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OpenID 
มล์ราชการ แ
ข้อผิดพลาดใ
รหมายเลข 0 

คํานําหน้า-ชื
ทะเบียนบ้าน 
มการปกครอง 

นังสือรับรองก
รับรองการรัก
ละบุคคลภายน
ว และได้แนบม
ทุกระบบงานข

ายละเอียดขอ
สารสนเทศ (ส
แจงตามระบบ
นเทศฯ ศึกษ
หรือสอบถาม
64 อีเมล์ fda

แจกแจงตามระบ
อาหารและยา ก

นูคําส่ังแจ
(ส่วนภูม

ธบิายเพิ่มเติ
รรมการอาห

ามม่ันคงปล
 นโยบายแล

ะกาศสํานักงา
ษาความลับท

ต้องใช้อีเมล์ร
บไซต์ศูนย์เท
ธ. หัวข้อสมัค

ของสํานักงา
และจะไม่เปิด
ในการขอ O
2612 6011-

ชื่อตัว-นามสก
ขอให้ติดต่อน
กระทรวงมห

การรักษาควา
ษาความลับฯ
นอก เช่น พนั
มาพร้อมแบบคํ
ของ อย.  

องระบบสารสน
ส่วนภูมิภาคแล
บงานและกลุ่

ษาเอกสารข้อ
ข้อมูลเพ่ิมเติม
local@fda.m

บบงานและกลุ่ม
ระทรวงสาธารณ

หน้า 1/12

กแจงตาม
มิภาคและ
ติม ประกอบ
หารและยา 

ลอดภัยด้าน
ะแนวปฏิบัติใ
นฯ ได้ท่ีเว็บไ
างการค้า และ

ราชการของห
ทคโนโลยีสาร
ร e-Mail ส่วน

านพัฒนารัฐ
ดเผยชื่อบัญชี
penID โปรด
12 

กุล และท่ีอยู่
นายทะเบียนท้
หาดไทย มาใช้ใ

ามลับระบบส
ฯ แบบฟอร์มสํ
นักงานกระทรว
คําขอสิทธ์ิฯ ทั้ง

นเทศ อย. ท่า
ละท้องถ่ิน) ข
มสิทธิ์ต่างๆ (
มูลปัจจุบันล่
ม ศูนย์ข้อมูล
moph.go.th

สิทธ์ิต่างๆ (ส่วน
ณสุข ถนนติวาน

2 

มระบบงาน
ะท้องถิ่น)
บแบบคําขอสิ
(ส่วนภมูิภา

สารสนเทศ
ในการรักษา
ไซต์ศูนย์ข้อมูล
ะกฎหมายที่เกี

หน่วยงานต้นส
รสนเทศและก
นภูมิภาค) 

