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 การสมัครกิจกรรมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry) 

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://bgjf.git.or.th/git ในเอกสารนี้ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนในการสมัครเข้า

ร่วมงาน ดังนี้ 

- การเข้าใช้งานระบบ  
- การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
- การติดตามสถานะใบสมัคร 
- การช าระเงิน 
- การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (e-Receipt) 
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การเข้าใช้งานระบบ 

 เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วให้คลิกปุ่ม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังรูป 

 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดกิจกรรมดังรูป ด้านล่าง ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “สมัครเข้าร่วมกิจกรรม” 
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รูปแสดง รายละเอียดกิจกรรม 
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เมื่อคลิกสมัครกิจกรรม  ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ดังรูป (หากท่านเคย

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสมัครกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP DRIVE : 

drive.ditp.go.th) แล้ว  ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เดียวกัน) 

 

รูปแสดง หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 

 ส าหรับหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ มีฟังก์ชันการใช้งาน 3 ส่วนคือ  

o เข้าสู่ระบบ 
o ลงทะเบียนใช้งานระบบ 
o การลืมรหัสผ่าน  
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1. เข้าสู่ระบบ 

การเข้าสู่ระบบ ให้กรอก Username ซึ่งเป็นเลขนิติบุคคล,เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

Passport ID(ส าหรับชาวต่างชาติ) และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 

รูปแสดง ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 

2. ลงทะเบียนใช้งานระบบ 

การลงทะเบียนใหม่ให้คลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการ

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ดังรูป 
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การลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้งานจะต้องท าการกรอกรายละเอียดในการลงทะเบียน

สมัคร เข้าใช้งานระบบ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ประเภท ดังนี้  

2.1 นิติบุคคล จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผู้ใช้งานที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการกรอกข้อมูลเป็นส่วนๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ขั้นตอนแรก ให้ท าการคลิกเลือกประเภท “จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”   (ดังรูป
ด้านล่าง) 

 
 

2) ต่อไปจะเป็นส่วนใช้งานระบบ ให้ท าการกรอกเลขนิติบุคคล (13หลัก) และรหัสผ่าน (รหัสผ่าน
ควรไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษรและต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) (ดังรูปด้านล่าง) 

 
 

3) ในส่วนข้อมูลบริษัทนี้ ระบบจะดึงข้อมูลชื่อบริษัทและที่อยู่(ในรูปแบบภาษาไทย) มาให้อัตโนมัติ
ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งาน
ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลโปรดติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)   ผู้ใช้งานสามารถเริ่มกรอกได้ที่
ช่องรหัสไปรษณีย์  และชื่อท่ีอยู่ (ในรูปแบบภาษาอังกฤษ) ดังรูปด้านล่าง 
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4) ในส่วนที่อยู่ติดต่อนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่า ให้ใช้ที่อยู่ใหม่ หรือ ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่จด
ทะเบียน  หากเลือกที่อยู่ใหม่ให้กรอกที่อยู่ติดต่อใหม่  หากเลือกที่อยู่เดียวกับที่จดทะเบียน ระบบ
จะดึงข้อมูลที่อยู่แสดงให้อัตโนมัติ 
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5) ขั้นตอนสุดท้ายส่วนของข้อมูลบุคคล ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกช่อง  เมื่อท าการ
กรอกและตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกยอมรับเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วน
บุคคล และหลังจากนั้นให้ท าการกดปุ่ม “ลงทะเบียน” (ดังรูปด้านล่าง) 

 

6) เมื่อลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแจ้งข้อความให้ทราบ (ตามรูปด้านล่าง) ให้ท าการกดปุ่ม 
“ด าเนินการต่อ” เพ่ือระบบจะน าท่านไปยังหน้าสมัครกิจกรรมต่อไป 
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2.2 นิติบุคคล ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผู้ใช้งานที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการกรอกข้อมูลเป็นส่วนๆ  โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

1) ขั้นตอนแรก ให้ท าการคลิกเลือกประเภท “ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”   (ดังรูป
ด้านล่าง) 

 

 

2) ในส่วนการใช้งานระบบ ให้ท าการกรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร และรหัสผ่าน (รหัสผ่านควร
ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษรและต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) (ดังรูปด้านล่าง) 

 

 

