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  เจ้ำหน้ำที่ผู้อนุญำต

พิจำรณำต่ออำยุ 

ผู้ประกอบกำรรอรับ
ใบอนุญำตทำงไปรษณีย์ 

สร้ำงบัญชีผู้ใช้ และยนืยันตัวบุคคลใน
ระบบ Digital ID 

contact@dga.or.th 
0 2612 6060 

นิติบุคคล แจ้งขอสิทธิ์กำรเข้ำถึงระบบ 
ติดต่อ 0 2590 7614 

สำธิตกำรสร้ำง Digital ID 

สร้ำง Digital ID 

เข้ำสู่ระบบE-Submission 
เลือก “ผู้ประกอบกำร / ประชำชน” 

เพื่อยื่นค ำขอต่ออำยุ / พิมพ์ใบสั่งช ำระค่ำธรรมเนียม 
และค่ำค ำขอต่ออำยุ 0 2590 7200 

เอกสำรที่ใช้ยื่นต่ออำยุใบอนุญำตต้องครบถ้วน ดังนี้ (เฉพำะรำยกำรที่ 1 และ 5 ให้ส่งมำท่ีงำนใบอนุญำต ทำงไปรษณีย์) 
1. ใบอนุญำตฯ ฉบับจริง 
2. หลักฐำนกำรช ำระเงิน ค่ำธรรมเนียม ต่ออำยุใบอนุญำต 
3. หลักฐำนกำรช ำระเงิน ค่ำค ำขอ ต่ออำยุใบอนุญำตฯ 
4. ใบรับรองแพทย์ ระบุ 5 โรค ตำมประกำศฯ ( โรคเรื้อน / วณัโรคระยะในอันตรำย / โรคเท้ำช้ำงในระยะปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกยีจแก่สังคม /  
โรคตดิยำเสพตดิให้โทษอย่ำงร้ำยแรง / โรคพิษสรุำเรื้อรัง ) ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ของผู้รับอนุญำต / ผู้ด ำเนินกิจกำร และ 
ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรทุกคน (ถ้ำมหีลำยคน) 
5. รูปถ่ำยของผู้รับอนุญำต/ผู้ด ำเนนิกิจกำร (รูปถ่ำยสีขนำด 3 x 4 ซม. ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 รูป ต่อประเภทใบอนุญำต  
(หน้ำตรง ไมย่ิ้ม ไม่สวมแว่นตำและหมวก พ้ืนหลังสเีรียบ) *กรณีช่องต่ออำยุใบอนุญำตเตม็ 
6. ค ำรับรองของผู้มีหน้ำที่ปฏิบตัิกำรทุกคน (ถ้ำมีหลำยคน) เฉพำะประเภทใบอนุญำตขำยยำฯ เท่ำนั้น (ข.ย.1, 2, 3, 4) 
https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/ApplicationForms/Suggestion%20for%20licenses/form-kor-yor14.pdf 
7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถำนท่ีที่ขออนุญำต 
8. รูปถ่ำยด้ำนหน้ำของสถำนท่ีที่ได้รับอนุญำต (เห็นป้ำยช่ือสถำนท่ี ) พร้อมลงนำมรับรองโดยผู้รับอนญุำต/ผู้ด ำเนินกิจกำร ว่ำเป็นภำพ 
ณ ปัจจุบันจำกสถำนท่ีจริง ณ ปัจจุบัน 
9. อื่นๆ ได้แก่ เอกสำรหรือหนังสอืรับรองฯ กำรตรวจประเมิน GMP / GDP / GPP 

https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/ApplicationForms/Suggestion%20for%20licenses/form-kor-yor14.pdf
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1. กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
ข้อก ำหนดกำรเข้ำใช้งำนระบบ E-Submission 

1.1 สร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนระบบผ่ำน Digital ID 
สร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนระบบ Digital ID ผ่ำนระบบของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) 

www.dga.or.th (หำกมีปัญหำในกำรสมัครเพ่ือสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน โปรดติดต่อ contact@dga.or.th หรือ 
โทร 0 2612 6060) 

1.2 ยื่นหนังสือแจ้งควำมประสงค์เข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ (ตำมแบบฟอร์ม) และหลักฐำนประกอบยื่นหนังสือ 
แจ้งควำมประสงค์เข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ(ตำมแบบฟอร์ม) และหลักฐำนประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เข้ำใช้ระบบงำนของแต่
ละหน่วยงำนแต่ละผลิตภัณฑ์ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (ยื่นแค่ครั้งเดียว จนกว่ำหนังสือมอบอ ำนำจจะ
หมดอำยุ) 

