
                 

 กองกองทุนและส่งเสรมิความเสมอภาคคนพิการ  
    กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 ส ำหรับสถำนประกอบกำร
1. ชื่อสถานประกอบการ .................................................................................. ......................................................................

   เลขที่บัญชีนายจ้าง 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

2. ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคาร.................................................... เลขที่.................................... หมู่ที.่........................
   ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................แขวง/ต าบล.................................................
   เขต/อ าเภอ................................................. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................... 

โทรศัพท์.......................................................

3. มีจ านวนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. .......... จ านวน ................................... คน ต้องรับคนพิการเข้า
ท างาน จ านวน ......................................... คน ได้จ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 จ านวน ........................................ คน
ได้จัดสัมปทานตามมาตรา 35 จ านวน........................ คน และได้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต           
คนพิการ จ านวน .......................... คน เป็นเงิน ............................. บาท  ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที.่...........................     
เล่มที่............................. ลงวันที่ ........................................ 

4. มีความประสงค์จะขอรับเงินคืนเนื่องจากได้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ดังต่อไปนี้
  ไดร้ับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา 33 ภายหลัง จ านวน................คน  
  ได้ด าเนินการให้สัมปทานตามมาตรา 35 ภายหลัง จ านวน................. คน  

                    

        

* จํานวนเงินที่สามารถขอคืนไดนั้น คืนไดตามจํานวนคาจางที่ไดจายไปจริง

แตไมเกินจํานวนเงินเฉลี่ยเปนรายวันที่ไดสงเขากองทุนฯ

(กฎกระทรวงกาํหนดจํานวนคนพิการ 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ7)

ค ำขอรับเงินคืนกรณีสถำนประกอบกำรจ้ำงงำนคนพิกำร
ภำยหลังกำรส่งเงินเข้ำกองทุนฯ ประจ ำปี ...................... 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
เลขที่รับ 
วันที่รับ ............................................... 

ช่ือคนพิการ

1...........................................................

2........................................................... 

3........................................................... 

4...........................................................

5...........................................................

วันท่ีเริ่มการจ้าง

.....................................

..................................... 

..................................... 

.....................................

.....................................

วันสิ้นสุดการจ้าง

.....................................

..................................... 

..................................... 

.....................................

.....................................

รวมวันที่จ่ายค่าจา้ง 
 

.....................................

..................................... 

..................................... 

.....................................

.....................................

(ตามวันที่จ่ายจริง) 

รวมเงินจ่ายคา่จ้างจริง 

.....................................

..................................... 

..................................... 

.....................................

.....................................

รวมเงินที่ประสงค์จะขอคืน
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5. ส าเนาเอกสารที่ยื่นเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
 บัตรประจ าตัวคนพิการ (คนพิการรับรองส าเนาถูกต้อง) 
แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจ าปี ......................  (แบบ จพ 0-1 ถึง 0-5 หรือ จพ 1-1 ถึง 1-5) 

 สปส 1-10 ส่วนที่ 2 ที่มีรายชื่อลูกจ้างคนพิการ ประจ าเดือน ......................... ถึง ....................... (พรอมสําเนาใบเสร็จ) 
กรณีลูกจ้างคนพิการอายุเกิน 60 ปีและไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ให้ยื่น 
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้ส าหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวล 
รัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 1) 
สัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการท างาน 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือส าเนาทะเบียนพาณิชย์(ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
ใบเสร็จรับเงินที่ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34  
หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากร 30 บาท)

ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้อความข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

 ( ลงชื่อ )  ผู้ยื่นค าขอนายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ
 (......................................................)

 วันที่ ........... เดอืน..................ปี..............

      ************************************************************************************* 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
เรียน ..................................................................................................................... 
กลุ่มส่งเสรมิการจา้งงานคนพิการ ได้ตรวจสอบค าขอรับเงินคืนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเหน็ว่า 

  เอกสารครบถ้วนถูกตอ้งแล้ว 
 เอกสารไม่ครบถ้วนต้องร าส่งเพิม่เติมภายในวันท่ี .......................................  ดังนี ้

  บัตรประจ าตัวคนพิการ (คนพิการรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจ าปี ......................  (แบบ จพ 0-1 ถึง 0-5 หรือ จพ 1-1 ถึง 1-5) 
 สปส 1-10 ส่วนท่ี 2 ที่มีรายช่ือลูกจ้างคนพิการ ประจ าเดือน ......................... ถึง ....................... 
 กรณีลูกจ้างคนพิการอายุเกิน 60 ปีและไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม  
 แบบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ใช้ส าหรับการหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวล 
 รัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 1)  

  สัญญาจ้างหรือหนังสอืรับรองการท างาน 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนติิบุคคล หรือส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
  ใบเสร็จรับเงินท่ีส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34  
  หนังสือมอบอ านาจ 

  ( ลงช่ือ )   เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 
 (..........................................................) 
  วันท่ี .......................................... 

หมายเหตุ : เอกสารที่เปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเทานั้น

สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานประกอบการ



เลขที่................. 
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 

วันที่ .......... เดือน...................... พ.ศ. ............. 
เรียน     . . 

ข้าพเจ้า...............................................................................ต าแหน่ง............................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน / เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี
บริษัท/หางหุนสวนจาํกัด/อื่นๆ .....................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที่........................ซอย.................................ถนน...............................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................ 

ขอรับเงินผ่ านระบบ  KTB Corporate Online โดยได้แนบส า เนาหน้าสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร 
มาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

          กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทีส่ังกัดสว่นราชการผู้จ่าย 
       เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับรบัเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน 
       บัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................สาขา..........................................................          
       ประเภท....................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................... 
       เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน (ตามที่หัวหนา้ส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต) 
       บัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................สาขา..........................................................          
       ประเภท....................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................... 
กรณีเป็นบุคคลภายนอก  เพื่อเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร.....................................................................           
สาขา..............................ประเภท...........................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................................... 
รับเงินค่า ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
โดยผู้มีสทิธิรับเงินต้องรบัภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น 

และเมื่อ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่ง
ข้อมูลการโอนเงินผ่านช่องทาง 

ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพทม์ือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์....................................................... 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ตาม e–mail address……………………………………………............ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้มีสิทธิรับเงิน 

      (......................................................) 

หมายเหตุ : เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผา่นระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลข 
               ก ากับเรียงกันไปทกุฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการจัดท าทะเบยีนคุมการโอนเงนิ 
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