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สารบญั
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6 การบนัทึกขอ้มูลการสง่เสรมิอาชพี
คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิาร มาตรา 35

การสมคัรใชง้านระบบ

การยื�นรายงานผลการปฏิบติัตาม
กฎหมาย

การบนัทึกขอ้มูลการจา้งงานคนพกิาร
มาตรา 33

7 การสง่เงินเขา้กองทนุมาตรา 34

9 ขั�นตอนการยื�นแก้ไขขอ้มูลการจา้งงาน
คนพกิาร 
กรณคีนพกิารรายเก่าลาออก
กรณกีารจา้งงานเพิ�มเติม
กรณต้ีองสง่เงินเขา้เขา้กองทนุฯ เพิ�มเติม



3. อ่านเงื�อนไขในการสมคัรสมาชกิเพื�อใชบ้รกิารทางอินเทอรเ์น็ต และคลิก “ยอมรบั” และ “ตกลง”

การสมคัรใชง้าน

ระบบรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งงานคนพกิารและ
สง่เงินเขา้กองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

1. เขา้ไปที� https://ejob.dep.go.th 

2. คลิก “สมคัรใชง้าน” 
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4. กรอกเลขที�บญัชนีายจา้ง (เลขประกันสงัคม 10 หลัก) และคลิก “ตรวจสอบเลขที�บญัชนีายจา้ง”

5. กรอกเลขทะเบยีนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ์
6. กรอกขอ้มูลการใชง้านระบบ และคลิก “สมคัรเขา้ใชง้าน” 
     ชื�อผู้ใชง้าน หรอื user name สามารถเป�นภาษาอังกฤษหรอืตัวเลขเท่านั�น (ควรตั�งชื�อผูใ้ชเ้ป�นชื�อบรษัิท  
     หรอื สื�อความหมายถึงบรษัิทโดยตรง เชน่ Jaidee9 ไมค่วรใชช้ื�อบุคคล) 
     อีเมล์ (ควรเป�นอีเมล์ของบรษัิท ไมค่วรใชอี้เมล์สว่นตัวบุคคล) ตั�งรหสัผา่นและยนืยนั Password

7. ยนืยนัตัวตนผา่น Link ที�ระบบสง่ใหท้างอีเมล
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8. กรอกขอ้มูลผูติ้ดต่อ โดยจะต้องเป�นผูที้�ไดร้บัมอบอํานาจจากนายจา้งเท่านั�น
9. กรอกขอ้มูลกรรมการบรษัิท (ตามจาํนวนหรอืชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับรษัิทได)้
10. ดาวน์โหลดไฟล์จากระบบ จดัทําเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย และสแกนไฟล์เอกสารดงักล่าวกลับเขา้ระบบ 
11. สง่เอกสารชุดสมคัรฉบบัจรงิใหเ้จา้หนา้ที� ณ กองกองทนุสง่เสรมิความเสมอภาคคนพกิาร
      หรอื ณ สาํนักงานพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุยจ์งัหวดั... แล้วแต่กรณี

หมายเหต ุ:    1. สามารถกรอกขอ้มูลและกดบนัทึกไวก่้อนได้
                    2. การมอบอํานาจสามารถแก้ไขเนื�อหาไดต้ามความประสงค์ของผูม้อบอํานาจ
                    3. เมื�อจะมาดาํเนินการต่อ ให ้Login เขา้ระบบไดเ้ลย โดยไมต้่องสมคัรเขา้ใชง้านใหม่
                    4. หากยงัไมไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้าน จะไมส่ามารถใชง้าน “ลืมรหัสผา่น” ได ้ต้องติดต่อเจา้หนา้ที�เท่านั�น

12. เมื�อเจา้หน้าที�อนมุติัใหใ้ชง้านระบบฯ แล้ว จะมขีอ้ความแจง้ไปยงัอีเมล์ที�ลงทะเบยีนไว้
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การยื�นรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมาย

1. เขา้ไปที� https://ejob.dep.go.th/ คลิก “การยื�นรายงาน”

2. เลือกประจาํป�ที�ต้องการยื�นรายงาน

3. กรอกขอ้มูลจาํนวนลกูจา้ง (ทกุสาขา) ณ วนัที� 1 ตลุาคม ของป�ก่อน ป�ที�มหีน้าที�ปฏิบติัตามกฎหมาย
พรอ้มแนบเอกสาร สปส 1-10 สว่งนที� 1 พรอ้มใบเสรจ็ประกอบ 
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 1. กรอกขอ้มูลมาตรา 33 พรอ้มแนบเอกสารประกอบ

การบนัทึกขอ้มูลการจา้งงาน
คนพกิารมาตรา 33

2. คลิก “เพิ�มคนพกิารคนใหม”่ 

3. กรอกขอ้มูลคนพกิาร แนบไฟล์เอกสาร และคลิก “เพิ�มขอ้มูล” 
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1. กรอกขอ้มูลมาตรา 35 พรอ้มแนบเอกสารประกอบ

การบนัทึกขอ้มูลการสง่เสรมิอาชพี
คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิาร มาตรา 35

2. กรอกขอ้มูลคนพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร(กรณีเป�นผูร้บัสทิธแิทน) และคลิก “บนัทึก” 

หมายเหต ุ    1. ใหบ้นัทึกรายชื�อคนพกิารหรอืผูด้แูล ตามที�ระะบุไวใ้นหนังสอืแจง้ผลการใหส้ทิธิ
                       และรบัสทิธมิาตรา 35 ที�ออกโดยกรมการจดัหางาน เท่านั�น
                   2. ผูด้แูลคนพกิาร หมายถึง ผูที้�มชีื�อในบตัรประจาํตัวคนพกิาร 
                       และได้ทําสญัญารบัสทิธแิทนคนพกิาร
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การสง่เงินเขา้กองทนุมาตรา 34
หากมกีรณีต้องสง่เงินเขา้กองทนุตามมาตรา 34 ระบบจะคํานวณเงินให้1.

