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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
นักวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการวิจัยท่ีจะขอรับรองจาก CREC ได้ท่ี 

https://crecthailand.org/Guide.php 
2. การเตรียมเอกสารโครงการวิจัย 

a. ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัยและคำอธิบายในการเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการขอรับรองจาก CREC ได้ตามแบบฟอร์ม AO 01-S04 หรือ AO 02-
S04 (เฉพาะโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรองจาก IHRP) 

b. รายการเอกสารท่ี Submit เป็นไปตามแบบฟอร์ม AO 01-S04  
c. สำหรับโครงการวิจัยประเภท clinical trial phase I / II ต้องมีการเตรียม

แบบฟอร์ม  AP02-S04 for PI เพิ่มเติม 
3. การกำหนดวันที่ submit เอกสาร 

a. เนื่องจาก CREC มีคณะกรรมการฯ 5 ชุด (panel) พิจารณาโครงการท่ีมีความ
เช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการฯ ในแต่ละ panel ได้กำหนดวัน
ประชุมท่ีแน่นอนไว้ในแต่ละเดือนแล้ว การ submit เอกสารโครงการต้อง 
submit เอกสารที่ครบถ้วนให้เจ้าหนา้ที่อย่างนอ้ย 20 วันก่อนกำหนดการ
ประชุม โดยตรวจสอบวันประชุมและกำหนดวันส่งเอกสารเพื่อเข้ารอบประชุมท่ี
ต้องการ ได้ท่ี  https://crecthailand.org/schudule.php 

4. วิธีการ submit เอกสารโครงการ 
a. การ submit ผ่านระบบ CREC Submission online: 

https://crec.submission-online.com/ 
b. การ submit เอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง  

5. การเตรียมเอกสาร hard copy 

1.AO 01-S04 
2.AO 02-S04 
3.AP 04-S04  
4.AP 05-S04 
5.AP 06-S04 
6.AP 01-S07 
7.AP02-S04 for PI 

https://crecthailand.org/schudule.php
https://crec.submission-online.com/
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a. เจ้าหน้าท่ีอาจขอรับเอกสารท่ีเป็น hard copy ในบางกรณี โดยจำนวน hard 
copy ท่ีขอรับเพิ่มเติมเป็นไปตาม requirement ของ Reviewer 

b. เอกสาร hard copy 1 ชุด ประกอบด้วย แฟ้มเอกสารโครงการ และ CD ท่ีมี
ข้อมูลโครงการ จำนวน 1 แผ่น และ ขอให้จัดเอกสารใส่แฟ้มใหเ้รียบร้อย การส่ง
เอกสารมาท่ีสำนักงานฯ โดยท่ีไม่ได้จัดใส่แฟ้ม เจ้าหน้าท่ีต้องนำเอกสารมาจัดใส่
แฟ้มตามจำนวนท่ี require ซึ่งเป็นผลให้การดำเนินการให้ข้ันตอนต่อไปล่าช้า 

c. ในกรณีท่ี Local EC มี require ให้จัดเตรียม hard copy สำหรับการประเมิน 
Local Issue ทาง CREC จะดำเนินการจัดเตรียมหนังสือนำและแบบประเมิน 
Local Issue โดยจะส่งให้ Local EC ทุกท่ีโดยทาง E-mail ซึ่งจะ CC ให้ผู้วิจัย/ผู้
ประสานงาน ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานนำหนังสือนำและแบบประเมิน Local Issue ท่ี
ได้รับแนบไปพร้อมกับ package hard copy  

6. ค่าธรรมเนียม  
a. ต้องแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับเอกสารโครงการ ไม่เช่นนั้นจะ

ถือว่าเอกสารโครงการไม่ครบถ้วน ศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ท่ี  
https://crecthailand.org/fee.php 

b. อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามแหล่งทุนวิจัย (รัฐบาล/เอกชน) และประเภทการ 
submission (Initial Submission / Amendment / การต่ออายุโครงการวิจัย) 