1.3 ทดสอบกำรใช้งำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th 
  

https://privus.fda.moph.go.th/
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2. เลือกส่วนบริกำร 
ผู้ที่รับมอบอ ำนำจเข้ำใช้งำนระบบ ให้เลือกส่วนบริกำรเป็น "ผู้ประกอบกำร" ซึ่งสำมำรถเลือกส่วนบริกำรได้ 

จำกทำงด้ำนบน หรือส่วนบริกำรด้ำนล่ำง (หำกเป็นผู้รับอนุญำตหรือผู้ด ำเนินกิจกำรเอง ให้เลือกส่วนบริกำรเป็น 
"ประชำชน")

 

 
ภำพที่ 1 หน้ำจอ ผู้ประกอบกำร 
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3. กำรเข้ำระบบ 
ผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินกำรมอบอ ำนำจเรียบร้อยแล้วสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ โดยไปท่ีเว็บไซต์ 

privus.fda.moph.go.th และเลือกส่วนบริกำรของ “ผู้ประกอบกำร” แล้วจึงด ำเนินกำร Login เข้ำสู่ระบบ 
โดยใช้บัญชีผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำนที่ได้สมัครไว้แล้ว หำกลืมบัญชีผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำน โปรดติดต่อ 0 2612 6060 
แล้วแจ้งว่ำ ลืมบัญชี/รหัสผ่ำนของDigital ID 

 
ภำพที่ 2 หน้ำจอ Login เข้ำสูร่ะบบ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

4. หน้ำเลือกสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน 
ภำยหลังเข้ำสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ประกอบกำร เลือก "ระบบสถำนที่ด้ำนยำ" ทั้งนี้ หำกไม่พบเมนูดังกล่ำว 

โปรดตรวจสอบเอกสำรกำรขอเข้ำใช้งำนระบบ เนื่องจำกสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบอำจจะหมดอำยุไปแล้ว 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรขอสิทธิ์เข้ำใช้งำนระบบใหม่อีกครั้ง 

 
ภำพที่ 3 หน้ำจอ เลือกสถำนท่ีด้ำนยำ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

5. หน้ำเลือกเมนูยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
หลังจำกเลือกสิทธิ์ ระบบจะแสดงหน้ำสถำนที่รำยกำรใบอนุญำตที่ได้รับอนุญำต ให้ผู้ประกอบกำรเลือกเมนู 

“ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต(ระบบใหม่)” 

 
ภำพที่ 4 หน้ำจอ เลือกเมนูยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

6. หน้ำเลือกเมนูยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
หลังจำกเลือก “ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต(ระบบใหม่)” แล้ว ระบบจะแสดงเมนูรำยกำรประเภทค ำขอ 

ด้ำนซ้ำยมือ ผู้ประกอบกำรสำมำรถสร้ำงค ำขอต่ออำยุจำกกำรเลือกเมนู “ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต(ระบบใหม่)” 
อีกครั้ง 

 
ภำพที่ 5 หน้ำจอ เลือกเมนูยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

7. หน้ำต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
เมื่อผู้ประกอบกำรเข้ำมำถึงหน้ำรำยกำรค ำขอ ให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรกดที่ปุ่ม 

"ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต(ระบบใหม่)" 

 
ภำพที่ 6 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 

  



13 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

8. หน้ำรำยกำรสร้ำงค ำขอต่ออำยุ 
หลังจำกผู้ประกอบกำรกดปุ่ม "ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต(ระบบใหม่)" แล้ว จะปรำกฏหน้ำรำยกำรสร้ำง 

ค ำขอต่ออำยุ ให้ผู้ประกอบกำรกดเลือกเมนู “ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต” 

 
ภำพที่ 7 หน้ำจอ รำยกำรสร้ำงค ำขอต่ออำยุ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

9. หน้ำรำยกำรสร้ำงค ำขอต่ออำยุ 
ให้เลือกใบอนุญำตที่ผู้ประกอบกำรจะท ำกำรต่ออำยุ (สำมำรถค้นหำใบอนุญำต โดยระบุชื่อสถำนที่ 

