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1. ที่มาของระบบงาน 

 จากนโยบายของรัฐบาลเพื ่อเป็นการรองรับการเปลี ่ยนแปลงของประเทศไทยที่ก้าวสู่ 
Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมสู ่ Industrial 4.0 และแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม DIW 4.0 นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการอำนวยความสะดวก
ของผู ้ประกอบการโดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอนุญาตต่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มีบทบาทท่ีสำคัญในการสนับสนุนการตรวจวัด วิเคราะห์มลพิษอุตสาหกรรม และ
ให้การสนับสนุนการกำกับดูแลการปลดปล่อยมลพิษของโรงงาน รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแลการปลดปล่อยมลพิษของ
โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้ ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน การวิเคราะห์ค่าที่จำเป็นที่ใช้ประกอบการพิจารณาตาม พ.รบ.โรงงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นไปโดยถูกต้องตาม มาตรฐานและเป็นที่เชื่อถือได้ 
จะต้องดำเนินการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2560  
ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเพ่ือให้เกิดกรบริการ
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลบุคลากร และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนภาพการทำงานของระบบ โดยใช้ UML (Unified Modeling Language) 
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รูปแสดงแผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ 

กระบวนการทำงานของระบบทั้งหมด สามารถอธิบายตามแผนภาพ UML ข้างต้นดังนี้ 
1. ผู้แทนห้องปฏิบัติการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ (กลุ่มผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ)  ระบบจะตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นผ่านการเชื่อมข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไปยังระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก 
2. เมื่อลงทะเบียนข้อมูลห้องปฏิบัติการเรียบร้อย ระบบจะส่ง email ไปแจ้ง User/Password ผู้ลงทะเบียน 
เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
3. ผู้แทนห้องปฏิบัติการฯ เข้าใช้งานระบบ เพ่ือยื่นคำขอเข้าสู่ระบบ โดยประเภทคำขอที่สามารถยื่นได้มีดังนี้ 

- คำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการใหม่ 
- คำขอต่ออายุห้องปฏิบัติการฯ (ต้องดำเนินการก่อนใบอนุญาตหมดอายุ เพราะจะไม่สามารถเข้าระบบได้) 
- คำขอเปลี่ยนแปลงรายการสารมลพิษ/วิธีวิเคราะห์/รายชื่อบุคลากร 
- คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน (หลังจากผลอนุมัติออกแล้ว ผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการฯ จะไม่สามารถเข้า
ใช้งานระบบได้) 

  ในการยื่นคำขอฯ ห้องปฏิบัติการฯ จะต้องแนบเอกสารที ่ใช้ประกอบการยื ่นคำขอฯ ดังกล่าวให้
ครบถ้วน  และเมื่อคำขอถูกยืนยันส่งเรื่องมาแล้ว ห้องปฏิบัติการฯ จะไม่สามารถแก้ไขคำขอได้อีก แต่สามารถ
ติดตามสถานะการดำเนินการของคำขอที่ได้ถูกส่งเรื่องมาแล้วได้ 
4. เมื่อคำขอฯ ได้ถูกส่งเข้ามาในระบบแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาซึ่ง
กำหนดระยะเวลาจะเป็นไปตามที ่กำหนดในคู ่มือประชาชน ทั ้งนี ้เจ้าหน้าที ่ กรอ. จะทำการตรวจสอบ
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รายละเอียดคำขอในระบบ เอกสารที่แนบ รวมถึงเอกสารตัวจริงที่ส่งมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการ
พิจารณาคำขอฯ เจ้าหน้าที่ กรอ. อาจจะดำเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
4.1 หากพบว่า คำขอฯ นั้น ๆ ควรจะต้องแก้ไข เจ้าหน้าที่จะคลิก “ตีกลับคำขอ” เพื่อส่งเรื ่องกลับไปให้
ห้องปฏิบัติการฯ ที่ยื่นเรื่องมาสามารถแก้ไขคำขอและส่งข้อมูลกลับมาในระบบได้ใหม่อีกครั้ง  

4.2 หากคำขอฯ ที่ส่งมามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะคลิก “รับเรื่อง” เพ่ือส่งเรื่องไปยัง
กระบวนการพิจารณาถัดไป 
5. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะทำการปรับปรุงข้อมูลคำขอในระบบว่า 
ได้รับอนุมัติ (ระบุวันอนุมัติ, วันสิ้นอายุทะเบียน)  หรือ ไม่รับอนุมัติ (ระบุวันที่ไม่อนุมัติ)  
6. ระบบจะทำการส่งผลการพิจารณาไปให้ผู้แทนห้องปฏิบัติการฯ ทาง email ที่แจ้งไว้ในระบบ 
3. การเข้าหน้าระบบงาน (Front Office) 
   การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้เข้าไปที่เว็บไซต์ 
http://reg3.diw.go.th/research/labneo/   ซึ่งเมื่อเปิดเข้ามาหน้าแรกจะพบเว็บไซต์ดังรูป 