สำนักงาน CREC 1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารโครงการ หากเอกสารไม่ครบถ้วน แจ้งไปยังนักวิจัย/ผู้
ประสานงานวิจัยเพื่อขอให้แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม  

2. หากครบถ้วน เสนอโครงการแก่ทีมเลขาฯ เพื่อพิจารณา  
a. panel ท่ีรับผิดชอบโครงการ  

ดำเนินการภายใน 2 วัน
ทำการ (ไม่นับรวมวันที่ 
submit เอกสาร) 

https://crecthailand.org/fee.php


การ Submit เอกสารโครงการสำหรับ Initial Protocol 
 

Version 19 May 2022_หน้า 3 จาก 4 

 

 

แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
1. AO 01-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
2. AO 02-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย กรณีโอนมาจาก IHRP 
3. AP 04-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์  

b. ประเภทการพิจารณา (Full Board Review / Expedited Review / 
Exemption Review) และ  

c. คณะกรรมการผู้พิจารณาทบทวนโครงการ (Reviewer) 
3. เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้ทราบผลการพิจารณาจากทีมเลขาฯ และประธานฯ รับรองผลการ

พิจารณาแล้ว ดำเนินการ ดังนี้ 
a. ออกรหัสโครงการและแจ้งนักวิจัย  
b. ส่งเอกสารไปยัง Local EC เพื่อขอรับการประเมิน Local Issue 
c. ประสานงาน  Reviewer และส่งเอกสารเพื่อพิจารณา 

นักวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย 1. ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารโครงการ รหัสโครงการ panel ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ และประเภทการพิจารณา (Full Board Review / Expedited Review / 
Exemption Review) 

2. นำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารและรหัสโครงการ ประสานกับ Local EC ท่ีขอ
รับรองจาก CREC เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือดำเนินการตามขั้นตอนท่ีแต่ละสถาบัน
กำหนด 

3. กรณีท่ีโครงการมีประเภทการพิจารณาเป็น Full Board Review สามารถตรวจสอบรอบ
ประชุมท่ีพิจารณาโครงการได้ท่ี  https://crecthailand.org/schudule.php  

 

https://crecthailand.org/schudule.php%20โดย
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4. AP 05-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ 
5. AP 06-S04 แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
6. AP 01-S07 Investigator’s Brochure for Medical Device Study 
7. AP02-S04 for PI เอกสารประเมินความพร้อมของสถาบัน (local issues) จากสถาบันที่ดำเนินการวิจัย clinical trial phase I, II สำหรับหัวหน้า

โครงการวิจัยของแต่ละสถาบัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. CREC 04 / v.4.0 การบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก (Management of Protocol Submission) 
2. ประกาศคณะกรรมการกลางการวิจัยในคนในประเทศไทย เรื่อง “แนวปฏิบัติในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน” 
3. ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ท่ี มสจท 013/2564 เรื่อง การยื่นเอกสารขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับท่ี 2) 
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 Applied Document 
1 หนังสือ/บันทึกนำส่งโครงร่างวิจัย* 

คำอธิบาย:  
1) ในส่วนของบันทึกข้อความ สามารถจัดทำได้ตามรูปแบบของสถาบัน แต่ในส่วนของรายการเอกสารขอให้เรียงลำดับ

ตาม “เอกสารแนบท้าย (รายการเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณา)” หากจัดทำรายการเอกสารมาไม่เรียงลำดับตาม
เอกสารแนบท้าย จนท จะส่งกลับเพื่อขอให้จัดทำรายการเอกสารตามเอกสารแนบท้าย  

2) ในระบบ CREC submission online ระบุรายการนี้ “require” ดังนั้น หากไม่มีเอกสาร upload ในระบบใน
รายการนี้ ทาง สนง.จะไม่สามารถดำเนินการออกรหัสโครงการได้ 

3) หากไม่มีเอกสารฉบับลงนาม จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และไม่อนุโลมสำหรับเอกสารรายการนี้ 
4) Upload เอกสารท้ัง version ไฟล์ word และ pdf 

