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1. การลงทะเบียนสมาชิก
เข้าเว็บไซต์ http://ilabplus.dmsc.moph.go.th/public/FrontWeb/Login.aspx แล้วคลิก 

“ลงทะเบียนใช้งาน” 

2. ลงทะเบียน
เลือกประเภทหน่วยงานของท่าน ซึ่งมีให้เลือกดังนี้ บุคคลธรรมดา นิติบุคล และหน่วยงานราชการ

ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

. 

http://ilabplus.dmsc.moph.go.th/public/FrontWeb/Login.aspx
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2.1 หน้าที่ (1) ประกอบด้วย : ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่าน , ยืนยันรหัสผ่าน , อีเมล์ , เบอร์โทร , หมายเลขผู้เสีย 
ภาษีนิติบุคคล , ชื่อนิติบุคคลหรือเจ้าของ (ภาษาไทย) , ชื่อนิติบุคคลหรือเจ้าของ (ภาษาอังกฤษ) และ 
ประเภทธุรกิจ กรณีกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน เมื่อกรอก 
รายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” 

2.2 หน้าที่ (2) ประกอบด้วย : บ้านเลขที่ , หมู่ , ซอย , ถนน , หมู่บ้าน , จังหวัด , อำเภอ , ตำบล , 
รหัสไปรษณีย์ และ และเอกสารแนบ กรณีกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความแจ้ง 
เตือน เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องแล้วกด “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” และกดปุ่ม 
“ถัดไป” 
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2.3 หน้าที่ (3) จะแสดงข้อมูลจากหน้า (1) , (2) ถ้าข้อมูลที่กรอกถูกต้องให้ทำการกรอก Captcha 
จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน หลังจากนั้นระบบจะส่งข้อมูล 
การลงทะเบียนไปยังอีเมลที่ทำการลงทะเบียน 

3. Login
User สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งานระบบ iLab Plus ได้โดยการกรอก Username และ Password 

แล้วคลิกท่ีปุ่ม “Login” 
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กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน?” ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกอีเมล ให้กรอกอีเมล
เพ่ือกู้รหัสผ่านจากนั้นกดปุ่ม “รีเซ็ตรหัสผ่าน” ระบบจะทำการสร้างรหัสผ่านใหม่และส่งข้อมูลรหัสผ่านใหม่ไป
ยังอีเมลที่ระบุ 

4. การใช้งานระบบ
ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
4.1 หน้าหลัก คือหน้าสรุปผลการส่งคำขอต่าง ๆ รวมถึงสถิติการส่ง 

ระบบจะแสดงข้อมูลปีปัจจุบันและปีย้อนหลังอีก 4 ปี โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูเฉพาะปีที่ต้องการ
หรือดูทั้งหมดทุกปีได้ 
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4.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบจะให้กรอก : รหัสผ่านเก่า , รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ เมื่อกรอก

ข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”ระบบจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเป็นรหัสผ่านใหม่ 

4.3 การส่งตัวอย่าง 
เลือกเมนูส่งตัวอย่างในด้านซ้ายมือแล้วเลือก “เพ่ิมคำขอใหม่” 
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4.4 กรอกฟอร์มบันทึกขอส่งตัวอย่างในหน้ารายละเอียดคำขอ 

4.5 เลือก “เพ่ิมตัวอย่างใหม่” ในหน้ารายละเอียดตัวอย่าง 
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4.6 กรอกข้อมูลรายละเอียดตัวอย่าง 

4.7 เลือกประเภทคำขอหนังสือรับรอง (1) แล้วกรอกเลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice / เลขที่
ใบอนุญาต (2) แล้วกรอกรายละเอียด หลังจากนั้นกดบันทึกตัวอย่าง (3) 

1

2 

3 
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กรณีไม่ทราบสามารถเลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice / เลขที่ใบอนุญาต ค้นหาได้จากเว็บไซต์ 
https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx 
แล้วกรอกชื่อทางการค้าหรือเลขที่ใบอนุญาตลงในช่องค้นหา 

https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx
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4.8 คลิก icon เอกสาร ในช่องพิมพ์รายงานผล รผ. จากนั้นพิมพ์เอกสารเพื่อให้ผู้รับอนุญาตลงนาม 

4.9 อัพโหลดไฟล์ (1) รผ.01 หรือ 02 หรือ 03 หรือ 04 หรือ 05 หรือ 09 ในหน้าเอกสารแนบ และเอกสาร/
หลักฐานประกอบการพิจารณาตามท่ีระบุในใบรผ. ตามที่กรอกในข้อ 4.7 หลังจากนั้นบันทึกข้อมูล (2) เมื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้เลือก “ส่งคำขอ” (3) 

1 

2 3 
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4.10 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนให้กดยืนยันเพ่ือส่งคำขอ 

4.11 พิมพ์ใบส่งตัวอย่างสำหรับใช้นำส่งตัวอย่างที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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5. การตรวจสอบสถานะตัวอย่าง
สามารถค้นหารายการส่งตัวอย่างโดยการระบุรายละเอียดในการค้นหา “เลขที่คำขอ หน่วยงานที่ส่ง 

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สถานะ” จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” กรณีพบข้อมูลที่ค้นหาระบบจะแสดงข้อมูลใน
ตารางข้อมูล 

6. การดาวน์โหลดรายงานผล (e-Report)
ไปที่หน้ารายการตัวอย่างแล้วกดค้นหาตัวอย่าง จากนั้นเลือก icon เอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด 

หมายเหตุ: รายงานภาษาไทยและรายงานภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
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ผู้ประสานงานกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 
1. นายอาคม สาลี  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 029510000 ต่อ 99460 E-mail: arkom.s@dmsc.mail.go.th โทร.087-495-9890 
2. นายสมศักดิ์ พัดพรม : เจาหนาที่ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 029510000 ต่อ
98810 E-mail: somsak.p@dmsc.mail.go.th LineID: s-sakiya โทร.087-096-3939 