บาลดิจิทัล (
ชีผู้ใช้ และรหั
ประสาน สพ

ตามทะเบียน
ท้องที่โดยตรงซึ
ในระบบสารเท

ารสนเทศ ผู้มี
สําหรับข้าราช
วงสาธารณสุข
งน้ี ลงนามเพียง

านสามารถศกึ
ของสํานักงาน
(ส่วนภูมิภาค
าสุดได้ท่ีเว็บไ
และสารสนเท

นภูมิภาคและท้อ
นนท์ อําเภอเมือ

นและกลุ่ม

สิทธิเ์ข้าใช้ง
คและทอ้งถิ่

ต้องปฏิบัติ
ความมั่นคงป
ลและสารสน
ก่ียวข้องอย่างเ

สังกัดเท่านั้น 
การสื่อสาร ส

(สพร.) ต้องส
หัสผ่านของท่
พร. โดยตรง 

นบ้าน กรณีต้อ
ซึ่งระบบสารส
ทศ อย. ให้เป็

มีสิทธิ์ขอใช้หรื
การและลูกจ้า
ข0พนักงานราช
งท่านละ 1 ฉบั

กษารายละเอีย
นคณะกรรมกา
และท้องถิ่น) 
ไซต์ ศูนย์ข้อ
ทศ กองยุทธศ

องถ่ิน) 
ง จังหวัดนนทบุ

มสิทธิ์ต่าง

งานระบบสา
น) โดยมีรา

ตามประกาศ
ปลอดภัยด้าน
เทศ กองยุทธ
เคร่งครัด 

(กรณีสังกัดก
สํานักงานปลั

สมัครเข้าใช้งา
ท่านให้บุคคล

ทางโทรศัพ

องการเปล่ียน
สนเทศ อย. จ
นปัจจุบันต่อไ

รือเข้าถึงสารส
างประจํา หรือ
ชการ ลูกจ้างเ

บับต่อปี ซึ่งหนัง

ยดต่างๆ ได้แก
ารอาหารและ
หนังสือรับรอ
มูลและสารส
ศาสตร์และแผ

บุรี 11000 

ๆ 

ารสนเทศ 
ยละเอียด

ศสํานักงาน
นสารสนเทศ 
ธศาสตร์และ

กรม สป.สธ. 
ลัดกระทรวง

าน OpenID 
อื่นใดทราบ
ท์หมายเลข

นแปลงข้อมูล
ะดําเนินการ
ไป 

สนเทศทุกคน
อแบบฟอร์ม
เหมา แล้วแต่
ังสือรับรองฯ 

ก่ แบบคําขอ
ะยา เอกสาร
องการรักษา
สนเทศ กอง
ผน โทรศัพท์

 

 



             
             

