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ขั้นตอนการใช้งานระบบ 
 

1. ส่วนบญัชีผูใ้ชง้าน และ การเขา้ใชง้านระบบ 

      ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบรับงานบริการได้ 2 ช่องทาง คือ 

1) เว็บไซต์ http://bdd.slri.or.th/bdd แสดงดังรูปที่ 1 (ก) 
2)  เว็บไซต์ https://www.slri.or.th/bdd/th/ คลิกเลือกเมนู “สมัครเข้าใช้บริการส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม”  แสดงดังรูปที่ 1 (ข) 

 

 

(ก) เว็บไซต์ของระบบรับงานบริการ 

 

(ข) เว็บไซต์ที่เข้าระบบรับงานบริการผ่านเว็บไซต์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

รูปที่ 1 เว็บไซต์เข้าสู่ระบบรับงานบริการ 

http://bdd.slri.or.th/bdd%20แสดงดังรูปที่%201
https://www.slri.or.th/bdd/th/
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1.1 หน้าหลักของระบบ  
 

 

รูปที่ 2 หน้าหลักของระบบ 

 

 จากรูปที่ 2 อธิบายได้ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือท าการเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูปที่ 3 
2) หากลืมรหัสผ่านคลิกท่ีเมนู “ลืมรหัสผ่าน” แสดงดังรูปที่ 4 
3) สามารถคลิกเลือกการแสดงผลได้สองภาษา คือ “ภาษาไทย” หรือ “ภาษาอังกฤษ” 
4) สามารถคลิกดูข้อมูลที่เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบ และ การให้บริการของสถาบันฯ เพ่ิมเติมได้ตาม

หัวข้อต่างๆ 
5) กรณียังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานคลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” แสดงดังรูปที่ 5 
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1.2 หน้า login เข้าระบบ 

 
 

รูปที่ 3 หน้า Login เข้าสู่ระบบ 

 จากรูปที่ 3 อธิบายได้ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
2) คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
3) หากลืมรหัสผ่านคลิกท่ีเมนู “ลืมรหัสผ่าน” แสดงดังรูปที่ 4 
4) กรณียังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานคลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” แสดงดังรูปที่ 5 

 
 

1.3 ลืมรหัสผ่าน 

 

(ก) หน้าลืมรหัสผ่าน 
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(ข) อีเมลลืมรหัสผ่าน 
 

 

(ค) หน้าตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 

รูปที ่4 ลืมรหัสผ่าน 

 

 จากรูปที่ 4 อธิบายได้ดังนี้ 
1) กรอกอีเมลที่ใช้สมัครใช้งานระบบ ดังรูปที่ 4 (ก) 
2) รับบส่งอีเมลเพ่ือท าการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ดังรูปที่ 4 (ข) 
3) ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ดังรูปที่ 4 (ค) และใช้รหัสยืนยันจากอีเมลดังรูปที่ 4 (ข) 

 



  

5 
 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)  

 

คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
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1.4 สมัครบัญชีการใช้งาน 

 

(ก) แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสมัครบัญชีการใช้งานระบบ 
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(ข) อีเมลยืนยันตัวตนส าหรับการสมัครสมาชิก 
 

 

(ค) หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน ในกรณีท่ีไม่ท าการกดคลิกลิงค์ 
เพ่ือท าการยืนยันบัญชีการใช้งานระบบ 

รูปที่ 5 หน้าสมัครสมาชิกบัญชีการใช้งานระบบ 

 

 จากรูปที่ 5 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครมาชิกตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังรูปที่ 5 (ก) 
2) จากรูปที่ 5 (ก) เมื่อกดปุ่มลงทะเบียน ระบบจะท าการส่งอีเมลอัตโนมัติ ให้ท าการกดคลิกท่ีลิงก์เพ่ือ

ท าการยืนยันบัญชีสมัครการใช้งานระบบ ดังรูปที่ 5 (ข) 
3) หากไม่ท าการกดคลิกลิงค์ เพ่ือท าการยืนยันบัญชีการใช้งานระบบ ดังรูปที่ 5 (ข) 

