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สว่นท่ี 1 ประวตัิสว่นบคุคลหรือข้อมลูของผู้ขอสทิธ์ิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

หมายเลขบัตรประชาชน 

ค าน าหน้า-ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................ .................................................  

(….) ข้าราชการส่วนภูมิภาค    (….) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น       (….) พนักงานกระทรวง        (….) พนักงานราชการ   
(….) ลูกจ้างประจ า    (….) ลูกจ้างเหมา     (….)  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

ต าแหน่ง..................................................................................................... ระดับ................................................................. 

อีเมล์ราชการ................................................................................................................................................. .........................  

โทรศัพท์ที่ท างาน.................................................................. โทรศัพท์มือถือ........................................................................  

กรม ......................................................................................................................................................................................  

กอง  ....................................................... ...................................กลุ่มงาน .............................................................. .............. 

ผู้ดูแลการท างาน (กรณีลูกจ้างเหมา) 

ค าน าหน้า-ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................ ................................................. 

หมายเลขบัตรประชาชน 

ส่วนที่ 2 จุดประสงค์การยื่นแบบค าขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

(….) ขอใหม่เป็นครั้งแรก          (….) ปรับปรุงข้อมูลบุคคลส่วนที่ 1               (….) เพ่ิมเติม/ยกเลิกกลุ่มสิทธิ์ส่วนที่ 4 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ขอสิทธิ์ใช้งานรับทราบประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และจะปฏิบัติตามทุกประการ 
2.  จะต้องแนบสัญญารักษาความลับข้าราชการและลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างเหมาและบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี)  

ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว (Download ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ) 
3.  ยื่นแบบค าขอใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 1 ชั้น 4 

ผู้ขอใช้ 
ลงชื่อ………….……………….………….………………… 

(…………………………………………………..….………) 

ต าแหน่ง............................................................. 

วันที่…………/…..……………/……..… 

ผู้ตรวจสอบการยื่นค าขอ 
ลงชื่อ………….……………….………….………………… 

(…………………………………………………..….………) 

ต าแหน่ง............................................................. 

วันที่…………/…..……………/……..… 

ผู้เห็นชอบการยื่นค าขอ 
ลงชื่อ………….……………….………….………………… 

(…………………………………………………..….………) 

ต าแหน่ง............................................................. 

วันที่…………/…..……………/……..… 

ส่วนที่ 3 ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
          ด าเนินการบันทึก Username และ Password เรียบร้อยแล้ว 
 
                                                              ลงช่ือ ……………………………………………………….. ผู้ด าเนินการ 
                                                                     (………………………………………………………..) 
                                                              วันเดือนปี............................................................ 
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ส่วนที่ 4 โปรดเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสิทธิ์ที่ต้องการจะเข้าใช้งาน (ท่านสามารถศึกษาอ านาจหน้าที่แต่ละกลุ่ม
สิทธิ์จากเอกสารแผนผังเมนูค าสั่งแจกแจงตามระบบงานและกลุ่มสิทธิ์ต่างๆ ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ) 
1) ระบบสารสนเทศด้านอาหาร  
(….) 1.1 กลุ่มสิทธ์ิหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อนุญาต 
(….) 1.2 กลุ่มสิทธ์ิผู้พิจารณา/ผู้ตรวจสอบ 
(….) 1.3 กลุ่มสิทธ์ิผู้บันทึกข้อมูล/ผู้รับเรื่อง 
(….) 1.4 กลุ่มบันทึกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค 
(….) 1.5 กลุ่มสิทธ์ิบันทึกข้อมลูอาหาร (ทดแทน E-logistic) 
 

2) ระบบสารสนเทศด้านยา  
(….) 2.1 กลุ่มสิทธิบันทึกข้อมลูสถานท่ีด้านยา 
(….) 2.2 กลุ่มสิทธิพิจารณาค าขอสถานท่ีด้านยา 
(….) 2.3 กลุ่มสิทธิบันทึกอนุมตัิและยกเลิกค าขอสถานท่ีด้านยา 
(….) 2.4 กลุ่มบันทึกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค 
(….) 2.5 กลุ่มสิทธิบันทึกข้อมลูโฆษณายา 
(….) 2.6 กลุ่มสิทธิพิจารณาค าขอโฆษณายา  
(….) 2.7 กลุ่มสิทธิบันทึกอนุมตัิและยกเลิกค าขอโฆษณายา 
(….) 2.8 กลุ่มสิทธ์ิพนักงานเจา้หนา้ที่.ค้นหาสถานท่ี (ระบบค้นหา
สถานท่ีและทะเบียนยา) 
(….) 2.9 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ีทั่วไป.ค้นหาทะเบียน (ระบบค้นหา
สถานท่ีและทะเบียนยา) 
(….) 2.10 กลุ่มสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ี สสจ. FDA Reporter 
 