อย่างน้อย
ระบบไม่ไ
ในกรณีที
โดยนายแ
สารสนเท

ราชการแ
โดยด่วนที
ปฏิบัติดัง
ภายใน 1
เมื่อเปลีย่

แบบคําข
2 ตามแบ
แนบมาพ
ท่ีเลือกไว้

ผู้ขอใช้ เพื
โดยผู้เก่ีย
7230 ทั้ง
เอกสารป
นับตั้งแต่ว

หรือกรณี

จังหวัดหรื
สาธารณส

โปรดลงน
คําขอเปิด
ทางไปรษ
อําเภอเมื

     เอกสารแผ
     สํานักงานค

 
7. กา

ยปีละ 1 ครั้ง 
ได้ ทั้งนี้ ระ
ที่จังหวัดจัดท
แพทย์สาธารณ
ทศจะดําเนินก

8. 
แจ้งสํานักงาน
ที่สุด ได้แก่ ท
งนี้ (8.1) เมื่อถ
1 วัน (8.2) เม
ยนแปลงตําแห

9. ป
อสิทธ์ิเข้าใช้งา
บบคําขอสิทธ์ิเ
พร้อมหนังสือร
้ตามแบบคําข

10. 
พ่ือมิให้เกิดผล
ยวข้องแล้ว ส่
งนี้ หากสํานัก
ประกอบคําขอ
วันที่ทีไ่ด้รับแจ

11. 
ณผีู้ขอสิทธ์ิไม่ใช

12. 
รือ หัวหน้าฝ่า
สุข เมืองพัทย

13. น
นามในหนังสือ
ดสิทธิ์ท้ังหมด
ษณีย์มาที่ สําน
อง จังหวัดนน

ผนผังเมนูคําส่ังแ
คณะกรรมการอ

ารรักษาสถา
หากไม่ได้ยืน
ยะเวลาการเข
ทําหนังสือรา
ณสุขจังหวัดล
ารเปิดสิทธิ์เข้า

แจ้งเหตุเจ้า
นคณะกรรมก
างอีเมล์ fdal
ถูกออกจากร
มื่อเจ้าหน้าที่

หน่ง/โอนย้าย ต

รับปรุงแก้ไข
านระบบสารส
เข้าใช้งานระบ
ราชการ โดยเลื
ขอสิทธิ์ฯ ฉบับ

การแจ้งเปิด
ลกระทบต่องา
ส่งผ่านช่องทา
กงานคณะกรร
อเปิดสิทธ์ิทั้งห
จ้งผ่านช่องทา

ผู้ตรวจสอบ
ช่ข้าราชการต้อ

ผู้เห็นชอบกา
ายสิ่งแวดล้อม
า แล้วแต่กรณี

นายแพทย์สา
อราชการภาย
ดของเจ้าหน้าท
นักงานคณะก
นทบุรี 11000 

แจกแจงตามระบ
อาหารและยา ก

านภาพสิทธิ์เข
นยันสิทธ์ิภายใ
ข้าใช้งานระบ
าชการพร้อม
งนามระหว่าง
าใช้งานในปีงบ

าหน้าท่ีซึ่งไม่
ารอาหารและ
local@fda.m
าชการ/ไล่ออ
ีลาออก/หมด
ต้องดําเนินกา

ขข้อมูลผู้ใช้ง
สนเทศฯ หรือ
บบสารสนเทศ
ลือกให้ครบถ้ว
ลงวันที่ล่าสุด

ดสิทธิ์เร่งด่วน
นบริการผู้ประ
างด่วน ได้แก่ 
รมการอาหาร

หมด จะยกเลิก
างการแจ้งเปิด

บการย่ืนคําข
องมีข้าราชกา

ารย่ืนคําขอ ห
มและสุขาภิบา
ณ ี

าธารณสุขจังห
นอก เรียน เล
ที่ภายในขอบ
กรรมการอาห

บบงานและกลุ่ม
ระทรวงสาธารณ
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ข้าใช้งาน ต้อ
ในระยะเวลาที
บบจะสิ้นสุด 
มส่งแบบคําข
งวันที่ 1 สิง
บประมาณถัด

