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ผู้รับบริการกรอกข้อมลูในระบบโดยเลือก 
ส่งทางไปรษณยี์ผ่าน Most One Stop Service 

ผู้ออกใบเสนอราคาพิจารณาการสง่ตัวอย่าง
ทาง ไปรษณีย ์

กองที่ทดสอบออก 
- ใบเสนอราคา 
- ใบค าร้อง  

ให้ผู้รับบริการ 

ติดต่อประสานกับผูร้ับบริการเพื่อ 
ให้ส่งตัวอย่างใหม ่

 

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การช าระเงินกับฝ่ายการเงิน 

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 
ลงระบบวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ เพื่อน าส่งตัวอย่าง

ขึ้นกองที่ทดสอบและออกแบบฟอร์มขอรับบริการส่งให้
ผู้รับบริการ 

 

รับไมไ่ด ้รับได ้

กองที่ทดสอบประสานงานกับ
ผู้รับบริการให้น าส่งตัวอย่าง
ด้วยตนเอง 

ผู้รับบริการส่งตัวอย่าง/เอกสาร 
ทางไปรษณีย ์

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่างส่งแบบการช าระเงินให้
ผู้รับบริการเพื่อท าการช าระเงิน  

ตัวอย่างพร้อมทดสอบ 

วศ.รับตัวอย่างตรวจสอบตัวอย่าง 
และใบค าร้อง 

 

ตัวอย่างไม่พร้อมทดสอบ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลในระบบ Most One Stop Service โดยเลือกช่องทางการส่งตัวอย่างทาง
ไปรษณีย ์

2. กองผู้ออกใบเสนอราคาจะท าการพิจารณาว่าตัวอย่างดังกล่าวสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ 
2.1 กรณีที่ตัวอย่างสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ กองที่ทดสอบจะท าการออกใบเสนอราคา และส่งให้

ผู้รับบริการพร้อมกับใบค าร้องทางอีเมล์ที่ผู้รับบริการได้แจ้งไว้ 
2.2 กรณีที่ไม่สามารถรับตัวอย่างทางไปรษณีย์ได้ กองที่ทดสอบจะประสานกับผู้รับบริการให้มาส่ง

ตัวอย่างด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service 
3. ผู้รับบริการท าการส่งตัวอย่างพร้อมกับเอกสารมาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ   โดยค่าบริการส่งทาง

ไปรษณีย์ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
4. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง  รับตัวอย่างจากไปรษณีย์และท าการตรวจสภาพของตัวอย่างว่าสมบูรณ์  พร้อมที่จะ

ส่งทดสอบหรือไม่ 
4.1 กรณีที่ตัวอย่างพร้อมที่จะท าการทดสอบ เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจะท าการส่งแบบการช าระเงินให้

ผู้รับบริการช าระเงิน ณ ธนาคารที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการแจ้ง 
4.2 กรณีที่ตัวอย่างไม่พร้อมที่จะทดสอบ  เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจะประสานกับผู้รับบริการเพ่ือให้ส่ง

ตัวอย่างใหม่ 
5. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจะประสานกับฝ่ายการเงินเพ่ือท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการช าระเงินของ

ผู้รับบริการ 
6. เมื่อผู้รับบริการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจะท าการบันทึกลงระบบวิเคราะห์ทดสอบ

และสอบเทียบ เพ่ือน าส่งตัวอย่างให้กองที่ทดสอบ  และออกแบบฟอร์มขอรับบริการส่งให้กับผู้รับบริการ
ทางอีเมล์  

 



ล ำดับ ประเภทตัวอย่ำง รำยกำรทดสอบ หมำยเหตุ
1 ตัวอยา่งโลหะต่างๆ คอ.
2 สบูก่อ้น คอ.
3 ผงซักฟอก คอ.
4 ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดทีเ่ป็น

ของแขง็
     รายการทดสอบสามารถตรวจสอบได้ ในระบบ Most DSS คอ.

5 เชื้อเพลิงแขง็ เช่น ถา่น , เศษวสัดุ
ทางการเกษตร

คอ.

6 ผลิตภณัฑ์เซรามิก คอ.
7 สารที่มีคุณสมบติัในการดูดซับ 

เช่น ถ่าน อลูมินา
- C10วเิคราะหห์าพื้นที่ผิว (CG-TRD-BET-001) ทช.

