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ประวัติการแก้ไขปรับปรุงภาคผนวก 

 

ฉบบัปรับปรุงท่ี วนัท่ี รายละเอียดโดยสรุป 
A11-20210927 27 กนัยายน 2564 จดัท าคู่มือคร้ังแรก 

A11-20221107 07 พฤศจิกายน 2565 ปรับปรุงคู่มือคร้ังท่ี 1 

A11-20221129 29 พฤศจิกายน 2565 ปรับปรุงคู่มือคร้ังท่ี 2 
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การเขา้ใชง้านระบบ 

1 สรา้งบญัชีผูใ้ชง้านระบบผ่าน Open ID  

สร้างข้ึนบญัชีผูใ้ชง้านระบบ Open ID ผ่านระบบของส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (สรอ.) www.egov.go.th 
(หากมีปัญหาในการสมคัรเพ่ือสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน โปรดติดต่อ contact@dga.or.th หรือ โทรศพัท์ (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 
2612 6011  

2 ยืน่หนงัสือมอบอ านาจ (ตามแบบฟอรม์) และหลกัฐานประกอบเพ่ือขอสิทธ์ิเขา้ใช ้

ยืน่หนงัสือมอบอ านาจ (ตามแบบฟอร์ม) และหลกัฐานประกอบเพ่ือขอสิทธ์ิเขา้ใชร้ะบบงานของแต่ละหน่วยงานแต่ละผลิตภณัฑ ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ยืน่แค่คร้ังเดียว จนกวา่หนงัสือมอบอ านาจจะหมดอาย)ุ  

3 ทดสอบการใชง้านโดยเขา้จากลิงคด์า้นบน URL http://privus.fda.moph.go.th/ 

 
ภาพท่ี 1 เวบ็ไซด ์privus.fda.moph.go.th   

mailto:contact@dga.or.th
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การเขา้ระบบ 

4 การ Login เขา้ใชง้านระบบ 

ใหผู้ใ้ชง้าน Login เขา้สู่ระบบ โดยใชบ้ญัชีผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นท่ีไดส้มคัรสมาชิกไวแ้ลว้ 

 
ภาพท่ี 2 การ Login เขา้สู่ระบบ 
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ขั้นตอนการเขา้สูร่ะบบ 

เลือกส่วนบริการเป็น “ผู้ประกอบการ” ซ่ึงสามารถเลือกส่วนบริการไดจ้ากทางดา้นบน หรือส่วนบริการดา้นล่าง 
(หากเป็นผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนนิกจิการเอง ให้เลือกส่วนบริการเป็น “ประชาชน”) 

5 เลือก “ผูป้ระกอบการ” 

 
ภาพท่ี 3 เวบ็ไซด ์privus.fda.moph.go.th 

เลือกระบบ “ระบบสถานทีด้่านยา” 

 
ภาพท่ี 4 ระบบสถานท่ีดา้นยา 
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เลือกเมนู “ระบบขอรับรองการตรวจประเมิน (GPP)” 

 
ภาพท่ี 5 ระบบขอรับรองการตรวจประเมิน (GPP) 

ท าการเลือกเมนู “ยื่นค าขอ GPP” 

 
ภาพท่ี 6 เมนู ยืน่ค  าขอ GPP 

6 สรา้งค าขอ 

กดปุ่ม “เพิม่ค าขอ” 

 
ภาพที่ 7 เพิ่มค าขอ 

สามารถท าการค้นหาสถานทีจ่ากช่ือสถานที ่ หรือ เลขทีใ่บอนุญาตได้ทางช่องด้านบน ท าการกดเลือกช่ือสถานที ่ ที่
ต้องการเพ่ือยื่นสร้างค าขอ กดปุ่ม “เลือก” 
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ภาพที่ 8 การค้นหาสถานท่ี 

กดปุ่ม “ใช่, ฉันต้องการบันทกึ” 

 
ภาพท่ี 9 ยนืยนัการเลือกสถานท่ี 

กดปุ่ม “OK” 

 
ภาพท่ี 10 บนัทึกส าเร็จ 

แสดงสถานะเป็น “ค าขอรอส่งเร่ือง” กดปุ่ม “ดูรายละเอียด” 
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ภาพท่ี 11 สถานะค าขอรอส่งเร่ือง 

ท าการติก๊ให้คะแนนสิ่งทีต้่องตรวจสอบลงในช่องว่าง 

หมายเหตุ : รายการตรวจท่ีมีสีแดง คือ รายการตรวจประเภท Critical จ าเป็นตอ้งแนบรูปถ่าย 

 
ภาพที่ 12 การติ๊กให้คะแนน 

การแนบไฟล์สามารถท าได้โดยท าการกดที่ รูป  ดังภาพ 

 
ภาพที่ 13 การแนบรูปภาพหรือไฟล์ 
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โดยสามารถท าการระบุหมายเหตุและแนบไฟล์ได้จากถ่ายภาพจากกล้อง หรือ ท าการเลือกจากแกลลอร่ีหลังจาก
ด าเนินการเสร็จแล้วท าการกดบันทกึไฟล์แนบ 

 
ภาพที่ 14 การแนบไฟล ์

กดปุ่ม “ใช่, ฉันต้องการบันทกึ” 

 
ภาพที่ 15 ยืนยันการแนบรูปภาพหรือไฟล ์

กดปุ่ม “OK” “หากด าเนินการแนบไฟล์ตามข้อก าหนดแต่ละข้อเรียบร้อย รูปกล้องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว  ” 
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ภาพที่ 16 บันทึกส าเร็จ 

ท าการประเมินข้อก าหนดต่างๆ โดยเลือกหัวข้อการประเมิน 5 หมวดให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง 

 
ภาพท่ี 17 ประเมินขอ้ก าหนด 
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เม่ือท าการติก๊ให้คะแนนและแนบไฟล์เสร็จแล้วท าการ กดปุ่ม “ส่งเร่ืองรอพจิารณา”  

หมายเหตุ : กรณีท่ียงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ สามารถกดปุ่ม “บนัทึกแบบร่าง” เพ่ือมาด าเนินการต่อภายหลงั 

 
ภาพท่ี 18 การส่งเร่ืองพิจารณา 

กดปุ่ม “ใช่, ฉันต้องการบันทกึ” 

 
ภาพท่ี 19 ยนืยนัการส่งเร่ืองพิจารณา 
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กดปุ่ม “OK” 

 
ภาพท่ี 20 บนัทึกส าเร็จ 

หลังจากสร้างค าขอแล้วสถานะจะแสดงเป็น “ส่งค าขอพจิารณา” 

 
ภาพที่ 21 สถานะส่งค าขอพิจารณา 

 


