
ระบบ  SKYNET Smart Drop Box คืออะไร ? 

 ระบบ SKYNET Smart Drop Box เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพัฒนาขึ้น

เพื่อรองรับการยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษที่ยังไม่ได้เปิดบริการยื่นคำขอ ผ่าน  e- Submission เป็น

ระบบการฝากเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำขอในรูปแบบ online ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยมี

วัตถุประสงค์เพื ่อ ลดความถี่ในการเดินทางเข้ามายื่นเอกสารของผู้ประกอบการ ณ สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งลดการพบปะระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ 

1.) เงื่อนไข และข้อกำหนดในการใช้งานระบบ SKYNET Smart Drop Box 

  ก่อนใช้งานระบบดังกล่าวผู้ใช้งานระบบ หรือผู้ยื่นคำขอต้องมขี้อกำหนดดังนี้ 

1.1) Open ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  
     กรณีผู้ใชง้านยังไม่มี open ID สามารถสมัครได้ที่ www.egov.go.th  
(หากมีปัญหาในการสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ  อีเมล : contact@ega.or.th  
หรือ โทร. 0 2612 6060)   

1.2)  ไฟล์เอกสารประกอบการยื่นในรูปแบบ PDF จำนวน 1 File ต่อ 1 รายการเอการ

(checklist) ซึ่งแต่ละไฟล์รวมกันทั้งหมดที่ยื่นต่อ 1 กระบวนงานต้องไม่เกิน 100 MB สำหรับ

ขั้นตอนในการใช้งานจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ ที่ 2 

2.)  ขั้นตอนการใช้งานระบบ SKYNET Smart Drop Box 

เลือกหน่วยงาน เพื่อที่จะยื่นเอกสาร ผ่าน SKYNET Smart Drop Box ต้อง login ด้วย Open 

ID ผ่าน privus.fda.moph.go.th ให้ดำเนินการขึ้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1) หลังจากกดเข้ามาแล้วการแสดงรูปแบบของหน้าจอจะปรากฏ ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างภาพหน้าจอแสดงการยื่นเอกสารของ SKYNET Smart Drop box ผ่านกอง ควบคุมเครื่องมือแพทย์ 



2.2) สร้างกล่องเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำขอโดยการคลิกที่ข้อความ “กดสร้างกล่อง” 

ซึ่งเมื่อคลิกที่ปุ่มดังกล่าวแล้วจะเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกข้อมูลเอกสาร ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 แสดงภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลเอกสาร 

 

2.3) กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถว้นโดยระบ ุ

- เลขผู้รับอนุญาต เช่น นิติบุคคล 13 หลัก  หรือ 13 หลัก บุคคลธรรมดา หรือ   

เลขผู้เสียภาษี 

- ชื่อผู้รับอนุญาต เช่น ชื่อบริษัท ชื่อห้างหุ้นส่วน ชื่อกองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ เป็น

ต้น กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตามเลขบัตรประชาชน 

- ชื่อผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 

- รายละเอียดการยื่นเอกสาร : เป็นการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในการยื่นเอกสาร

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพิ่มเติม หากไม่มี ไม่ต้องกรอก 

 

2.4) หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จตามข้อ 2.3 แล้ว ให้เลือกกระบวนงานที่ต้องการยื่นเอกสาร

ดังรูปที่ 3 



 
รูปที่ 3 แสดงภาพหน้าจอการเลือกกระบวนงาน 

2.5) เมื่อเลือกกระบวนงาน การแสดงข้อมูล 
(1) บางผลิตภัณฑ์ เลือกกระบวนงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ยื่น“เพิ่มหัวข้อ”  

หรือ  “+ ” จากนั้นกรอกชื่อหัวข้อเอกสารที่ต้องการ Upload  
(2) บางผลิตภัณฑ์ ระบบจะแสดงรายการเอกสาร (checklist) ที่ผู้ยื่นคำขอ ต้อง 

Upload  ซึ่งให้ยื่นคำขอทำการกด “Choose File” และเลือกไฟล์เอกสารตามที่จัดเตรียม
มาให้ตรงกับ Checklist  ที่มีให้ ดังรูปที่ 4  
 

 
รูปที่ 4 แสดงรายการเอกสารที่ต้องยื่นในแต่ละกระบวนงาน 



หลักการสำคัญในการแนบเอกสารมีดังนี้ 

- ผู้ยื่นคำขอต้องแนบเอกสาร 1 File (ในรูปแบบ PDF) ต่อ 1 หัวข้อเอกสาร (checklist) 

โดยผู้ยื ่นคำขอต้องยื ่นเอกสารทุกหัวข้อตามที่ระบบแสดงให้ (ยกเว้นบางรายการเอกสารที ่ไม่

จำเป็นต้องแนบซึ่งสามารถกดลบได้ เช่น หัวข้อเอกสารที่มีข้อความแนบท้ายว่า “ถ้าม”ี) 

-หากผู้ยื่นคำขอต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ใน Checklist ให้กดข้อความ “เพิ่ม