2 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม สำหรับโครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ (AP 04-S04)* 
คำอธิบาย:  

1) ในส่วนของบันทึกข้อความ สามารถจัดทำได้ตามรูปแบบของสถาบัน แต่ขอให้มีเนื้อหาครบถ้วนตาม Template ท่ี
เป็นตัวอย่างใน website ของ CREC 

2) ในระบบ CREC submission online ระบุรายการนี้ “require” ดังนั้น หากไม่มีเอกสาร upload ในระบบใน
รายการนี้ ทาง สนง.จะไม่สามารถดำเนินการออกรหัสโครงการได้  

3) หากไม่มีเอกสารฉบับลงนาม จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และไม่อนุโลมสำหรับเอกสารรายการนี้ 
4) Upload เอกสารท้ัง version ไฟล์ word และ pdf 

3 หนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น* (แยกเอกสารตามสถาบัน) 
คำอธิบาย:  

1) ข้อมูลใน “ข้อมูลเพิ่มเติม (โปรดระบุเป็นภาษาไทย)” ขอให้ระบุให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ “รายช่ือนักวิจัยประจำสถาบัน
ท่ีเก็บข้อมูลท้ังหมดในประเทศไทย” ซึ่งต้องเป็นรายช่ือนักวิจัยทุกท่านในโครงการวิจัย รวมทั้งรายช่ือนักวิจัยใน
สถาบันที่ไม่ได้ยื่นผ่าน CREC ด้วย เพื่อให้ จนท สามารถรับทราบว่า มีนักวิจัยท่านใดในโครงการวิจัยบ้าง จะไม่ได้
ติดต่อเป็น reviewer พิจารณาโครงการ หากไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และไม่อนุโลมสำหรับ
เอกสารรายการนี้ 

2) ในระบบ CREC submission online ระบุรายการนี้ “require” ดังนั้น หากไม่มีเอกสาร upload ในระบบใน
รายการนี้ ทาง สนง.จะไม่สามารถดำเนินการออกรหัสโครงการได้ (หากไม่มี ขอให้ upload ไฟล์เปล่า) 

3) หากเอกสารไม่ครบถ้วนในขั้นตอน Initial Submission สามารถอนุโลมได้ แต่จะต้องจัดทำและส่งก่อนโครงการวิจัย
ได้รับการ “รับรอง” 

 Approval documents : Research protocol 
4 โครงร่างการวิจัย ฉบับสมบูรณ์* 

คำอธิบาย:  
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1) ในระบบ CREC submission online ระบุรายการนี้ “require” ดังนั้น หากไม่มีเอกสาร upload ในระบบใน
รายการนี้ ทาง สนง.จะไม่สามารถดำเนินการออกรหัสโครงการได้ 

5 โครงร่างการวิจัยฉบับย่อภาษาไทย 
คำอธิบาย:  

1) กรณีท่ีโครงการวิจัยมี โครงร่างการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำโครงร่างการวิจัยฉบับย่อ
ภาษาไทย ด้วย ท้ังนี้ สามารถนำ protocol submission form จาก EC ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งในโครงการวิจัย 
มาจัดทำและส่งให้ CREC พิจารณาได้ 

 Approval documents : Informed Consent Documents  
6 เอกสารช้ีแจงข้อมูลผู้ร่วมโครงการวิจัย / หนังสือแสดงเจตนายินยอม (กรณี Master ภาษาอังกฤษ) 

คำอธิบาย:  
1) กรณีท่ีโครงการวิจัยมี เอกสารช้ีแจงฯ / หนังสือแสดงเจตนายินยอม ฉบับ master ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีไม่ได้แยก

ตามของแต่ละสถาบัน 
7 เอกสารช้ีแจงข้อมูลผู้ร่วมโครงการวิจัย / หนังสือแสดงเจตนายินยอม (แยกเอกสารตามสถาบัน) 

คำอธิบาย:  
1) CREC ไม่มีแบบฟอร์มสำหรับ เอกสารช้ีแจงฯ / หนังสือแสดงเจตนายินยอม ขอเสนอให้จัดทำตามแบบฟอร์ม 

