กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
คมอการลงทะเบยนและการใชงานเบองตน
ระบบการใหบรการผานเวบไซต (E-Service)
สาค"ญมาก กร%ณาอาน
การลงทะเบ+ยนใชงานระบบบรการอเลกทรอนกส สามารถรายงานไดท"0งขอม2ลดานความปลอดภ"ย และ
รายงานสภาพการจางและสภาพการทางาน คร.11 ด"งน"0น ช:;อผ2ใชงานและรห"สผานจ<ง เป=นสมบ"ตของบรษ"ท ไมใชช:อ; ผ2ใช
งานและรห"สผานสวนบ%คคลของผ2รายงาน ด"งน"น0 หากผ2ลงทะเบ+ยนเป=นผ2ท+ร; บ" ผดชอบการรายงานขอม2ลซ<;งไมใชนายจาง
ขอความรวมม:อแจงช:;อผ2ใชงานและรห"สผานใหนายจางของทานทราบดวย เพ:;อป@องก"นปAญหาการลงทะเบ+ยนใชงาน
หร:อการนารห"สผานไปเป=นขอม2ลสวนต"วตอไป
**หากตองการลงทะเบ+ยนเก+;ยวก"บการรายงานสภาพการจาง (คร.11) ควรตรวจสอบขอม2ลก"บหนวยงาน
ท+;รายงานดานความปลอดภ"ยของทานเองกอนวา “ม+ช:;อผ2ใชงานอย2แลวหร:อไม” เน:;องจากบรษ"ท 1 ท+;ต"0ง จะม+รห"ส
ผ2ใชไดเพ+ยงแค 1 รห"สเทาน"0น (ตามเลขทะเบ+ยนนตบ%คคล) หากทานลงทะเบ+ยนซ0าจะไมสามารถลงทะเบ+ยนได**
การลงทะเบ+ยน
สาหรบผลงทะเบยนใหม (ยงไมเคยมรหสผานของระบบ e-form เดม (U000xxxx) มากอนใหคลก
ลงทะเบยน ตามภาพ

ผท3เคยใชงานระบบรายงานตามกฎหมายความปลอดภยในการทางาน e-form (เดม) และเคยไดรบ
Username : U000xxxx มาแลว ใหนาช3อผใชงานและรหสผานดงกลาวมา Log in เขาสระบบในครงแรก
**หากทานไมทาขนตอนน ทานจะไมมขอมลท3เคยรายงานในระบบเดม

เม:; อทาการ Log in หร:อคลกลงทะเบ+ย นเร+ ยบรอยแลว จะเขาส2หนาจอลงทะเบ+ ย น โดยการลงทะเบ+ย น
แบงเป=น 2 สวน ด"งน+0

อธบายหนาจอลงทะเบ+ยน สวนท3เป?น * คอสวนท3จาเป?นตองระบ
สวนท3 1 ขอมลสถานประกอบกจการ เป=นขอม2ลหล"กท+;จะใชในการบ"นท<กรายงาน ประกอบดวย
1. ช:;อสถานประกอบกจการ*
- เป=น บ%คคลธรรมดา หร:อ นตบ%คคล
- คานาหนา หากเล:อก บ%คคลธรรมดา จะแสดง นาย นาง นางสาว หากเล:อก นตบ%คคล จะแสดง บรษ"ท
จาก"ด บรษ"ทจาก"ดมหาชน
2. ช:;อทางการคาของบรษ"ท (ถาม+)
3. ขอม2ลท+;ต"0งสถานประกอบกจการ* โทรศ"พท โทรสาร
4. E-Mail* อ+เมลในสวนน+จ0 ะเป=นอ+เมลท+ร; ะบบใชตดตอกล"บ ล:มรห"สผาน ย:นย"นการใชงาน (ตองตรวจสอบ
ขอม2ลใหถ2กตอง)
5. ประเภทกจการ* ตามประเภทมาตรฐานอ%ตสาหกรรม(ประเทศไทย) TSIC 2547 หากม+การสงออก หร:อ
สงเสรมการลงท%น ใหระบบโดยตXกเคร:;องหมาย / ในชองดวย
6. ประเภทสาน"กงาน* ประกอบดวย สาน"กงานใหญ สาน"กงานสาขา สาน"กงานเด+ยว แผงลอย/แผงต"0ง
สาน"กงานช";วคราว การเล:อกประเภทสาน"กงานม+ผลก"บการระบ%เลขท+;หน"งส:อร"บรองนตบ%คคล/ทะเบ+ยน
การคา ซ<;งจะใชเป=นช:;อผ2ใชงาน (Username) ตอไป โปรดระบ%ใหถ2กตองตามคาอธบายในขอ 9
7. เจาของกจการ/กรรมการผ2จ"ดการ/ ห%นสวนผ2จ"ดการ โดยระบ%ช:;อ นามสก%ล และส"ญชาต
8. เลขบ"ตรประจาต"วประชาชน/หร:อบ"ตรอ:;นๆ(ระบ%) ใหระบ%ประเภทบ"ตร และเลขท+;บ"ตร