 

รูปแสดงหน้าแรกระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

 

 

การใช้งานระบบงานโดยไม่ต้อง Login นั้น ผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป สามารถใช้งานระบบได้ดังนี้ 
1. ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และทะเบียนของห้องปฏิบัติการฯ นั้น ๆ ยัง
ไม่หมดอายุ ทำได้โดยการคลิกท่ีเมนู ค้นหาข้อมูล -> ห้องปฏิบัติการฯ 
2. ทำการ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการฯ โดยคลิกที่เมนู “Download” 
3. สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการฯ ที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งานระบบ สามารถสมัครเพื่อเข้าใช้งาน
ระบบ ทำได้โดยการคลิก ปุ่ม “คลิกเพ่ือลงทะเบียนใหม่” 
4. สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการฯ ที่มีรหัสเข้าใช้งานระบบแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบไดโ้ดย
การคลิก ปุ่ม “คลิกเพ่ือ Login สำหรับห้องปฏิบัติการเอกชน” 
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5. สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการคลิก ปุ่ม 
“คลิกเพ่ือ Login สำหรับเจ้าหน้าที่” 
4. การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ 
          ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนั้น  ผู้ลงทะเบียนถือเป็น
ตัวแทนของห้องปฏิบัติการซึ่งมีได้เพียง 1 คนต่อ 1 ห้องปฏิบัติการเท่านั้น กรณีทีมีการเปลี่ยนตัวแทน
ห้องปฏิบัติการฯ ทางห้องปฏิบัติการฯ ต้องแจ้งมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล
ผู้แทนห้องปฏิบัติการให้   
  ในการลงทะเบียนใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลเข้าสู่ระบบดังรูป 

รูปแสดงหน้าจอการลงทะเบียนสำหรับห้องปฏิบัติการฯ 

        
 
 
 วิธีการลงทะเบียน มีดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, email และเบอร์โทร ให้ครบถ้วน 
2. คลิกปุ่ม “Check” เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
 กรณีท่ีตรวจสอบข้อมูลไม่พบ หรือ ระบบการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน ระบบจะแสดงข้อความว่า “ไม่พบ
ข้อมูล” ดังรูป 
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รูปแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือระบบตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน 

หากแน่ใจว่า ข้อมูลที่กรอกในระบบถูกต้อง แสดงว่า ระบบการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม 
OK และกด Check อีกครั้ง  
หรือในการณีท่ีข้อมูลสามารถผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ผู้ใช้งานจะพบหน้าจอให้กรอก
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหน่วยงานที่ต้องการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ ดังรูป 
 

 

รูปแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมข้อมูลหน่วยงาน 

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้กดปุ่ม Register เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะขึ้นข้อความให้ยืนยันอีก
ครั้งทาง เนื่องจากการคลิกยืนยันครั้งนี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก 
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รูปแสดงหน้าจอการยืนยันการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

 หลังจากยืนยันการลงทะเบียนผู้ใช้งานเรียบร้อย ระบบจะส่ง email แจ้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ไปยัง 
email address ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้  
5. การเข้าใช้งานระบบ 
  การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้เข้าไปที่เว็บไซต์ 
http://reg3.diw.go.th/research/labneo/    
       1.ไปที่ คลิกเพ่ือ Login สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

 
รูปแสดงหน้า Login 

  
        2.หลังจาก Login สำเร็จแล้วจะเข้าหน้าจอ 
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รูปแสดงหน้าเมนูการใช้งาน 

6. เมนูการใช้งานระบบ 
เมนูการใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการฯ มีดังนี้ 
6.1 ข้อมูลห้องปฏิบัติการฯ 
6.2 รายการคำขอ 
6.3 รายการคำขอ (draft) 
6.4 สร้างคำขอใหม่ 
6.5 เปลี่ยน Password 
โดยมีรายละเอียดการทำงานแต่ละเมนูดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 ข้อมูลห้องปฏิบัติการฯ  
ในเมนูนี้ ระบบจะดึงข้อมูลห้องปฏิบัติการฯ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ล่าสุดขึ้นมาให้ ดังรูป 
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รูปแสดงข้อมูลล่าสุดของห้องปฏิบัติการฯ 

