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ประวัติการแกไขปรับปรุงภาคผนวก 7 

 
ฉบับปรับปรุงที ่ วันท่ี รายละเอียดโดยสรุป 

1.7.5   17 สิงหาคม 2560 เพิ่มรายละเอียดการติดต้ังโปรแกรม จากคูมือเลมเดิม   
2.0 14 ธันวาคม  2560 เพิ่มรายละเอียดการกรอก ทะเบียนยาแบบสัตว และ เภสัชเคมีภัณฑ 
2.1 1  กุมภาพันธ 2561 เพิ่มการจัดทำรายงานออนไลน และการออกรายงานออนไลน 
2.2 16  ตุลาคม 2561 อัพเดทรูปภาพใหมตามระบบ 
2.5 11 ธันวาคม 2561 เพิ่มรายละเอียดการ Export รายงานในรูปแบบ Excel 
3.0 15 มกราคม 2562 ปรับปรุงแกไขระบบการรายงานและระบบการสงรายงาน อัพเดทรูปภาพ

หนาจอใหม และเพิ่มระบบเภสัชกรอนุมัติรายงาน 
4.0 30 กันยายน 2564 ปรับปรุงรายละเอียดการเขาใชงาน  
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1 การเขาใชงานระบบ 

1.1 ขอกำหนดการเขาใชงานระบบ e-Submission  

 

1.1.1 สรางบัญชีผูใชงานระบบผาน Open ID  

สรางบัญชีผู ใชงานระบบ Open ID ผานระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
(สพร . )  https://openid.egov.go.th (หากม ีป ญหาในการสม ัคร เพ ื ่ อสร  างบ ัญช ี ผ ู  ใช  ง าน โปรดต ิ ดต อ 
contact@dga.or.th หรือ โทร 0 2612 6060) สำหรับผูท่ีเคยมีบัญชี open id อยูแลวสามารถใชบัญชีผูใชงานไดเลย 

1.1.2 ยื่นหนังสือขอเขาใชงานระบบฯ (ตามแบบฟอรม)  

ยื่นหนังสือแจงความประสงคขอเขาใชงานระบบสารสนเทศดานยา พรอมแนบหลักฐานประกอบเพื่อขอ
สิทธิ์เขาใชระบบ ท่ีหอง 310 ฝายบริหารท่ัวไป กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.1.3 ทดสอบการใชงานโดยเขาจากลิงค http://privus.fda.moph.go.th 

1.2 การเขาระบบ 

1.2.1 เลือกสวนบริการ  

เลือกสวนบริการ “ผูประกอบการ” ไดจากตัวเลือกทางดานบน หรือ สวนบริการดานลาง ตัวอยาง  

ทั้งผูบันทึกขอมูล และเภสัชกรผูตรวจสอบขอมูล 
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1.2.2 เลือกกลุมสิทธิ์ท่ีไดรับมอบหมาย 

เลือก เขาสูผูรับอนุญาต (ช่ือบริษัท) ท่ีขอเขาใชงานระบบรายงานประจำปดานยา 
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1.2.3 เลือกระบบท่ีตองการดำเนินการ 

สำหรับผูบันทึกขอมูลรายงาน เพื่อกรอกรายงาน ใหเลือก ระบบรายงานประจำปดานยา  
สำหรับเภสัชกรผูตรวจสอบขอมูล เพื่อตรวจสอบและอนุมัติรายงาน ใหเลือก ระบบเภสัชกรอนุมัติรายงาน
ประจำป 

 

1.2.4 หนาแรกของการใชงานของระบบ  

เขาสูหนาแรกของการใชงานของระบบรายงานประจำปดานยา  ทานสามารถเลือกจัดการฐานขอมูล และการ
จัดทำรายงานอยางละเอียดออนไลน 
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2 การจัดการฐานขอมูลของผูประกอบการ 

2.1 เมนูการจัดการฐานขอมูลบรรจุภัณฑ ทะเบียนยาสำเร็จรูป 

 

2.2 หนาการจัดการฐานขอมูลบรรจุภัณฑ ทะเบียนยาสำเร็จรูป 
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2.2.1 จัดการขอมูลบรรจุภัณฑ  

เลือกทะเบียนยาท่ีตองการจัดการขอมูลบรรจุภัณฑ โดย double click ท่ีรายการทะเบียนยาท่ีตองการ หรือ 
คนหาเลขทะเบียนตำรับยาในชอง Search แลวกดเลือกทะเบียนดังกลาว จึงแสดงหนาการต้ังคาจัดการบรรจุภัณฑ 
 

 
  

2.2.2 การต้ังคาจัดการขอมูลบรรจุภัณฑ    

แสดงรายละเอียดขอมูลตามเลขทะเบียนยา  ทั้งนี้ จำเปนตอง ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และเลือก
หนวยเล็กตามทะเบียนตำรับยา และเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑในแตละทะเบียนยาได โดยประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

3.1) ช่ือยา(ไทย) : แสดงช่ือยาภาษาไทย 

3.2) ช่ือยา(ภาษาอังกฤษ) : แสดงช่ือยาภาษาอังกฤษ 

3.3) เลขทะเบียนยา : แสดงเลขทะเบียนยา 

3.4) กลุมของตำรับยา : แสดงช่ือกลุมตำรับยาของเลขทะเบียนยา 

3.5) รูปแบบยา : แสดงช่ือรูปแบบยาของเลขทะเบียนยา 

3.6) ความแรงของตำรับยา : แสดงตัวเลขความแรงของตำรับยาตามเลขทะเบียน 

3.7) หนวยเล็ก : เลือกหนวยท่ีตองการเพื่อทำการต้ังคาบรรจุภัณฑตอไป *จำเปนตองเลือก* 

3.8) รายการบรรจุภัณฑ : แสดงรายการบรรจุภัณฑท้ังหมดของทะเบียนยา *จำเปนตองเลือก* 
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2.2.3 หนวยเล็ก 

3.9) ดำเนินการเลือกหนวยเล็กสุดตามตำรับยาแลวกดปุมบันทึกขอมูล  ซึ่งสามารถดูขอมูลหนวยเล็ก

สุดไดจากแบบ ทย1 หรือแบบย1 ในสวนของสูตรยาหรือ ตรวจสอบท่ีระบบคนหาขอมูล

ผลิตภัณฑยา กดดูรายละเอียดในหัวขอ “สวนประกอบของยาในตำรับยานี้ (ปริมาณ/หนวย)” 

โดยหนวยเล็กสุด คือ Each ……หนวยเล็กสุด    

3.10) ยกตัวอยาง เชน  ทะเบียนตำรับนี้จะมีหนวยเล็ก คือ gram 

 
หรือ 
ทะเบียนตำรับนี้จะมีหนวยเล็ก คือ tablet 

 
หรือ 
ทะเบียนตำรับนี้จะมีหนวยเล็ก คือ ml 
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2.2.4  สรุปการเลือกหนวยเล็กสุดของทะเบียนยา 

 