Template ของ FERCIT: http://www.fercit.org/template.htm 
2) เอกสารช้ีแจงฯ / หนังสือแสดงเจตนายินยอม ขอให้จัดทำให้มีการเรียงลำดับและรายละเอียดเหมือนกันในทุกสถาบัน 

โดยปรับข้อมูลท่ีจำเพาะของแต่ละสถาบัน เช่น ช่ือผู้วิจัย สถานท่ีวิจัย คณะกรรมการฯ ประจำสถาบัน หรืออื่นๆ เช่น 
ค่าเดินทาง 

 Approval documents : Case Record Form 
8 แบบบันทึกข้อมูล 
 Approval documents : Investigator’s Brochure 
9 Investigational Drug: คู่มือผู้วิจัย 
10 Investigational Drug: หนังสือรับรองว่ายาได้ผ่าน อย. 
11 Investigational Drug: ใบกำกับยา กรณีเป็นยาท่ีได้รับทะเบียน อย. แล้ว 

คำอธิบาย:  
1) กรณีท่ียาวิจัยเป็นยาท่ีได้รับทะเบียน อย. แล้ว จะต้องแนบ ใบกำกับยา ด้วย 

12 Medical Device: Technical file สำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ (AP 01-S07) 
13 Medical Device: รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องมือแพทย์ตามท่ีผู้ผลิตระบุ ผลการทดสอบการใช้งาน การทดสอบความ

ปลอดภัย ในคนและสัตว์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
14 Medical Device: คู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์  

http://www.fercit.org/template.htm
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15 เอกสารสรุปรายละเอียดและคุณลักษณะของพืชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร ข้อมูลการทดสอบฤทธิ์นอกกาย (in 
vitro), ข้อมูลความเป็นพิษ (ถ้าเกี่ยวข้อง) 

 Approval documents : Others Document 
16 แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ 
17 สมุดบันทึก 
18 เอกสารสำหรับการเชิญชวนเข้าร่วมการวิจัย เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ สคริปต์ประชาสัมพันธ์ 
19 เอกสารอื่นๆ ท่ีใช้กับอาสาสมัคร / ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
20 เอกสารอื่นๆ ท่ีต้องออกหนังสือรับรอง 
 Approval documents : Acknowledge Document 

21 เอกสารประกันชดเชยการบาดเจ็บจากการวิจัย  
22 เอกสารอื่น ๆ 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

23 (ร่าง) Material transfer agreement (MTA) 
คำอธิบาย:  

1) กรณีท่ีมีการส่งส่ิงส่งตรวจออกนอกสถาบันวิจัย ขอให้ upload (ร่าง) Material transfer agreement (MTA) ตาม
แบบฟอร์มของแต่ละสถาบัน  

2) คณะกรรมการ CREC จะใช้เอกสารนี้ประกอบการพิจารณา แต่ไม่ได้รับรองเอกสารนี้ 
24 (ร่าง) งบประมาณโครงการวิจัย 

คำอธิบาย:  
1) คณะกรรมการ CREC จะใช้เอกสารนี้ประกอบการพิจารณา แต่ไม่ได้รับรองเอกสารนี้ จึงขอให้ส่งเอกสารนี้ด้วย 

 Approval documents : Investigators 
25 CV & หลักฐานการอบรมจริยธรรม / GCP (กรณีไม่มีนักวิจัยในระบบ) 

คำอธิบาย:  
1) สำหรับการ upload เอกสารในระบบ CREC submission online จนท.จะพิจารณาเอกสารจากในส่วนของ 

เป็นหลัก หากมีรายช่ือนักวิจัยใน ไม่ต้องเพิ่มเติมในส่วนนี้อีก 
2) โครงการท่ีเป็น clinical trial และ/หรือ มี Intervention จะต้องใช้การอบรมหลักสูตร Good Clinical Practice 

