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ภาพรวมกระบวนการขอลงทะเบียนระบบยืน่แบบรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งงานคนพิการ 

(e-service) 
กระบวนการของสถานประกอบการ: 

1) เร่ิมลงทะเบยีนเพื่อขอใช้งาน ผา่นลงิก์ “รายงานผลจ้างงานคนพิการ” บนเวปไซต์ http://ejob.dep.go.th/  

2) ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานโดยกรอกช่ือผู้ใช้งาน และอีเมล์ที่ต้องการใช้ 

3) ท าการยืนยนัอีเมล์ท่ีใช้ผา่นทางอีเมล์ท่ีระบบสง่ให้  

4) กรอกรหสัผา่นท่ีต้องการ และ login เข้าสูร่ะบบด้วย อีเมล์ และ รหสัผา่น ที่ตัง้ไว้ 

5) กรอกข้อมลู แนบเอกสารยืนยนัตน และเอกสารการขอใช้งานระบบให้ครบถ้วน 

เอกสารยืนยนัตน และเอกสารการขอใช้งานระบบที่สถานประกอบการจ าเป็นต้องแนบมาเป็นหลกัฐานประกอบด้วย: 

5.1) หนงัสอืแสดงความตกลงในการแจ้งรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายจ้างงานคนพิการผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

5.2) แบบค าขอเปิดใช้งาน Username เพื่อน าสง่ข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมายการจ้างงานผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

5.3) หนงัสอืมติที่ประชมุคณะกรรมการท่ีให้รายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายจ้างงานคนพกิารผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

5.4) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจที่ลงช่ือในค าขอ 

5.5) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่มอีายไุมเ่กิน 90 วนั 

5.6) หนงัสอืมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจแก่ผู้อื่นนอกจาก

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 

6) หลงัจากบนัทกึข้อมลู และแนบเอกสารครบในระบบแล้ว ทางสถานประกอบการต้องพิมพ์ และเซ็นรับรองเอกสาร

ทางด้านลา่งมาให้เจ้าหน้าที่ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ: 

6.1) หนงัสอืแสดงความตกลงในการแจ้งรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายจ้างงานคนพิการผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

6.2) แบบค าขอเปิดใช้งาน Username เพือ่น าสง่ข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมายการจ้างงานผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

6.3) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจที่ลงช่ือในค าขอ 

6.4) หนงัสอืมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจแก่ผู้อื่นนอกจาก

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 

กระบวนการของเจ้าหน้าที่ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ: 

7) หลงัจากเจ้าหน้าที่ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพกิารได้รับข้อมลู และเอกสารหลกัฐานการขอใช้งานจากสถาน

ประกอบการแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการอนมุตัิเปิดใช้งาน login ให้กบัสถานประกอบการ และจะมีอเีมล์แจ้งการเปิดใช้งาน

สง่ไปให้สถานประกอบการ หลงัจากทีเ่จ้าหน้าที่ท าการอนมุตัิแล้ว  

http://ejob.dep.go.th/
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ภาพรวมกระบวนการใชง้านการยืน่แบบรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งงานคนพิการ (e-

service) 
กระบวนการของสถานประกอบการ: 

1) หลงัจากได้รับการอนมุตัิให้เข้าใช้งานจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เข้าใช้งานได้ผา่นลงิก์ “รายงานผลจ้างงานคนพกิาร” 

บนเวปไซต์ http://ejob.dep.go.th/ 

2) สถานประกอบการท าการกรอกข้อมลูลกูจ้างในทกุสาขา 

3) สถานประกอบการ กรอกข้อมลูและแนบเอกสารหลกัฐาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 

4) สถานประกอบการ กรอกข้อมลูและแนบเอกสารหลกัฐาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การให้สมัปทานฯ มาตรา 35 

5) ในกรณีที่ท าการปฏิบตัิตามกฎหมาย มาตรา 33 และ 35 ไมค่รบตามอตัราสว่นท่ีก าหนด สถานประกอบการต้อง กรอก