และวสัดุที่มีลักษณะเปน็ผงที่ไม่
ละลายน้ า - วเิคราะหห์าปริมาตรของรูพรุน (CG-TRD-BET-002)

- วเิคราะหห์าพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน(CG-TRD-BET-003
8 ถ่าน - ความแข็ง AWWA (Abrasion number) CP-TRD-ABR-002 ทช.

- ความหนาแน่นปรากฎ (Apparent density) ถ่านกัมมันต์เม็ด 
CP-TRD-APP-001

- ความหนาแน่นปรากฎ (Apparent density) ถ่านกัมนันต์ผง 
CP-TRD-APP-002
- ความแข็ง ASTM (Ball pan hardness number) ถ่านกัมนันต์ผง 
CP-TRD-BAL-001
- อุณหภมูิจุดติดไฟ (Ignition temperature) CP-TRD-IGN-001
- ขนาดอนุภาค (Particle size) ถ่านกัมมันต์ CP-TRD-PAR-001
- ขนาดอนุภาค (Particle size) ถ่านกัมมันต์ผง CP-TRD-PAR-002
- ความเปน็กรด-เบส (pH) CP-TRD-PAR-001
- Pyrophoric solids test CP-TRD-PAR-001

- อุณภมูิจุดติดไฟได้เอง (Self heating temperaturn) CP-TRD-SEL-001
9 Test piece สผ.
10 Steel Ruler สผ.
11 Vernier Caliper สผ.
12 Stan สผ.
13 Micrometer Measuring accuracy สผ.
14 Steel Ruler 0-100 mm Measuring accuracy สผ.
15 Digital dial gauge,dial gauge Measuring accuracy สผ.
16 Digital Thickmess Gauge Measuring accuracy สผ.
17 Precision level Measuring accuracy (จัดส่งพเิศษเพราะอาจเสียหายได้) สผ.
18 Electronic Level Measuring accuracy (จัดส่งพเิศษเพราะอาจเสียหายได้) สผ.
19 Coating thickness gauge Measuring accuracy สผ.
20 Test piece Diameter สผ.
21 Cutting die Tolerance สผ.

ตัวอย่ำงที่ทดสอบส่งทำงไปรษณยี์



ล ำดับ ประเภทตัวอย่ำง รำยกำรทดสอบ หมำยเหตุ

ตัวอย่ำงที่ทดสอบส่งทำงไปรษณยี์

22 Foils Thickness สผ.
23 Dial Gauge Measuring accuracy สผ.
24 Laser Distance Meter Measuring accuracy สผ.
25 Test Sieve Measuring accuracy สผ.
26 Industrial Part Tolerance สผ.
27 Plastis Film Thickness สผ.
28 Optical flat and Optical parallelFlatness and parallelism (จัดส่งพเิศษเพราะอาจเสียหายได้) สผ.
29 Protractor Measuring accuracy สผ.
30 วสัดุท ากระดาษ - การละลายในแอลกอฮอล์และเบนซิน วว.

- การละลายในน้ าร้อน
- การละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
- ลิกนิน
- เพนโตซาน
- โฮโลเซลลูโลส
- อัลฟาเซลลูโลส
- เบตาเซลลูโลสหรือแกรมมาเซลลูโลส
- ปริมาณเถ้า

31 เยื่อกระดาษ - ปริมาณเถ้า วว.
- อัลฟาเซลลูโลส
- เบตาเซลลูโลสหรือแกรมมาเซลลูโลส
- ทดสอบตาม specification ต่างๆ
- ค่า Kappa number
- วดัขนาดเส้นใยจากเยื่อ
- ประเมินคุณภาพเยื่อ
- วดัค่า AOX ในเยื่อ

32 กระดาษและกระดาษแข็ง - ความต้าน การดูดซึมน้ า แบบ Cobb วว.
- ความทนด่าง (Alkali resistance)
- ความต้านแรงกดลอนลูกฟกู
- จ านวนลูกฟกู
- จ านวนแผ่นสุทธแิละช่องบรรทดั
- ความสะอาด (Dirt Count)
- ความต้านแรงกดขอบ (ECT)
- ความยืด (Stretch/Elongation)
- โมดูลัสของอีลาสติก (Modulus of Elasticity)
- ความทนทานต่อการพบัขาด (Double fold)
- การหาปริมาณเส้นใย
- ความมันวาว
- แนวเกรนกระดาษ
- ลักษณะผิวหน้ากระดาษ



