ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ส่วนงานระบบลาเลียงแสง BL6a : DXL (Deep X-ray Lithography)
ห้องปฏิบัติการแสงสยาม (Siam Photon Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติเปิดให้บริการแสงซินโครตรอน
และเครื่อ งมื อ ที่ ติ ด ตั้ ง ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแสงสยาม แก่ นั ก วิ จั ย จากหน่ วยงานภาครัฐ /สถาบั น การศึ ก ษา และหน่ วยงาน
ภาคเอกชน โดยงานวิจัยที่เข้าใช้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1.งานวิจัยทั่วไป (General research) ซึ่งผู้ทาการวิจัยเปิดเผยงานวิจัย และมุ่งเปิดเผยผลงานสู่สาธารณะ เช่น โดย
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยต่างๆ
2.งานวิจัยเพื่อการค้า (Proprietary research) ซึ่งผู้ทาการวิจัยปิดงานวิจัยเป็นความลับ และมุ่งหวังผลทางธุรกิจ
3.งานวิจัยลับ (Classified research) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความลับทางราชการหรือความมั่นคง
ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่วนงานระบบ
ลาเลียงแสง BL6a : DXL มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.ส่งข้อมูลผ่านมาทางส่วนงานบริการผู้ใช้ (หน่วยงานภาครัฐ)
ส่วนงานบริการผู้ใช้ จะเป็นผู้ดาเนินการประสานงานแจ้งผู้ใช้บริการเรื่องผลการประเมินโครงการและผลการจัดสรร
เวลาการเข้าใช้ (กรณีที่โครงการของท่านผ่านการประเมิน) โดยนักวิจัย และผู้สนใจขอใช้บริการ จะต้องส่งข้อมูลเสนอโครงการ
ทางเว็บไซต์ www.slri.or.th เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ ประเมินโครงการก่อนการเข้าใช้บริการทุก
ครั้ง
สาหรับผู้ใช้บริการทั่วไป กรุณาเข้าไปที่ ขอใช้แสง และกรณีเป็นผู้ใช้บริการใหม่ กรุณาลงทะเบียนก่อนขอใช้แสง /
หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณากรอก log in และ password เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ ได้ตลอดทั้งปี
ผู้สนใจใช้บริการควรศึกษาเทคนิคที่ให้บริการที่ห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค
นั้นๆ ในงานวิจัยที่เสนอได้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของระบบลาเลียงแสงได้ในหน้าเว็บของแต่ละ
ระบบลาเลียงแสง
ข้อเสนอโครงการจะถูกพิจารณาคุณค่า (merit) ของงานวิจัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ เมื่อ
โครงการของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากมีข้อซักถาม
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร
โทรศัพท์: 0 4421 7040 ต่อ 1602-1605
โทรสาร: 0 4421 7047
อีเมล์: userserviec@slri.or.th

ส่วนบริการผู้ใช้ มีภารกิจหลักในการประสานงานระหว่างผู้ใช้แสงซินโครตรอนและนักวิทยาศาสตร์ภายในสถาบันฯ
เพื่ออานวยความสะดวกในการขอใช้ระบบลาเลียงแสงซินโครตรอน และเทคนิคที่ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยมี
กระบวนการหลัก 3 ประการในการให้บริการแสงซินโครตรอน โดยสังเขป ดังนี้
กระบวนการก่อนทาการทดลอง
เข้าทาการทดลอง
หลังการทดลอง

- กระบวนการก่อนการทดลอง
รับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ online beam time application system

ให้คาแนะนาทางด้านการขอใช้บริการ
ทั่วไป (User office)

ส่งเรื่องให้ BML/LC เพื่อให้
คาแนะนาทางด้านเทคนิค

รวบรวมข้อเสนอโครงการ/ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Proposal ในเบื้องต้น
ส่งข้อมูลโครงการเพื่อประเมินโครงการโดยคณะทางานประเมินโครงการของสถาบันฯ
รวบรวมผลประเมินแจ้งให้ BLM เพื่อจัดสรรเวลาการเข้าใช้แสงซินโครตรอน
แจ้งผลการจัดสรรเวลาการเข้าใช้แสงซินโครตรอน/หรือผลการได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง (ถ้ามี)

ประสานงานการจัด User Training ก่อนการ
เข้าใช้บริการจริงของแต่ละเทคนิค (ถ้ามี)

แจ้ง BLM กรณีที่ผู้ใช้แสงซินโครตรอน
ต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการ

กรณีโครงการได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ทุนอาเซียนหรือทุนไทย

ติดตามผลการตอบรับการเข้าใช้บริการทาง
e-mail หรือทางโทรศัพท์

แจ้งตารางการเข้าใช้บริการประจาเดือนให้ส่วนงานความ
ปลอดภัยเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง

ให้ user กรอกแบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนผ่าน web site
บริการสารองที่พัก ณ โรงแรมสุรสัมคาร
ทาบันทึกข้อความอนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
แจ้งผลของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ User ทราบและประสานงานการ
เดินทางกรณี user ชาวอาเซียน

ดาเนินการ update status ของโครงการที่เสนอเข้ามาใน
ระบบจาก pending allocate

-

เข้าทาการทดลอง ณ สถาบันฯ
ผูเ้ ข้าใช้ทาการทดลองกรอกแบบฟอร์มการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
แสงสยาม/รับบัตร access card และ dosimeter
อบรมความปลอดภัย (สาหรับผู้เข้าทาการทดลองครั้งแรก )
แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แสงซินโครตรอน
แนะนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูใ้ ช้แสงซินโครตรอน ณ
สถาบันฯ