ข้อมลูและแนบเอกสารหลกัฐาน การสง่เงินเข้ากองทนุฯแทนการรับคนพิการ มาตรา 34 

6) ท าการ “ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์การรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมาย” หลงัจากสถานประกอบการได้ท าการ กรอก

ข้อมลู ลกูจ้าง, การจ้างงานคนพกิาร มาตรา 33, การให้สมัปทานฯ มาตรา 35 และ การสง่เงินเข้ากองทนุฯแทนการรับคน

พิการ มาตรา 34 (ถ้าม)ี ครบถ้วนแล้ว 

สถานประกอบการ จะไมส่ามารถกลบัมาแก้ไขข้อมลูการรายงานปฏิบตัิตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ได้อีก หลงัจาก

ท าการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ไปแล้ว 

7) ในกรณีที่ต้องมกีารสง่เงินเข้ากองทนุฯแทนการรับคนพิการ มาตรา 34 ทางสถานประกอบการสามารถท าการพิมพ์ใบ

ช าระเงิน ตามมาตรา 34 และน าไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ 

โดยหลงัจากการท าการจา่ยเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้ว ข้อมลูการจ่ายเงินจะถกูบนัทกึเข้าระบบรายงานผลการ

จ้างงานคนพิการเพื่อน าไปใช้ในการประกอบการค านวณการปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ไป 

กระบวนการของเจ้าหน้าที่ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ: 

8) หลงัจากสถานประกอบการท าการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อมลูการรายงานการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย และการช าระเงินมาตรา 34 (ถ้ามี) 

9) เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบข้อมลูการรายงานการปฏิบตัติามกฎหมาย ตามที่สถานประกอบการสง่เข้ามา 

10) เจ้าหน้าที่ ท าการติดตอ่สถานประกอบการ เพื่อขอข้อมลูเพิ่มเติม ในกรณีที่สถานประกอบการรายงานข้อมลูมาไม่

ครบถ้วน 

11) เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมลูรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายเข้าสูร่ะบบรายงานผลการจ้างงานคนพกิาร หลงัจากได้รับ

ข้อมลูจากสถานประกอบการครบถ้วนแล้ว 

12) เจ้าหน้าที่สง่หนงัสอืรับรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมาย และใบเสร็จรับเงินการช าระเงินมาตรา 34 (ถ้าม)ี ให้สถาน

ประกอบการ 

http://ejob.dep.go.th/
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การลงทะเบียนการเพ่ือเร่ิมใชบ้ริการ e-service  
1) เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ สามารถเข้ามาสมคัรใช้งานระบบได้ผา่นหน้าเวปไซต์ ejob.nep.go.th ผา่นทาง menu 

“สมคัรสมาชิก”  

 

2) โดยเจ้าหน้าทีจ่ะต้องรับเง่ือนไขในการสมคัรสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต ก่อนจะกดตกลงเพื่อท าการ

ลงทะเบียนได้ 
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2) หลงัจากยอมรับเง่ือนไขแล้ว  

ให้กรอกข้อมลูผู้ใช้งานระบบส าหรับการใช้งานของตวัเองลงไปในแบบ form 

ข้อมลูที่ต้องกรอกลงไปได้แก ่

- เลขที่บัญชนีายจ้างของสถานประกอบการ 

เมื่อกรอกเลขที่บญัชีนายจ้างแล้ว ให้กดที่ปุ่ ม “ตรวจสอบเลขบญัชีนายจ้าง” เพื่อตรวจสอบวา่เลขทีบ่ญัชีนายจ้างมีอยูใ่น

ระบบหรือไม ่

 

ในกรณีที่เลขบญัชีนายจ้างถกูต้อง ระบบจะแจ้งดงึข้อมลูขึน้มาแสดง 

กรณีที่ข้อมลูถกูต้อง ให้ใสข้่อมลู เลขทะเบียนนิติบคุคลของกระทรวงพาณิชย์ 13 หลกัลงไปด้วย 
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หน้าที่ 9 จาก 43 

 

ในกรณีที่ข้อมลูไมถ่กูต้อง ระบบจะแจ้งเตือนขึน้มา และต้องใสเ่ลขที่บญัชีนายจ้างใหมใ่ห้ถกูต้อง 