จะไม่สามารถท าการเข้าหน้าระบบได้ ดังรูปที่ 5 (ค) 
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2. แบบขอใช้บริการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

2.1 หน้าหลักของการใช้งานระบบของผู้ขอใช้บริการ 

 

รูปที่ 6 หน้าหลักแสดงข้อมูลการใช้งานระบบของผู้ขอใช้บริการ 

 จากรูปที่ 6 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) ชื่อของผู้เข้าใช้งานระบบ 
2) ปุ่มออกจากระบบ 
3) การแสดงผลของหน้าจอมีสองภาษา คือ “ภาษาไทย” หรือ “ภาษาอังกฤษ” ซึ่งจากรูปที่ 6 ท าการ

เลือกแสดงผลภาษาไทย 
4) คลิกท่ีปุ่ม “ขอรับบริการใหม่” หลังจากนั้นให้ท าการเลือกประเภทของการให้บริการ ดังรูปที่ 7 เพ่ือ

ท าการกรอกแบบขอใช้บริการต่อไป  
 

 

รูปที่ 7 ประเภทการให้บริการของสถาบันฯ 
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

2.2 แบบขอใช้บริการ 

 
 

(ก) แบบขอใช้บริการ (ข้อมูลทั่วไป) 
 

 

(ข) แบบขอใช้บริการ (ข้อมูลโครงการ) 
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
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(ค) แบบขอใช้บริการ (ข้อมูลการวิเคราะห์) 
 

 

(ง) แบบขอใช้บริการ (ข้อมูลปัญหา/สาเหตุ) 
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
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(จ) แบบขอใช้บริการ (ข้อมูลการช าระเงิน) 
 

 

(ฉ) อีเมลยืนยันส่งใบขอใช้ส าเร็จ 

รูปที่ 8 ข้อมูลแบบขอใช้บริการ 
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จากรูปที่ 8 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ผู้ขอใช้บริการท าการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังรูปที่ 8 (ก) ถึง 8 (จ) จากนั้นท า 

การกดปุ่ม “ส่งขอข้อมูลขอรับบริการ” ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ ดังรูปที ่8 (ฉ) 
- สัญลักษณ์วงกลม บ่งบอกถึงสามารถเลือกได้แค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้น 
- สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม บ่งบอกถึงสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
- ผู้ขอใช้บริการต้องท าการกรอกข้อมูลในแบบขอใช้บริการให้ครบถ้วน และเพ่ือการ

ประสานงานที่รวดเร็ว ควรท าการติดต่อสอบถามรายละเอียดโจทย์กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนส่ง
ใบขอใช้บริการเข้ามาท่ีส่วนพัฒนาธุรกิจ 

 
โดยแบบฟอร์มใบขอใช้บริการประกอบด้วย 
1) ข้อมูลทั่วไป แสดงดังรูปที่ 8. (ก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ผู้ประสานงาน 
(2) ข้อมูลส าหรับออกใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้/ ใบก ากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน หากท าการ

คลิกเลือกช่อง “สาขา” จะต้องท าการระบุสาขา ที่จะให้ออกเอกสารทางการเงินด้วย 
(3) ชื่อและท่ีอยู่ส าหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หากท าการคลิกเลือก “ตามชื่อ-ทีอ่ยู่ ดังนี้” จะต้อง

ระบุชื่อ-สกุล และท่ีอยู่ 
 

2) โครงการ แสดงดังรูปที่ 8 (ข) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(4)  ชื่อโครงการ 
(5) เทคนิคแสงซินโครตรอน/เครือ่งมือ ที่ขอใช้บริการ  
(6) จ านวนตัวอย่าง 
(7) จ านวนเวลาที่ขอใช้บริการ หากส่งตัวอย่างให้ทางสถาบันฯ ท าการวิเคราะห์ทดสอบให้ท าการ