3) ในส่วนข้อมูลบริษัท ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดชื่อบริษัท และที่อยู่ให้ครบถ้วน ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและอังกฤษ 
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4) ที่อยู่ติดต่อ  ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่า จะใช้ที่อยู่ใหม่ หรือ ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่บริษัท หาก
เลือกที่อยู่ใหม่ให้กรอกท่ีอยู่ติดต่อใหม่  หากเลือกท่ีอยู่เดียวกับบริษัท ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ที่
ผู้ใช้งานกรอกด้านบนมาแสดงให้อัตโนมัติ 
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5) ขั้นตอนสุดท้ายส่วนของข้อมูลบุคคล ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกช่อง  เมื่อท าการ
กรอกและตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกยอมรับเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วน
บุคคล และหลังจากนั้นให้ท าการกดปุ่ม “ลงทะเบียน” (ดังรูปด้านล่าง) 

 

6) เมื่อลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแจ้งข้อความให้ทราบ (ตามรูปด้านล่าง)  ให้ท าการกดปุ่ม 
“ด าเนินการต่อ” เพ่ือระบบจะน าท่านไปยังหน้าสมัครกิจกรรมต่อไป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

14 

3. ลืมรหัสผ่าน 

หากลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ ให้ คลิกที่นี่ ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าส าหรับลืมรหัสผ่าน/ก าหนดรหัสผ่านใหม่ ให้ผู้ใช้กรอก เลขนิติบุคคลหรือ

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ตามข้ันตอนดังรูปด้านล่าง 

 

จากนั้นระบบจะท าการส่งเมลการขอรีเซตรหัสผ่านไปยังอีเมลของผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ 

(หากอีเมลที่แสดงไม่ใช่อีเมลปัจจุบัน กรุณาติต่อเจ้าหน้าที่) 
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จากนัน้ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบอีเมลของผู้ใช้งาน และท าการยืนยันค าขอโดยการคลิก “ยืนยันค าขอ” ใน

ข้อความอีเมล ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานท าการยืนยันอีครั้ง โดยให้คลิกท่ีปุ่ม “ยืนยันการขอ Reset Password”  

 

จากนั้นระบบจะท าการส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน ให้คลิกปุ่ม “ปิด” ระบบจะไปยังงหน้าจอ

ส าหรับเข้าสู่ระบบ  
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จากนั้นท าการตรวจสอบอีเมลเพ่ือน ารหัสผ่านมาเข้าสู่ระบบ  

 

จากนั้นท าการเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการกรอกใบสมัครซึ่งจะอธิบาย

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครในหัวข้อถัดไป 
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การกรอกข้อมูลใบสมัคร 

 จากข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ เมื่อคลิกปุ่ม “ด าเนินการต่อ” ระบบจะแสดงหน้า

รายละเอียด เงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้าร่วมงาน ให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก “ฉัน

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและกฏระเบียบการเข้าร่วมงาน” จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน 
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การกรอกข้อมูลใบสมัครมี  ส่วนหลักๆคือ 

- ข้อมูลบริษัท 
- ผู้ติดต่อ 
- สินค้า 
- ค่าใช้จ่าย 
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1. ข้อมูลบริษัท 

การแก้ไขข้อมูลบริษัทท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ดังรูป 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลบริษัท ดังรูป ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลตามแบบฟอร์ม 

จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกคลิกปุ่ม ย้อนกลับ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

21 

2. ข้อมูลผู้ติดต่อ 

การกรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ให้คลิกท่ีปุ่ม ผู้ติดต่อ 

 

 ข้อมูลผู้ติดต่อมี 2 ส่วนคือ ข้อมูลผู้ติดต่อ และข้อมูลผู้ติดต่อส าหรับลงใน Fair Catalouge ซึ่งมี

ขั้นตอนในการเพ่ิม แก้ไข และลบ ข้อมูลเหมือนกัน โดยอธิบายขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
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3.1 การเพิ่มข้อมูล 

การเพ่ิมข้อมูลคลิกที่ปุ่ม เพ่ิม กรณีเพ่ิมผู้ติดต่อ คลิกปุ่มเพ่ิมที่ข้อมูลผู้ติดต่อ หากต้องการเพ่ิมข้อมูล 

ผู้ติดต่อส าหรับลงใน Fair Catalouge ให้คลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูลผู้ติดต่อส าหรับลงใน Fair Catalouge 

 

 จากนั้นกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม บันทึก กรณีเพ่ิมข้อมูลผู้ติดต่อสามารถระบุให้บันทึก

ข้อมูลผู้ติดต่อนี้ไปยังข้อมูล Fair Catalouge ได้ด้วยการคลิกที่ช่อง บันทึกข้อมูลนี้ไปยัง ข้อมูลผู้ติดต่อส าหรับ