หรือเลขที่ใบอนุญำต หรือท่ีอยู่ หรือชื่อจังหวัดที่ต้องกำร) 
ถ้ำผู้ประกอบกำรต้องกำรดูค ำอธิบำยประเภทใบอนุญำต สำมำรถเอำเมำส์ชี้ตรงประเภทแล้วจะปรำกฏ 

กล่องค ำอธิบำยขึ้นมำ จำกนั้นกดเลือกใบอนุญำตที่ต้องกำรโดยกดปุ่มในจำกกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องหมำยถูก (√) 
แล้วจึงกดปุ่ม "ส่งค ำขอ" ระบบจะแสดงข้อควำม "ส่งเรื่องเรียบร้อยแล้ว" ให้กดตกลง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงค ำขอต่ออำยุ 
แล้วรำยกำรใบอนุญำตที่สร้ำงค ำขอเรียบร้อยแล้วไปจะไปปรำกฏในขั้นตอนที่ 10 
หมำยเหตุ 
1. หำกต้องต่ออำยุใบอนุญำตมำกกว่ำ 1 ใบ สำมำรถเลือกใบอนุญำตท่ีต้องกำรพร้อมกันได้ 
2. ก่อนเริ่มขั้นตอนที่ 10 ให้ผู้ประกอบกำรปิดหน้ำต่ำงนี้เพ่ือกลับไปหน้ำแรกของกำรต่ออำยุฯ 

 
ภำพที่ 8 หน้ำจอ รำยกำรสร้ำงค ำขอต่ออำยุ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

 
ภำพที่ 9 หน้ำจอ รำยกำรสร้ำงค ำขอต่ออำยุ 

 
ค ำอธิบำยประเภทใบอนุญำต ดังนี้ 
- ขย1 = ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน (ตำมแบบ ข.ย. 5) 
- ขย2 = ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ (ตำมแบบ ข.ย.6) 
- ขย3 = ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ (ตำมแบบ ข.ย.7) 
- ขย4 = ใบอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบัน (ตำมแบบ ข.ย.8) 
- ผย1 = ใบอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน (ตำมแบบ ผ.ย.2)  
- นย1 = ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันฯ (ตำมแบบ น.ย.2) 
- ขยบ = ใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ 
- ผยบ = ใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

10. หน้ำต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ค ำขอใบอนุญำตที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 9 จะปรำกฏในหน้ำนี้ (หำกไม่พบให้กลับไปท ำข้ันตอนที่ 9 ใหม่อีกครั้ง) 

จะปรำกฏรำยกำรค ำขอใบอนุญำตสถำนะค ำขอเป็น "บันทึกแล้ว รอกำรส่งเรื่อง" หลังจำกนั้นให้ผู้ประกอบกำรท ำกำร 
กดปุ่ม "ดูข้อมูล" เพื่อตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลในค ำขอต่ออำยุฯ 

 
ภำพที่ 10 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

11. ตรวจสอบรำยละเอียดหน้ำดูข้อมูลค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
หลังจำกท่ีกดปุ่ม "ดูข้อมูล" แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตหน้ำ PDF ตำมใบอนุญำตที่ได้ 

เลือกไว้ตำมข้ันตอนที่ 10 โปรดตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลในค ำขอต่ออำยุให้ถูกต้อง 
กรณีท่ี 1 หำกพบว่ำ เลือกใบอนุญำตผิด ให้กดปุ่ม "ยกเลิก/ยกเลิกค ำขอ" แล้วกลับไปท ำขั้นตอนที่ 9 ใหม่อีกครั้ง 
กรณีท่ี 2 เมื่อตรวจสอบข้อมูลในค ำขอต่ออำยุถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจะท ำกำรกดปุ่ม "ส่งเรื่องพิจำรณำค ำขอ" 
หมำยเหตุ: หำกพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 

 
ภำพที่ 11 หน้ำจอ ดูข้อมูลต่ออำยใุบอนุญำตสถำนท่ีดำ้นยำ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

กรณีที ่1 
หลังจำกกดปุ่ม "ยกเลิก/ยกเลิกค ำขอ" รำยกำรค ำขอจะแสดงในหน้ำรำยกำรต่ออำยุใบอนุญำต จะพบ 

รำยกำรค ำขอสถำนะเป็น "ยกเลิกค ำขอ" และหำกผู้ประกอบกำรต้องกำรยื่นค ำขอใหม่ สำมำรถท ำกำรยื่นใหม่ได้ 
โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 9 ใหม่อีกครั้ง 