(GCP) เท่านั้น 
3) หลักฐานการอบรมจริยธรรม / GCP หากมีการระบุวันหมดอายุ จะยึดตามวันท่ีระบุ หากไม่มีการระบุวันหมดอายุ จะ

นับระเวลา 3 ปีหลังจากวันท่ี Certified 
4) หลักฐานการอบรมจริยธรรม / GCP จะต้องส่งก่อนหมดอายุ 6 เดือน หากน้อยกว่านั้น ทาง สนง จะขอให้ส่งฉบับ 

update 
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26 แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (AP 06-S04)* (แยกเอกสารตามสถาบัน) 
คำอธิบาย:  

1) ในระบบ CREC submission online ระบุรายการนี้ “require” ดังนั้น หากไม่มีเอกสาร upload ในระบบใน
รายการนี้ ทาง สนง.จะไม่สามารถดำเนินการออกรหัสโครงการได้ (หากไม่มี ขอให้ upload ไฟล์เปล่า 

2) หากเอกสารไม่ครบถ้วนในขั้นตอน Initial Submission สามารถอนุโลมได้ แต่ทาง CREC จะไม่รับรองนักวิจัยท่านนั้น
จนกว่าเอกสารจะครบถ้วน 

27 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม* 
 คำอธิบาย:  

1) ในระบบ CREC submission online ระบุรายการนี้ “require” ดังนั้น หากไม่มีเอกสาร upload ในระบบใน
รายการนี้ ทาง สนง.จะไม่สามารถดำเนินการออกรหัสโครงการได้ 

2) ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดการออกใบเสร็จและท่ีอยู่จัดส่งให้ครบถ้วน 
3) หากไม่มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขอให้ทำหนังสือช้ีแจงและ upload มา 

28. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย AO 01-S04 
29. AP02-S04 for PI สำหรับโครงการวิจัยประเภท clinical trial phase I / II  

คำอธิบาย:  
1) เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของ PI's experience in clinical trial และ Study site personnel มีการอบรม protocol 

training 

 
2) Study site personnel มีการอบรม protocol training – ในโครงการวิจัยมีการอบรม protocol ให้แก่นักวิจัยใน

สถาบันหรือไม่ เมื่อใด เพื่อให้นักวิจัยทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัย เและดำเนินการโครงการวิจัยไป
แนวทางเดียวกัน 

3) ไม่ต้องการการลงนามจากหัวหน้าโครงการ ทาง สนง จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้ส่งไปให้ Local EC เพื่อประเมิน Local 
Issue 

*เอกสารท่ีต้องมี (Require) 
***การ upload เอกสารโครงการวิจัย  

1) ขอให้ดำเนินการตาม Instruction สำหรับการยื่นเอกสารโครงการใหม่ผ่านระบบ submission online ต้ังแต่
หน้า 10 – 18 หาก จนท ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตาม Instruction จะส่งกลับเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
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(https://crecthailand.org/download/(Draft)Handout%20Submission%20online-Rerearcher_V.1-
01122021.pdf) 

2) กรณีท่ีผู้ประสานงานโครงการวิจัยเป็นผู้ submit เอกสารเข้าระบบ CREC submission online ทุกครั้งท่ีจะส่ง
เอกสาร หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องกดยืนยันการส่งเอกสารโครงการในระบบทุกครั้ง หากในระบบ 
โครงการวิจัยข้ึนสถานะ “รอการยืนยนัจากหัวหน้าโครงการวิจัย” แสดงว่า การ submit นั้นยังไม่สมบูรณ์ จนท 
CREC ยังไมพ่บการ submit โครงการนั้น  

 
การ upload เอกสารโครงการวิจัยในระบบ CREC Submission online 

(1) Page “เอกสารงานวิจัย” เป็นหน้าสำหรับ Upload เอกสารท่ีต้องการ Submit ผ่านระบบ 

 
 