 
6.2 ข้อมูลรายการคำขอฯ  
ในเมนูนี้ ระบบจะดึงข้อมูลคำขอทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการฯ นั้นๆ ยืนยันไว้แล้ว รวมถึงรายการคำขอที่เคยได้รับ
อนุมัติแล้ว ก็จะมาแสดงที่เมนูนี้ด้วย ดังรูป 

 
รูปแสดงข้อมูลคำขอทั้งหมดของห้องปฏิบัติการฯ 

 
 

6.3 ข้อมูลรายการคำขอฯ (Draft) 
ในเมนูนี้ ระบบจะดึงข้อมูลคำขอทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการฯ นั้นๆ ไม่ยืนยัน ในกรณีท่ียังดำเนินการในการยื่นคำ
ขอฯ ไมเ่รียบร้อย  เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการสามารถบันทึกเก็บไว้ชั่วคราวได้ที่เมนูนี้ ดังรูป 
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คู่มือสำหรับห้องปฏิบัตติิการ  

 
รูปแสดงข้อมูลคำขอที่ยังไม่ยืนยันของห้องปฏิบัติการฯ 

6.4 สร้างคำขอใหม่ 
สำหรับรายการคำขอฯ ที่ห้องปฏิบัติการสามารถทำได้ดังนี้ 
- คำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการใหม่ 
- คำขอต่ออายุห้องปฏิบัติการฯ (ต้องดำเนินการก่อนใบอนุญาตหมดอายุ เพราะจะไม่สามารถเข้า
ระบบได้) 
- คำขอเปลี่ยนแปลงรายการสารมลพิษ/วิธีวิเคราะห์/รายชื่อบุคลากร 
- คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน (หลังจากผลอนุมัติออกแล้ว ผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการฯ จะไม่สามารถเข้า
ใช้งานระบบได้) 

 1. ใส่รายละเอียดห้องปฏิบัติการฯ (ใช้ที่อยู่ตามสถานที่ตั้งจริง) 

 

รูปแสดงหน้าสร้างคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ 

2. เพ่ิมรายการสารมลพิษที่ขอขึ้นทะเบียน 
3. เพ่ิมรายการบุคลากรที่ขอขึ้นทะเบียน 
4. เพ่ิมไฟล์แนบ 
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คู่มือสำหรับห้องปฏิบัตติิการ  

 

รูปแสดงหน้ารายละเอียดคำขอขึ้นทะเบียน 

5. บันทึกข้อมูล 

 
รูปแสดงหน้ารายละเอียดการกรอกคำขอ 

เมื่อกดยืนยันการยื่นคำขอแล้ว คำขอนั้น ๆ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ยกเว้นในกรณีที่คำขอนั้นถูกตี
กลับ ผู้ใช้งานจึงจะสามารถแก้ไขได้อีกครั้ง 

6.5 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง โดยคลิกที่เมนู “เปลี่ยน Password” ดังรูป  
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คู่มือสำหรับห้องปฏิบัตติิการ  

 

รูปแสดงการเปลี่ยน Password 

7. การติดตามสถานะคำขอ 
หลังจากห้องปฏิบัติการฯ ได้คลิกยืนยันคำขอแล้ว คำขอดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างดำเนินการ ไปจนกว่าจะ
สิ้นสุดกระบวนงานทั้งหมด ผลจึงจะเป็นการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ซึ่งคำขอในระหว่างการพิจารณานั้น ผู้ใช้งาน
ห้องปฏิบัติการสามารถคลิกท่ีเมนูรายการคำขอ -> Detail เพ่ือดูรายละเอียดได้ต่อไป 

 
รูปแสดงการตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินการของคำขอที่ยื่นไป 

ในกรณีที่คำขอฯ อยู่ในสถานะตีกลับ แสดงว่า เจ้าหน้าที่ กรอ. ไม่ลงรับเรื่องให้ ด้วยสาเหตุบางอย่าง ในการ
ตรวจสอบให้คลิกที่ปุ่ม Detail เพ่ือดูรายละเอียดดังรูป 
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คู่มือสำหรับห้องปฏิบัตติิการ  

 

 

รูปแสดงคำขอที่ถูกตีกลับ 

กรณีท่ีคำขอฯ ได้รับอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบจะแสดงผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้เห็นในแต่ละคำขอดังรูป 

 

รูปแสดงคำขอที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

 