กรอกรายละเอียด “-” 
(8) การเข้าใช้บริการ หากคลิกเลือก “เข้าใช้บริการด้วยตัวเอง โดยรายชื่อผู้เข้าใช้ ดังนี้” จะต้อง

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมคือ 
(8.1) วันที่เข้าใช้บริการ แจ้งวันที่ต้องการเข้าใช้เครื่องมือเบื้องต้น และรอทางสถาบันฯ แจ้ง
ยืนยันกลับอีกครั้ง  
(8.2) รายละเอียดของผู้ที่จะเข้ามาใช้เครื่องมือที่สถาบันฯ 
 

3) การวิเคราะห์ แสดงดังรูปที่ 8 (ค) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(9) การวิเคราะห์ตัวอย่าง 

ในการเลือกการวิเคราะห์ตัวอย่างในข้อนี้ แบ่งออกเป็น 2 ค าถาม คือ 
(9.1) วิเคราะห์ตัวอย่างแบบท าลายตัวอย่างได้ หรือวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ท าลายตัวอย่าง 
สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(9.2) หลังการทดลองไม่ขอรับคืนตัวอย่าง หรือหลังการทดลองขอรับคืนตัวอย่าง 
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สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
(10) การเก็บรักษาตัวอย่าง 
(11)  รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ 

(11.1) ในกรณีที่เข้ามาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง หากจะรับเฉพาะข้อมูลดิบ จะต้อง
เตรียมแผ่น CD เปล่าเพ่ือมาบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ ไม่เช่นนั้นทางสถาบันฯ จะคิดค่าบริการ
เพ่ิมเติม 
(11.2) ส าหรับมหาวิทยาลัย ทางสถาบันฯ พิจารณาให้รับเฉพาะข้อมูลดิบเท่านั้น 
(11.3) หากท าการเลือก "ต้องการ" จะสามารถเลือกรายงานการทดสอบ หรือวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบพร้อมรายงาน (มีค่าวิเคราะห์ผลเพิ่ม) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
(11.4) หากท าการเลือกรายงานผลการทดสอบ หรือวิเคราะห์ผลการทดสอบพร้อมรายงาน (มีค่า
วิเคราะห์ผลเพิ่ม) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะสามารถเลือก "ฉบับภาษาไทย" หรือ                     
"ฉบับภาษาอังกฤษ (ค่าบริการเพิ่มเติม ฉบับละ 1,000 บาท)" ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

(12)  การรับรายงานผลการวิเคราะห์ (กรณีส่งเฉพาะตัวอย่างให้สถาบัน ฯ วิเคราะห์) 
หากท าการเลือก "มารับด้วยตัวเอง" แล้วจะไม่สามารถเลือก "ส่งทางไปรษณีย์" ได้ 

(13)  ทางสถาบันฯ จะเก็บข้อมูลวิเคราะห์ทดสอบไว้เป็นเวลา 3 เดือน หากประสงค์ให้เก็บนาน
กว่าที่ก าหนด โปรดระบุ 
 

4) ปัญหา/สาเหต ุแสดงดังรูปที่ 8 (ง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(14) รายละเอียดสารตัวอย่างและการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ โดยเทคนิค/สถานีทดลองจาก

แสงซินโครตรอน หรือเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง ท าการกรอกรายละเอียดโดยการคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม
ข้อมูล (Add New Record)”  

(15) ปัญหา/สาเหตุ/ความต้องการ ในการขอรับบริการ(กรุณาบอกรายละเอียด หรือ แนบเอกสาร
โครงการ) 

 
5) การช าระเงิน แสดงดังรูปที่ 8 (จ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(16) การช าระเงิน ท่านสามารถเลือกช าระค่าบริการจากวิธีการดังนี้ 
(16.1) เงินสด ติดต่อช าระเงิน ณ ส่วนการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน       
(องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา 
(16.2) โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา มทส. ชื่อบัญชี "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) เพ่ืองานพัฒนาธุรกิจ" บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 670-4-74126-7  
ส่งหลักฐานการช าระเงิน/ ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษีในช่องทางการส่งเอกสาร   
ในระบบบริการออนไลน์ของส่วนพัฒนาธุรกิจ หรือติดต่อคุณรติรส (การเงิน) โทรศัพท์ 044-
217040 ต่อ 1202 
(16.3) เช็ค สั่งจ่ายในนาม (A/C PAYEE ONLY) "สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน  
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ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