ลงใน Fair Catalouge  
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3.2 การแก้ไขข้อมูล 

การแก้ไขข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 

 จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
บันทึก 
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3.3 การลบข้อมูล 

การลบข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม “ลบ” 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือยืนยัน หรือคลิก
ปุ่ม ปิดหน้าต่าง เพ่ือยกเลิก 

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลผู้ติดต่อและ ข้อมูลผู้ติดต่อส าหรับลงใน Fair Catalouge เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
ย้อนกลับ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆต่อไป 
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3. สินค้า 

การกรอกข้อมูลสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม สินค้า 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการข้อมูลสินค้าของใบสมัคร ผู้ใช้ งานสามารถด าเนินการเพ่ิม แก้ไข 

และลบข้อมูลสินค้า ในหน้าจอนี้ 
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3.1 การเพิ่มข้อมูลสินค้า 

การเพ่ิมข้อมูลสินค้า คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” 

 

 จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้กรอกข้อมูลสินค้าตามแบบฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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3.2 การแก้ไขข้อมูลสินค้า 

การแก้ไขข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
“บันทึก” 
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3.3 การลบข้อมูลสินค้า 

การลบข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม “ลบ” 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบข้อมูล เพ่ือยืนยัน หรือคลิกปุ่ม  
ปิดหน้าต่าง เพ่ือยกเลิก 

 

เมื่อกรอกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆต่อไป 
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4. ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายเป็นส่วนของการระบุคูหาและการเลือกราคาโปรโมชั่ นในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  
การกรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย ให้คลิกท่ีปุ่ม ค่าใช้จ่าย ดังรูป 

 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วยการระบุ 
รายละเอียดคูหา , การระบุราคาโปรโมชั่น หรือเงื่อนไขราคาในการสมัครเข้าร่วมงาน โดยขั้นตอนในการ
กรอกข้อมูลนั้น ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลคูหาก่อน จากนั้นค่อยระบุ โปรโมชั่น หรือเงื่อนไขราคา
ในการสมัครเข้าร่วมงาน  
** หมายเหตุ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลสินค้าก่อนที่จะด าเนินการกรอกข้อมูล ค่าใช้จ่าย 
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การกรอกข้อมูลคูหา สามารถด าเนินการ เพิ่ม แก้ไข และลบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การระบุจ านวนคูหา 

การเพ่ิมข้อมูล คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้กรอกข้อมูลคูหา ตามแบบฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4.2 การแก้ไขข้อมูลคูหา 

การแก้ไขข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
“บันทึก” 
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4.3 การลบข้อมูลคูหา 

การลบข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม “ลบ” 

 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือยืนยัน หรือ
คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 
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เมื่อกรอกข้อมูลคูหาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบุ ข้อเสนอพิเศษ/เงื่อนไขราคาที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
ระบบจะค านวณอัตราค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้อัตโนมัติ  เมื่อระบุข้อเสนอพิเศษ/เงื่อนไขราคา
ที่เก่ียวข้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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หลังจากบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแล้ว ระบบจะกลับมายังหน้าจอข้อมูลรวมใน
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตที่ค่าใช้จ่ายระบบจะแสดงยอดเงินหรือค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ดังรูป 
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การส่งใบสมัคร 

 เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร”  

 

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการกรอกใบสมัคร ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล ก่อน

ด าเนินการยื่นใบสมัคร 
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เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” 

 

 หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการด าเนินงาน ดังรูป  
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การติดตามสถานะใบสมัคร 

ระบบรับสมัครกิจกรรมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry) 

จะมีการแจ้งเตือนสถานการณ์สมัครผ่านทางอีเมล ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะใบสมัครจากอีเมลที่ได้ระบุไว้ใน

ใบสมัคร โดยจะมีการแจ้งอีเมลในสถานะต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

1. อีเมลหลังจากส่งใบสมัคร 
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2. อีเมลเมื่อต้องแก้ไขใบสมัคร (กรณีท่ีมีการแก้ไขใบสมัคร) 
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3. อีเมลเมื่อผ่านการพิจารณาใบสมัคร 
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4. อีเมลเมื่อระบบได้รับช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้สมัคร 
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จากข้อความอีเมลต่างๆ จะเห็นว่าจะมีลิงก์ “คลิกท่ีนี่” ส าหรับด าเนินการติดตามสถานะใบสมัคร หาก