 

เมื่อใสเ่ลขที่บญัชีนายจ้างแล้ว ให้ใสข้่อมลู 

- ชื่อผู้ใช้งาน ที่ต้องการใช้ในการ login เข้าระบบ 

- อีเมล์ ที่ต้องการในการใช้งาน และเป็นอีเมล์ที่มีอยูจ่ริง เพื่อรับอีเมล์ในการตัง้รหสัผา่น 

เมื่อใสข้่อมลูครบแล้ว ให้กดที่ปุ่ ม “สมคัรเข้าใช้งาน” 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 10 จาก 43 

 

หน้าจอยืนยนัการเพิ่มข้อมลูการใช้งานจะแสดงขึน้ และอีเมล์การยนืยนัการสมคัรเข้าใช้งานจะถกูสง่ไปท่ีอีเมล์ที่ใช้สมคัร 

 

ให้ไปท่ี mail box ของอีเมล์ท่ีใช้สมคัรใช้งาน และหาอีเมล์ที่ถกูสง่จาก กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการที่

มีหวัข้อวา่ “สมคัรสมาชิก ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ เสร็จสิน้” 

ในกรณีที่ไมพ่บเมล์นีใ้น inbox ให้ตรวจดวูา่ เมล์ถกูน าไปไว้ที่ junk folder ของ email client หรือไม ่

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 11 จาก 43 

 

ในเนือ้หาของ email – ให้กดที่ link ที่แนบมา เพือ่ท าการยืนยนัตัง้รหสัผา่นส าหรับใช้งาน 

 

เมื่อกดไปที่ link แล้ว หน้าการตัง้รหสัผา่นส าหรับช่ือผู้ใช้งานจะแสดงขึน้มา ให้สามารถใสร่หสัผา่นที่ต้องการได้ 

เมื่อใสร่หสัผา่นท่ีต้องการ และท าการยืนยนั password แล้ว ให้กดที่ปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพื่อท าการตัง้รหสัผา่น 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 12 จาก 43 

 

หลกัจากท าการตัง้รหสัผา่นแล้ว หน้าจอการกรอกข้อมลูการใช้งาน เพื่อการน าสง่ข้อมลูการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้าง

งานคนพกิาร ผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะแสดงขึน้มา 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 13 จาก 43 

 

การกรอกขอ้มูล เพื่อขอเปิดใช ้Username ในการท าการน าส่งขอ้มูลการปฏิบติัตาม
กฎหมายการจา้งงานคนพิการ ผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์  
 

หลงัจากได้ท าการยืนยนั email และตัง้รหสัผา่นแล้ว – จะสามารถท าการ login เข้าระบบ รายงานผลการจ้างงานคน

พิการ เพื่อเข้ามากรอกข้อมลูของสถานประกอบการ เพื่อสง่ให้เจ้าหน้าที่ท าการเปิดใช้ username เพื่อท าการน าสง่ข้อมลู

การปฏิบตัิตามกฎหมายการจ้างงานคนพกิาร ผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตอ่ไปได้ 

ข้อมลูที่ต้องใสเ่พิ่มเติม เพื่อสง่ให้เจ้าหน้าที่ ได้แก่: 

- ข้อมูลผู้ตดิต่อ – ช่ือ, นามสกลุ, เบอร์โทรศพัท์ และต าแหนง่ 

- ข้อมูลกรรมการบริษัท – ช่ือ, นามสกลุ, เบอร์โทรศพัท์ และต าแหนง่ 

 

 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 14 จาก 43 

 

- เอกสารยนืยนัตัวเอง – ได้แก:่ 

 

1. หนงัสอืแสดงความตกลงในการแจ้งรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายจ้างงานคนพิการผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส์ – 

สามารถกดที ่link “download แบบฟอร์ม” เพื่อ download เอกสารที่มีการกรอกข้อมลูให้แล้วบางสว่นได้ 

2. แบบค าขอเปิดใช้งาน Username เพื่อน าสง่ข้อมลูการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ - 

สามารถกดที ่link “download แบบฟอร์ม” เพื่อ download เอกสารที่มีการกรอกข้อมลูให้แล้วบางสว่นได้ 

