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คน้หาผลิตภณัฑแ์ละบริการ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา การให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม FAQ

LOGIN

วท. มุ่งมั่นให้บริการ
เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมด้วย MSTQ

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ง่ายๆ 3 ขั้นตอน 1. ตรวจสอบผลติภณัฑ์ 3. ส่งตวัอย่างทดสอบ2. ขอใบประมาณราคาและระยะ

เวลาทดสอบ
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ขั้นตอนการขอรับบริการมี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาผลิตภัณฑ์  หรือ สอบเทียบเครื่องมือวัด ด�าเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ง่ายๆ 3 ขั้นตอน 1. ตรวจสอบผลติภณัฑ์ 3. ส่งตวัอย่างทดสอบ2. ขอใบประมาณราคาและระยะ

เวลาทดสอบ

1. ผู้ขอรับบริการต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกได้ 3 วิธี คือ 
   1.1 วิธีที่ 1  เลือกที่ เมนู การให้บริการ คลิก ทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือ สอบเทียบเครื่องมือวัด
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      1.2 วิธีที่ 2  เลือกคลิกที่ หน้าจอ ทดสอบผลิตภัณฑ์  

       1.3 วิธีที่ 3  ใส่ ค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ กดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหา 

ข้อมูลและการให้บริการของเรา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวตักรรม ปัจจัยสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้
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บริการทดสอบ วเิคราะห์ ผลิตภณัฑ ์และ
วตัถุดิบท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
การส่งออก การขอข้ึนทะเบียน และ การ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์

บริการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวดั
และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์/เคร่ือง
ทดสอบตรวจวดัวเิคราะห์ในอุตสาหกรรม

ตรวจสอบสถานะการใหบ้ริการ และดาว
โหลดใบเสนอราคาเพื่อน�าส่งตวัอยา่ง
ทดสอบ สอบเทียบ

ค�าถามและค�าตอบท่ีพบบ่อย

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ง่ายๆ 3 ขั้นตอน 1. ตรวจสอบผลติภณัฑ์ 3. ส่งตวัอย่างทดสอบ2. ขอใบประมาณราคาและระยะ

เวลาทดสอบ
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2. ผู้ขอรับบริการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งทดสอบ เช่น  คลิก เซรามิก  หากท่านต้องการ      
ส่งทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก
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3. ผู้ขอรับบริการเลือก มาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ เช่นเลือก มอก.792-2557 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
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4. ผู้ขอรับบรกิาร สามารถเลอืก รายการทดสอบ ท่ีจะส่งทดสอบทีละรายการ โดยคลกิ ทีห่น้ารายการ
ทีจ่ะเลอืกทดสอบ เช่น           หรอืจะเลอืกรายการทดสอบทัง้หมด โดยคลิกที ่                    
หลังจากด�าเนินการเลือกรายการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ี                  เพ่ือด�าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป

ความหนา รายการทดสอบ
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     4.1  ผูข้อรับบรกิารสามารถ เพิม่รายการทดสอบ ข้ามผลติภัณฑ์ได้ โดยการกด เลอืกรายการ
ทดสอบผลติภณัฑ์เพิม่เตมิ
     4.2  ผูข้อรบับรกิาร เลอืก รายการทดสอบ                                      ท่ีจะส่งทดสอบ
ทลีะรายการ  โดยคลกิ ทีห่น้ารายการท่ีจะเลอืกทดสอบ ตามข้อ 4. 
     4.3  เมือ่เลอืก เพิม่รายการ เรยีบร้อยแล้ว รายการท่ีเพิม่จะปรากฏ ดงันี้
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ขัน้ตอนที ่2 ขอใบเสนอราคา  ด�าเนินการ ดงัน้ี

1. ผู้ขอรับบริการ ตรวจสอบรายการ การขอรับบริการทดสอบ ที่ท่านได้เลือกไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ 
ถ้าไม่ต้องการทดสอบรายการไหน สามารถเลอืกลบ           ทีห่น้ารายการทดสอบได้ ระบบจะท�าการลบ 
รายการทดสอบให้
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2. ผูข้อรบับริการ กรอกข้อมูล เพือ่ให้ระบบส่งข้อมลูการขอใบเสนอราคา

3. ข้อมลูส�าหรบัการออกรายงาน
     3.1 เลอืก ภาษาในการออกรายงาน หากต้องการ ท้ัง 2 ภาษา ในกรอกใน รายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการทดสอบ
     3.2 เลอืก              ส�าหรบัผูท่ี้ต้องการให้
ออกรายงานผลการทดสอบ โดยชือ่บุคคล / หน่วยงาน ไม่ตรงกบัช่ือผูข้อใบเสนอราคา
     3.3 กรอก ทีอ่ยู ่ส�าหรบัส่งผลการทดสอบ
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4. ผู้ขอรบับริการ กรอกข้อมูลรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
    4.1 กรอก ชือ่วตัถุตวัอย่าง เช่น โถส้วมน่ังราบ AAA, โถส้วมนัง่ราบ BBB
    4.2 กรอก จ�านวนตวัอย่างทีส่่งทดสอบ เช่น  2 ตวัอย่าง
    4.3 กรอก ลกัษณะตวัอย่าง เช่น เครือ่งสขุภณัฑ์เซรามกิ
    4.4 แนบ รปูภาพตวัอย่างประกอบ (ถ้ามี) 
    4.5 กรอก รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบ หรือ ต้องการเพิม่รายการทดสอบอ่ืนๆ
    4.6 เลอืก สถานทีส่่งตวัอย่าง 
    4.7 กด               ** กรณุาคอยจนกว่าจะได้ หมายเลขใบรบับรกิาร
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5. ระบบจะท�าการส่งข้อมูล กลบัไปท่ีผูข้อรบับริการ พร้อมหมายเลขใบรับบรกิาร ส�าหรบัการตรวจสอบ 
และแจ้งสถานะการด�าเนนิการ ว่ากระบวนการอยูใ่นสถานะใดในขัน้ตอนการขอใบเสนอราคา
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ขัน้ตอนที ่3 ส่งตัวอย่างทดสอบ ด�าเนินการ ดงัน้ี

1. ผูข้อรบับรกิาร จะได้รับไฟล์ใบเสนอราคา โดยการส่งไปยงั Mail ทีผู้่ขอรบับริการได้ระบไุว้ข้างต้น เพือ่น�า
ใบเสนอราคาดงักล่าว มาขอยืน่ขอรับบรกิาร
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2. ผูข้อรบับริการ น�าใบเสนอราคาดังกล่าว มาขอยืนยนัการขอรบับริการ พร้อมทัง้ส่งตวัอย่าง
ในการทดสอบ ต่อไป

ตวัอย่างใบเสนอราคา
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ขัน้ตอนการตรวจสอบการให้บริการ
      1. การตรวจสอบการให้บรกิาร ผูข้อรบับรกิารสามารถตรวจสอบการให้บรกิาร ทีไ่ด้ส่งค�าขอมา
แล้วได้ โดยการเลอืก 

2. ผูข้อรบับรกิาร ระบุหมายเลขใบรบับรกิาร กดปุ่ม 

ตรวจสอบการให้บริการ

ค้นหา
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      2.1 ผู้ขอรบับรกิาร ระบุหมายเลขใบรบับรกิาร กดปุ่ม                  ระบบจะส่งหน้าสถานะการ
ด�าเนินการปัจจบุนั 

ค้นหา
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     2.2  กดปุ่ม                         ระบบจะแสดงสถานะการด�าเนนิการ  Status Tracking
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ระบบจะแสดงสถานะการด�าเนินงานว่าอยูใ่นข้ันตอนไหน