รูปแบบยา หนวยเล็กสุดท่ีใชในการรายงาน 

1. ของเหลว / ยาน้ำแขวนตะกอน /dry syrup ml 

2. ยาผง / ครีม / ข้ีผ้ึง Gram  

3. เม็ด (Tablet)  
 

tablet 

(ยกเวน : ยาฮอรโมนท่ีปริมาณตัวยาไมเทากัน ใหรายงาน 

เปน “(set)”) 

4. แคปซูล (Capsule) capsule 

5. ยาเหน็บ (Suppository) suppository 

6. แผน (Transdermal patch) pieces 

7. วัคซีน (Vaccine*) dose/IU/ml *ข้ึนอยูกับรูปแบบของยา 
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2.2.5 สราง/ การเพิ่มบรรจุภัณฑ     

ขนาดบรรจุภัณฑสามารถเลือกไดตามช้ันการบรรจุภัณฑ ของทางบริษัท โดยการสรางรูปแบบบรรจุภัณฑ 
ดังตอไปนี ้

1. กรอกช่ือบรรจุภัณฑ บริษัทสามารถต้ังช่ือตามการเรียกใชจริง หรือช่ือบรรจุภัณฑท่ีส่ือถึงปริมาณยาใน

บรรจุภัณฑนั้นๆ เชน CDT012510,  1g/vial  , 500 mg/vial/box  เปนตน 

2. ระดับช้ันของบรรจุภัณฑ  ระบบมีใหเลือก ถึง 3 ระดับ เรียงจากหนวยเล็กไปใหญ สามารถเลือกสราง

ขนาดบรรจุตามความเหมาะสมของทะเบียนท่ีจะรายงาน เชน 

a. ทะเบียน A  : 100 เม็ดบรรจุใน 1 ขวด  

i. วิธีกรอก :  ระดับช้ันของบรรจุภัณฑกดเลข 1> ต้ังช่ือบรรจุภัณฑ  “100 tab/1 ขวด”  

บรรทัดแรก: กรอก “100” > ตอหนวยเลือก “bottle”> กดปุมบันทึก 

 

 
 

b. ทะเบียน B : 100 เม็ดบรรจุใน 1 ขวด, 1 ขวด ใน 1 กลองเล็ก 

i. วิธีกรอก :  ระดับช้ันของบรรจุภัณฑกดเลข 2 > ต้ังช่ือบรรจุภัณฑ “100 tab/ขวด/

กลอง”  

บรรทัดแรก:  กรอก “100” > ตอหนวยเลือก “bottle” 
บรรทัดท่ีสอง: กรอก “1” > ตอหนวยเลือก “กลอง” > กดปุมบันทึก  
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c. ทะเบียน C : 100 เม็ดบรรจุใน 1 ขวด, 1 ขวด ใน 1 กลองเล็ก, 10 กลองเล็ก ใน 1 กลองใหญ 

i. วิธีกรอก : ระดับช้ันของบรรจุภัณฑกดเลข 3 > ต้ังช่ือบรรจุภัณฑ “100 tab/ขวด x 

10กลอง/pack” 

บรรทัดแรก:  จำนวนกรอก “100” > ตอหนวยเลือก “bottle” 
บรรทัดท่ีสอง: จำนวนกรอก “1” > ตอหนวยเลือก “กลอง” 
บรรทัดท่ีสาม: จำนวนกรอก “10” > ตอหนวยเล็ก “packed” > กดปุมบันทึก 

 

 
 
 

2.2.6 การลบขอมูลบรรจุภัณฑ   

 หลังกดบันทึกแลวจะแสดงขอมูลบรรจุภัณฑท่ีดำเนินงานต้ังคาบรรจุภัณฑท่ีเสร็จส้ิน ข้ึนแสดงมาโชว หาก
ตองการแกไข ใหกดปุม “ลบ” แลวสรางบรรจุภัณฑใหมท่ีถูกตอง
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2.3 เมนูการจัดการขอมูลบรรจุภัณฑเภสัชเคมีภัณฑ 

 

2.4 หนาจัดการขอมูลบรรจุภัณฑเภสัชเคมีภัณฑ 

 

 

2.4.1 จัดการขอมูลบรรจุภัณฑ 

เลือกเลขที่จดแจงเภสัชเคมีภัณฑที่ตองการจัดการขอมูลบรรจุภัณฑ โดย double click ที่รายการเภสัช
เคมีภัณฑที่ตองการ หรือ คนหาเลขเลขที่จดแจงเภสัชเคมีภัณฑในชอง Search แลวกดเลือกเภสัชเคมีภัณฑดังกลาว 
จึงแสดงหนาการต้ังคาจัดการบรรจุภัณฑ 
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2.4.2 การต้ังคาจัดการขอมูลบรรจุภัณฑเภสัชเคมีภัณฑ 

แสดงรายละเอียดขอมูลตามเลขท่ีจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ  ท้ังนี้ จำเปนตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
และเลือกหนวยเล็กตามของเภสัชเคมีภัณฑ และเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑในแตละเลขที่จดแจงได โดยประกอบไปดวย
หัวขอดังตอไปนี้ 

 
3.11) ช่ือยา(ไทย) : แสดงช่ือเภสัชเคมีภัณฑภาษาไทย 

3.12) ช่ือยา(ภาษาอังกฤษ) : แสดงช่ือเภสัชเคมีภัณฑภาษาอังกฤษ 

3.13) หนวยเล็ก : เลือกหนวยท่ีตองการเพื่อทำการต้ังคาบรรจุภัณฑตอไป ซึ่งสามารถเลือกได 3 หนวย 

คือ  Kilogram ,LITS, Billions of Units 

3.14) รายการบรรจุภัณฑ : แสดงรายการบรรจุภัณฑท้ังหมดของเลขท่ีจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ 
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3.2.3 หนวยเล็ก 

ดำเนินการเลือก หนวยเล็กสุด  เชน กิโลกรัม หรือ ลิตร แลวกดบันทึก 

 
 
 
 
 
 

3.2.4  การสรางรูปแบบบรรจุภัณฑ 

บรรจุภัณฑสามารถ เลือกไดตามช้ันของการบรรจุภัณฑหีบหอ ของทางบริษัท  ซึ่งหลักการสรางรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ จะเหมือนกับกับการสรางรูปแบบบบรจุภัณฑของทะเบียนตำรับยา คือ  

1. กรอกช่ือบรรจุภัณฑ บริษัทสามารถต้ังช่ือตามการเรียกใชจริง เชน CDT012510, 1kg/ถุง ,         

25 kg X 1 ถัง เปนตน 

2. ระดับช้ันของบรรจุภัณฑ  ระบบมีใหเลือก ถึง 3 ระดับ เรียงจากหนวยเล็กไปใหญ ข้ึนอยูกับขนาด

บรรจุของเภสัชเคมีภัณฑนั้นๆ 
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3.2.5  แสดงขอมูลบรรจุภัณฑ 

หลังกดบันทึกแลวจะแสดงขอมูลบรรจุภัณฑท่ีดำเนินงานต้ังคาบรรจุภัณฑท่ีเสร็จส้ิน ข้ึนแสดงมาโชว หากตองการ
แกไข ใหกดปุม “ลบ” แลวสรางบรรจุภัณฑใหมท่ีถูกตอง หรือหากมีรูปแบบบรรจุภัณฑใหม ก็สรางใหมเพิ่มได 
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3 การจัดทำรายงานประจำป ออนไลน สำหรับผูบนัทึกขอมูล 