ควรมีสิทธิ์เข้
ะยาตามระเบี

moph.go.th แ
อก โดยมีมูลเห
ดสัญญาจ้าง 
ารแจ้ง อย. ภา

งานระบบ ก
แก้ไขรายละเอ

ศฯ จะต้องใช้แ
วนทุกกลุ่มสิท
เป็นสําคัญ 

 ต้องปรับปรุง
ะกอบการและ
อีเมล์ fdalo

รและยายังไม่
กสิทธิ์ของผู้ขอ
ดสิทธิ์เร่งด่วน

อ หมายถึง ผู้
รผู้คุมงานลงน

หมายถึง หัวหน
าล สํานักงานเ

หวัด ผู้อํานวย
ลขาธิการคณะ
บเขตพ้ืนที่รับผิ
ารและยา กร

สิทธ์ิต่างๆ (ส่วน
ณสุข ถนนติวาน

2 

องทบทวนสถ
ที่กําหนดจะถู
(หมดอายุ) ภ
ขอสิทธ์ิการใ
งหาคม – 30 
ไป ให้โดยอัตโ

ข้าถึงสารสนเ
บียบสารบรรณ
และโทรสารห
หตุหรืออาจก่อ
ต้องดําเนินก
ายใน 7 วัน 

กรณีเพ่ิมเติม/
อียดข้อมูลตํา
แบบคําขอสิทธิ
ธ์ิที่ต้องการจะ

งข้อมูลส่วนบุค
ะประชาชน อ

ocal@fda.mo
ม่ได้รับหนังสือ
อใช้ทุกระบบง

้บังคับบัญชาช
นามเพื่อเป็นผู้

น้ากลุ่มงานคุ้ม
เขตฯ กรุงเทพ

ยการเขต (กร
ะกรรมการอา
ผิดชอบตามก
ระทรวงสาธาร

นภูมิภาคและท้อ
นนท์ อําเภอเมือ

ถานะสิทธ์ิเข้า
กยกเลิกสิทธ์ิ

ภายใน วันที่ 
ช้งาน และห

กันยายน 
โนมัติ 

ทศ หน่วยงาน
ณ และประสา
มายเลข 0 25
อให้เกิดภัยต่อ
ารแจ้ง อย. ภ

/ยกเลิกกลุ่ม
แหน่ง สังกัดห
ธิ์เข้าใช้งานระ
ะเข้าใช้งานทั้ง

คคลหรือสิทธ์ิ
นุโลมให้ส่งแบ

oph.go.th โท
อราชการภาย
งานเพื่อความป

ชั้นต้นของผู้ข
้ตรวจสอบการ

มครองผู้บริโภ
พมหานคร หรื

รุงเทพมหานค
าหารและยา พ
ารปกครอง ส
รณสุข ถนนติ

องถ่ิน) 
ง จังหวัดนนทบุ

าใช้งานระบบ
เข้าระบบทําใ
30 กันยาย
หนังสือรักษา
ของทุกปี ศูน

นต้นสังกัดต้อ
านช่องทางอื่น
590 7230 โด
อราชการ ต้อ
ภายใน 3 วัน

สิทธิ์ใดในส่ว
หน่วยงานในส่
ะบบสารสนเท
งน้ี อย. จะยึด

์การเข้าถึงสาร
บบคําขอสิทธ์ิ 
ทรสารหมายเ
นอก (ต้นฉบั
ปลอดภัย ภาย

อสิทธิ์ใช้งานร
รย่ืนคําขอแล้ว

คฯ สํานักงาน
รือ ผู้อํานวยก

คร) และปลัด
พร้อมส่งเอกส
ส่งตามระเบีย
วานนท์ ตําบ

บุรี 11000 

บสารสนเทศ 
ให้เข้าใช้งาน
ยน ของทุกปี
าความลับฯ 
นย์ข้อมูลและ

องทําหนังสือ
นคู่ขนานกัน
ดยมีแนวทาง
งดําเนินการ

น และ (8.3) 

วนที่ 4 ตาม
ส่วนที่ 1 และ 
ทศฯ ดังกล่าว 
ดถือกลุ่มสิทธิ์

รสนเทศของ
ฯ ซึ่งลงนาม
ลข 0 2590
ับ) พร้อมส่ง
ยใน 30 วัน

ระบบ (ถ้ามี) 
วแต่กรณี 

นสาธารณสุข
ารสํานักการ

ดเมืองพัทยา 
สารประกอบ
บสารบรรณ
ลตลาดขวัญ 

 

 
 

 



             
             

1) ระบบ

 

เม

การใช้งานฟัง
มอบอํานาจให
รับเรื่องแทนผู้
ยกเลิกเลขสา
สบ.7/สบ.8 
อนุมตัิคําขอ 
คืนคําขอ 
เสนออนุมตัิคํ
เสนอคืนคําขอ
ขอคําชี้แจงผู้ป
ระบบนําเข้าข้
นําเข้าข้อมูลส
นําเข้าข้อมูลผ
หมายเหตุ: 
1) เมนูคําสั่งมี
2) ข้อมูลแผน

     เอกสารแผ
     สํานักงานค

 

บสารสนเทศ

มนูคําสั่ง 

งก์ชั่นพื้นฐาน 
หผู้้ประกอบก
ผูป้ระกอบการ
ารบบอาหาร (

ําขอ 
อ 
ประกอบการ 
ข้อมลูอาหาร (
สถานที่ 
ผลิตภัณฑ ์

มกีารเปิดใช้เพิ
นผังเมื่อวันที่ 2

ผนผังเมนูคําส่ังแ
คณะกรรมการอ

ศด้านอาหาร

 

1.1
หัว

งาน

าร 
ร 
สบ.7) 

(ทดแทนE-log

พิ่มเติมเป็นระย
27 พฤษภาคม

แจกแจงตามระบ
อาหารและยา ก

ร  

 

 กลุ่มสิทธิ์
วหน้ากลุ่ม
น/ผู้อนุญาต 

1
ผู

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
 
 
/ 

gistic) 
 
 

ยะโดยท่านจะ
ม 2562 

บบงานและกลุ่ม
ระทรวงสาธารณ

หน้า 3/12

1.2 กลุ่มสิทธ์ิ
ผู้พิจารณา/ผู้
ตรวจสอบ 

/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 

ะเห็นเมนูคําสัง่

สิทธ์ิต่างๆ (ส่วน
ณสุข ถนนติวาน

2 

1.3 กลุ่มสิทธิ์
บันทึกข้อมูล

ผู้รับเร่ือง

/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 

 
 

งภายใต้กลุม่สิ

นภูมิภาคและท้อ
นนท์ อําเภอเมือ

ธ์ิผู้
/

1.4 กลุ่มบ
การเข้าใช้
ผู้ประกอ

ภูมิ

ทธ์ิของท่านโด

องถ่ิน) 
ง จังหวัดนนทบุ

บันทึกสิทธิ์
ช้ระบบของ
อบการส่วน
มิภาค 

อ

/ 
/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ดยอตัโนมัต ิ

บุรี 11000 

1.5 กลุ่มสิทธิ์
บันทึกข้อมูล

อาหาร (ทดแทน
E-logistic) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ 
/ 

น 



             
             

2) ระบบ
เมนูคํ
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