หัวข้อ”  หรือ  “+ ” จากนั้นกรอกชื่อหัวข้อเอกสารที่ต้องการ Upload  

- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ upload อีกครั้ง 

- เมื ่อแนบไฟล์ครบถ้วน และตรวจสอบการ upload เรียบร้อยแล้ว ให้กดข้อความ 

“บันทึก” รอจนกว่าจะได้รหัสกล่องแอกสาร หลังจากที่กดบันทึกเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะ

กลับมาแสดงหน้ารวมการยื ่นเอกสารอีกครั ้ง พร้อมทั ้งแสดงรหัสของกล่องเอกสาร และ

รายละเอียดต่าง ๆ เบื้องต้นดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 หน้าจอแสดงรายการกล่องเอกสารที่ได้ยื่นไว้ 

*หมายเหตุ*  ในกรณีที่แนบเอกสารทั้งหมด และหลังจากกดบันทึกแล้วหากระบบแจ้งว่าเกิด

ข้อผิดพลาด เนื่องจาก  file ที่ใช้ในการ  Upload มีขนาดใหญ่ และมีจำนวน File มาก ทำให้

ต้องใช้เวลาในการบันทึกเข้าระบบนานและอาจเกิดปัญหาได้ ดังนั้น ให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขปฏิบัติ

ดังนี้  

1. ยื่นคำขอโดยการแนบไฟล์ไปก่อน 1 File และ กด “บันทึก” เพื่อให้ระบบสร้างรหัสกล่อง

เอกสารก่อน  

2. หลังจากที่ระบบสร้างกล่องเอกสารแล้ว ให้คลิกข้อความว่า “ปรับปรุงข้อมูล” ณ ด้านขวา

ของกล่อง ให้แบ่งการทำแนบไฟล์ที ่เหลือ โดยอาจแบ่งเป็นครั ้งละ 4-5 ไฟล์ แล้ว กด 

“แก้ไข”  ให้ดำเนินการจนครบทั้งหมดตาม checklist หรือตามเอกสารที่ต้องแนบ 



 

 
รูปที่ 5-1 หน้าจอแสดงรายการการเข้าไปตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลและการแก้ไข 

2.6) เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว กล่องเอกสารจะปรากฏเป็น สถานะ “รอยืนยัน” 

- กรณีที่ต้องการแก้ไขการแนบเอกสารให้คลิกที่ข้อความ “ปรับปรังข้อมูล”  

- กรณีที ่ไม่มีแก้ไขเปลี ่ยนแปลงใด ๆ ผู ้ย ื ่นคำขอต้องกดข้อความ “ดูรายละเอียด”  

ณ ด้านขวาของกล่อง และต้องยืนยันการยื ่นคำขออีกครั ้งโดยการกด “ส่งเอกสารให้

เจ้าหน้าที”่ ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงรายการการยื่นเอกสาร 

2.7) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร  ซึ่งผู้ยื่นคำขอสามารถ

ติดตามสถานะ การดำเนินการของ อย. ได้ โดยการคลิกที่ข้อความ “ติดตามสถานะ” ของแต่ละ

กล่องเอกสาร ดังรูปที่ 7 ซึ่งในทุก ๆ ครั้งที่สถานะมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการส่ง ผ่าน SMS และ e-Mail  



 
รูปที่ 7 แสดงภาพหน้าจอการนัดหมาย และประวัติการขอนักหมาย 

 2.8) เมื่อคำขอได้รับการตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการส่งใบสั่งชำระผ่านทาง e-Mail 

หรือ SMS และจะมีเอกสารแสดงวันนัดผ่าน ระบบ e-Tracking 

         2.9) ผู้ยื่นคำขอสามารถติดตามสถานะคำขอได้จนถึง “รับคำขอ” 

 

หมายเหตุ การยื่นเอกสารผ่าน SKYNET Smart Drop Box เป็นการฝากเอกสาร

ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำเอกสารไปตรวจได้เท่านั้น ซึ่ง

เอกสารเหล่านั้นต้องผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง ซึ่งไม่ได้

หมายความว่าการยื่นเอกสารดังกล่าวเป็นการรับคำขอ การที่ผู้ยื่นคำขอจะสามารถรู้ได้

ว่าเอกสารที่ตนยื่นนั้นได้รับเป็นคำขอแล้วหรือยังนั้น สามารถติดตามได้โดยการคลิกที่

ข้อความ “ติดตามสถานะ”  

 

 

 

 



หากมีปัญหาในการใช้งานในระบบ SKYNET Smart Drop Box  สามารถติดต่อกลับได้ที ่

การใช้งาน SKYNET Smart Drop Box ภาพรวม ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เบอร์โทร   

0-2590-7064  หรือ e-Mail: hellofda.@fda.moph.go.th 

เฉพาะ SKYNET Smart Drop Box ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานกำกับดูแล

ก่อนออกสู่ตลาด 1 เบอร์โทร 0-2590-7244 หรือ  e-Mail: fdath.md.pre1@gmail.com 

 

mailto:fdath.md.pre1@gmail.com

