การฝากต ัวอย่าง
1. Sign In เพือ
่ เข ้าสูร่ ะบบ (กรอบภาพที่ 1) กรณีใช ้บริการครัง้ แรก ให ้ลงทะเบียนเพือ
่ ใช ้ระบบโดยคลิกไปที่
Sign Up ก่อนดําเนินการฝากตัวอย่าง
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2. คลิกเมนู Service  Deposit Service  เลือกรูปแบบการฝากทีต
่ ้องการ (กรอบภาพที่ 2 )
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3. อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไข รวมทัง้ วิธก
ี ารส่งตัวอย่าง เมือ
่ ต ้องการกรอกฟอร์มฝากให ้คลิก
Proceed Deposit

4. ผู ้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดให ้ครบถ ้วนสมบูรณ์และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ (หากข ้อมูลทีส
่ ง่ ให ้
TBRC ไม่ครบถ ้วนหรือไม่ถก
ู ต ้อง อาจทําให ้มีการแก ้ไขข ้อมูลหลายครัง้ ทําให ้กระบวนการพิจารณารับฝาก
ล่าช ้า) คลิก Save เมือ
่ ต ้องการบันทึกข ้อมูลทีก
่ รอกไว ้ (กรอบภาพที่ 3) เมือ
่ กรอกครบถ ้วนให ้คลิก Next
(กรอบภาพที่ 4) หน ้าถัดไปแสดงข ้อมูลเพือ
่ ให ้ตรวจสอบความถูกต ้อง
กรณีต ้องการฝากหลายตัวอย่างผู ้ขอรับบริการสามารถสร ้างฟอร์มฝากไว ้หลายฟอร์มและส่งให ้ TBRC ใน
ครัง้ เดียวกันได ้ และกรณีทย
ี่ ังไม่พร ้อมส่งฟอร์มฝากผู ้ขอรับบริการสามารถเข ้าระบบเพือ
่ ส่งฟอร์มฝาก
ภายหลังได ้

3
4

5. หน ้าแสดงข ้อมูลทีไ่ ด ้กรอกไว ้

6. กรณีทย
ี่ ังไม่พร ้อมส่งฟอร์มฝาก
Account  My Deposit

ผู ้ขอรับบริการสามารถเข ้าระบบเพือ
่ ส่งฟอร์มฝากภายหลังได ้ที่

My

ส่วนของเมนู Deposit Form แสดงฟอร์มฝากแต่ละฟอร์ม (กรอบภาพที่ 5) และเมนู Deposit List แสดง
เฉพาะฟอร์มฝากทีส
่ ง่ ให ้ TBRC แล ้ว (กรอบภาพที่ 6)
กรุณาส่งฟอร์มให ้ TBRC ภายใน 30 วันหลังจากสร ้างฟอร์ม (ระบบจะลบฟอร์มทีส
่ ร ้างไว ้แต่ยังไม่ได ้ส่งให ้
TBRC หลังจากครบ 30 วัน)
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7. หน ้า Deposit Form แสดงประเภทของฟอร์มฝากและคําอธิบายสถานะของฟอร์ม
(กรอบภาพที่ 7)
รายการฟอร์มฝากทัง้ หมดทีก
่ รอกข ้อมูลไว ้ (กรอบภาพที่ 8) และสถานะของฟอร์มฝากแต่ละฟอร์ม (กรอบ
ภาพที่ 9) เมือ
่ ต ้องการส่งฟอร์มฝากให ้ TBRC ให ้คลิก Submit Form (กรอบภาพที่ 10)
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ABC1

Aspergillus fumigatus

ABC2

Bacillus subtilis

ABC3

Yanpia pacifica
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8. เลือกประเภทตัวอย่างทีต
่ ้องการฝาก แล ้วคลิก Next
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9. เลือกฟอร์มฝากทีต
่ ้องการส่งให ้ TBRC โดยคลิกบนกล่องทีแ
่ สดงอยูด
่ ้านหน ้าแต่ละรายการ (กรอบภาพที่
11) เมือ
่ เลือกเสร็จแล ้วให ้คลิก Next
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ABC1