1. Require หมายถึง เอกสารท่ีต้องมีการ upload ในหัวข้อนั้นๆ หากไม่มีระบบจะถือว่าเอกสาร
ไม่ครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะมีการกดส่งเอกสารได้ แต่เจ้าหน้าท่ี CREC จะไม่สามารถกดผ่านเพื่อออกรหัสโครงการ ซึ่งถือว่า
เอกสารครบถ้วนได้ 

 

https://crecthailand.org/download/(Draft)Handout%20Submission%20online-Rerearcher_V.1-01122021.pdf
https://crecthailand.org/download/(Draft)Handout%20Submission%20online-Rerearcher_V.1-01122021.pdf
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2. เอกสารในบางหัวข้อ เช่น หนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เอกสารช้ีแจงข้อมูล 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย หนังสือแสดงเจตนายินยอม จะขึ้น default แยกแต่ละ site โดยอัตโนมัติ ขอให้ upload เอกสารให้
ตรงกับ site ท่ีระบุในระบบ 

 
 

3. รายการท่ี 1 “หนังสือ/บันทึกนำส่งโครงการวิจัย” ขอให้จัดทำรายการเอกสารตาม Template 
ท้ังรูปแบบ file word และ PDF  
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4. รายการท่ี 2 “แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม สำหรับโครงการวิจัยทางชีว
การแพทย์ (AP 04-S04)” ขอให้ upload เอกสารท้ังรูปแบบ file word และ PDF  

 
 

5. กรณีท่ีเอกสารช้ีแจงข้อมูลผู้ร่วมโครงการวิจัย/หนงัสือแสดงเจตนายินยอมมี version ท่ีเป็น 
master ภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้แบ่งเป็นของแต่ละ site ขอให้เพิ่มเอกสารท่ีรายการ “เอกสารอื่นๆ ท่ีต้องรับรอง”   
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6. การเพิ่มเอกสารในแต่ละรายการ  

1) Click   เมื่อ upload เอกสารแล้ว เอกสารจะปรากฏในแถวเดียวกับรายการ
เอกสารนั้น โดยช่ือเอกสารจะเป็นไปตามท่ีระบุตาม default  

 
 

2) Click  เมื่อ upload เอกสารแล้ว จะปรากฏเป็น subset ของเอกสารรายการนั้น ๆ      
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ตัวอย่างรายการเอกสารที่แนบผ่านระบบ 
 

1. เมื่อ click   ในรายการท่ี 6.1 เอกสารจะปรากฏในแถบรายการท่ี 6.1   

 
 
 

2. เมื่อ Click   ในรายการท่ี 6.1 เอกสารจะปรากฏในแถบรายการท่ี 6.1.1 และ 6.1.2   

 
 
 

3. เมื่อ Click   ในรายการท่ี 6.1.2 เอกสารจะปรากฏในแถบรายการท่ี 6.1.2.1 
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7. การแนบไฟล์เอกสาร สำหรับ  ขอให้เปล่ียนช่ือในกล่อง “ช่ือ/เวอร์ช่ัน/วนัท่ี/อื่น ๆ” 
เพื่อให้ปรากฏในระบบ เพื่อให้ทราบว่าเอกสารรายการนั้น ๆ คือเอกสารใด เนื่องจากข้อมูล 
การ Submit จะถูกส่งต่อไปยัง Local EC และคณะกรรมการผู้พิจารณาทบทวน 
 

 
 

 ทำการ upload เอกสาร ในช่อง “Drag & Drop ไฟล์ตรงนี้” เมื่อ upload เอกสารแล้ว Click 
“บันทึก” 
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ระบบขึ้นหน้าต่าง “แนบไฟล์เอกสาร” click “ปิด”  

 
 
 
ตัวอย่างรายการเอกสารที่ upload ผ่านระบบ 

1. ตัวอย่างการเปล่ียนช่ือเอกสารในกล่อง “ช่ือ/เวอร์ช่ัน/วันท่ี/อื่น ๆ” 
 

 
 

2. ตัวอย่างการไม่เปล่ียนช่ือเอกสารในกล่อง “ช่ือ/เวอร์ช่ัน/วันท่ี/อืน่ ๆ” 
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