 4 เดือน รายงาน...           

รอบรายงาน... บริษัท... พรอมแจงวันท่ีสงหนังสือขอแกไขรายงานทุก 4 เดือน (ตามขอ 7.3) เลขท่ีฉบับรายงาน/รหัส

รายงานของรายงานฉบับเดิมและใหม, เลขรับรายงานฉบับเดิมและใหม เพ่ือใหเจาหนาท่ีดําเนินการยกเลิกรายงาน 

7.7 เม่ือเจาหนาท่ีดําเนินการยกเลิกรายงานแลว สถานะในระบบจะเปลี่ยนเปนสถานะยกเลิกรายงาน 

จากนั้นเจาหนาท่ีจะแจงตอบ e-mail การยกเลิกรายงานกลับไปยังผูประกอบการ 

8 ชองทางติดตอกองยา  
การติดตอกองยา สอบถามขอมูล สงปญหาการใชงานระบบ สามารถติดตอโดยใช  

8.1 E-mail : drug-smarthelp@fda.moph.go.th  
8.2 Line official : @thfda-drug 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรุณาใสแทก  (Tag) ระบบงานท่ีหัวเรื่อง  (Subject) เชน (FDA Reporter) เพ่ือความ
รวดเร็วในการตอบขอสงสัย 