ล ำดับ ประเภทตัวอย่ำง รำยกำรทดสอบ หมำยเหตุ

ตัวอย่ำงที่ทดสอบส่งทำงไปรษณยี์

- ต้องการทดสอบวา่กระดาษตัวอย่างนั้นท าด้วยกระบวนการหรือวธิกีรรมใด
- การวนิิฉัยเส้นใย
- ต้องการทดสอบวา่กระดาษตัวอย่างนั้นท าด้วยกระบวนการหรือวธิกีรรมใด
- ต้องการทดสอบวา่เปน็กระดาษ ชนิด wood free ใช่หรือไม่
- ความแข็งแรงของผิวกระดาษ
- ความต้านแรงดึงระหวา่งชั้น
- ความชื้น
- ต้องการทดสอบวา่เปน็กระดาษหนังสือพมิพใ์ช่หรือไม่
- ความทบึแสง
- รอยต่อ
- ความเปน็กรด-ด่าง
- ความพรุน
- ความเรียบของผิว/ด้าน
- ความต้านแรงแรงดันทะลุ
- ความทรงรูป/แนว
- ค่า ท ีอี เอ (TEA)
- ความหนา
- ความต้านแรงฉีกขาด/แนว
- ความต้านแรงดึง ชนิดอัตราการยืดตัวคงที/่แนว
- ความต้านแรงดึง ชนิดอัตราการยืดตัวคงที/่แนว
- ความขาวและสี
- การดูดซึมน้ าแบบหยด/ด้าน
- ความต้านแรงดึงเมื่อเปยีก/แนว
- ความหนาแน่นปรากฎ
- ความขาวสวา่ง
- ต้องการทดสอบวา่กระดาษตัวอย่างนั้นเคลือบผิวด้วยอะไร
- สารเรืองแสง
- ความยาวเมื่อขาด
- น้ าหนักมาตรฐาน
- ปริมาณเถ้า
- วดัค่า AOX ในกระดาษ
- ความต้านแรงดันทะลุของกระดาษแข็ง

33 กระดาษสต๊ิกเกอร์ - น้ าหนักมาตรฐาน วว.
- ความหนา

34 ถุงมือยาง ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
35 ถุงมือนิ้ว ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
36 เม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์ สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางด า (เฉพาะตัวอย่างที่มีลักษณะเปน็เม็ดเทา่นั้น) วว.

สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางสี  (เฉพาะตัวอย่างที่มีลักษณะเปน็เม็ดเทา่นั้น)
37 ร้องเทา้หนังนิรภยั ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.



ล ำดับ ประเภทตัวอย่ำง รำยกำรทดสอบ หมำยเหตุ

ตัวอย่ำงที่ทดสอบส่งทำงไปรษณยี์

38 ร้องเทา้ผ้าใบ ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
39 แผ่นยางกันซึม ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
40 แผ่นยางรองคอสะพาน ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
41 สายพานล าเอียง ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
42 สายพานแบบส่งก าลัง ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
43 ลูกยางสีข้าว ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
44 ยางรัดของ ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
45 ทอ่ยาง ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
46 ยางพกิัดกรมศุลกากร พกิัดกรมศุลกากร (ยกเวน้ตัวอย่างลักษณะเปน็น้ า) วว.
47 กาว : Silicone ซิลแลนท,์ 

Polyurethane ซิลแลนท์
ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.

48 กาวยาง ทกุรายการที่อยู่ในระบบ วว.
49 โลหะ,แก้ว,เซรามิก - วเิคราะหก์ารเปลียนแปลงมวลและพลังงานทางความร้อน วว.

- วดัค่าการน าความร้อน
- วดัค่าสัมประสิทธิก์ารขยายตัวเนื่องจากความร้อน
- วเิคราะหอ์งค์ประกอบทางเคมีโดย XRF
- การวดัปริมาณเฟอรัสออกไซด์,Fe2+
- วเิคราะหป์ริมาณสารหนูในภาชนะแก้วบรรจุยา
- ความเครียดตกค้างในเนื้อแก้ว
- ค่าความแข็งผิวแก้ว
- การทดสอบความทนทานต่อแรงดันภายในขวดแก้ว
- ความแข็งแรง
- หลอมแก้ว
- การทดสอบการหลอมตัวของวตัถุดิบแก้ว ด้วยวธิ ีBatch-Free Time
- วเิคราะหป์ระเภทแก้วด้วยวธิต่ีางๆ
- ความทนต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภมูิ
- ความทนทานต่อน้ า
- ฟองอากาศ
- วดัค่าความหนืดของแก้ว
- ความทนทานต่อสารเคมี

50 ชิ้นทดสอบวสัดุคอมโพสิตที่ตัด
เตรียมตัวอย่างได้มาตรฐาน 
ASTM

ความทนแรงดึง,ความทนแรงดัดงอ,ความทนแรงกดอัด ค่าความแข็งแบบ 
Barcol

วว.