3. หนงัสอืมติที่ประชมุคณะกรรมการท่ีให้รายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายจ้างงานคนพิการผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส ์– 

สามารถกดที ่link “ตวัอยา่ง” เพื่อ download ตวัอยา่งหนงัสอืมติที่ประชมุได้ 

4. หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

5. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจที่ลงช่ือในค าขอ  

6. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 15 จาก 43 

 

หลงัจากใสข้่อมลู และแนบเอกสารแล้ว ให้กดที่ปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 

ในกรณีที่ใสข้่อมลู หรือแนบเอกสารไมค่รบ ข้อความเตือนจะแสดงขึน้มา 

 

เอกสารยืนยนัตวัทีต้่องแนบ จะถกูระบไุว้ด้วย icon เคร่ืองหมาย  

 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 16 จาก 43 

 

ในกรณีที่ใสข้่อมลูครบแล้ว จะมีข้อความแสดงบอกวา่ข้อมลูครบแล้ว 

 

หลงัจากบนัทกึข้อมลูสมาชิกแล้ว จะยงัไมส่ามารถสง่ข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ผา่นทาง

อิเลก็ทรอนิกสไ์ด้ จนกวา่ข้อมลูผู้ใช้งานระบบจะได้รับการอนมุตัิใช้งานจากเจ้าหน้าที่ 

โดยหลงัจากที่ได้รับการอนมุตัใิช้งานจากเจ้าหน้าที่แล้ว จะได้รับอเีมล์แจ้งไปยงัอีเมล์ท่ีท าการสมคัรไว้ตอ่ไป 

 

ในกรณีที่ยงักรอกข้อมลูยงัไมค่รบถ้วน – จะสามารถ logoff และ login เข้ามาท าการการใสข้่อมลูตอ่ไปในภายหลงัได้โดย 

ช่ือผู้ใช้งานและรหสัผา่นท่ีท าการขอใช้ไว้ในครัง้แรก 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 17 จาก 43 

 

การ login เขา้ระบบ (กรณียงัไม่รับการอนุมติัใหใ้ชง้าน)  
1) หลงัจากเจ้าหน้าที่ยงัไมไ่ด้อนมุตัิการใช้งาน user – จะสามารถ login เข้าระบบได้ผา่นทาง ejob.nep.go.th ผา่น 

menu “Login เข้าสูร่ะบบ” เพื่อเข้ามาท าการใสข้่อมลูขอใช้งานเพิ่มเติมได้ 

 

กรอก username และ password ที่ท าการลงทะเบียนไว้ให้ถกูต้อง และกด “Login” เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 18 จาก 43 

 

เมื่อ login เข้ามาแล้ว จะเห็นหน้าจอส าหรับกรอกข้อมลูการขอใช้งาน 

ซึง่จะสามารถท าการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูเพิ่มเติมใดๆได้จากหน้านี ้ 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 19 จาก 43 

 

การ login เขา้ระบบ (กรณีไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชง้านแลว้)  
1) หลงัจากเจ้าหน้าที่ได้อนมุตักิารใช้งาน user และได้รับ email ยืนยนัการใช้งานแล้ว – จะสามารถ login เข้าระบบได้

ผา่นทาง ejob.nep.go.th ผา่น menu “Login เข้าสูร่ะบบ” 

 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 20 จาก 43 

 

กรอก username และ password ที่ท าการลงทะเบียนไว้ให้ถกูต้อง และกด “Login” เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

 

เมื่อ login แล้ว จะเร่ิมท าการกรอกข้อมลู เพื่อน าสง่ข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ผา่นทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์ได้ 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 21 จาก 43 

 

ระบบการปลดลอ็ครหสัผา่นแบบ อตัโนมติั  
1) ในกรณีที่เคยสมคัรเข้าใช้งานระบบแล้ว แตล่มืรหสัผา่น  

ผู้ใช้งานระบบจะสามารถขอรหสัผา่นใหมไ่ด้ จาก menu “ลมืรหสัผา่น” ในหน้า login 

 