3.1 การเขาสูระบบการจัดทำรายงานออนไลน 

การจัดทำรายงานออนไลนสามารถเขาสูระบบดวยเมนูการ “จัดทำรายงาน ออนไลน” ดานซาย แลวเลือกประเภท
รายงานตามท่ีตองการจัดทำ 
 

 
 

รายงานการนำหรือส่ังซึง่ยาแผนปจจุบัน (สำหรับมนุษย) เขามาในราชอาณาจักร 
- รายงาน น.ย.6 (ก) หรือ น.ย.6 (ข)  : 
 เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  แผนปจจุบัน  นำเขา 
 
รายงานการผลิตยาแผนปจจุบัน (สำหรับมนุษย) 
- รายงาน ผ.ย.6 (ก) หรือ ผ.ย.6 (ข)  : 
 เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  แผนปจจุบัน  ผลิต 
 
 
รายงานการนำหรือส่ังซึง่ยาแผนปจจุบัน (สำหรับสัตว) เขามาในราชอาณาจักร 
- รายงาน น.ย.6 (ก) หรือ น.ย.6 (ข)  : 
 เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  ยาสัตว แผนปจจุบัน  นำเขา 
 
รายงานการผลิตยาแผนปจจุบัน (สำหรับสัตว) 
- รายงาน ผ.ย.6 (ก) หรือ ผ.ย.6 (ข)  : 
 เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  ยาสัตว แผนปจจุบัน  ผลิต 
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รายงานการนำหรือส่ังซึง่ยาแผนโบราณ (สำหรับสัตว) เขามาในราชอาณาจักร 
- รายงาน ย.บ. 11 : 
 เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  ยาสัตว แผนโบราณ  นำเขา 
 
รายงานการผลิตยาแผนโบราณ (สำหรับสัตว) 
- รายงาน ย.บ. 6 : 
 เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  ยาสัตว แผนโบราณ  ผลิต 
 
 
แบบสรุปรายงานประจำป และแบบบัญชี สำหรับแสดงปริมาณการนำเขา จำหนายและปริมาณ
คงเหลือในคลังสินคาของเภสัชเคมีภัณฑ 
- รายงาน และแบบบัญชี ภ.ค. 2 : 
 ใบอนุญาตนำส่ัง : เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  เภสัชเคมีภัณฑ  นำเขา 
 ใบอนุญาตผลิต  : เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  เภสัชเคมีภัณฑ  ผลิต 
 ใบอนุญาตขาย  : เลือก จัดทำรายงาน ออนไลน  เภสัชเคมีภัณฑ   ขาย 
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4 การจัดทำรายงานการนำหรือสั่งยา(แผนปจจุบนั สำหรับมนุษย)เขามาในราชอาณาจักรตามแบบ น.ย.6 (ก) 

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย กดเลือกเมนู จัดทำรายงานออนไลน > แผนปจจุบัน > นำเขา 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 
เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาตเรียบรอย ขอมูลช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

เลือกเลขทะเบียนตำรับยา หรือพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทางการคา, ช่ือผูผลิตใน
ตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.1) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.2) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.3) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.4) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการนำเขา โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.5) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.6) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.7) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.8) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ CIF ” 

3.9) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.10) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

นำเขา แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.11) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการนำเขา+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o โรงพยาบาลรัฐ  

o โรงพยาบาลเอกชน  

o คลินิกเอกชน  

o ตางประเทศ  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  
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o อุตสาหกรรมอาหาร  

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

o อื่นๆ 

 
(กรณีมีการสงขายไปตางประเทศใหทำในแถบ “รายงานสงออกไปตางประเทศ” เพื่อออก
รายงานตามแบบ น.ย. 6 (ข)) 

4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไวดานลาง หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 

หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปอีกครั้ง  

 
 

  

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน น.ย.6 (ก) 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > แผนปจจุบัน > นำเขา 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ น.ย.6 (ก) ในรูปแบบ PDF file (กรณีมีผู

บันทึกขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร  แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC  
(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือได 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx ) 

สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ทั้งนี้ หาก
ตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > แผนปจจุบัน > นำเขา 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุ ม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 
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5 การจัดทำรายงานการนำหรือสั่งยาแผนปจจุบนั (สำหรับสัตว) เขามาในราชอาณาจักรตามแบบ น.ย.6 (ก)  

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู จัดทำรายงานออนไลน> ยาสัตว แผนปจจุบัน > นำเขา 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.15) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.16) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.17) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.18) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการนำเขา โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.19) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.20) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.21) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.22) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ CIF ” 
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3.23) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.24) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

นำเขา แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.25) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการนำเขา+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o ตางประเทศ  

o โรงพยาบาลสัตว 

o คลินิกเอกชนสัตว  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o โรงงานผลิตอาหารสัตวผสมยา 

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

o ฟารมสัตวตระกูลผ้ึง  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวปก  

o ฟารมสัตวตระกูลวัว/ควาย  

o ฟารมสัตวตระกูลแกะ/แพะ  

o ฟารมสัตวตระกูลมา/ลา  

o ฟารมสัตวตระกูลกระตาย  

o ฟารมสัตวตระกูลสุกร  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ  

o ฟารมสัตวตระกูลกุง/กั้ง/ปู  

o ฟารมสัตวตระกูลปลา  

o ฟารมสัตวตระกูลหมึก/หอย  

o ฟารมประมงอืน่ ๆ  

o ฟารมสัตวอื่น ๆ  

o อื่นๆ 

 
(กรณีมีการสงขายไปตางประเทศใหทำในแถบ “รายงานสงออกไปตางประเทศ” เพื่อออก
รายงานตามแบบ น.ย. 6 (ข)) 
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4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 
หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปอีกครั้ง 

 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน น.ย.6 (ก) 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > แผนปจจุบัน > นำเขา 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ น.ย.6 (ก) ในรูปแบบ PDF file (กรณีมีผู

บันทึกขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร  แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC  
(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือได 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx ) 

สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ทั้งนี้ หาก
ตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > ยาสัตว แผนปจจุบัน > นำเขา 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุ ม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติก ารมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 
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6.4 
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6 การจัดทำรายงานการผลติยาแผนปจจุบัน (สำหรับมนุษย) ตามแบบ ผ.ย.6(ก)  

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย กดเลือกเมนู จัดทำรายงานออนไลน > แผนปจจุบัน > ผลิต 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.26) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.27) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.28) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.29) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการผลิต โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.30) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดผลิต โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.31) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.32) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.33) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ราคาขาย (Price List)” หรือ “ราคาจางผลิต” 

3.34) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.35) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

ผลิต แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.36) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการผลิต+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o โรงพยาบาลรัฐ  

o โรงพยาบาลเอกชน  

o คลินิกเอกชน  

o ตางประเทศ  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  
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o อุตสาหกรรมอาหาร  

