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ขั้นตอนการออกคำรับรองผ/านระบบ TSRIIS 

กลุ$มทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ2 (Strategic Fund) 

การเข&าสู)ระบบ 

1. เชื่อมต*ออินเตอร.เน็ต แล3วเป6ดเว็บเบราว.เซอร. จากนั้นพิมพ. url: https://tsriis.tsri.or.th เพื่อเริ่มต3นใช3งาน

ระบบ (ระบบจะแสดงผลได3ดีเม่ือใช3งานผ*าน Google Chrome) 

 
 

2. คลิกปุ\ม “เข3าระบบ” เพ่ือเข3าสู*ระบบด3วยอีเมลและรหัสผ*านท่ีท*านได3ลงทะเบียนไว3ในระบบ 
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3. ในกรณีที่ท*านลืมรหัสผ*านให3คลิก “ลืมรหัสผ*าน” จากนั้นระบุอีเมล คำถามยืนตัวตน และคำตอบ ที่ท*าน

ลงทะเบียนไว3ในระบบ 

 
 

4. ในกรณีที ่จำอีเมล คำถาม หรือคำตอบ ที ่ใช 3ในการลงทะเบียนไม*ได3 กรุณาติดต*อผู 3ด ูแลระบบได3ท่ี 

natthanan@tsri.or.th 

5. เม่ือท*านเข3าสู*ระบบได3แล3วจะปรากฏหน3าจอตามภาพด3านล*าง 
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การต้ังค)าบัญชีธนาคาร 

1. เลือกเมนู “ต้ังค*า” จากน้ันคลิกท่ี “บัญชีธนาคาร” เพ่ือต้ังค*าบัญชีหน*วยงานท่ีท*านรับผิดชอบ 

 
 

2. คลิก “กรองรายการ” เลือกปqงบประมาณเปrน “2565” จากนั้นพิมพ.ชื่อหน*วยงานที่ท*านรับผิดชอบที่ช*อง 

ค3นหา  

2.1. ในกรณีท่ีพบข3อมูล 

2.1.1. ให3คลิกท่ี “แก3ไข” เพ่ือตรวจสอบหรือแก3ไขข3อมูลให3ถูกต3องเปrนปtจจุบัน  
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2.1.2. โดยข3อมูลที่ควรตรวจสอบ ได3แก* ประเภทงบประมาณ เลขที่บัญชี ชื ่อบัญชี ธนาคาร สาขา ผู3

ประสานงานทางด3านการเงิน สถานะของผู3ประสานงาน เปrนต3น 

 
 

2.2. ในกรณีท่ีไม*พบข3อมูล 

2.2.1. ให3คลิก “เพ่ิมรายการ” เพ่ือเพ่ิมข3อมูล 
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2.2.2. จากน้ันเลือกปqงบประมาณเปrน “2565” และระบุช่ือหน*วยงานท่ีท*านรับผิดชอบ 

 
 

2.2.3. ท่ี “ประเภท” ในกรณีหน*วยงานท่ีท*านรับผิดชอบอยู*ในกลุ*ม SF ให3ท*านเลือก “flagship”  

 
 

2.2.4. จากน้ันคลิก “บันทึก” จะปรากฏหน3าจอตามภาพด3านล*าง 
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2.2.5.  คลิก “เพ่ิมบัญชี” เพ่ือเพ่ิมข3อมูลบัญชี 

2.2.5.1. “เพิ่มบัญชี” สำหรับ “งบอุดหนุนเพื่อการพัฒนา ววน.” จากนั้นระบุรายละเอียดในแต*

ละช*องให3ครบถ3วน และคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข3อมูล 

 
2.2.5.2. “เพิ่มบัญชี” สำหรับ “งบบริหาร” จากนั้นระบุรายละเอียดในแต*ละช*องให3ครบถ3วน 

และคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข3อมูล 

 
2.2.5.3. ในกรณีที ่ผู 3ประสานงานทางด3านการเงินในแต*ละบัญชีเปrนท*านเดียวกัน ให3เลือกผู3

ประสานงานหลักในบัญชีใดบัญชีหน่ึงเท*าน้ัน 
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2.3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข3อมูล 
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การต้ังค)าหน)วยงาน 

1. เลือกเมนู “ต้ังค*า” จากน้ันคลิก “หน*วยงาน” เพ่ือเข3าสู*หน3าต้ังค*าหน*วยงาน 

 
 

2. ระบุช่ือหน*วยงานท่ีท*านรับผิดชอบท่ีช*อง “ค3นหา” 

 
 

3. จากน้ันคลิก “แก3ไข” เพ่ือทำการปรับปรุงข3อมูลให3เปrนปtจจุบัน 
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4. ระบุข3อมูลหน*วยงานให3ครบถ3วนเพ่ือใช3ในการออกคำรับรอง 

 
 

5. ในส*วน “ผู3มีอำนาจสั่งจ*าย” ต3องระบุข3อมูลในแต*ละประเภทงบประมาณไม*น3อยกว*า 3 ท*าน และหนึ่งในน้ัน

ต3องเปrนหัวหน3าหน*วยงาน 
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6. เม่ือระบุข3อมูลครบถ3วนให3คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข3อมูล 
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สร&างรหัสคำรับรอง 

