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คู่มือการใช้งาน e-Report DSS (User) 
ก.การเข้าสู่ระบบใบรายงานผลการทดสอบ 

1. ให้ท่านไปที ่https://www.dss.go.th/e-report/ หรือ ระบบ e-Report DSS ดังภาพที่ 1 

 

2. จากนั้นให้ท่านคลิกท่ี “เข้าสู่ระบบ” ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าระบบ e-Report DSS 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าระบบ e-Report DSS 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเข้าสูร่ะบบ e-Report DSS 
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3. จากนั้นให้ท่านเปิด e-mail ที่ได้ให้ไว้กับ วศ. เพ่ือน าค าร้องเลขรับ เพ่ือเข้าสู่ระบบโดยจะต้องได้รับ e-

mail ก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ ส่วน Tracking Code ให้ท่านกรอกตามที่ได้รับในใบแจ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมบริการทดสอบ สอบเทียบ วศ. ดังภาพที่ 3 และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 7 แสดงการกรอกข้อมลู ค าร้องเลขรับ / Tracking Code 

 

ภาพที่ 4 แสดงการกรอกข้อมลู Username / Password 

 

ภาพที่ 5 แสดงการกรอกข้อมลู ค าร้องเลขรับ / Tracking Code
ภาพที่ 6 แสดงการกรอกข้อมลู Username / Password 
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4. จากนั้นให้ท่านคลิกตรงช่อง “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” ดังภาพที่ 5 

5. จากนั้นให้ท่านคลิก “Log in” ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 8 แสดงการคลิกในช่องก่อนการ log in 

 

ภาพที่ 9 แสดงการ log in 

 

ภาพที่ 10 แสดงการ log in 
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6. จากนั้นจะปรากฎหน้าหลัก โดยจะมีชื่อผู้ขอยื่น และค าร้องเลขรับ ดังภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าต่างเข้าสูร่ะบบ e-REPORT DSS ส าเร็จ 
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ข.การดาวน์โหลดใบรายงานผล 
1. จากนัน้ให้ท่านคลิกท่ี “ดาวน์โหลดใบรายงาน” ดังภาพที่ 8 

 

2. จะปรากฎหน้าต่าง “ดาวน์โหลดใบรายงาน” ดังภาพที ่9 

 

               3. จากนั้นให้ท่านคลิกท่ี “ดูรายละเอียด” ดังภาพที่ 10 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงการเข้าหน้าต่างดาวน์โหลดใบรายงาน 

 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดใบรายงาน 

 

ภาพที่ 14 แสดงการเข้าดรูายละเอียดใบรายงาน 
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4. จะปรากฎหน้าต่างรายละเอียด ผู้ขอยื่นใบรายงานผล ดังภาพที่ 11 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 15 แสดงหน้าต่างรายละเอียดผู้ขอยื่น 
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ค.การตรวจสอบรายละเอียดของการเข้ารับการทดลอง/สอบเทียบ 
1. ให้ท่านคลิกท่ี “Tracking Code” ดังภาพที่ 12 

  

ภาพที่ 16 แสดงการเข้าหน้า Tracking Code 
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2. จากนั้นจะปรากฎรายละเอียดของงาน ซึ่งจะมีข้อมูลตั้งแต่เลขรับใบค าร้อง / รายละเอียดของงาน / 

การออกรายงาน รวมถึงการส่งรายงานให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ดังภาพที่ 13 

 

ภาพท่ี 20 แสดงการใช้งานในส่วนของการค้นหา 

ภาพที่ 17 แสดงการเข้าหน้า Tracking Code 

 

ภาพท่ี 18 แสดงการใช้งานในส่วนของการค้นหาภาพที่ 19 แสดงการเข้าหน้า Tracking Code 