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

o อื่นๆ 

 
(กรณีมีการสงขายไปตางประเทศใหทำในแถบ “รายงานสงออกไปตางประเทศ” เพื่อออก
รายงานตามแบบ ผ.ย. 6 (ข)) 

4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 
หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปไดเลย 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน ผ.ย.6(ก) 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > แผนปจจุบัน > ผลิต 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ ผ.ย.6(ก) ในรูปแบบ PDF file(กรณีมีผู

บันทึกขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร  แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC  
(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือได 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx ) 

สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ หากตองการแกไข
ขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > แผนปจจุบัน > ผลิต 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอกีครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 

 



 

คูมือสำหรับผูประกอบการเร่ือง การใชงานระบบสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ระบบงานดานยา Page 35        
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7 การจัดทำรายงานการผลิตยาแผนปจจุบนั (สำหรับสัตว) ตามแบบ ผ.ย.6 (ก)  

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู จัดทำรายงานออนไลน> ยาสัตว แผนปจจุบัน > ผลิต 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.37) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.38) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.39) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.40) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการผลิต โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.41) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.42) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.43) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.44) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ราคาขาย (Price List)” หรือ “ราคาจางผลิต” 
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3.45) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.46) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

ผลิต แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.47) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการผลิต+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o ตางประเทศ  

o โรงพยาบาลสัตว 

o คลินิกเอกชนสัตว  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o โรงงานผลิตอาหารสัตวผสมยา 

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

o ฟารมสัตวตระกูลผ้ึง  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวปก  

o ฟารมสัตวตระกูลวัว/ควาย  

o ฟารมสัตวตระกูลแกะ/แพะ  

o ฟารมสัตวตระกูลมา/ลา  

o ฟารมสัตวตระกูลกระตาย  

o ฟารมสัตวตระกูลสุกร  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ  

o ฟารมสัตวตระกูลกุง/กั้ง/ปู  

o ฟารมสัตวตระกูลปลา  

o ฟารมสัตวตระกูลหมึก/หอย  

o ฟารมประมงอืน่ ๆ  

o ฟารมสัตวอื่น ๆ  

o อื่นๆ 

 
(กรณีมีการสงขายไปตางประเทศใหทำในแถบ “รายงานสงออกไปตางประเทศ” เพื่อออก
รายงานตามแบบ ผ.ย. 6 (ข)) 
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4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 
หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปไดเลย 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน ผ.ย.6(ก) 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > ยาสัตว แผนปจจุบัน > 
ผลิต 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ ผ.ย.6(ก) ในรูปแบบ PDF file (กรณีมีผู

บันทึกขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงที่ตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC 

(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือไดท่ี 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx) 

สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ 
หากตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > ยาสัตว แผนปจจุบัน > ผลิต 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 
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8 การจัดทำรายงานการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ (สำหรับมนุษย) ตามแบบ ย.บ.11  

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย กดเลือกเมนู จัดทำรายงานออนไลน > แผนโบราณ > นำเขา 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.48) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.49) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.50) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.51) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการนำเขา โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.52) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.53) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.54) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.55) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ CIF ” 

3.56) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.57) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

นำเขา แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.58) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการนำเขา+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o โรงพยาบาลรัฐ  

o โรงพยาบาลเอกชน  

o คลินิกเอกชน  

o ตางประเทศ  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  
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o อุตสาหกรรมอาหาร  

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

อื่นๆ 
(กรณีมีการสงขายไปตางประเทศใหทำในแถบ “รายงานสงออกไปตางประเทศ” เพื่อออก
รายงานตามแบบ ผ.ย. 6 (ข)) 

4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 

หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปไดเลย  

 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน ย.บ.11 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > แผนโบราณ > นำเขา 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ ย.บ.11 ในรูปแบบ PDF file (กรณีมีผู

บันทึกขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร  แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC  
(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือได 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx ) 
สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ 
หากตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > แผนโบราณ > นำเขา 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุ ม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 
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9 การจัดทำรายงานการนำหรือสั่งยาแผนโบราณ (สำหรับสัตว)เขามาในราชอาณาจักรตามแบบ ย.บ.11  

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู จัดทำรายงานออนไลน> ยาสัตว แผนโบราณ > นำเขา 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เม่ือเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.1) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.2) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.3) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.4) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการนำเขา โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.5) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.6) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.7) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.8) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ CIF ” 
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3.9) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.10) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

นำเขา แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.11) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการนำเขา+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o ตางประเทศ  

o โรงพยาบาลสัตว 

o คลินิกเอกชนสัตว  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o โรงงานผลิตอาหารสัตวผสมยา 

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

o ฟารมสัตวตระกูลผ้ึง  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวปก  

o ฟารมสัตวตระกูลวัว/ควาย  

o ฟารมสัตวตระกูลแกะ/แพะ  

o ฟารมสัตวตระกูลมา/ลา  

o ฟารมสัตวตระกูลกระตาย  

o ฟารมสัตวตระกูลสุกร  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ  

o ฟารมสัตวตระกูลกุง/กั้ง/ปู  

o ฟารมสัตวตระกูลปลา  

o ฟารมสัตวตระกูลหมึก/หอย  

o ฟารมประมงอืน่ ๆ  

o ฟารมสัตวอื่น ๆ  

o อื่นๆ 

4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 
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หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปไดเลย  

 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน ย.บ.11 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > ยาสัตว แผนโบราณ > นำเขา 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื ่อสรุปเปนรายงานตามแบบ ย.บ.11 ในรูปแบบ PDF file (กรณีมีผู

บันทึกขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงที่ตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC 

 (สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือไดท่ี  
h t tp : / /www . fda .moph .go . th/ s i te s / d ru g / S i tePa ges /GL- Indus t r y . a s px) 
สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ 
หากตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

 

6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > ยาสัตว แผนโบราณ > นำเขา 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 

 

 
 

 
 

6.4 
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10 การจัดทำรายงานการผลิตยาแผนโบราณ (สำหรับมนุษย) ตามแบบ ย.บ.6  

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย กดเลือกเมนู จัดทำรายงานออนไลน > แผนโบราณ > ผลิต 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.1) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.2) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.3) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.4) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการผลิต โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.5) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดผลิต โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.6) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.7) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.8) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ราคาขาย (Price List)” หรือ “ราคาจางผลิต” 

3.9) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.10) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

ผลิต แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.11) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการผลิต+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o โรงพยาบาลรัฐ  

o โรงพยาบาลเอกชน  

o คลินิกเอกชน  

o ตางประเทศ  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  
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o อุตสาหกรรมอาหาร  

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

o อื่นๆ 

4. กดปุม “บันทึก” 

เมื่อกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 
หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปไดเลย 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน ย.บ.6 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > แผนโบราณ > ผลิต 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ ย.บ.6 ในรูปแบบ PDF file(กรณีมีผูบันทึก

ขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร  แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC  
(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือได 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx ) 
สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ 
หากตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > แผนโบราณ > ผลิต 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุ ม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 
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11 การจัดทำรายงานการผลิตยาแผนโบราณ (สำหรับสัตว) ตามแบบ ย.บ.6  

 ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู จัดทำรายงานออนไลน> ยาสัตว แผนโบราณ > ผลิต 
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1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานประจำป” 

3.1) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑท่ีจะรายงาน (หากไมพบขนาดบรรจุ สามารถศึกษาการสราง

บรรจุภัณฑไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.2) ปรายงาน เลือกปรายงาน 

3.3) ยอดยกมา ใหกรอกปริมาณสินคาตามขนาดบรรจุคงคางกอนปรายงาน แลวยกยอดมา ณ วันท่ี 

1 มกราคมของปรายงาน 

3.4) ยอดผลิต/นำเขา กรอกตัวเลขยอดการนำเขา โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.5) ยอดนำจาย กรอกตัวเลขยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.6) ยอดยกไป ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ คำนวนจากยอดผลิต/นำเขา 

หักลบกับยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.7) ปริมาณยอดยกไปรวม ระบบจะทำการคำนวณยอดยกไปปหนาโดยอัตโนมัติ โดยหนวยแสดง

เปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 

3.8) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา “ ราคาขาย (Price list) ”  
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3.9) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย ซึ่งไมรวม VAT (บาทตอหนวย) ท้ังนี้หากเปนสินคา

แถมหรือตัวอยางสินคาใหระบุมูลคาตอหนวยของสินคาดังกลาวดวย 

3.10) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จากราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

นำเขา แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.11) กรอกขอมูลการกระจาย ใหกรอกขอมูลรอยละของการกระจาย โดยคำนวณจาก  

ยอดนำจายในแตละชองทาง

(ยอดการผลิต+ยอดยกมา)
× 100  

ซึ่งในแตละกรอกตองรวมขอมูลการกระจายใหครบ 100% ถาไมครบจะไมสามารถบันทึกได โดย
ชองทางการกระจาย ไดแก 
o รานขายปลีก  

o รานขายสง(ตัวแทนจำหนาย)  

o ขายปลีกตอบุคคล  

o ตางประเทศ  

o โรงพยาบาลสัตว 

o คลินิกเอกชนสัตว  

o ผูผลิต  

o หนวยงานรัฐ  

o โรงงานผลิตอาหารสัตวผสมยา 

o เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

o คงคางในคลัง 

o ฟารมสัตวตระกูลผ้ึง  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวปก  

o ฟารมสัตวตระกูลวัว/ควาย  

o ฟารมสัตวตระกูลแกะ/แพะ  

o ฟารมสัตวตระกูลมา/ลา  

o ฟารมสัตวตระกูลกระตาย  

o ฟารมสัตวตระกูลสุกร  

o ฟารมสัตวตระกูลสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ  

o ฟารมสัตวตระกูลกุง/กั้ง/ปู  

o ฟารมสัตวตระกูลปลา  

o ฟารมสัตวตระกูลหมึก/หอย  

o ฟารมประมงอืน่ ๆ  

o ฟารมสัตวอื่น ๆ  

o อื่นๆ 

4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 
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หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 
3.1 เปนตนไปไดเลย 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงาน ย.บ.6 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > ยาสัตว แผนโบราณ > 
ผลิต 
5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ ย.บ.6 ในรูปแบบ PDF file (กรณีมีผูบันทึก

ขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนุญาต) 
5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงที่ตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร แลว

กดปุม “Save” 
5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC 

(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือไดท่ี 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx) 

สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ 
หากตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

 
 

 

6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > ยาสัตว แผนโบราณ > ผลิต 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “ +เลือกไฟลที่ตองการ ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “ อัพโหลดไฟลนี้ ” 
ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอกีครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “ เลือกเภสัชกร ”  ระบบจะแสดงหนาตาง
ใหเลือกเภสัชกรผูที่จะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาที่ปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ให
เลือกเภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “ บันทึก ” ระบบจะแสดงหนาตางให
ยืนยันการเพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 

6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “ สงเภสัชกรตรวจสอบ ” สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 
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12 การจัดทำรายงานประจำปเภสัชเภมีภัณฑ (รูปแบบรายงาน ภ.ค.2) 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย กดเลือกเมนู จัดการรายงานออนไลน> เภสัชเคมีภัณฑ>นำเขา เพื่อ
เขาสูหนาบันทึกขอมูลการนำเขา บันทึกขอมูลการนำเขาและยอดยกมาในแถบ “รับ” และบันทึกขอมูลการจายออกไป
คลัง (สงขาย สงทำลาย ฯลฯ) ในแถบ “จาย” 

1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขท่ีจดแจงเภสัชเคมีภัณฑท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขจดแจงเภสัชเคมีภัณฑได โดยหากเมื่อมีการเลือกแลว ระบบจะแสดงช่ือทางการคา, ช่ือผูผลิต
ในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รับ”  

3.1) เลือกวันท่ี เลือกวันท่ีบันทึกขอมูลตามวันนี้มีการนำเขา หากเปนยอดยกมา(ยอดคงเหลืองจากปท่ี
แลว) ใหเลือกวันท่ี 1 มกราคมของปรายงานนั้น เชน ปรายงาน 2561 ใหเลือกวันท่ี 1/1/2018 
3.2) เลขท่ีรุน บันทึกขอมูลเลขท่ีรุนการผลิต (lot No.) 
3.3) หลักการวิเคราะห บันทึกขอมูลหลักฐานการวิเคราะห 
3.4) สถานะการเขาคลัง เลือกสถานะการเขาคลัง 

    - นำเขา คือ การรบัเขาสินคาจากการส่ังซื้อมาจากกตางประเทศ 
    - รับคืน คือ การรับสินคาคืนจากผูซื้อภายในประเทศ 
    - ยอดยกใหม คือ การรับเขาสินคามาจากการยอดคงเหลือจากปท่ีแลว 
    - อื่นๆ คือ การรบัเขาคลังดวยสถานะอื่นๆ  

3.5) บรรจุภัณฑ เลือกขนาดบรรจุภัณฑที่ทานตองการใชงาน (สามารถศึกษาไดที่หัวขอ “การจัดการ
บรรจุภัณฑ”) 
3.6) ปริมาณการรับ บันทึกขอมูลปริมาณนำเขาตามวันท่ี และ lot โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของ
บรรจุภัณฑ 
3.7) ปริมาณการรับรวม ระบบทำการคำนวณปริมาณนำเขาตอหนวยของบรรจุภัณฑที่เลือกอัตโนมัติ 
โดยหนวยแสดงเปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 
3.8) ราคาตอหนวย บันทึกขอมูลราคาตอหนวย โดยหนวยแสดงเปนบาท  

 
4. กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 

หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขจดแจงเภสัชเคมีภัณฑเดียวกัน สามารถ
เริ่มทำในข้ันตอนท่ี 3.1 เปนตนไปไดเลย 
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หมายเหตุ หากมียอดยกมาจากปท่ีแลว ใหกรอกในแถบ “รับ ”  

