ค ถ มทถ มบอย
ระบบก รใหบรก รผ นเวบไซต (e-Service)
ก รลงทะเบยน
Q1. การลงทะเบยน เมอลงทะเบยนเรยบรอยแลว แตยงไมไดรบการตอบรหสผานกลบทางอเมล
A1. ระบบ e-Service แตกตางจากระบบ e-Form เด-ม คอ ไมตองรอรบรหสผานจากเจาหนาทกรมอกแลว เมอลง
ทะเบยนส/าเร0จสามารถเขาใชงานไดทนท โดยอเมลจะถ6กสงอตโนมต-เพอยนยนการลงทะเบยนเทาน8น ซ:งบางคร8งอาจ
สงไมถ:งจากป<ญหาดานเครอขายและ MAIL SERVER ทต-ดตอกนไมได หลงจากลงทะเบยนใหใช USERNAME และ
PASSWORD ใหมเขาส6ระบบไดทนท
Q2. กรอกขอม6ลลงทะเบยนครบทKกชอง คล-กปKLมบนท:กส/าเร0จ แลวเขาส6ระบบไมได
A2. ลองตรวจสอบด6กอนวา alert ทแสดงหลงเขาส6ระบบแสดงวาอยางไร ดงร6ป

ห กแสดง ไมพบรห-สผ.ใชง นในระบบ แสดงว ย-งไมมขอม.ลก รลงทะเบยนเข ม ตองคลกลงทะเบยนใหม

ห กแสดง รห-สผ นไมถ.กตอง แสดงว ลงทะเบยนส เรจแลวระบ2รห-สผ นผด ตรวจสอบก รพมพพรห-สผ นอกคร-3ง

Q3. ลงทะเบยนแลวไมส/าเร0จ เขาส6ระบบไมได จะแกป<ญหาอยางไร
A3. ป<ญหาน8เก-ดข:8นไดจากหลายสาเหตK จ/าแนกเปQนรายสาเหตKดงน8
3.1 การลงทะเบยนลมเหลวเนองจากปRดหนาจอไปกอน
หลงจากระบKขอม6ลครบถวน คล-กปKLมบนท:ก ระบบจะแสดงหนาตางยนยนดงภาพ

ใหคล-กปKLมตกลง แลว อย ป5ดหน จอใดๆ ออกไป รอระบบด/าเน-นการ โดยจะมสญกษณV Please Wait ข:8น
ตามภาพ
จากน8นจะพบขอความยนยน ซ:งเปQน alert อกคร8งเพอแสดงวาลงทะเบยนส/าเร0จ และระบบจะกลบส6หนาแรก
ใหน/า USERNAME และ PASSWORD เขาส6ระบบไดทนท
3.2 โปรแกรมเว0บบราวเซอรVและโปรแกรม java ในเครองไมสนบสนKน
ระบบ e-Service จะตองใช Internet Explorer เวอรVชน 8.0 ข:8นไป หรอ Firefox 3.0 ข:8นไป หรอใช
Google Chrome ส/าหรบผ6ใช Internet Explorer สามารถตรวจสอบเวอรVชนไดจากเมน6 help –
About Internet Explorer

หากพบวาเวอรVชนไมสนบสนKน ใหท/าการอพเกรด หรอดาวนVโหลดบราวเซอรVอนมาใชแทน
FireFox
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
Google Chrome
http://www.google.de/chrome
จากน8น ดาวนVโหลดและต-ดต8ง java ท http://java.com/en/download/index.jsp

**ค/าแนะน/า ควรอพเดทเวอรVชนของบราวเซอรVและโปรแกรม java ใหพรอมกอนใชงานระบบ**
**จะท/าใหไมพบป<ญหาใดๆ ในการใชงานสวนอนๆ**
Q4. บางคร8ง การระบK ต/าบล อ/าเภอ จงหวด หรอ ประเภทก-จการ ในหนาจอลงทะเบยน เมอระบKรายการในหมวด
หลกแลว หมวดยอยไมมอะไรแสดงใหเลอกไดเลย
A4. ป<ญหาน8เก-ดจากโปรแกรมเว0บบราวเซอรVและโปรแกรม java ในเครองไมสนบสนKนเชนกน แกไขตามขอ 3.2
ล7มรห-สผ น
Q5. หากลมรหสผานตองท/าอยางไร
A5. ใหใชเมน6
ในหนาแรกของระบบ จากน8นระบK USERNAME หรออเมลทลงทะเบยนเอาไว
เทาน8น ระบบจะ reset รหสผานและสงรหสผานไปใหตามอเมลทลงทะเบยนไว หากไมไดรบใหต-ดตอผ6ด6แลระบบ
เปลยนรห-สผ น
Q5. หากตองการเปลยนรหสผานท/าอยางไร
A5. เปลยนรหสผานไดในเมน6 “ปรบปรKงขอม6ลผ6ลงทะเบยน” และระบKรหสผานใหมทตองการไดทนท
ก รร ยง นสภ พก รจ งและสภ พก รท ง น คร.11
Q6. ไมสามารถปรบปรKงขอม6ลขอม6ลสถานประกอบก-จการในหมวดท 1 ได ตองท/าอยางไร
A6. ขอม6ลในสวนท 1 จะน/ามาจากขอม6ลททานลงทะเบยนไว สามารถแกไขขอม6ลไดในเมน6ปรบปรKงขอม6ลผ6ลง
ทะเบยน
Q7. การรายงานสภาพการจาง คร.11 สามารถรายงานไดกชองทาง และหากสงรายงานทางอ-เล0กทรอน-กสVแลว
จ/าเปQนตองสงรายงานเอกสารไปใหสวสด-การและคKมครองแรงงานจงหวด/พ8นททสงกดอกหรอไม
A7. สามารถเลอกสงรายงานไดท8งร6ปแบบกระดาษและอ-เล0กทรอน-กสV หากสงรายงานทางอ-เล0กทรอน-กสVแลว ไมตอง
สงเปQนกระดาษอก