 
ภำพที่ 12 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

กรณีที่ 2 หลังจำกกดปุ่มส่งเรื่องพิจำรณำค ำขอแล้ว จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ให้ผู้ประกอบกำรท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและระบุพิกัดสถำนที่ตั้งร้ำน/บริษัท 

Latitude (ละติจูด), Longitude (ลองจิจูด) 

 
ภำพที่ 13 หน้ำจอ ผลกำรตรวจ 

 
วิธีกำรค้นหำ Latitude (ละติจูด), Longitude (ลองจิจูด) ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) 

1) ให้ผู้ประกอบกำรเปิดหน้ำต่ำงใหม่เพ่ือค้นหำผ่ำนเว็บไซต์ http://www.google.co.th/maps หรือ 
2) พิมพ์ค้นหำต ำแหน่งที่ตั้งส ำนักงำนและสำขำหรือสถำนที่ขำยยำของผู้ประกอบกำร 

 
ภำพที่ 14 หน้ำจอ Maps 

  

http://www.google.co.th/maps
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของที่ปักหมุด หำกต ำแหน่งไม่ถูกต้อง ให้ปักหมุดใหม่บนแผนที่ให้ตรงตำมสถำนที่ตั้งจริง 
4) จำกนั้นให้คลิกขวำที่เม้ำส์ (Mouse) จำกนั้นจะมีเมนูย่อยปรำกฏแสดงขึ้นมำ ให้คลิกเลือกตรงค ำว่ำ ที่นี่มีอะไร 
(ภำษำไทย) หรือค ำว่ำ What's here? (ภำษำอังกฤษ) 

 
ภำพที่ 15 หน้ำจอ Maps 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

5) หลังจำกนั้นละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) จะแสดงในกรอบสี่เหลี่ยมด้ำนล่ำงหน้ำจอ  
ซ่ึงตัวเลขด้ำนหน้ำเป็น ละติจูด (Latitude) ส่วนตัวเลขด้ำนหลังเป็น ลองจิจูด (Longitude) 

 

 
ภำพที่ 16 หน้ำจอ Maps 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

ส่วนที่ 2 ให้ท ำกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมหัวข้อให้ครบถ้วน จึงจะท ำกำรกดปุ่ม “บันทึก” ด้ำนท้ำยไฟล์แนบ 
หลังจำกกดบันทึกไปแล้วจะพบว่ำมีปุ่ม “เปิดไฟล์แนบ” ขึ้นมำ สำมำรถกดดูไฟล์แนบของท่ำนได้ที่ปุ่มนี้  
แต่ถ้ำหำกแนบไฟล์ผิด แล้วต้องกำรแนบไฟล์ใหม่จะต้องกดไปที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” และกดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง  
จึงจะสำมำรถท ำกำรเพิ่มกำรแนบไฟล์ใหม่ได้ 

ถ้ำหำกท่ำนมีเอกสำรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม สำมำรถกดปุ่ม “เพ่ิมเอกสำรแนบ” และหำกต้องกำรลบไฟล์เอกสำร 
อ่ืน ๆ ที่แนบไป สำมำรถกดปุ่ม “ลบ” ได้ 
(หมำยเหตุ: ต้องแนบเป็นไฟล์ PDF เท่ำนั้น และขนำดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 50 MB) 

 

 
ภำพที่ 17 หน้ำจอ แนบเอกสำร 

  



23 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

ส่วนที่ 3 หลังจำกผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรในส่วนที่ 1 และ 2 แล้ว ให้เลื่อนลงมำข้ำงล่ำงสุดระบุข้อมูลติดต่อ 
กลับ โดยให้ท่ำนกรอกข้อมูล E-mail / Telephone เพ่ือใช้ส ำหรับแจ้งกำรอัพเดตสถำนะของค ำขอและติดต่อกลับ
ให้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนกดปุ่ม “ยืนยันกำรส่งเรื่องพิจำรณำค ำขอ” 
(หมำยเหตุ: ถ้ำต้องกำรบันทึกข้อมูล E-mail มำกกว่ำ 1 ให้ใส่เครื่องหมำยจุลภำค (,) คั่นกลำง ไม่ต้องเว้นวรรค 
เช่น Test@gmail.com,Example@gmail.com) 

 
ภำพที่ 18 หน้ำจอ กรอกข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อกลับ 

  