- ระบุวันท่ี 1 ม.ค.ของปรายงาน เชน ปรายงาน 2561 เลือกวันท่ี“1 ม.ค.2561” 
- กรอกเลขรุน ของ lot ยอดยกมาใหม 
- สถานการณเขาคลัง เลือก “ยอดยกใหม” 
- เลือกบรรจุภัณฑ  และกรอกยอดยกมา 
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5. เลือกแถบการกรอกขอมูล “จาย”  

5.1) เลือกวันท่ี ใหระบุวันท่ีตามบันทึกขอมูลการจาย 
5.2) เลขท่ีรุน เลือกขอมูลเลขท่ีรุน ท่ีจายออก ( ซึ่งจำเปนตองมีขอมูลในหนา “รับ” กอน) 
5.3) สถานะการออกคลัง เลือกประเภทการจายของออกจาคลัง  

    - ขายสงในประเทศ  คือ การจำหนายภายในประเทศไทย 
    - สงออกไปตางประเทศ คือ การจำหนายออกไปตางประเทศ 
    - ทำลาย คือ การจายออกคลัง เนื่องจากสงทำลาย 
    - สงคืน 
    - เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห 
    - สินคาตัวอยาง 

- อื่นๆ คือ การจายออกคลังดวยสถานะอื่นๆ  
5.4) บรรจุภัณฑ เลือกขนาดบรรจุภัณฑที่ทานตองการใชงาน (สามารถศึกษาไดท่ีหัวขอ “การจัดการ
บรรจุภัณฑ”) 
5.5) ปริมาณการจำหนาย บันทึกขอมูลปริมาณการจำหนายยอยใหแตละประเภทคูคาที่มีการจำหนาย
ออกไป  โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 
5.6) ปริมาณการจำหนายรวม บันทึกขอมูลปริมาณการจำหนายรวมทั้งหมด ที่มีการจำหนายยาออกไป 
โดยหนวยแสดงเปนหนวยเล็กสุดของบรรจุภัณฑ 
5.7) ประเภทราคา เลือกประเภทราคา  ราคาขาย (Price List), ราคาจางผลิต , CIF , FOB 
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5.8) ราคาตอหนวย บันทึกตัวเลขราคาตอหนวย โดยหนวยแสดงเปนบาทตอหนวย 
5.9) ประเภทคูคา เลือกประเภทคูคาท่ีมีการจำหนายยาออกไป 

    - รานขายยา คือ การจำหนายใหแกผูท่ีมีใบอนุญาตขายยา 
    - ขายปลีกตอบุคล คือ การจำหนายใหแกบุคคลธรรมดา 
    - โรงพยาบาลรัฐ คือ การจำหนายใหแกโรงพยาบาลของรัฐ 
    - โรงพยาบาลเอกชน คือ การจำหนายใหแกโรงพยาบาลเอกชน 
    - คลินิกเอกชน คือ การจำหนายใหแกคลินิกเอกชน 
    - ตางประเทศ คือ การจำหนายออกไปตางประเทศ 
    - โรงพยาบาลสัตว คือ การจำหนายใหแกโรงพยาบาลสัตว 
    - คลินิกสัตวเอกชน คือ การจำหนายใหแกคลินิกสัตวเอกชน 
    - ผูผลิต คือ การจำหนายใหแกผูท่ีมรใบอนุญาตผลิตยา 
    - หนวยงานรัฐ คือ การจำหนายใหแกหนวยงานของรัฐ 
    - ฟารมปศุสัตว คือ การจำหนายใหแกฟารปศุสัตว 
    - ฟารมประมง คือ คือ การจำหนายใหแกฟารมประมง 
    - อื่นๆ การจำหนายใหแกอื่นๆ ท่ีนอกจากตัวเลือก เชน อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใหกรอกรายละเอียดในชอง “โปรดระบุ” 

6.กดปุม “บันทึก” 

เม่ือกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 

หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลการจายของขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขจดแจงเดียวกัน สามารถเริ่มทำ
ในข้ันตอนท่ี 5.1 เปนตนไปไดเลย 

 

7. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงานสรุป ภ.ค.2 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย  กดเลือกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > เภสัชเคมีภัณฑ > นำเขา 
7.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย

ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 
7.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบ น.ย.6 ในรูปแบบ PDF file 
7.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร  แลว

กดปุม “Save” 
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7.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC (สามารถศึกษารายละเอียด
การดาวนโหลดและติดตั้งที่คูมือ.....ไดที่....) สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมี
หนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ หากตองการแกไขขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 
ใหม 

 

 

8. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > เภสัชเคมีภัณฑ > นำเขา 
 8.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “+เลือกไฟลที่ตองการ”  แลวกดเลือกไฟลรายงานตรวจสอบ
ความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 7.4   
 8.2  เมื่อเลือกไฟลรายงานที่ตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “อัพโหลดไฟล
นี้”ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการที่อัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 

“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้ง ใหกดปุม “ ” 
 8.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “เลือกเภสัชกร”  ระบบจะแสดงหนาตางให
เลือกเภสัชกรผูท่ีจะตรวจสอบรายงาน แลวจึงกดปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงหนาตางใหยืนยันการ
เพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 
 8.4 ในรายการที่จะสงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ระบบแสดงชื่อเภสัชกร เมื่อยืนยันที่จะสง
รายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “สงเภสัชกรตรวจสอบ” แลวสถานะของรายงานจะเปลี่ยนเปน 
“รอเภสัชกรอนุมัติ” 
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13 ข้ันตอนการทำรายงานสงออกยาไปนอกราชอาณาจักร 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย กดเลือกเมนู จัดทำรายงานออนไลน >... 
3.12) >ยาแผนปจจุบัน 

 > ผลิต :  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับมนุษย A  ไปตางประเทศ  

 >นำเขา:  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับมนุษย C  ไปตางประเทศ 

3.13) >ยาแผนโบราณ 

 > ผลิต:  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับมนุษย G ไปตางประเทศ 

 >นำเขา:  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับมนุษย K ไปตางประเทศ 

3.14) >ยาสัตว แผนปจจุบัน 

 > ผลิต:  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับสัตว D ไปตางประเทศ 

 >นำเขา:  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับสัตว F ไปตางประเทศ 

3.15) >ยาสัตว แผนโบราณ 

 > ผลิต:  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับมนุษย L ไปตางประเทศ 

 >นำเขา:  กรณีมีการสงออกยาในกลุมทะเบียนยาสำหรับมนุษย N ไปตางประเทศ 

1. เลือกเลขท่ีใบอนุญาตท่ีตองการทำรายงาน 

เมื่อเลือกเลขท่ีใบอนุญาต ช่ือสถานท่ีและท่ีต้ังสถานท่ีจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

2. เลือกเลขทะเบียนตำรับยาท่ีตองการทำรายงาน  

สามารถพิมพคนหาเลขทะเบียนตำรับยาได โดยหากเมื่อมีการเลือกเลขทะเบียนตำรับยาแลว ระบบจะแสดงช่ือทาง
การคา, ช่ือผูผลิตในตางประเทศ, ประเทศผูผลิตอัตโนมัติ 

3. เลือกแถบการกรอกขอมูล “รายงานสงออกตางประเทศ” 