(องค์การมหาชน)" พร้อมน าส่ง ณ ส่วนการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เท่านั้น  

หมายเหตุ  

a) โปรดช าระเงินเต็มจ านวน กรุณาอย่าหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากสถาบันฯ ไม่อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

b) กรณีลูกค้าได้รับ "ใบแจ้งหนี้ / ใบก ากับภาษี" เรียบร้อย แล้วแจ้งยกเลิกการใช้บริการ 
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพ่ิม 

c) หากไม่มีการตอบรับใบเสนอราคากลับมาภายในระยะเวลาก าหนดยืนราคา ทางสถาบันฯ 
ขอด าเนินการยกเลิกการให้บริการ และผู้ใช้บริการต้องยื่นขอใช้บริการเข้ามาใหม่ 

 
2.3 สถานะของโครงการ 

 
2.3.1 การบันทึกร่างใบขอใช้บริการ 

1) หากผู้ขอใช้บริการยังไม่ประสงค์จะกดส่งใบขอใช้บริการ สามารถท าการบันทึกข้อมูล 
โดยการกดที่ปุ่ม “บันทึกร่าง” ดังรูปที่ 9 (ก)  

2) จากนั้นท าการกดปุ่มที่หน้าหลัก เพ่ือดูสถานะของโครงการ “ร่างโครงการ”  
ดังรูปที่ 9 (ข) 

 

 
(ก) หน้าต่างกดบันทึกร่างแบบขอใช้บริการ 
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(ข) สถานะของโครงการหลังจากท าการกดปุ่มบันทึกร่าง “ร่างโครงการ” 

รูปที่ 9 แสดงวิธีการ และสถานะการบันทึกร่างใบขอใช้บริการ 
 

2.3.2 ส่งใบขอใช้บริการ 
1) ผู้ขอใช้บริการท าการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังรูปที่ 8 (ก) ถึง 8 (จ)  

จากนั้นท าการกดปุ่ม “ส่งขอข้อมูลขอรับบริการ” ดังรูปที่ 10 (ก) 
2) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งขอใช้บริการอัตโนมัติ ดังรูปที่ 10 (ข) และระบบจะแสดง 

สถานะ “รอการพิจารณา” ดังรูปที่ 10 (ค)  
 
 
 
 

 
(ก) ส่งข้อมูลขอรับบริการ 
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(ข) อีเมลส่งใบขอใช้บริการ 

 
(ค) สถานะของโครงการหลังกดส่งใบขอใช้บริการ “รอการพิจารณา” 

รูปที่ 10 การส่งใบขอใช้บริการ และสถานะของโครงการ 
 

2.3.3 ทบทวนค าขอ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

1) หลังจากท่ีส่วนพัฒนาธุรกิจ ได้รับใบขอใช้บริการ จะท าการตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมลูและเอกสารที่ส่งเข้ามา หากข้อมูลไม่เพียพอส าหรับการพิจารณาในการให้บริการ 
จะท าการแจ้งขอข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านระบบ ดังรูปที่ 11 (ก)  

2) ระบบจะแสดงสถานะ “ทบทวนค าขอ และขอข้อมูลเพ่ิมเติม” ดังรูปที่ 11 (ข) โดยแจ้ง
ข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติมในช่อง “หมายเหตุ” 



  

16 
 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)  

 

คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

 

(ก) อีเมลแจ้งสถานะโครงการ “ทบทวนค าขอ และขอข้อมูลเพ่ิมเติม” 

 

 

 