24 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

12. หน้ำต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
หลังจำกกดปุ่ม "ยืนยันกำรส่งเรื่องพิจำรณำค ำขอ" รำยกำรค ำขอจะแสดงในหน้ำรำยกำรต่ออำยุใบอนุญำต 

จะพบรำยกำรค ำขอสถำนะเป็น "รอผู้ประกอบกำรช ำระเงิน" ผู้ประกอบกำรสำมำรถกดปุ่ม “ดูข้อมูล” ได้ เพื่อ 
ตรวจสอบไฟล์แนบที่ท่ำนแนบมำก่อนด ำเนินกำรช ำระเงินได้ 
หมำยเหตุ: หำกช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว ค ำขอฯ จะถูกส่งไปยังเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที ไม่สำมำรถกลับไป 
แก้ไขข้อมูลค ำขอ/ ไฟล์แนบ/ ช่องทำงกำรติดต่อได้ 

 
ภำพที่ 19 หน้ำจอ กดปุ่มเพื่อช ำระเงิน 

  



25 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

13. หน้ำดูข้อมูลต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
หลังจำกผู้ประกอบกำรกดปุ่ม “ดูข้อมูล”แล้ว จะปรำกฏหน้ำ PDF ขึ้นมำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถกดปุ่ม 

“ดูรำยละเอียดไฟล์แนบ” เพ่ือตรวจไฟล์แนบที่ท่ำนแนบมำ 

 
ภำพที่ 20 หน้ำจอ ดูข้อมูลต่ออำยใุบอนุญำตสถำนท่ีดำ้นยำ 

 

 
ภำพที่ 21 หน้ำจอ ตรวจไฟล์แนบ 

  



26 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

ถ้ำหำกพบว่ำแนบไฟล์ผิด ผู้ประกอบกำรสำมำรถกดปุ่ม “ยกเลิก/ยกเลิกค ำขอ” ได้ 

 
ภำพที่ 22 หน้ำจอ ดูข้อมูลต่ออำยใุบอนุญำตสถำนท่ีดำ้นยำ 

  



27 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

14. หน้ำต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
หลังจำกผู้ประกอบกำรกดปุ่ม “ยกเลิก/ยกเลิกค ำขอ” แล้ว จะปรำกฏกลับไปที่หน้ำต่ออำยุใบอนุญำต 

สถำนที่ด้ำนยำ จะพบรำยกำรค ำขอสถำนะ ซึ่งจะปรับเป็น “ยกเลิกค ำขอ” หำกผู้ประกอบกำรต้องกำรยื่นค ำขอใหม่ 
สำมำรถท ำกำรยื่นใหม่ได้ 

 
ภำพที่ 23 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 

  



28 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

แต่ถ้ำผู้ประกอบกำรกดดูข้อมูลแล้วพบว่ำแนบไฟล์มำถูกต้องแล้ว ให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรช ำระเงินกดท่ี 
ปุ่ม “กดที่นี่เพื่อช ำระเงิน” ด้ำนล่ำงขวำมือ 

 
ภำพที่ 24 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 

  



29 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

15. หน้ำรำยกำรช ำระเงิน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
หมำยเลขท่ี 1 ส ำหรับดูใบสั่งช ำระท่ีเคยสร้ำงไว้ก่อนหน้ำนี้ 
หมำยเลขท่ี 2 รำยละเอียดชื่อและสถำนที่ตั้ง 
หมำยเลขท่ี 3 รำยกำรค่ำค ำขอ/ ค่ำตรวจประเมิน/ ค่ำตรวจสถำนประกอบกำร 
หมำยเลขท่ี 4 ปุ่มออกใบสั่งช ำระตำม ม.44 
หมำยเลขท่ี 5 ค่ำธรรมเนียม 
หมำยเลขท่ี 6 ปุ่มออกใบสั่งช ำระตำมกฎกระทรวง 

หลังจำกเข้ำหน้ำช ำระเงินจะแสดงรำยกำรและจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระ ส ำหรับข้อมูลกำรออกใบเสร็จรับเงิน 
จะแสดงชื่อและที่อยู่ตำมข้อมูลที่ปรำกฏ ขอให้ท่ำนตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้องก่อนออกใบสั่งช ำระ  
หำกไม่ถูกต้องท่ำนสำมำรถแก้ไขท่ีอยู่ด้วยตนเองได้ในช่องหมำยเลข 2 (เฉพำะหน้ำใบสั่งช ำระ ไม่ใช่กำรแก้ไขที่ 
หน้ำใบอนุญำต) 