3.16) ยอดสงออกในปท่ี  เลือกปท่ีมีการสงยาออกไปนอกราชอาณาจักร 

3.17) บรรจุภัณฑ   เลือกบรรจุภัณฑ ท่ีดำเนินการต้ังคาขนาดบรรจุภัณฑของทะเบียนยา (สามารถ

ศึกษาไดท่ีหัวขอ “การจัดการบรรจุภัณฑ”) 

3.18) ปริมาณการจำหนาย กรอกตัวเลขยอดนำจาย โดยหนวยแสดงเปนหนวยใหญสุดของบรรจุภัณฑ 

3.19) ประเภทราคา เลือกประเภทราคาขาย “Price List” 

3.20) ราคาตอหนวย กรอกตัวเลขราคาตอหนวย โดยหนวยแสดงเปนบาทตอหนวย 

3.21) มูลคารวม  ระบบจะทำการคำนวณมูลคารวมโดยอัตโนมัติ จาก ราคาตอหนวยคูณปริมาณการ

นำจาย แสดงมูลคาในหนวยบาท 

3.22) ประเทศสงออก  เลือกประเทศท่ีมีการสงยาออกไป 

4. กดปุม “บันทึก” 

เมื่อกรอกขอมูลครบถวน จึงสามารถกดปุมเพื่อบันทึกรายการดังกลาว  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก
ไว หากตรวจสอบความถูกตองแลวพบขอผิดพลาด สามารถกดปุม “Delete” แลวเริ่มกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 

3.23) หมายเหตุ : หากตองการบันทึกขอมูลขนาดบรรจุภัณฑอื่นในเลขทะเบียนตำรับยาเดียวกัน 

สามารถเริ่มทำในข้ันตอนท่ี 3.1 เปนตนไปไดเลย 
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\ 

 

5. การสรุปรายการท้ังหมดตามรูปแบบรายงานสงออก 

ทำการเขาสูหนาตางการบันทึกขอมูลโดย คลิกเมนู สงออกขอมูล ออนไลน > ... 
3.24) >ยาแผนปจจุบัน > สงออก:  กรณีมีการรายงานสงออกยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย 

3.25) >ยาแผนโบราณ > สงออก:  กรณีมีการรายงานสงออกยาแผนโบราณสำหรับมนุษย 

3.26) >ยาสัตว แผนปจจุบัน > สงออก:  กรณีมีการรายงานสงออกยาแผนปจจุบันสำหรับสัตว 

3.27) >ยาสัตว แผนโบราณ > สงออก:  กรณีมีการรายงานสงออกยาแผนโบราณสำหรับสัตว 

5.1 คนหารายการท้ังหมด โดยเลือก ปรายงาน และเลขท่ีใบอนุญาต  แลวจึงกดปุม “คนหา”  โดย
ระบบจะแสดงขอมูลรายการท่ีเคยบันทึกขอมูลไวท้ังหมด 

5.2 กดปุม Export PDF เพื่อสรุปเปนรายงานตามแบบรายงานสงออก ในรูปแบบ PDF file (กรณี
มีผูบันทึกขอมูลมากกวา 1 ทาน ใหสงออกรายงาน PDF 1 ฉบับตอใบอนญุาต) 

5.3 ระบบจะแสดงหนาตางใหเลือกตำแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร  แลว
กดปุม “Save” 

5.4 กดเปดไฟล PDF โดยผานโปรแกรม Adobe Acrobat reader DC  
(สามารถศึกษารายละเอียดการดาวนโหลดและติดต้ังท่ีคูมือได 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx ) 

สามารถตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบอีกครั้ง  ท้ังนี้ หากตองการแกไข
ขอมูลใหกลับไปเริ่มท่ีในข้ันตอนท่ี 1 ใหม 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/GL-Industry.aspx
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6. การสงรายงานใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

ทำการเขาสูหนาหลักโดย กดเลือกเมนู  นำเขาขอมูล > แผนปจจุบัน > นำเขา 
6.1 อัพโหลดแบบฟอรม  ใหกดปุม “+เลือกไฟลที่ตองการ”  แลวกดเลือกไฟลรายงาน (PDF) ท่ี
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจากข้ันตอน 5.4   
 6.2  เมื่อเลือกไฟลรายงานท่ีตองการสงใหเภสัชกรตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงกดปุม “อัพโหลดไฟล
นี้” ระบบจะแสดงขอความการอัพโหลดสำเร็จ กดปุม“OK”  ขอมูลรายการท่ีอัพโหลดไฟลจะแสดง
ขอมูลในสวน “ประวัติการรายงาน”นี้  โดยไฟลที่เพิ่งอัพโหลดจะอยูบรรทัดแรกสุด  แสดงสถานะ 
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“รอสงรายงาน”  สามารถกดดูรายงานไดที ่ปุม “ ”  หรือตองการดาวนโหลดไฟลลงมาเพื่อ

ตรวจสอบอกีครั้ง ใหกดปุม “ ” 
6.3 เลือกเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป กดปุม “เลือกเภสัชกร”  ระบบจะแสดงหนาตางให
เลือกเภสัชกรผูท่ีจะตรวจสอบรายงาน (กรณีมีเภสัชกรผูหนาท่ีปฏิบัติการมากกวา 1 ทาน ใหเลือก
เภสัชกร 1 ทานตอ รายงาน 1 ฉบับ) แลวจึงกดปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงหนาตางใหยืนยันการ
เพิ่มรายช่ือเภสัชกร ใหกดปุม “Yes” 
6.4 สงไฟลใหเภสัชกรตรวจสอบรายงาน ในรายการท่ีจะสงระบบแสดงช่ือเภสัชกร เมื่อยืนยันท่ีจะ
สงรายงานใหเภสัชกรแลว ใหกดปุม “สงเภสัชกรตรวจสอบ” สถานะของรายงานจะเปล่ียนเปน “รอ
เภสัชกรอนุมัติ” ถือวาไฟลรายงานนี้ถึงเภสัชกรเรียบรอยแลว 
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14 ข้ันตอนการสงรายงานประจำปผานระบบออนไลน (เภสัชกร) 

ข้ันตอนการทำงานของเภสัชกรผูตรวจสอบรายงานประจำป 

1. Login เขาระบบ “ระบบเภสัชกรอนุมัติรายงาน” 

2. เลือกเมนู “อนุมัติรายงาน”  จะแสดงรายงานท่ีผูบันทึกขอมูลสงมาให เมื่อตรวจสอบความถูกตองแลว 

a. หากตองการแกไขรายงาน ใหกด “  ”  แลวแจงผูบันทึกรายงานประจำปแกไข

แลวสงไฟลฉบับใหมใหตรวจสอบอีกครั้ง 

b. หากยืนยันความถูกตอง และตองการสงเขาระบบใหแกเจาหนาท่ี ใหกด “ ” 

3. เม่ือสถานะของรายงานแจงวา “เจาหนาท่ีรับรายงาน” จึงจะถือวาส้ินสุดกระบวนการสงรายงานประจำป 