2) สามารถกรอก email ที่ใช้ตอนสมคัรใช้งาน และเลขที่นิติบคุคล 13 หลกัที่สมคัรไว้ เพื่อท าการเปลีย่นรหสัผา่นใหมท่าง 

email ผา่นทางหน้านีไ้ด้ 

 

 

 

 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 22 จาก 43 

 

การกรอกขอ้มูลจ านวนลูกจา้ง และการปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อส่งเอกสารออนไลน ์

1)  หลงัจากท าการสมคัร และได้รับการอนมุตักิารใช้งานจาก เจ้าหน้าที่ แล้ว 

เจ้าหน้าที่สถานประกอบการจะสามารถ login เข้ามาเพื่อกรอกข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมายของสถานประกอบได้ 

โดยข้อมลูที่สามารถเห็นได้ จะประกอบไปด้วย 

- ประวัติการปฏิบตัิตามกฎหมาย  
- ข้อมูลทั่วไป/ที่อยู่  

- การปฏิบัตติามกฎหมาย – ข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย แยกตามปี 

- ประวัติการด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 23 จาก 43 

 

2) ข้อมลูที่ต้องกรอก เพื่อสง่เอกสารออนไลน์คือ  

จ านวนลกูจ้างในแตล่ะสาขา ใน tab ข้อมลูทัว่ไป/ที่อยู ่ 

 

และ ข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 24 จาก 43 

 

การกรอกขอ้มูลจ านวนลูกจา้งในแต่ละสาขา  
1)  ให้กดไปท่ี tab ข้อมลูทัว่ไป/ที่อยู ่เพื่อเร่ิมท าการกรอกข้อมลู 

 

2) กรอกจ านวนลกูจ้างที่อยูใ่นแตล่ะสาขาให้ถกูต้อง โดยใสจ่ านวนลกูจ้างลงไปในช่อง “จ านวนลกูจ้าง(คน)” ของแตล่ะ

สาขาให้ครบ และกด “ปรับปรุงข้อมลู” 

 

ถ้าต้องการเพิ่มสาขา ให้กดที่ link “เพิ่มข้อมลูสาขาใหมท่ี่ไมม่ีอยูใ่นรายการ”  

 

กรอกข้อมลูสาขาใหมใ่ห้ครบถ้วน และกดที่ปุ่ ม “เพิ่มข้อมลูสาขา” เพื่อเพิ่มสาขาใหมล่งไป 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 25 จาก 43 

 

 

ข้อมลูของสาขาใหมจ่ะแสดงขึน้มาในรายการ 

ถ้าต้องการแก้ไข หรือลบข้อมลูของสาขา ก็จะสามารถกดได้จาก icon “แก้ไขข้อมลู” หรือ “ลบข้อมลู” 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 26 จาก 43 

 

3) ข้อมลูทัว่ไป, ที่อยู ่และข้อมลูผู้ติดตอ่ จะถกูดงึมาจากระบบให้เป็นแบบ read-only และจะไมส่ามารถแก้ไขได้

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 27 จาก 43 

 

การกรอกขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย  
1)  ให้กดไปท่ี tab “การปฏิบตัิตามกฏหมาย” เพื่อเร่ิมท าการกรอกข้อมลู 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 28 จาก 43 

 

2) หน้าจอ จะมีสรุปการท ากฎหมายแสดงขึน้มาให้ โดยจะใช้ผลรวมจ านวนลกูจ้างที่อยูใ่นแตล่ะสาขาใน tab “ข้อมลู

ทัว่ไป/ที่อยู”่ มาใช้ในการค านวณอตัราคนพิการท่ีต้องรับ 

 

 
  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 29 จาก 43 

 

การกรอกขอ้มูลมาตรา 33 – ขอ้มูลคนพิการท่ีไดรั้บเขา้ท างาน  
1) ท าการกรอกข้อมลูมาตรา 33 จ้างคนพิการเข้าท างาน ได้โดยกดที่ link “ข้อมลูคนพิการท่ีได้รับเข้าท างาน” 

 