Q8. มหลกฐานใดยนยนไดวาไดบนท:กขอม6ลและสงขอม6ลแลว
A.8 การบนท:กขอม6ล หลงจากบนท:กจนครบ 4 หมวด แลว ตองคล-กปKLม
ในหนาแรกของแบบรายงาน
ดวยจ:งจะเปQนการสงขอม6ล และแบบรายงานทสงขอม6ลแลวจะไมสามารถแกไขรายงานไดอก และปรากฎหมายเลข
อางอ-งบนแบบรายงาน เชน ELPSI1001-0000000000001
Q9. ตองการพ-มพVแบบรายงานเก0บเปQนหลกฐานท/าอยางไร
A9. ใชเมน6 “พ-มพV” บนแบบรายงาน จะเปQนเอกสาร คร.11 ทมขอม6ลทบนท:กครบถวนแลว
ก รร ยง นขอม.ลด นคว มปลอดภ-ย
Q10. การรายงานสารเคมอนตราย และฝwกซอมดบเพล-งหนไฟ ท/าไมถ:งไมมในระบบ
A10. ป<จจKบน พรบ. ความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท/างานไดมผลบงคบใชต8งแต 16 ก.ค.
2554 เปQนตนมา สงผลใหกฎกระทรวงทเปQนกฎหมายล6กจากกฎกระทรวงมหาดไทเด-มถ6กยกเล-ก ประกอบดวย
สารเคมอนตราย และ อคคภย ท/าใหไมมแบบรายงาน สอ.1 -4 และแบบรายงานการฝwกซอมดบเพล-งและหนไฟ จ:งไม
ตองรายงานในขณะน8 ซ:งกรมอย6ในระหวางการพ-จารณากฎกระทรวงดงกลาวออกมาทดแทน และจะพฒนาระบบให
ใชงานทนททกฎกระทรวงใหมบงคบใช
Q11. แบบรายงานบางแบบทอย6ในกฎกระทรวงทบงคบใชอย6ในป<จจKบน เชน การรายงานการฝwกอบรมความปลอดภย
ในทอบอากาศ ท/าไมจ:งยงไมมในระบบ
A11. แบบรายงานท8งหมดในระบบสามารถใชงานได แตยงมแบบรายงานบางสวนทกรมยงไมใหอ/านาจนายจาง
รายงานทางอ-เล0กทรอน-กสV เนองจากในกฎหมายยงไมมแบบรองรบ ขณะน8อย6ในระหวางพ-จารณาปรบปรKงใหรายงาน
ทางอ-เล0กทรอน-กสVได แบบรายงานทยงไมสามารถรายงานทางอ-เล0กทรอน-กสVไดประกอบดวย
- การแจงชอเจาหนาทความปลอดภยในการท/างานเพอข:8นทะเบยนตอกรมสวสด-การและคKมครองแรงงาน
- แบบแจงกรณล6กจางประสบอนตราย เจ0บปLวย หรอส6ญหาย
- แบบรายงานการฝwกอบรมความปลอดภยในการท/างานในทอบอากาศ
- รายงานผลการตรวจวดและว-เคราะหVสภาวะการท/างานเกยวกบระดบความรอน
- รายงานผลการตรวจวดและว-เคราะหVสภาวะการท/างานเกยวกบความเขมของแสงสวาง
- รายงานผลการตรวจวดและว-เคราะหVสภาวะการท/างานเกยวกบระดบเสยง
Q12. ผ6ใชงานทมชอผ6ใชและรหสผานในระบบ e-form เด-ม มากอน หากลงทะเบยนใหมแลวจะท/าใหประวต-การ
รายงานเด-มหายไปหรอไม
A12. ตองลงทะเบยนโดยน/า USERNAME และ PASSWORD เด-ม มาเขาส6ระบบในคร8งแรก และท/าตามข8นตอน
เหมอนการลงทะเบยนทKกประการ อยาลงทะเบยนโดยคล-กปKLม “ลงทะเบยน” เนองจากจะไมเชอมโยงกบประวต-การ
รายงานในระบบเด-ม เมอลงทะเบยนส/าเร0จ USERNAME U000xxxx และ PASWORD เด-ม เมอน/ามาเขาส6ระบบ
จะแสดงขอความเตอนวา “รหสหมดชวงอายKการใชงาน” จ:งจะใชงานดวย USERNAME ใหมได
Q13 การบนท:กรายงานใหมท/าอยางไร
A13. เลอกแบบรายงานทตองการบนท:ก หากไมเคยมประวต-การบนท:กระบบจะแสดงแบบรายงานเปลาๆ ใหทนท แต
ถาเคยมประวต-การบนท:กและสงรายงาน ระบบจะแสดงตารางประวต-ของวนทบนท:กและสง เพ-มรายงานใหมโดยคล-ก
ปKLม

