
 

คูมือสําหรับระบบโฆษณา AUTO 

การใชงานระบบสารสนเทศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ภาค 2 วิธีการใชงานระบบดานยา 

 
Guideline for Industry : User Manual of Thai FDA Skynet 

Volume 2 Procedure for Medicinal Product’s System 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 8 

ระบบโฆษณายา AUTO 

 
ฉบับปรับปรุงท่ี A8-20230209 

 
 
 
 
 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคูมือฉบับลาสุดไดท่ี 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Drug 

 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศดานยา 

กลุมพัฒนาระบบ 
กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  

http://www.fda.moph.go.th/sites/Drug
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

ประวัตกิารแกไขปรับปรุงภาคผนวก 11 

  

ฉบับปรับปรุงท่ี วันท่ี รายละเอียดโดยสรุป 
A8-20221221 21 ธันวาคม 2565 แบบรางคูมือ  
A8-20230209 09 กุมภาพันธ 2566 แกไขชองทางการเขาระบบ 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

1. การเขาใชงานระบบ 
ขอกําหนดการเขาใชงานระบบ E-Submission 

1.1 สรางบัญชีผูใชงานระบบผาน Digital ID 

สรางบัญชีผูใชงานระบบ Digital ID ผานระบบของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 
https://www.dga.or.th/ (หากมีปญหาในการสมัครเพ่ือสรางบัญชีผูใชงาน โปรดติดตอ contact@dga.or.thหรือ 
โทร 0 2612 6060) 

1.2 ยื่นหนังสือแจงความประสงคเขาใชระบบสารสนเทศ (ตามแบบฟอรม) และหลักฐานประกอบยื่นหนังสือ 
แจงความประสงคเขาใชระบบสารสนเทศ(ตามแบบฟอรม) และหลักฐานประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เขาใชระบบงานของแต 
ละหนวยงานแตละผลิตภัณฑ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ยื่นแคครั้งเดียว จนกวาหนังสือมอบอํานาจจะ 
หมดอายุ) 

1.3 ทดสอบการใชงานผานทางเว็บไซต https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Pages/Main.aspx 

  

https://www.dga.or.th/
mailto:contact@dga.or.th
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

2. เลือกสวนบริการ 
ใหผูประกอบการดําเนินการเขาท่ีหนา กองยา ใหกดปุมท่ี “คูมือ” 
 

 
ภาพท่ี 1 หนาจอ กองยา 

 
 

เมื่อดําเนินการมาถึงหนา คูมือประชาชน ใหผูประกอบการกดท่ีปุม “คูมือสําหรับผูประกอบการ” 

 
ภาพท่ี 2 หนาจอ คูมือสําหรับประชาชน 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

3. ผูประกอบการมาท่ีหนา คูมือสําหรับผูประกอบการ ใหดําเนินการกดท่ีปุม “One Platform” 
 

 
ภาพท่ี 3 หนาจอ เขาสูระบบ 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

4. หนารายการคําขอ 
เมื่อปูประกอบการไดดําเนินการมาท่ีหนารายการคําขอแลว ใหผูประกอบการดําเนินการ กดปุม “ย่ืนคําขอ” 
 

 
ภาพท่ี 4 หนาจอ รายการคําขอ 

 

5 เม่ือผูประกอบการไดดําเนินการมาถึงหนา รายละเอียดคําขอแลว ใหผูประกอบการดําเนินการ เลือกขอมูลดังนี้ 
1. เลือก ผูประกอบการ 

2. เลือก ชื่อระบบ 

3. เลือก ชื่อกระบวนการ 

4. เลือก ผูดําเนินการ 

 
ภาพท่ี 5 หนาจอ รายละเอียดคําขอ 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

6. เม่ือผูประกอบการไดดําเนินการมาท่ีหนาสรางคําขอแลว ใหผูประกอบการ กรอกขอมูลรายละเอียดตามคําขอ
ดังนี้ 
สวนท่ี 1  

1..เลือก เลขอางอิง (เลขอางอิงนี้ เจาหนาท่ีจะแจงใหผูประกอบการวา เลขอางอิงของทานเลยไหน) 

2. ผูประกอบการ เลือก ผูรับมอบอําอาจ (กรณีนิติบุลคล) / กรณีบุลคลธรรมดา 

 

ภาพท่ี 6 หนาจอ คําขอโฆษณา (สวนท่ี 1) 
 

สวนท่ี 2 
1. ผูประกอบการดําเนินการ เลือกประเภทการขอโฆษณา 

 

ภาพท่ี 7 หนาจอ คําขอโฆษณา (สวนท่ี 2) 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