ในกำรออกใบสั่งช ำระ “รำยกำรค่ำค ำขอ/ ค่ำตรวจประเมิน/ ค่ำตรวจสถำนประกอบกำร” ให้ท่ำนกดเลือก 
ในช่องหมำยเลข 3 จำกนั้นให้กดปุ่ม “ออกใบสั่งช ำระตำม ม.44” ในช่องหมำยเลข 4 

ในกำรออกใบสั่งช ำระ “ค่ำธรรมเนียม” ให้ท่ำนกดเลือกในช่องหมำยเลข 5 จำกนั้นให้กดปุ่ม  
“ออกใบสั่งช ำระตำมกฎกระทรวง” ในช่องหมำยเลข 6 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทค่ำใช้จ่ำยในกำรต่ออำยุใบอนุญำตนั้น ๆ 

หลังจำกผู้ประกอบกำรเลือกรำยกำรที่ต้องกำรช ำระเงินและกดออกใบสั่งช ำระเรียบร้อยแล้ว ให้ช ำระเงิน 
ตำมช่องทำงที่ก ำหนด 

 
ภำพที่ 25 หน้ำจอ ออกใบสั่งช ำระ 

  



30 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

16. ใบสั่งช ำระจะแสดงยอดเงินที่ต้องท ำกำรช ำระ  

 

 
ภำพที่ 26 หน้ำจอ ตัวอย่ำงหน้ำออกใบสั่งช ำระ 

  



31 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

17. หน้ำต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
หลังจำกผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรช ำระเงินแล้ว รำยกำรค ำขอของท่ำนจะถูกส่งไปยังเจ้ำหน้ำที่ 

เพ่ือท ำกำรตรวจสอบข้อมูลของท่ำน  จะแสดงสถำนะเป็น “ช ำระเงินแล้ว อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ” และจะมีปุ่ม 
“ข้อมูลกำรต่ออำยุฯ” ปรำกฏขึ้นมำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถกดดูเพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้งหรือแก้ไขรูปภำพได้ 
หมำยเหตุ: ให้ส่งใบอนุญำตฯ ฉบับจริง และรูปถ่ำยของผู้รับอนุญำต/ผู้ด ำเนินกิจกำร (รูปถ่ำยสีขนำด 3 x 4 ซม. 
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 รูป ต่อประเภทใบอนุญำต (หน้ำตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่นตำและหมวก  
พื้นหลังสีเรียบ) *เฉพำะกรณีช่องต่ออำยุใบอนุญำตเต็ม โดยส่งมำที่งำนใบอนุญำต ทำงไปรษณีย์  

 
ภำพที่ 27 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 

  



32 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

หลังจำกกดปุ่ม “ข้อมูลกำรต่ออำยุฯ” จะแสดงรำยละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  

ผู้ประกอบกำรสำมำรถดูพิกัดที่กรอกมำ และกดดูรำยกำรใบเสร็จได้ที่ปุ่ม “คลิกท่ีนี่” 

 
ภำพที่ 28 หน้ำจอ ดูข้อมูลกำรต่ออำยุ 

ส่วนที่ 2 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถเปลี่ยนรูปภำพผู้รับอนุญำต/ ผู้ด ำเนินกิจกำรได้ โดยกำรกดที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้ว 

ท ำกำรกดปุ่ม “Upload รูปถ่ำยผู้ด ำเนิน” 
หมำยเหตุ: ให้อัพโหลดรูปถ่ำยของผู้รับอนุญำต/ ผู้ด ำเนินกิจกำร (.JPEG) (รูปถ่ำยสีขนำด 3 x 4 ซม. รูปหน้ำตรง 
ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่นตำและหมวก แต่งตัวสุภำพ พื้นหลังสีเรียบ) 

 
ภำพที่ 29 หน้ำจอ ดูข้อมูลกำรต่ออำยุ 

ส่วนที่ 3 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถเปิดรำยกำรไฟล์แนบได้ 

 
ภำพที่ 30 หน้ำจอ ดูข้อมูลกำรต่ออำยุ 

  



33 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

18. เจ้ำหน้ำที่แจ้งกำรอัพเดตสถำนะของค ำขอ มี 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ต้องแก้ไขค ำขอก่อนเสนอ จะแสดงสถำนะ “รอกำรแก้ไขค ำขอ” แสดงว่ำผู้ประกอบกำร 