3) ระบบสารสนเทศด้านวัตถุเสพติด  
(….) 3.1 กลุ่มสิทธ์ิหัวหน้างาน Pre-marketing วัตถุเสพติด  
(….) 3.2 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี Pre-marketing วัตถุเสพติด 
(….) 3.3 กลุ่มบันทึกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค 
 

4) ระบบสารสนเทศด้านเคร่ืองส าอาง  
(….) 4.1 กลุ่มสิทธ์ิผู้พิจารณา/นักวิชาการ/ผูต้รวจสอบ 
(….) 4.2 กลุ่มบันทึกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค 
(….) 4.3 ระบบออกใบสั่งช าระเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
(กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง) (สสจ) 
(….) 4.4 กลุ่มสิทธ์ิออกหนังสือรับรองสถานท่ี 
 

 5) ระบบสารสนเทศด้านวัตถุอันตราย  
(….) 5.1 กลุ่มสิทธ์ินักวิชาการสสจ. 
(….) 5.2 กลุ่มสิทธ์ิธรุการสสจ. 
(….) 5.3 กลุ่มบันทึกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค 
 

6) ระบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(….) 6.1 กลุ่มสิทธิบันทึกข้อมลูสถานท่ีด้านผลิตภณัฑส์มุนไพร 
(….) 6.2 กลุ่มสิทธิพิจารณาค าขอสถานท่ีด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(….) 6.3 กลุ่มสิทธิบันทึกอนุมตัิและยกเลิกค าขอสถานท่ี 
ด้านผลิตภณัฑส์มุนไพร 

(….) 6.4 กลุ่มบันทึกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค 
(….) 6.5 กลุ่มสิทธ์ิพนักงานเจา้หนา้ที่.ค้นหาสถานท่ี (ระบบค้นหา
สถานท่ีและทะเบียนผลติภณัฑ์สมนุไพร) 
(….) 6.6 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ีทั่วไป.ค้นหาทะเบียน (ระบบค้นหา
สถานท่ีและทะเบียนผลติภณัฑ์สมนุไพร) 
 

7) ระบบการตรวจสอบการขออนุญาตโฆษณา  
(….) 7.1 กลุ่มสิทธ์ิสืบค้นข้อมลู 
 

8) ระบบงานสารสนเทศ คบส. (KB Information System: 
KBIS) 
(....) 8.1 กลุ่มสิทธ์ิมอบหมายงาน   
(....) 8.2 กลุ่มสิทธ์ิปฏิบัติงาน 
 

9) ระบบบริหารข้อมูลประวัติพนักงานเจ้าหน้าที่ (Officer 
Profile Management: OPM) 
(....) 9.1 กลุ่มสิทธ์ิขอมีบัตร  
(....) 9.2 กลุ่มสิทธ์ิรวบรวมค าขอมบีัตรฯ   
(....) 9.3 กลุ่มสิทธ์ิรวบรวมเสนออนุมัติบัตร 
 

10) ระบบจ่ายเงินพิเศษ ม.44 (สสจ) 
(....) 10.1 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ี(ระบบจ่ายเงินพิเศษ ม.44)(สสจ) 
 

11) ระบบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการ (Premises 
Surveillance Application: PreSurv) 
(....) 11.1 กลุ่มสิทธิ์ก าหนดแผน (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองฯ/QSM) 
(....) 11.2 กลุ่มสิทธ์ิก าหนดการตรวจ (หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน/
Lead Inspector) 
(....) 11.3 กลุ่มสิทธ์ิผู้ตรวจประเมนิ (Inspector) 
 

12) ระบบก ากับตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (KPI Monitoring Application: PerforMA) 
(....) 12.1 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ีรายงานข้อมูล 
(....) 12.2 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ีดูข้อมูล 
 

13) ระบบบริหารจัดการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค 
(Consumer Complaint Application) 
(....) 13.1 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องเบื้องต้น 
(....) 13.2 กลุ่มสิทธ์ินักวิชาการ/พนักงานเจ้าหน้าที ่
(....) 13.3 กลุ่มสิทธ์ิผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครองฯ 
(....) 13.4 กลุ่มสิทธ์ิบันทึกผลด าเนินการ 
 

14) ระบบรายงานผลิตภัณฑ์ 
(....) 14.1 กลุ่มสิทธ์ิเจ้าหน้าท่ีดูข้อมูล 
 

 