เมื่อกดแล้ว จะมี popup แสดงขึน้มา – ให้ใสข้่อมลูคนพิการให้ครบถ้วน และกดที ่“เพิ่มข้อมลู” 

 

เมื่อกด “เพิ่มข้อมลู” แล้ว – ข้อมลูคนพิการจะแสดงขึน้มาในรายการ 

สามารถท าการแก้ไข หรือลบข้อมลูได้ โดยการกดที่ icon “แก้ไขข้อมลู” หรือ “ลบข้อมลู” 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 30 จาก 43 

 

หลงัจากใสข้่อมลูคนพกิารตามมาตรา 33 แล้ว – ข้อมลูในสว่นของ “สรุปการด าเนินการตามกฏหมาย” จะเปลีย่นไปตาม

ข้อมลูที่เพิ่มเข้ามา ณ ปัจจบุนั 

 

ในกรณีที่มีการจ้างงานคนพิการมาตรา 33 – ให้แนบไฟล์ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 31 จาก 43 

 

การกรอกขอ้มูลมาตรา 35 – การใหส้มัปทานฯ  
1) ท าการกรอกข้อมลูมาตรา 35 การให้สมัปทาน ได้โดยกดที่ link “ข้อมลูผู้ใช้สทิธิมาตรา 35” 

 

เมื่อกดแล้ว จะมี popup แสดงขึน้มา – ให้ใสข้่อมลูการให้สมัปทานใหค่รบถ้วน และกดที่ปุ่ ม “บนัทกึ” 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 32 จาก 43 

 

เมื่อกด “บนัทกึ” แล้ว – ข้อมลูการให้สมัปทานจะแสดงขึน้มาในรายการ “รายช่ือผู้ใช้สทิธิ” 

สามารถท าการแก้ไข หรือลบข้อมลูได้ โดยการกดที่ icon “แก้ไขข้อมลู” หรือ “ลบข้อมลู” 

 

 

2) หลงัจากเพิม่ข้อมลูมาตรา 35 แล้ว จะสามารถกดดขู้อมลูที่มีอยูไ่ด้จากลงิค์ “++ แสดงรายช่ือผู้ใช้สทิธิในปัจจบุนั” 

 

หลงัจากใสข้่อมลูการให้สมัปทานตามมาตรา 35 แล้ว – ข้อมลูในสว่นของ “สรุปการด าเนินการตามกฏหมาย” จะ

เปลีย่นไปตามข้อมลูที่เพิ่มเข้ามา ณ ปัจจบุนั 

 

ในกรณีที่มีการปฏิบตัิตามกฎหมายมาตรา 35 – ให้แนบไฟล์ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 33 จาก 43 

 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 34 จาก 43 

 

มาตรา 34 – การส่งเงินเขา้กองทุนฯแทนการรับคนพิการ    
1) ในกรณีที่มีการจ้างงาน มาตรา 33 และรับสมัปทาน มาตรา 35 ไมค่รบอตัราสว่น – สถานประกอบการจะต้องท าการสง่

เงินเข้ากองทนุฯแทนการรับคนพกิาร ตามมาตรา 34 

 

ระบบจะท าการค านวณ จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายเข้ากองทนุฯ ขึน้มาให้ในสว่นของ มาตรา 34 สง่เงินเข้ากองทนุฯแทนการรับ

คนพิการ 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 35 จาก 43 

 

ท าการค านวณวา่ต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเทา่ไหร่ โดยการเลอืกวนัท่ีต้องการช าระเงิน และกด “ค านวณเงินมาตรา 34” 

 

ในกรณีที่เป็นการจา่ยเงิน หลงัวนัที่ 31 ม.ค. – ระบบจะแสดงจ านวนดอกเบีย้ทีต้่องจ่ายออกมารวมให้ด้วย 

 

ถ้าต้องการจ่ายเงินผา่น เช็ค หรือธนาณตัิ – จะสามารถเลอืกช่องทางที่ต้องการจาก dropdown list ได้ 

 

ใสข้่อมลูการจ่ายเช็ค หรือธนาณตัิ ให้ครบถ้วน 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 36 จาก 43 

 

 

 