ยื่นข้อมูลไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งกลับมำให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรแก้ไข ซึ่งผู้ประกอบกำร 
สำมำรถท ำกำรกดเปิดดูได้ที่ปุ่มสีแดง “รำยละเอียดชี้แจงแก้ไข (กดที่นี่)” เพ่ือดูรำยละเอียดกำรชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที่ 

กรณีที่ 2 ค ำขอที่ไม่มีกำรแก้ไขก่อนเสนอ จะแสดงสถำนะ “เสนอลงนำม” 
ถ้ำเป็นสถำนะนี้ แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ก ำลังด ำเนินกำรพิจำรณำค ำขอ 
 

 
ภำพที่ 31 หน้ำจอ ค ำขอที่ต้องแก้ไข (กรณีที่ 1) 

 

 
ภำพที่ 32 หน้ำจอ รำยละเอียดกำรชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที ่

  



34 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

หำกผู้ประกอบกำรต้องกำรแก้ไขค ำขอตำมที่เจ้ำหน้ำที่ชี้แจงกลับไป สำมำรถกดปุ่ม “ข้อมูลกำรต่ออำยุฯ” 
เพ่ือแก้ไขไฟล์แนบ ให้ผู้ประกอบกำรกดท่ีปุ่ม “Upload” 

 
ภำพที่ 33 หน้ำจอ ข้อมูลกำรต่ออำยุฯ (แก้ไขค ำขอตำมที่เจ้ำหน้ำที่ช้ีแจงกลับไป) 

 

 
ภำพที่ 34 หน้ำจอ แก้ไขไฟล์แนบ (แก้ไขค ำขอตำมที่เจ้ำหน้ำท่ีช้ีแจงกลับไป) 

  



35 
 

คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

หลังจำกผู้ประกอบกำรกดปุ่ม “Upload” แล้วจะปรำกฏหน้ำแนบไฟล์ขึ้นมำ ให้ท่ำนแนบไฟล์ตำมที่ 
เจ้ำหน้ำที่แจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
ภำพที่ 35 หน้ำจอ แนบไฟล์เอกสำรเพิ่มเติม (แก้ไขค ำขอตำมที่เจ้ำหน้ำท่ีช้ีแจงกลับไป) 

 
หลังจำกผู้ประกอบกำรแนบไฟล์แล้ว ไฟล์แนบจะปรำกฏตรง “รำยกำรไฟล์แนบเพิ่มเติม” จำกนั้น 

ให้ผู้ประกอบกำรท ำกำรกดปุ่ม “ยื่นแก้ไข” 

 
ภำพที่ 36 หน้ำจอ แนบไฟล์เอกสำรเพิ่มเติม (แก้ไขค ำขอตำมที่เจ้ำหน้ำท่ีช้ีแจงกลับไป) 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

19. หน้ำต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ จะแสดงสถำนะค ำขอ ดังนี้ 
หลังจำกผู้ประกอบกำรกดปุ่ม “ยื่นแก้ไข” แล้ว จะกลับไปที่หน้ำต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำและ 

จะพบรำยกำรค ำขอสถำนะ ซึ่งจะปรับเป็น “ยื่นแก้ไขค ำขอ” รอเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบอีกครั้ง 

 
ภำพที่ 37 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 

 
หลังจำกเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สถำนะจะปรับเป็น “เสนอลงนำม” 

 
ภำพที่ 38 หน้ำจอ ต่ออำยุใบอนุญำตสถำนท่ีด้ำนยำ 
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คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง ระบบต่ออำยุใบอนุญำตสถำนที่ด้ำนยำ 
ภำค 2 วิธีกำรใช้งำนระบบด้ำนยำ 

หลังจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำขอแล้ว หำกไม่พบกำรแก้ไขในรำยกำรค ำขอ สถำนะจะปรับเป็น 
“ตรวจสอบค ำขอเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งท่ำนสำมำรถกดปุ่ม “ดูข้อมูล” เพ่ือดูตัวอย่ำงหน้ำใบอนุญำตได้ 

 

 
ภำพที่ 39 หน้ำจอ ภำพตัวอย่ำงใบอนุญำตที่เจ้ำหน้ำท่ีอนุมัติแล้ว 