กดลิงกจ์ากอีเมลจะไปยังหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้ท าการกรอกข้อมูล Username และ Password เพ่ือเข้าสู่

ระบบ และติดตามใบสมัครในสถานะต่างๆได้ 

 

รูปแสดง หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

รูปแสดง หน้าจอหลังจากเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามสถานะใบสมัคร 
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การแก้ไขใบสมัคร 

 เมื่อผู้ใช้งานได้รับอีเมลแจ้งให้แก้ไขใบสมัคร สามารถด าเนิการแก้ไขใบสมัคร ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกลิงก ์“คลิกท่ีนี่” จากข้อความในอีเมล  
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2. จากนั้นท าการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 

 

 

3. จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการใบสมัคร จะเห็นว่ามีรายการใบสมัครที่มีสถานะ แก้ไขข้อมูล ให้
คลิกท่ีปุ่ม “รายละเอียด” ใบสมัครที่ต้องการแก้ไข ดังรูป 
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4. จากนั้นระบบจะไปยังหน้าจอการกรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบส่วนของ “รายละเอียดที่
ต้องแก้ไขใบสมัคร” จากรู้ตัวอย่างด้านล่าง จะเห็นว่ามีส่วนของ ผู้ติดต่อ และสินค้า ที่เปิดให้ผู้สมัคร
เข้าด าเนินการแก้ไข ให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดที่ต้องแก้ไข 
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5. เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร” 

 

 

6. จากนั้นระบบจะไปยังหน้าจอส าหรับ “ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการสมัคร” ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้ง และคลิกปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” เพ่ือส่งใบสมัคร 
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7. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการส่งใบสมัคร ดังรูปด้านล่าง ให้คลิกปุ่มปิดหน้าต่าง 

 

จากนั้นระบบจะกลับไปยังหน้าจอ รายการใบสมัครอีกครั้ง จะสังเกตเห็นใบสมัครที่ท าการแก้ไขจะอยู่
ในสถานะ รอพิจารณา (แก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งผู้สมัครต้องรอผลการพิจาณาใบสมัครอีกครั้งผ่านทางอีเมล
ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร 
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การช าระเงิน 

เมื่อผู้ใช้งานได้รับอีเมลแจ้ง ยืนยันผ่านการพิจารณากิจกรรม สามารถด าเนินการช าระเงิน ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกลิงก์ “คลิกท่ีนี่” จากข้อความในอีเมล  
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2. จากนั้นท าการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 

 

 

3. จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการใบสมัคร จะเห็นว่ามีรายการใบสมัครที่มีสถานะ .”ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ” และมีสถานะการช าระเงินเป็น “รอช าระเงิน” ให้คลิกท่ีปุ่ม “ช าระเงิน” ดังรูป 
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4. ระบบจะแสดงหน้าจอ รายละเอียดการช าระเงินให้คลิกปุ่ม “ช าระเงิน” ดังรูป 

 

5. ให้คลิกเลือกช่องทางการช าระเงินเป็น “ช าระผ่านบริการ Bill Payment” แล้วคลิกปุ่ม “ด าเนินการ
ช าระเงิน>” ตามข้ันตอนดังรูปด้านล่าง 

 

6. จากนั้นระบบจะมีหน้า “ยืนยันการช าระเงิน”  ให้คลิกปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 
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7. ระบบจะท าการแสดงหน้าใบช าระเงิน (PAY IN SLIP) ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ ใบช าระเงิน(PAY 
IN SLIP) เพ่ือด าเนินการช าระเงินต่อไป  
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การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (e-Receipt) 

เมื่อผู้ใช้งานได้รับอีเมลแจ้ง รับช าระเงินเข้าร่วมกิจกรรม สามารถด าเนินการช าระเงิน ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกลิงก ์“คลิกท่ีนี่” จากข้อความในอีเมล 
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2. ท าการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 

 

3. จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการใบสมัคร จะเห็นว่ามีรายการใบสมัครที่มีสถานะ .”ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ” และมีสถานะการช าระเงินเป็น “ข าระแล้ว”  กรณีท่ีระบบได้ออกใบเสร็จรับเงิน
(e-Receipt) แล้วจะมีลิงก์ส าหรับพิมใบเสร็จรับเงิน แสดงขึ้นมา ให้คลิกท่ีลิงก ์“พิมพ์ใบเสร็จ” ดังรูป 
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 ระบบจะแสดงหน้าใบเสร็จรับเงิน(e-Receipt) ดังรูปด้านล่าง  

 