ให้กดที่ปุ่ ม “ค านวณเงินมาตรา 34” ทกุครัง้ ท่ีมรการเปลีย่นแปลงข้อมลู 

 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 37 จาก 43 

 

ในกรณีที่มีการปฏิบตัิตามกฎหมายมาตรา 34 – ให้แนบไฟล์ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 38 จาก 43 

 

การแนบเอกสารเพ่ิมเติม, เพ่ิมหมายเหตุ และบนัทึกขอ้มูล  
1) นอกจากการกรอกข้อมลูมาตรา 33,34,35 แล้ว ในหน้าการปฏิบตัิตามกฎหมาย ยงัอนญุาตแนบเอกสารเพิม่เตมิ และ

หมายเหตอุื่นๆ(ถ้าม)ี ได้ด้วย 

เพิ่มเอกสารประกอบ ได้โดยเลอืกไฟล์ เอกสารเพิ่มเติม และกดปุ่ ม “เพิ่มเอกสารประกอบ” 

 

ใสห่มายเหตเุพิ่มเติมได้ โดยใสร่ายละเอียดลงไปใน textfield “หมายเหตเุพิม่เติม” และกด “บนัทกึข้อมลู” 

 

  



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 39 จาก 43 

 

การยืน่แบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ และน าเขา้ระบบ  
1) หลงัจากรกอกข้อมลูทกุอยา่งครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ปุ่ ม “ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์” เพื่อสง่ข้อมลูให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

และบนัทกึการปฏิบตัิตามกฎหมายเข้าระบบ 

*** การยื่นเอกสารออนไลน์  หลงัจากยื่นแล้วจะไมส่ามารถกลบัมาแก้ไขข้อมลูผา่นระบบออนไลน์ได้อีก กรุณาตรวจสอบ

ความถกูต้องก่อนท าการยื่นเอกสารออนไลน์ 

 

2) หลงัจากยื่นเอกสารออนไลน์แล้ว ข้อมลูการปฏบตัิตามกฎหมายจะถกูสง่ไปให้เจ้าหน้าที่ และจะไมส่ามารถบนัทกึข้อมลู

ใดๆได้อีกตอ่ไป 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 40 จาก 43 

 

ถ้ามกีารท าการปฏิบตัิตามกฎหมาย มาตรา 33, 34 หรือ 35 แตย่งัแนบเอกสารไมค่รบ จะไมส่ามารถกดปุ่ ม “ยื่น

แบบฟอร์มออนไลน์” ได้ 

 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 41 จาก 43 

 

การพิมพใ์บช าระเงินตามมาตรา 34  
1) หลงัจากท าการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์แล้ว จะสามารถกดที่ปุ่ ม “พิมพ์ใบช าระเงิน ตามมาตรา 34” เพื่อออกใบช าระเงิน 

ไปช าระท่ีธนาคารกรุงไทยได้ – โดยข้อมลูที่น ามาออกในใบช าระเงิน จะน ามาจากข้อมลูตามมาตรา 34 ที่ได้กรอกลงไป

ผา่นหน้าจอ 

 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 42 จาก 43 

 

การพิมพแ์บบ จพ. ส าหรับรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมาย  
1) หลงัจากท าการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์แล้ว จะสามารถกดที่ปุ่ ม “พิมพ์แบบฟอร์ม จพ. ส าหรับรายงานผลการปฏิบตัิ

ตามกฏหมาย” เพื่อ print แบบฟอร์ม จพ. ออกมาเซ็นรับรอง เพือ่สง่ตอ่ให้ทางเจ้าหน้าที่ พก. ตอ่ไปได้ 

ข้อมลูที่ใช้ในการออกแบบฟอร์ม จพ. จะเอามาจากข้อมลูทัว่ไป/ทีอ่ยู่, ข้อมลูสาขา และข้อมลูการปฏิบตัิตามกฏหมายที่ได้

กรอกลงไปแล้ว 

 

 



คูมื่อการใช้งานระบบย่ืนแบบรายงานผลการปฏิบตัติามกฎหมายการจ้างงานคนพิการส าหรับสถานประกอบการแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 

หน้าที่ 43 จาก 43 

 

 