1. เลือกเมนู “บริหารคำรับรอง” จากน้ันคลิก “ทำคำรับรอง/MoA” เพ่ือกำหนดเลขท่ีคำรับรอง(เลขท่ีสัญญา) 

 
 

2. ระบุข3อมูล ปqงบประมาณ ประเภทคำรับรอง และชื่อหน*วยงานที่ท*านรับผิดชอบ ให3ครบถ3วน จากนั้นระบบจะ

สร3างเลขท่ีคำรับรอง (เลขท่ีสัญญา) ให3โดยอัตโนมัติ 

 
 

3. จากน้ันระบุวันท่ีลงนามในคำรับรอง หากไม*ระบุระบบจะยึดตามวันท่ีท*านสร3างเลขท่ีคำรับรอง(เลขท่ีสัญญา) 
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4. ระบุวันท่ีเร่ิมคำรับรอง(สัญญา) จากน้ันระบุระยะเวลาดำเนินการ ระบบจะคำนวณวันท่ีส้ินสุดให3โดยอัตโนมัติ 

 
 

5. คลิก “สร3างแผนเบิกจ*าย” เพ่ือระบุข3อมูลการเบิกจ*ายงบประมาณในคำรับรอง(สัญญา) 

6. จากน้ันระบบจะนำท*านไปยังหน3า “จัดการคำรับรอง/MOA” โดยอัตโนมัติ 
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การจัดการคำรับรอง 

1. ที่หน3า “จัดการคำรับรอง/MOA” ให3ท*านตรวจสอบข3อมูลที ่แสดงผล หากพบว*ามีส*วนใดไม*ถูกต3องให3

ดำเนินการแก3ไขข3อมูลให3ถูกต3องตามวิธีการข3างต3น 

 

 
 

2. ระบุ “งบอุดหนุนเพ่ือการพัฒนา ววน.” และ “งบบริหาร” จากน้ันระบบจะคำนวน “งบประมาณรวม” ให3โดย

อัตโนมัติ 

 
 

3. ระบุข3อมูลการเบิกจ*ายงบประมาณในแต*ละงวด โดยระบุเฉพาะงวดที่เบิกจ*าย ประเภทงบประมาณ เปอร.เซ็น 

และวันท่ีคาดว*าจะจ*าย ระบบจะคำนวนจำนวนเงินให3ท*านโดยอัตโนมัติจากงบประมาณท่ีท*านระบุ 
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4. แนบไฟล.เอกสารในแต*ละประเภทให3ครบถ3วน 

 
 

5. ในกรณีมีเอกสารอ่ืนๆท่ีต3องการแนบเพ่ิมเติม ท*านสามารถแนบได3ท่ี “เอกสารแนบ 8 เอกสารอ่ืน (ถ3ามี)” 

 
 

6. จากน้ันคลิก “บันทึกการทำคำรับรอง” ระบบจะแสดงปุ\ม “เพ่ิมแผนงาน” 

 
 

7. คลิกท่ี “เพ่ิมแผนงาน” เพ่ือเพ่ิมแผนงานของหน*วยงานท่ีท*านรับผิดชอบ 
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8. ที่ “หมายเลขรหัส NRIIS” หรือ “รหัสแผน” ท*านสามารถค3นหาข3อมูลได3จาก ระบบ NRIIS > ข3อมูลหลัก > 

การจัดการแผนงาน > ค3นหา 

 
 

9. ท่ี Objective และ Key Result ให3ระบุ O และ KR ของ Program ท่ีแผนงานของท*านระบุไว3ลำดับแรก 

 
10. เม่ือระบุข3อมูลครบถ3วนแล3วให3คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข3อมูลแผนงาน 
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11. เม่ือดำเนินการเพ่ิมแผนงานแล3ว ระบบจะแสดงปุ\ม “พิมพ.คำรับรอง” 

 
 

12. คลิกท่ี “พิมพ.คำรับรอง” เพ่ือบันทึกไฟล.เอกสารแต*ละรายการ 

 
 

13. จากน้ันตรวจสอบความถูกต3องของข3อมูล 
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การเร่ิมต&นกระบวนการเบิกจ)ายงบประมาณ 

หลังจากที่ท*านได3รับเอกสารคำรับรองที่มีการลงนามเรียบร3อยแล3ว ให3ท*านแนบไฟล.เอกสารเข3าสู*ระบบเพื่อเริ่มต3น

กระบวนการเบิกจ*ายงบประมาณ 

1. เลือกเมนู “บริหารคำรับรอง/MoA” จากน้ันคลิก “ติดตามคำรับรอง/MoA”  

 
 

2. เลือกปqงบประมาณเปrน “2565” จากนั้นระบุชื่อหน*วยงานที่ท*านรับผิดชอบ คลิก “ค3นหา” (ปุ\มแว*นขยายสี

ม*วง) 

 
 

3. คลิกท่ี “จัดการคำรับรอง/MoA” 
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4. จากน้ันแนบไฟล.คำรับรองท่ีมีการลงนามในเอกสาร 

 
 

5. คลิก “แนบไฟล.คำรับรองที่มีการลงนามเพื่อทำการเบิกจ*ายงบประมาณ” เพื่อเริ่มต3นกระบวนการเบิกจ*าย

งบประมาณ 