9. หน"งส:อร"บรองนตบ%คคล/ ทะเบ+ยนการคา เลขท+;*
- หากสถานประกอบกจการเป=นบ%คคลธรรมดา ใหระบ%เลขประจาต"วประชาชน 13 หล"ก ของนายจาง
- หากเป=นนตบ%คคล ใหระบ%เลขทะเบ+ยนนตบ%คคล 13 หล"กท+;ข<0นทะเบ+ยนก"บกรมพ"ฒนาธ%รกจการคา
** หน"งส:อร"บรองนตบ%คคล/ ทะเบ+ยนการคา จะนามาใชเป=นช:;อผ2ใชงาน (Username) โดยจะตองไมซ0าก"น
ท"0งระบบ ด"งน"0นตองเล:อกประเภทสาน"กงานใหถ2กตองก"บความเป=นจรง มเชนน"0นจะเกดปAญหาการใชงานก"บบรษ"ทใน
เคร:อของทานเอง เชน สาน"กงานใหญลงทะเบ+ยนไมไดเน:;องจากเลขทะเบ+ยนซ0า โดยการระบ%เลขทะเบ+ยนน+0จะข<0นอย2ก"บ
การเล:อกประเภทสาน"กงานตามขอ 6 โดย
- หากเล:อกสาน"กงานใหญ สาน"กงานเด+ยว แผงลอย/แผงต"0ง สาน"กงานช"ว; คราว/หนวยงานกอสราง
ใหระบ%ในชอง หน"งส:อร"บรองนตบ%คคล/ทะเบ+ยนการคา เพ+ยง 13 หล"กเทาน"0น โดยอ+ก 2 ชองดานขวาจะไม active
ใหทานใชงาน
- หากเล:อกสาน"กงานสาขา ระบ%ในชอง หน"งส:อร"บรองนตบ%คคล/ ทะเบ+ยนการคา 13 หล"ก และชอง
ดานขวาจะประกอบดวย รห"สจ"งหว"ด 2 หล"ก (จะแสดงข<0นโดยอ"ตโนม"ตตามจ"งหว"ดท+;ทานระบ%ในท+;ต"0ง) และตองระบ%
เลขอ+ก 4 หล"กท+;บรษ"ทสามารถกาหนด running number ไดเอง

** คาแนะนาสาหร"บเลข 4 หล"กส%ดทาย ใหลองระบ% 0001 กอน สาหร"บสาน"กงานสาขา หากลงทะเบ+ยนแลว
ระบบฟ@องวาซ0า ให running เป=น 0002 ไปเร:;อยๆ หร:อประสานก"บหนวยงานสาขาภายในของทานใหจ"ดเร+ยงใหเป=น
ระบบ

10. เลขทะเบ+ยนประก"นส"งคม 16 หล"ก
11. จานวนล2กจาง ชาย* หญง* (ของท+;ต"0งท+;ลงทะเบ+ยนใชงานเทาน"0น)
12. เลขทะเบ+ยนเจาหนาท+;ความปลอดภ"ยในการทางาน (ถาม+) ขอม2ลสวนน+0กรมใชตรวจสอบอางอง หากไม
พบหร:อไมม+ ไมตองระบ%กได
สวนท3 2 ขอมลผลงทะเบยน ใชอางองผ2ลงทะเบ+ยนและตรวจสอบ
การคลกเล:อก “อางองขอม2ลทะเบ+ยนสถานประกอบกจการ” จะกระทาไดเม:;อสม"ครสถานประกอบกจการใน
สถานะของบ%คคลธรรมดาเทาน"0น เพ:;อเพ;มความสะดวกหากนายจางก"บผ2ลงทะเบ+ยนเป=นคนๆเด+ยวก"น
1. ช:;อนามสก%ลผ2ลงทะเบ+ยน*
2. หมายเลขประจาต"วประชาชนผ2ลงทะเบ+ยน*
3. อ+เมลผ2ลงทะเบ+ยน
4. รห"สผ2ใชงาน (สรางโดยอ"ตโนม"ตอางองจากหน"งส:อร"บรองนตบ%คคล/ ทะเบ+ยนการคา โดยสาน"กงานใหญ
สาน"กงานเด+ยว แผงลอยแผงต"ง0 และสาน"กงานช"ว; คราวตองม+ 13 หล"ก สวนสาน"กงานสาขาตองม+ 19 หล"ก)
5. รห"สผาน *ประกอบดวย ต"วอ"กษรและต"วเลข รวมไมนอยกวา 8 ต"ว
6. ระบ%ต"วอ"กษรตามภาพเพ:;อย:นย"นต"วตน โดยตองระบ%ท"0ง 2 ต"วท+;เหน