      โดยบรษัิทต้องระบุวนัที�ต้องการชาํระเงิน กดคํานวณเงิน และยื�นแบบฟอรม์ออนไลน์

2. เลื�อนลงมาล่างสดุของหน้าระบบ  และคลิก"ยื�นแบบฟอรม์ออนไลน์"

3. กด "พมิพใ์บชาํระเงิน มาตรา 34"
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1 tsp vanilla extract
200 gr all purpose flour
½ tbsp baking soda
200 gr chocolate bar chopped into bits

4. ใหนํ้าใบชาํระเงิน ไปชาํระที�ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา และกรณทีี�ชาํระเงินโดยเชค็ ใหน้าํไปเชค็ไปยื�น
    ที�เคาน์เตอรธ์นาคารกรุงไทยก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที�เลือกวนัไว ้มฉิะนั�นอาจต้องเสยีดอกเบี�ยเพิ�ม
    อีก 1 วนัเพราะการเครยีเชค็ตามวธิกีารของธนาคาร และเจา้หนา้ที�จะจดัสง่ใบเสรจ็ฉบบัจรงิใหแ้ก่บรษัิท
    ทางไปรษณียภ์ายใน 15 วนั

กรณทีี�บรษัิทมแีอปพลิเคชนั Krungthai NEXT สามารถสแกนจา่ยได้
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1

2

3

ขั�นตอนการยื�นแก้ไขขอ้มูลการจา้งงานคนพกิาร 
 

เลือกป�ที� ต้องการแก้ไขข้อมูล

เข้าสู่หน้า “การปฏิบัติตามกฎหมาย 2565”

เลือก แก้ไขข้อมูล “การปฏิบัติตามกฎหมาย ประจาํป� 2565” 
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4

5

6

คลิก “ตกลง”

คลิก “เพิ�ม/แก้ไข/ดูรายละเอียดข้อมูลคนพิการที� ได้รับเข้าทํางานมาตรา 33”

หากต้องการแก้ไขวันที�ลาออกของคนพิการที�เคยยื� นรายงานไว้แล้ว 
ให้กด “แก้ไขข้อมูลวันที�ออกจากงาน”

เพื� อการคํานวณเงินที�ถูกต้อง ให้กรอกวันสุดท้ายของการทํางาน เช่น แจ้งชื� อคนพิการออก
จากระบบประกันสังคมวันที� 1 มิถุนายน 2565 ให้กรอกวันที�ทํางานวันสุดท้ายลงในระบบคือ
วันที� 31 พฤษภาคม 2565และกด “บันทึก”
 

7
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8

9

พิมพ์ใบชาํระเงินมาตรา 34 และกรณีที�ชาํระเงินโดยเช็ค ให้นาํไปเช็คไปยื� นที� เคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงไทยก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที�เลือกวันไว้ มิฉะนั�นอาจต้องเสียดอกเบี�ยเพิ�มอีก 1 วัน
เพราะการเครียเช็คตามวิธีการของธนาคาร
 

รายละเอียดจาํนวนเงินที�ต้องชาํระ

กรณีไม่มีคนพิการรายใหม่เข้าทํางานแทนรายเก่า ให้เลือก วันที�ต้องการชาํระเงิน และกด"คํานวณ" 

กด“ส่งเรื�อง แก้ไขข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย ประจาํป� 2565”10

11
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หากคนพิการรายใหม่ ไม่ได้เข้าทํางานแทนรายเก่าภายใน 45 วัน 
ระบบจะคํานวณเงินที�ต้องชาํระเพิ�มเติม

กรณีมีคนพิการเข้าทํางานแทนให้กด “เพิ�มข้อมูลการทํางานแทน”

กรอกข้อมูลคนพิการรายใหม่ แนบไฟล์เอกสาร และกด “เพิ�มข้อมูล”

กด“ส่งเรื� อง แก้ไขข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย ประจาํป� 2565”14

12

13
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ให้แนบเอกสารประกอบมาตรา 33 การจ้างงานคนพิการ 
โดยเพิ�ม “สาํเนา สปส 1-10 ส่วนที� 2 ที�มีชื� อคนพิการรายใหม่ ประจาํเดือนที�จ้างงาน
เดือนแรกถึงเดือนที�ยื�นรายงาน (พร้อมใบเสร็จการชาํระเงินของประกันสังคม)

กรณีคนพิการรายใหม่เข้าทํางานแทนรายเก่าเกิน 45 วัน จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
ให้เลือก วันที�ต้องการชาํระเงิน และกด"คํานวณ" 

16

17

18 กด“ส่งเรื� อง แก้ไขข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย ประจาํป� 2565”

พิมพ์ใบชาํระเงินมาตรา 34 19
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    ใหนํ้าใบชาํระเงิน ไปชาํระที�ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา และกรณีที�ชาํระเงินโดยเชค็ ใหน้าํไปเชค็ไปยื�น
    ที�เคาน์เตอรธ์นาคารกรุงไทยก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที�เลือกวนัไว ้มฉิะนั�นอาจต้องเสยีดอกเบี�ยเพิ�ม
    อีก 1 วนัเพราะการเครยีเชค็ตามวธิกีารของธนาคาร และเจา้หนา้ที�จะจดัสง่ใบเสรจ็ฉบบัจรงิใหแ้ก่บรษัิท
    ทางไปรษณยีภ์ายใน 15 วนั

กรณทีี�บรษัิทมแีอปพลิเคชนั Krungthai NEXT สามารถสแกนจา่ยได้
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