ผู้ขอใช้บริการกรออกแบบแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจให้กับส่วนงาน
BL6a : DXL หลังได้รับการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

-

หลังการทดลอง
รับบัตร access card และ dosimeter คืน จากผู้ทาการทดลอง
แจ้งระยะเวลาการส่ง end of run report และ experimental
report

2.ส่งข้อมูลผ่านมาทางส่วนงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร (ภาคเอกชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกากับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการ
ให้บริการวิเคราะห์ วิจัย ด้วยแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหา
กระบวนการผลิต การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้ งให้บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการ
แสงซินโครตรอนครอบคลุมทั้งทางด้านการวิเคราะห์ วิจัย และการให้บริการทางเทคนิค และวิศวกรรม ดังนี้
(1) การให้บริการแสงซินโครตรอน
(2) การให้บริการทางวิชาการ
(ก) การรับดาเนินการวิจยั การศึกษา การทดลอง การวิเคราะห์ผลโดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนและ/
หรือเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้อง
(ข) รับฝึกอบรม จัดสัมมนา รวมถึงการใช้สถานที่หรืออุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมทางวิชาการแก่ผู้ขอรับบริการ
(ค) ให้คาปรึกษา แนะนาด้านวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการในเรื่องต่าง ๆ อัน
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
(3) ให้บริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม รวมถึงการผลิตชิ้นงาน
(4) การให้บริการอื่นใดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
Business Development Section: BDS
รับโจทย์ประเมิณความเป็นไปได้ในการให้บริการ

ภาคเอกชนยื่นแบบฟอร์มขอรับบริการมาที่ BDS

BDS เสนอราคา ค่าใช้จา่ ยให้กับภาคเอกชน

ภาคเอกชนออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือเซ็นเอกสารเสนอราคา ส่ง
มาที่ BDS

เข้าสู่กระบวนการให้บริการ

รายงานผลการวิเคราะห์/ส่งมอบงาน

ดาเนินการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย

ผู้ขอใช้บริการกรออกแบบแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจให้กับส่วนงาน
BL6a : DXL หลังได้รับการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ทั้งนี้ในการขอรับบริการงานวิเคราะห์ทดสอบทางสถาบันฯ จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 - 3
สัปดาห์ หลังจากที่ผู้รับบริการยืนยันในเอกสารใบเสนอราคา
แบบฟอร์มการให้บริการสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.slri.or.th/bds ไปที่แบบฟอร์มการให้บริการ
ช่องทางการส่งแบบฟอร์มขอเข้าใช้บริการ
1) ส่งด้วยตนเอง ส่วนพัฒนาธุรกิจ (ชั้น 4) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย
111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2) ส่งทางอีเมล์ bds@slri.or.th
3) ส่งทางไปรษณีย์ ส่วนพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย
111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
4) ส่งทางโทรสาร 0 4421 7047

การชาระเงิน ค่าสินค้า และบริการ
สามารถเลือกเงื่อนไขการชาระเงินได้
1. ชาระหมด ณ วันที่ขอใช้บริการ
2. ชาระหมด ณ วันที่นัดรับผลงาน ตามใบแจ้งหนี้ โดยสถาบันฯ จะส่งมอบใบรายงานผลภายหลังได้รบั เงินค่าบริการ
ครบจานวนแล้ว
3. ชาระตามเงื่อนไขใบเสนอราคา หรือตามสัญญา
สามารถเลือกชาระค่าบริการจากวิธีการดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)"
3. การโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อ "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)" ธนาคารกรุงไทย สาขา มทส.
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 980-549144-7 และแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินเข้า (pay in slip) ที่ระบุชื่อ และ
หน่วยงานของท่านมาที่ ส่วนงานการเงินและบัญชี
โทรสาร 044-217047 หรือ E-mail: kanitta@slri.or.th, tipvaree@slri.or.th, kannika@slri.or.th
โทรศัพท์ 044-217040 ต่อ 1210, 1217 โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนจากบัญชีของท่าน
การขอเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี!!!
ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง ลงใน ข้อ 2 ในใบขอใช้บริการ หากเกิดข้อผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของผู้ขอใช้บริการ อาจไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้

หมายเหตุ
1) โปรดชาระเงินเต็มจานวน กรุณาอย่าหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากสถาบันฯ ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
2) กรณีลูกค้าได้รับ "ใบแจ้งหนี้ / ใบกากับภาษีแล้ว" เรียบร้อยแล้ว แจ้งยกเลิกการใช้บริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้
รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.ส่งข้อมูลผ่านมาทางส่วนงานระบบลาเลียงแสง BL6a: DXL (สาหรับบุคคลภายใน)
สาหรับบุคลภายในของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สามารถขอใช้บริการส่วนงานระบบลาเลียง
แสงได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถามเพื่อขอใช้บริการต่างๆ ได้ที่ส่วนงาน BL6a : DXL
หรือโทรเบอร์ติดต่อภายใน 1410 / 1407 /1433 / 1749
ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอใช้บริการ

Admin ของส่วนงานรับเรื่องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบ

หัวหน้างานมอบหมายงานและให้ Admin ของส่วนงานตรวจสอบตารางการใช้
เครื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องและนัดวันและเวลาการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

เข้าสู่ขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ขอใช้บริการกรออกแบบแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการ
ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