เม:;อระบ%ขอม2ลครบถวน ใหคลกป%gม

จะพบหนาตางแจงเต:อน ด"งน+0

** ใหตอบตกลงในหนาตางแจงเต:อน แลวระบบจะดาเนนการบ"นท<กขอม2ล “ขนตอนนกรณาอยาปDดหนาจอใดๆ
จนกวาระบบจะแสดงหนาตางยนยน มเชนนนทานจะลงทะเบยนไมสาเรFจ”

หากลงทะเบ+ยนสาเรจ สามารถเขาใชงานระบบดวยช:;อผ2ใชและรห"สผาน (ท+;เป=นหน"งส:อร"บรองนตบ%คคล/
ทะเบ+ยนการคา) ไดท"นท+โดยไมตองรออ+เมลย:นย"น สาหร"บผ2ใชท+;ใชรห"สเกา (U000xxxx) เม:;อดาเนนการเร+ยบรอยแลว
ช:;อผ2ใชงานและรห"สผานเดมจะหมดอาย%และไมสามารถใชงานไดอ+ก
การใชงานระบบในเบองตน
เม:;อเขาส2ระบบ จะพบหนาจอเมน2หล"ก ตามร2ป

แบบรายงานสภาพการจาง

ปร"บปร%ง ขอม2ล ผ2 ลงทะเบ+ยน

เมน2ตรวจสอบการนาสง

แบบรายงานดานความปลอดภ"ย

อธบายเมน2เบ:0องตน
ปรบปรงขอมลผลงทะเบยน สามารถแกไขขอม2ลผ2ลงทะเบ+ยน หร:อขอม2ลสถานประกอบกจการไดบางสวน
รวมถ<งสามารถเปล+;ยนรห"สผานได
แบบรายงานสภาพการจางและแบบรายงานดานความปลอดภย
ต"วอยางแบบบ"นท<ก

เมน2ก ารใชงาน

แบบบ"นท<กรายงานตางๆ ม+เมน2การใชงานประกอบดวย
– กล"บ กล"บส2หนาหล"ก
– หนาคนหา กล"บส2หนาคนหาของแบบรายงานน"0นๆ
– ยกเลก
– ชวยเหล:อ ค2ม:อการบ"นท<กแบบรายงานน"0นๆ
– ออก ออกจากจะบบ
– บ"นท<ก เป=นการบ"นท<กขอม2ล แตยงไมใชการสงขอมล ทานสามารถแกไขรายงานได

**การบ"นท<กน+0ย"งไมใชการสงขอม2ลตามกฎหมาย แตเป=นการบ"นท<กลงส2ระบบ ทานสามารถแกไขแบบรายงาน
ไดจนกวาจะม+การสงขอม2ล หร:อสามารถลบแบบรายงานได โดยรายงานท+;บ"นท<กจะปรากฎในหนาตางคนหา

โดยหนาตางคนหาน+0จะปรากฎท%กคร"0งเม:;อเขาส2แบบรายงานใดๆ ท+;เคยม+การบ"นท<กแลว ทานสามารถคลกท+;
แบบเพ:;อเร+ยกด2 แกไข เพ;มรายงานใหมท+;ป%gม และเล:อกลบรายงานโดยเล:อกรายงานท+;ตองการลบและคลกป%gม
– พมพรายงาน ระบบสามารถพมพแบบรายงานได

การสงขอมล คลกท3ปHม
ระบบจะแสดงหนาย:นย"นการสงขอม2ลด"งน+0

**หากทานยอมร"บเง:;อนไข และคลกป%gม ตกลง จะเป=นการสงขอม2ลใหกรมสว"สดการและค%มครองแรงงาน
และรายงานน"0น จะสามารถเปkดด2และพมพรายงานไดอยางเด+ยว ไมสามารถแกไขรายงานไดอ+ก
เมนตรวจสอบการนาสง ผ2ใชสามารถพมพแบบรายงานการนาสง เพ:;อเป=นหล"กฐานในการย:นย"นการสงขอม2ล
ได 2 วธ+ ค:อ
1. หล"งจากการสงแบบรายงานท%กแบบ ระบบจะม+ pop up พมพแบบรายงานการนาสงของแบบน"0นๆ ท"นท+
2. เขาส2เมน2การตรวจสอบรายงาน

**ผ2ใชสามารถคนหาแบบรายงานท+;สงไปแลวได และพมพรายงานแบบนาสงเกบไวเป=นหล"กฐาน โดยระบ%
ชวงว"นท+;สง โดยสามารถเล:อกแบบรายงานเฉพาะ หร:อจะพมพแบบท+;สงท"0งหมดในรายงานเด+ยวกได โดยขอม2ลในเมน2น+0
จะม+ขอม2ลเฉพาะรายการท3สงขอมลแลวเทานน