Q14. ในการบนท:กผลการปฏ-บต-งานของเจาหนาทความปลอดภย (จป.ว และ จป.ท) ท/าไมถ:งบนท:กขอม6ลชอ จป
ไมได และ เลขทะเบยนเจาหนาทความปลอดภยในการท/างานไมถ6กตอง
A14. ระบบน8เพ-มการตรวจสอบเลขทะเบยน จป. โดยตองระบKเลขทะเบยน จป. ใหถ6กตอง ระบบจะแสดงชอนามสกKล
ของ จป. อตโนมต- โดยใชขอม6ลท จป. เคยข:8นทะเบยนกบจงหวดเอาไว หากระบKเลขทะเบยนถ6กตองแตระบบฟ~องวา
ไมถ6กตอง กรKณาต-ดตอส/านกงานสวสด-การและคKมครองแรงงานจงหวด หรอพ8นททสงกด
Q15. การรายงาน สามารถรายงานไดกชองทาง และหากสงรายงานทางอ-เล0กทรอน-กสVแลว จ/าเปQนตองสงรายงาน
เอกสารไปใหสวสด-การและคKมครองแรงงานจงหวด/พ8นททสงกดอกหรอไม
A15. สามารถเลอกสงรายงานไดท8งร6ปแบบกระดาษและอ-เล0กทรอน-กสV หากสงรายงานทางอ-เล0กทรอน-กสVแลว ไมตอง
สงเปQนกระดาษอก
Q16. ท/าไมเมอบนท:กครบถวน กลบมาทตารางแสดงประวต-การบนท:ก จ:งมขอความวา “(ยงไมสงขอม6ล)” มหลกฐาน
ใดยนยนไดวาไดบนท:กขอม6ลและสงขอม6ลแลว
A.16 การบนท:กขอม6ลแลว ตองคล-กปKLม
ในหนาแรกของแบบรายงานดวยจ:งจะถอเปQนการสงขอม6ล
แบบรายงานทสงขอม6ลแลวจะไมสามารถแกไขรายงานไดอก และปรากฎหมายเลขอางอ-งบนแบบรายงาน เชน
ESPSI1001-0000000000001 รวมถ:งสามารถพ-มพVรายงานการน/าสงไดจากเมน6 ตรวจสอบการน/าสงขอม6ล
ก รแนบไฟล
Q17. บางระบบทมใหแนบไฟลV ท/าไมคล-กปKLม “แนบไฟลV” แลวระบบไมแสดงหนาแนบไฟลV และฟ~องวายงบนท:ก
ขอม6ลไมครบถวน
A17. การใชงานเมน6แนบไฟลV ระบบตองบนท:กรายงานเพอใหขอม6ลทบนท:กไปแลวคงอย6 ดงน8นตองระบKขอความท
จ/าเปQนตองระบK (สแดง) ใหครบถวนกอน
Q18. ท/าไมตองจ/ากดขนาดไฟลVใหแนบไดเพยงแคไฟลVละ 3MB และมการจ/ากดจ/านวน หรอชน-ดของไฟลVหรอไม
A18. ระบบ e-Service จ/ากดใหอพโหลดไฟลVละ 3 MB แตไมจ/ากดจ/านวนและชน-ดของไฟลV สาเหตKทจ/ากดขนาดไฟลV
เนองจากป<ญหาของระบบ e-form เด-ม การอฟโหลดไฟลVขนาดใหญ ท/าใหระบบฐานขอม6ลมป<ญหาบอยคร8ง สงผลก
ระทบโดยตรงตอผ6ใชงาน รวมถ:งผ6ใชงานก0จะอพโหลดไมส/าเร0จเนองจากความเร0วในการอพโหลดเฉลยของประเทศไม
สอดคลองกบไฟลVขนาดใหญอย6แลว
หากมขอสงสยเพ-มเต-ม กรKณาต-ดตอ กลKมงานเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสวสด-การและคKมครองแรงงาน
e-mail support@labour.mail.go.th หมายเลขโทรศพทV 02-245-5981 02-245-4191 และ 02-245-6487