51 ผงละเอียด - ทดสอบเฟส ผลึก ของแร่ และเซรามิกด้วย XRD พร้อมอ่านผล วว.
- กระจายตัวของอนุภาค
- สมบติัทางความร้อนของวสัดุ (TGA,DTA,DSC) อุณหภมูิสูงสุด 1600 องศา
- ทดสอบการดูโครงสร้างระดับไมโครด้วยเทคนิค SEM,AFM
- ทดสอบดูธาตุประกอบโดยคร่าวๆด้วยเทคนิค EDX

52 ส าลีกัน ลักษณะทั่วไป,การติดแน่น,ความแข็งแรงของก้าน,การอุ้มน้ า (มอก.113) วว.



ล ำดับ ประเภทตัวอย่ำง รำยกำรทดสอบ หมำยเหตุ

ตัวอย่ำงที่ทดสอบส่งทำงไปรษณยี์

53 ตัวอย่างพลาสติก ทดสอบ UV Weathering test วว.
54 สต๊ิกเกอร์ การติดแน่น,Loop tacle (Finat test method 1,2,9) วว.
55 พลาสติกใส ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงฉีกขาด (ASTM D882,ASTM D 1000) วว.
56 ปนูซีเมนต์ ทกุรายการตาม มอก. วว.
57 ทราย ทกุรายการตาม มอก. วว.
58 หนิ ทกุรายการตาม มอก. วว.
59 น้ า ทกุรายการตาม มอก. วว.
60 อิฐมวลเบา ทกุรายการตาม มอก. วว.
61 น้ ายาบม่คอนกรีต,น้ ายาผสม,

น้ ายากันซึม ทกุรายการตาม มอก.
วว.

62 อิฐก่อสร้างสามัญ ทกุรายการตาม มอก. วว.
63 กระเบื้องมงหลังคา ทกุรายการตาม มอก. วว.
64 กระเบื้องซีเมนต์ปพูื้น ทกุรายการตาม มอก. วว.
65 เหล็ก ทกุรายการตาม มอก. วว.
66 Epoxy ทกุรายการตาม มอก. วว.
67 ทอ่ PVC,PE,HDPE, ทอ่เหล็ก

,ทอ่ยาง
ทกุรายการตาม มอก. วว.

68 ไม้ ทกุรายการตาม มอก. วว.
69 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ทกุรายการตาม มอก. วว.
70 Magnesium Compound Boardทกุรายการตาม มอก. วว.
71 แผ่น PVC โฟมแข็ง ทกุรายการตาม มอก. วว.
72 แผ่นฉนวนไฟฟา้ ทกุรายการตาม มอก. วว.
73 แผ่นฉนวนกันความร้อน ทกุรายการตาม มอก. วว.
74 สานพาน ทกุรายการตาม มอก. วว.
75 เข็มรัดพสัดุ ทกุรายการตาม มอก. วว.
76 แทน่คอนกรีต ทกุรายการตาม มอก. วว.
77 ตะแกรงลวด,ตะแกรงเหล็ก

,ตะแกรง PVC ทกุรายการตาม มอก.
วว.

78 โฟม,ฟองน้ า ทกุรายการตาม มอก. วว.
79 Ployurethane ทกุรายการตาม มอก. วว.
80 คอนกรีตบล็อค ทกุรายการตาม มอก. วว.
81 ตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปและกึ่ง

ส าเร็จรูป เช่น เกลือบริโบค 
น้ าตาลทราย ผงชูรส กาแฟ นม
 และผลิตภณัฑ์นม

- อว.



ล ำดับ ประเภทตัวอย่ำง รำยกำรทดสอบ หมำยเหตุ

ตัวอย่ำงที่ทดสอบส่งทำงไปรษณยี์

82 ตัวอย่างวสัดุสัมผัสอาหาร เช่น 
พลาสติก กระปอ๋งโลหะ แผ่น
เหล็กเคลือบดีบกุ แผ่นโลหะ
เคลือบแลกเกอร์

- อว.