สวนท่ี 3 

1. ผูประกอบการดําเนินการระบุเอกสารประกอบการ / เอกสารคําขอโฆษณา 

2. ถาผูประกอบการตองการมีเว็บไซตเพ่ิมเติม ผูประกอบการสามารถกรอกขอมูล ในหัวขอท่ี 5 ได 

หรือ ถาตองการสิ่งพิมพเพ่ิมเติม ใหดําเนินการ กรอกขอมูล ขอท่ี 6 เพ่ิมเติมไดเลย 

 

ภาพท่ี 8 หนาจอ คําขอโฆษณา (สวนท่ี 3) 
 

สวนท่ี 4  

1. ผูประกอบการตรวจสอบตวามถูกตองของรายการทะเบียน  

1. เลขทะเบียน 

2. ชื่อยา 

3. ประเภทยา 

2. เลือกรายการสิ่งท่ีของสําหรับแจก สําหรับหรับยาท่ีไมใชยาควบคุมพิเศษ หลังจากผูประกอบเลือกไดแลว  

ใหดําเนินการ กดท่ีปุม “เพ่ิมรายการ” 

3. เลือกรายการสิ่งท่ีของสําหรับแจก สําหรับหรับยายาควบคุมพิเศษ หลังจากผูประกอบเลือกไดแลว  

ใหดําเนินการ กดท่ีปุม “เพ่ิมรายการ” 

4. ผูประกอบการสามารถ “ลบ” รายการท่ีผูประกอบการเลือกผิดมาได ในท่ีดานทายของรายการ 

 

ภาพท่ี 9 หนาจอ คําขอโฆษณา (สวนท่ี 4) 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

สวนท่ี 5 

1. ผูประกอบการดําเนินการแนบไฟลเอกสารท่ีทานตองการ หลังจากผูประกอบการอัพโหลดไฟลมาแลว 

ใหผูประกอบการดําเนินการ กดปุม “Upload” เพ่ือดําเนินการ บันทึกไฟล  

(ขนาดไฟลท่ีทานตองการแนบ ไมเกิน 20MB) 

2. เม่ือผูประกอบการ กรอกขอมูลสรางคําขอ แลว ใหผูประกอบการ กดปุม “บันทึก” 

 

ภาพท่ี 10 หนาจอ คําขอโฆษณา (สวนท่ี 5) 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

8. ผูประกอบการอาน คํารับรองใหครบถวน กอนกด “ปุมยินยอม” แลวกดปุม “บันทึกการสรางคําขอ” 

 

ภาพท่ี 11 หนาจอ คํารับรอง 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

9. เม่ือผูประกอบการไดดําเนินการ สรางคําขอเรียบรอยแลว คําขอจะมาอยูท่ีหนารายการคําขอ  
1. หนารายการคําขอ สามารถคนหารายการคําขอได 
2. เม่ือสรางคําขอแลว สถานะจะปรับเปน สรางคําขอแลว รอชําระเงิน ใหผูประกบอการ กดปุม  ดูรายละเอียด เพ่ือ
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

 

ภาพท่ี 12 หนาจอ หนารายการคําขอ 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

10. ผูประกอบการ ตรวจสอบขอมูลกอน ชําระคาคําขอ 

 

ภาพท่ี 13 หนาจอ สรางคําขอ 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

11. หลังจากผูประกอบการ สรางคําขอและตรวจสอบคําขอเรียบรอยแลว ใหผูประกอบการ กดท่ีปุม “ใบส่ังชําระ”
แลวกดปุมท่ี “กองยา” 

 

ภาพท่ี 14 หนาจอ ปุมใบสั่งชําระ 
 

12. เม่ือผูประกอบการไดดําเนินการ มาถึงท่ีหนารายการออกใบสั่งชําระแลว ใหผูประกอบการ ติ๊กเลือกรายการใบสั่ง
เงินรายไดจากการพิจารณาอนุญาตยาใหถูกตอง แลวดําเนินการกด ปุมออกใบส่ังชําระ 

 
ภาพท่ี 15 หนาจอ รายการออกใบสั่งชําระ 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

13. เม่ือผูประกอบการไดดําเนินการ ชําระเงินแลว สถานะจะปรับเปน อนุมัติ ใหผูประกอบการดําเนินการกดปุม  
บนขวามือของ รายการคําขอ แลวกดปุม ดูรายละเอียด 

 
ภาพท่ี 16 หนาจอ สถานะ อนุมัติ 
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คูมือสําหรับมอบสิทธ์ิ ระบบโฆษณา 

14. ผูประกอบการ จะไดหนาใบอนุญาตโฆษณา (จบกระบวนการ) 

 
ภาพท่ี 16 หนาจอ ใบอนุญาตโฆษณา 
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