(ข) สถานะของโครงการ “ทบทวนค าขอ และขอข้อมูลเพ่ิมเติม” 
รูปที่ 11 แจ้งสถานะโครงการ “ทบทวนค าขอ และขอข้อมูลเพิ่มเติม” 

 
2.3.4 พิจารณารับงาน 

1) เมื่อส่วนพัฒนาธุรกิจพิจารณารับงาน ระบบจะท าการส่งอีเมลแจ้งอัตโนมัติ                          
ดังรูปที่ 12 (ก)  

2) ระบบจะอัปเดทสถานะการด าเนินการ “อยู่ระหว่างการด าเนินการ” ดังรูปที่ 12 (ข)  
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(ก) อีเมลแจ้งสถานะโครงการ “รับงาน” 

 

 

(ข) สถานะของโครงการ “รับงาน” 
รูปที่ 12 แจ้งสถานะโครงการพิจารณารับงาน 

 
2.3.5 พิจารณาปฏิเสธงาน 

1) เมื่อส่วนพัฒนาธุรกิจแจ้งปฏิเสธงาน ระบบจะท าการส่งอีเมลแจ้งอัตโนมัติ ดังรูปที่ 13 (ก)  
2) ระบบจะอัปเดทสถานะการด าเนินการ “ปฎิเสธงาน” ดังรูปที่ 13 (ข) พร้อมกับแจ้งเหตุผลใน

การปฏิเสธงานในช่อง “หมายเหตุ” 
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(ก) อีเมลแจ้งสถานะโครงการ “ปฏิเสธงาน” 

 

 

(ข) สถานะของโครงการ “ปฏิเสธงาน” 
รูปที่ 13 แจ้งสถานะโครงการปฏิเสธงาน 
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2.3.6 น าส่งใบเสนอราคา และยืนยันใบเสนอราคา 

 

(ก) อีเมลน าส่งใบเสนอราคา 

 

(ข) แสดงสถานะน าส่งใบเสนอราคา 
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(ค) อัปโหลดยืนยันใบเสนอราคา 

 

(ง) อีเมลแจ้งยืนยันใบเสนอราคา 

 

(จ) แสดงสถานะยืนยันใบเสนอราคา 

รูปที่ 14 น าส่งใบเสนอราคา และยืนยันใบเสนอราคา 

 

อัปโหลดใบสั่งซ้ือ (PO) 

อัปโหลดใบสั่งซื้อ (PO) 
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

 จากรูปที ่14 อธิบายได้ดังนี้ 

1) ส่วนพัฒนาธุรกิจน าส่งใบเสนอราคา ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ ดังรูปที่ 14 (ก) 
2) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งใบเสนอราคา” ดังรูปที่ 14 (ข) 

2.1) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งใบเสนอราคา” 
2.2) คลิกท่ี “ดาวน์โหลดใบเสนอราคา” เพ่ือเช็คข้อมูลใบเสนอราคา 
2.3) คลิกท่ีปุ่ม “อัปโหลดใบสั่งซื้อ (PO)” เพ่ืออัพโหลดเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) 

3) จากรูปที่ 14 (ค) เมื่อท าการอัปโหลดเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติ ดังรูปที่      
14 (ง) และระบบจะระบบแสดงสถานะ “ยืนยันใบเสนอราคา” ดังรูปที่ 14 (จ) 
 

2.3.7  อัปโหลดใบแจ้งหนี้ และอัปโหลดหลักฐานการช าระค่าบริการ 

 

(ก) อีเมลน าส่งใบแจ้งหนี้ 
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

 

(ข) แสดงสถานะน าส่งใบแจ้งหนี้ 

 

(ค) อัปโหลดหลักฐานการช าระค่าบริการ 
 

 

(ง) อีเมลแจ้งน าส่งหลักฐานการช าระค่าบริการ 
 

อัปโหลดหลักฐานการจ่ายเงิน 
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

 