Bacillus subtilis

ABC3

Yanpia pacifica

ABC4

Acetobacter aceti

้ กระบวนการส่งฟอร์มฝาก จะมีข ้อความยืนยันและอีเมล์แจ ้งไปยังผู ้ขอรับบริการ และถือว่าจบ
10. เมือ
่ เสร็จสิน
กระบวนการส่งฟอร์มฝากให ้ TBRC พิจารณา
หลังจาก TBRC พิจารณาฟอร์มฝากแล ้วผู ้ขอรับบริการจะได ้รับการติดต่อจาก TBRC ทางอีเมล์เพือ
่ ให ้
ดําเนินการขัน
้ ต่อๆ ไป ผู ้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาจาก TBRC โดยคลิก My
Deposit List (กรอบภาพที่ 12)

ABC4

Acetobacter aceti

ABC3

Yanpia pacifica
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ABC1

Bacillus subtilis

่ ง Status (กรอบภาพที่ 13) ระหว่างรอผลพิจารณา
11. สถานะของรายการฝากแต่ละรายการจะแสดงทีช
่ อ
้ สถานะจะแสดงเป็ น Complete ผู ้ขอรับ
สถานะจะเป็ น Ongoing เมือ
่ TBRC พิจารณาฟอร์มฝากเสร็จสิน
บริการรายละเอียดสถานะของแต่ละฟอร์มได ้โดยคลิกที่ Deposit No. (กรอบภาพที่ 14)
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Acetobacter aceti (ABC 4)
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12. ในหน ้ารายละเอียดของแต่ละฟอร์มฝาก
(กรอบภาพที่ 15)

ผู ้ขอรับบริการสามารถ ติดตาม สถานะขัน
้ ตอนการดําเนินการ
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ABC4

Acetobacter aceti

13. กรณี ตรวจสอบ ฟอร์มฝากแล ้วพบว่าข ้อมูลไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน TBRC จะติดต่อสอบถามผู ้ขอรับ
บริการแล ้วแก ้ไขข ้อมูลในฟอร์มฝาก ตามทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากผู ้ขอรับบริการ หลังจากนัน
้ ผู ้ขอรับบริการจะได ้รับ
อีเมล์ให ้ตรวจสอบข ้อมูลที่ ได ้รับการ แก ้ไข ให ้ผู ้ขอรับบริการคลิกทีล
่ งิ ค์ในอีเมล์ หน ้าข ้อทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขจะมี
ความ Edited (กรอบภาพที่ 16) หากยอมรับการแก ้ไขให ้คลิก Accept Changes (กรอบภาพที่ 17) หาก
ข ้อมูลยังไม่ถก
ู ต ้องและผู ้ขอรับบริการต ้องการแก ้ไขเพิม
่ เติมให ้อีเมล์แจ ้ง TBRC
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Acetobacter

aceti

14. เมือ
่ TBRC ตรวจสอบฟอร์มฝากทุกฟอร์มในรายการฝากแต่ละรายการเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ขอรับบริการจะได ้รับ
อีเมล์แจ ้งสถานะตอบรับหรือปฏิเสธการฝาก
สําหรับตัวอย่างทีร่ ั บการฝากให ้ผู ้ขอรับบริการ พิมพ์ฟอร์มฝากโดยคลิกทีร่ ูปเครือ
่ งพิมพ์ (กรอบภาพที่ 18 )
่ ในฟอร์มฝากแล ้วส่งให ้ TBRC พร ้อมกับการส่งตัวอย่าง (รายละเอียดวิธเี ตรียมและส่งตัวอย่างแสดง
ลงชือ
ในอีเมล์ตอบรับการฝาก)
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Acetobacter

aceti