โดยระบบจะออกเลขรับ และวันท่ีรับรายงานประจำปในไฟลดังกลาว สามารถพิมพ (print) หรือ บันทึกไฟล

รายงานท่ีมีเลขรับรายงานประจำป เก็บไว 

 

 
  

 อานขอตกลงและกดยอมรับ 
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 เลือกเมนู “อนุมัติรายงาน” 

 
 

 ถารายงานถูกตองใหดำเนินการกด “อนุมัติรายงาน”  แตถารายงานผิดพลาด หรือตองการใหผูบันทึกแกไข

ขอมูลใหม ใหดำเนินการกด “ไมอนุมัติรายงาน” 
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 เม่ืออนุมัติรายงานสำเร็จ  สามารถตรวจสอบไดจากหนาแสดงผลสถานะถูกเปล่ียนเปนสถานะ “สงรายงาน”

ชองเลขรบัมีการแสดงเลขรับ  ถาตองการดูรายงานกดปุมแวนขยายเพื่อดูรายงาน  อีกท้ังถาตองการดาวนโหลด  ให

คลิกปุมดาวนโหลด เก็บขอมูลไฟล 
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กรณีถาตองการแกไขรายงานใหมเมื่อมีการอนุมัติแลวใหเภสัชกรดำเนินการกดยกเลิกรายงาน 

 

 
 

ใสหมายเหตุ ท่ีดำเนินการยกลิก 
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 สถานะรายงานถูกเปล่ียนเปน  “ยกเลิกรายงาน” 

 

 
 

 เลขรับเอกสารจะมีวงเล็บยกเลิก วันท่ียกเลิกนำมาแสดงในช่ือผูรับ 
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15 สรุปสถานะของการสงรายงาน 

สรุปสถานนะการสงรายงานท้ังระบบ  
 

สถานะของ
รายงาน 

สถานะในการสงรายงาน
ตอเจาหนาท่ีตาม
กฏหมาย 

หนาผูบันทึก หนาเภสัชกรอนุมัติ
รายงาน 

หนาเจาหนาท่ี 

 

 

ยังไมมีการดำเนินการสง ดูรายงานได ไมเห็นรายงาน ไมเห็นรายงาน 
อัพโหลดแลวยังไม
เลือกเภสัชกร   หรือ
เภสัชกรแลวยังไม
กดสงตรวจสอบ 

- - 

 

 

ยังไมมีการดำเนินการสง ดูรายงานได ดูรายงานได ไมเห็นรายงาน 
สงใหเภสัชกร
ตรวจสอบเสร็จ 

เภสัชกรดำเนินการ
ตรวจสอบรายงาน 

- 

 

 

ระบบรับรายงาน ดูรายงานได ดูรายงานได ดูรายงานได 
ตรวจสอบเลขรับ
เอกสาร 

ตรวจสอบเลขรับ
เอกสาร 

- 

 ระบบรับรายงาน ดูรายงานได ดูรายงานได ดูรายงานได 
- - เจาหนาท่ีไมกดรับ

รายงาน 
 

 

ระบบรับรายงาน ดูรายงานได ดูรายงานได ไมเห็นรายงาน 
ดำเนินการแกไข
ขอมูลท่ีผิดพลาด
จากรายงาน 

ยกเลิกรายงานฉบับ
ท่ีตองการแกไข 

- 

 

 

ระบบรับรายงาน ดูรายงานได ดูรายงานได ดูรายงานได 
- - เจาหนาท่ีกดรับ

รายงาน 
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16 การสงออกรายงาน Excel 

การสงออกรายงานเปนไฟล Excel  เพือ่นำขอมูลท่ีกรอกในระบบรายงานประจำป ท่ีอยูในฐานขอมูลขอ
งอย. นำมาตรวจสอบความถูกตองของรายงานสามารถทำไดดวยตัวเอง โดยเขาท่ีระบบรายงานประจำป 

16.1 เมนูสงออกรายงาน Excel 

เขาหนาระบบรายงานประจำป  สังเกตดานซายมือของหนาจอ เมน ู“สงออกรายงาน 
 

 

16.2 หนาจอการทำงานเมนูสงออกรายงาน Excel 

หนาจอจะแสดงขอมูล  4 รายการ คือ เลขท่ีใบอนุญาต , ช่ือสถานท่ี , ท่ีต้ังสถานท่ี, ปท่ีรายงาน  
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16.3 ข้ันตอนการออกรายงาน Excel 

1) เริ่มตนใหเลือกเลขท่ีใบอนุญาต  

2) เลือกปรายงานท่ีตองการตรวจสอบ เชน การตรวจสอบขอมูลรายงานป 2561 ใหเลือกป 2561  

3) กดปุมสีเขียว “สงออก Excel ” 

 

 
 

การสงออกไฟลรายงานประจำปในรูปแบบ Excel นั้นระยะเวลาการประมวลผลข้ึนอยูกับจำนวนทะเบียน 
และความเร็วของอินเทอรเน็ตของทาน   

16.4 การตรวจสอบขอมูลรายงาน 

เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว ใหกดบันทึกไฟล แลวเปดไฟลข้ึนมา รบกวนตรวจสอบรายละเอียดตามขอมูลดานลาง 
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1) column A-D จะบอกเกี่ยวกับใบอนุญาตท่ีเปนผูสงรายงานเขามา 

2) column E-F คือเลขทะเบียนยา และช่ือทะเบียนตำรับยา ท่ีมีการรายงานเขามา  

3) colum H คือ ปรายงาน 

4) colum I - L เปนสวนของบรรจุภัณฑ ท่ีอยูในระบบ 

5) colum M คือปริมาณท่ีรายงานยอดการผลิต/นำเขา เฉพาะในปรายงานนั้นๆ 

6) column N คือหนวยของบรรจุภัณฑท่ีผลิต/นำเขามา เชน กลองหรือ package 

7) colum O คือ ปริมาณท่ีรายงานยอดการนำจายออกไป เฉพาะในปรายงานนั้นๆ 

8) column P คือหนวยของบรรจุภัณฑท่ีจายออกไป เชน กลองหรือ package 

9) column Q เปนปริมาณ “รับ” ในหนวยเล็กสุด  เกิดจากผลคูณจากการคำนวนระหวาง column K 

“ผลรวมบรรจุภัณฑ” กับ column M “รับบรรจุภัณฑ”  

10) column R เปนปริมาณ “รบั” ในหนวยเล็กสุด 
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11) column S เปนหนวยเล็กสุดของทะเบียนตำรับ 

12) column T เปนปริมาณ “จาย” ในหนวยเล็กสุด  เกิดจากผลคูณจากการคำนวนระหวาง column K 

“ผลรวมบรรจุภัณฑ” กับ column O “จายบรรจุภัณฑ” 

13) column AC เปนการตรวจสอบความถูกตองของใน column Q ตองเทากับ column R 
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17 ชองทางติดตอสำนักยา 

 การติดตอสำนักยา สอบถามขอมูล  สงปญหาการใชงานระบบ สามารถติดตอโดยใช   

17.1 E-mail  

 drug-smarthelp@fda.moph.go.th 

17.2 Line official 

แอดไลน  @thfda-drug 
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