(จ) แสดงสถานะแจ้งช าระค่าบริการ 

รูปที่ 15 อัปโหลดใบแจ้งหนี้ และอัปโหลดหลักฐานการช าระค่าบริการ 

 จากรูปที ่15 อธิบายได้ดังนี้ 

1) ส่วนพัฒนาธุรกิจน าส่งใบแจ้งหนี้ ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ ดังรูปที่ 15 (ก) 
2) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งใบแจ้งหนี้” ดังรูปที่ 15 (ข) 

2.1) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งใบแจ้งหนี้” 
2.2) คลิกท่ี “ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้” เพ่ือเช็คข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
2.3) คลิกท่ีปุ่ม “อัปโหลดใบแจ้งหนี้” เพ่ืออัปโหลดเอกสารหลักฐานการช าระค่าบริการ 

3) จากรูปที่ 15 (ค) เมื่อท าการอัปโหลดเอกสารหลักฐานการช าระค่าบริการ ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ   
ดังรูปที่ 15 (ง) และระบบแสดงสถานะ “แจ้งการช าระเงิน” ดังรูปที่ 15 (จ) 
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

2.3.8 น าส่งใบเสร็จรับเงิน 

 

(ก) อีเมลแจ้งน าส่งใบเสร็จรับเงิน 

 

(ข) แสดงสถานะน าส่งใบเสร็จรับเงิน 

รูปที่ 16 น าส่งใบเสร็จรับเงิน 

 จากรูปที่ 16 อธิบายได้ดังนี้ 

1) ส่วนบัญชีและการเงินน าส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ ดังรูปที่ 16 (ก) 
2) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งใบเสร็จรับเงิน” ดังรูปที่ 16 (ข) 

2.1) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งใบเสร็จรับเงิน” 
2.2) คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน”  
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คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

2.3.9  น าส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบ/รายงานผลการทดสอบ (ส่งมอบงาน) 

 

(ก) น าส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบ/รายงานผลการทดสอบ (ส่งมอบงาน) 

 

(ข) แสดงสถานะน าส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบ/รายงานผลการทดสอบ และปุ่มเข้าท าแบบสอบถาม 

 

(ค) ปุ่มดาวน์โหลดรายงานผล 

รูปที่ 17 น าส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบ/รายงานผลการทดสอบ (ส่งมอบงาน) 



  

26 
 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)  

 

คู่มือ ระบบรบังานบริการ (ส าหรับผู้ใช้งาน) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 
แก้ไขครั้งท่ี 01 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

จากรูปที่ 17 อธิบายได้ดังนี้ 

1) ส่วนพัฒนาธุรกิจน าส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบ/รายงานผลการทดสอบ ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ       
ดังรูปที่ 17 (ก) 

2) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบ/รายงานผลการทดสอบ” ดังรูปที่ 17 (ข) 
2.1) ระบบแสดงสถานะ “น าส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบ/รายงานผลการทดสอบ” 
2.2) ท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการระบบ หลังจากนั้นจะแสดงปุ่ม 

“ดาวน์โหลดรายงานผล” 
3) คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลดรายงานผล” ดังรูป 17 (ค) 
4) ก่อนท าการดาวน์โหลดรายงานผล ขอความกรุณาท าแบบสอบถามโดยการคลิกเข้าไปที่ปุ่ม      

“แบบสอบถาม” ดังรูปที่ 18 (ข)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม จะถูกน าไปประมวลผลในภาพรวม และน าไปใช้ในการปรับปรุง
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้
บริการให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามหลังจากเข้าใช้งานระบบ จะขอบคุณยิ่ง  
 
 
 

หมายเหตุ หากพบปัญหาการใช้งานหรือเหตุขัดข้องในการใช้งานระบบออนไลน์ โปรดติดต่อที่ 
             ส่วนพัฒนาธุรกิจ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 7040 ต่อ 1607-1608, 1613  

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9949 7313 หรืออีเมล bds@slri.or.th 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
1. นายเจษฎา ภาชนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (วิเคราะห์ระบบ) 

2. นางสาวแสงเดือน พิมพ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (พัฒนาธุรกิจ) 




