2564
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจำป .............

สวนที่ 1

2564
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจำป ............
ขาพเจา โรงเรียน ................................................................................................................................... สำนักงานใหญตั้งอยูที่เขต ...............................
เลขทะเบียนนายจาง (ประกันสังคม).......................................................................................................
2564 ดังนี้
ขอสงเอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจำป ................
มาตรา 33 (จางงานคนพิการ)
มาตรา 34 (สงเงินเขากองทุนฯ)
มาตรา 35 (จัดใหสัมปทาน)
2564
แบบรายงานการจางงานคนพิการประจําป ...........
( ศอ.0-1 ,0-2)
สำเนาสัญญาจาง หรือ หนังสือรับรองการทำงาน
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
สำเนา สปส 1-10 สวนที่ 1 ประจำเดือน
2563 (พรอมใบเสร็จการชำระเงินของ
ต.ค. ...........
ŋŎŏŌ ทุกสาขา
ประกันสังคมเดือน ต.ค. ............)
สำเนา สปส 1-10 สวนที่ 2 ที่มีชื่อคนพิการ
2564 ถึงปจจุบัน
ประจำเดือน ม.ค. ...........
(พรอมใบเสร็จ การชำระเงินของประกันสังคม )
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไมเกิน3 เดือน)
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจ
(ติดอากรแสตมป)

เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนเอกชน
สำเนาใบสมทบกองทุนสงเคราะห
2563
(ประจำเดือน ต.ค. ............)
หนังสือแสดงจำนวนครูอัตราจางและ
บุคลากรประเภทอื่น

*หมายเหตุ* 1.

2564
แบบรายงานการจางงานคนพิการประจำป ...........
( ศอ.0-1,0-3)
สำเนา สปส 1-10 สวนที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 2563
.........
(พรอมใบเสร็จการชำระเงินของประกันสังคมเดือน
ŋŎŏŌ ทุกสาขา
ต.ค. ...........)
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไมเกิน3 เดือน)
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจ
(ติดอากรแสตมป)

เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนเอกชน
สำเนาใบสมทบกองทุนสงเคราะห
2563
(ประจำเดือน ต.ค. ............)
หนังสือแสดงจำนวนครูอัตราจางและ
บุคลากรประเภทอื่น

2564
แบบรายงานการจางงานคนพิการประจำป ............
( ศอ.0-1 ,0-4)
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ / ผูดูแลคนพิการ
สำเนา สปส 1-10 สวนที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 2563
........
(พรอมใบเสร็จการชำระเงินของประกันสังคมเดือน
2563 ทุกสาขา
ต.ค. .............)
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไมเกิน3 เดือน)
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจ
(ติดอากรแสตมป)
สำเนาหนังสือแจงผลการดำเนินการซึ่งแสดงวาไดรับ
อนุมัติจากกรมการจัดหางาน

เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนเอกชน
สำเนาใบสมทบกองทุนสงเคราะห
2563
(ประจำเดือน ต.ค. ...........)
หนังสือแสดงจำนวนครูอัตราจางและ
บุคลากรประเภทอื่น

เอกสารที่นำสงตองเปนกระดาษขนาด A4 และใหลงนามผูมีอำนาจและประทับตราบริษัททุกแผน

2. หากเจาหนาที่ตรวจสอบแลวพบวามีการรายงานคนพิการซ้ำซอนกับสถานประกอบการอื่น สถานประกอบการตองดำเนินการใหถูกตองตามกฎหมายภายใน 45 วัน

โปรดระบุ ผูประสานงาน................................................
เบอรโทร .........................................................

ลงชื่อ .................................................. ผูแทนนิติบุคคล
(.................................................)
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ .................................................. เจาหนาที่รับเอกสาร
(.................................................)
วันที่ ..................................................

2564
ใบรับเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจำป .............

สวนที่ 2

2564
รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจำป ..............

เรื่อง

เรียน โรงเรียน............................................................................................................................. สำนักงานใหญตั้งอยูที่เขต ...............................
เลขทะเบียนนายจาง (ประกันสังคม)............................................................................................
การตรวจเอกสารเบื้องตน
เอกสารครบถวน

การตรวจสอบยอนหลังพบวา
ยังไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย ......................................................................................................
..................................................................................................................................................
ปฏิบัติแตไมครบอัตราสวน.........................................................................................................
...................................................................................................................................................

หมายเหตุ : หากคนพิการลาออก นายจาง/สถานประกอบการ จะตองหาคนทดแทนและแจงใหเจาหนาที่ทราบ ภายใน 45 วัน (นับแตวันที่คนพิการลาออก)
มิฉะนั้นจะตองสงเงินเขากองทุนฯ พรอมดอกเบี้ย ตามจํานวนวันที่ไมมีการจางงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือสงเสริมอาชีพตามมาตรา35
เจาหนาที่ผูประสานงาน.................................
เบอรติดตอ 02 106 9327 - 9, 31
Email :

borihan..........@gmail.com

ลงชื่อ .................................................. ผูแทนนิติบุคคล
(.................................................)
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ .................................................. เจาหนาที่รับเอกสาร
(.................................................)
วันที่ ..................................................

ศอ 0-1
2564
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการประจําป 

วันที่ …………………………………..
2564
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการประจาปี ............
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยการจางงาน
คนพิการตามมาตรา 33 สงเสริมอาชีพตามมาตรา 35 หรือสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแตละป นั้น
โรงเรียน...................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่..............................................ซอย..........................................แขวง/ต
าบล.........................................
.. .
เขต/อ
. าเภอ.......................................... จังหวัด............................. เบอรโทรศัพท..............................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามประกันสังคม 10 ห ลัก) .................................... รหัสโรงเรียน................................
ขอรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ดังนี้
.................... คน
1. จานวนลูกจ้างที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
.................... คน
2. จํานวนลูกจางตามกฎหมายประกันสังคม
.................... คน
3. จํานวนครูอัตราจางและบุคลากรประเภทอื่น
.................... คน
4. รวมจํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการในโรงเรียนทั้งหมด
2563
(ขอ1 + ขอ2 +ขอ3) ณ วันที่ 1 ตุลาคม ............
.................... คน
5. จํานวนคนพิการที่ตองรับเขาทํางานตามอัตราสวน (100 : 1)
6. มีคนพิการทํางานตามมาตรา 33 แลว
.................... คน
.................... บาท
7. ขอสงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา 34
7.1 เงินตน
.................... บาท
7.2 ดอกเบี้ย (นับตั้งแต ....................................)
8. จัดสงเสริมอาชีพ ตามมาตรา 35
8.1 สัมปทาน ฯลฯ
8.2 จางเหมาแรงงานเพื่อสาธารณะประโยชน

.................... บาท
.................... คน
.................... คน
.................... คน
รวมมูลคา..................................บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา
บริ ษทั

การกรอกข้อความเป็ นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

Z5hk,u

(ลงชื่อ) ………….…………..…….……………..ผู้อานวยการ/ผู้รับมอบอานาจ
( ……………………..….………………. )
ตาแหน่ง………………………………..………….
วันที่………………………………..….…................

ศอ 0-2

รายชื่อลูกจางคนพิการในสถานประกอบการตามมาตรา 33
ชื่อโรงเรียน……………………………………………………...............................................................................…………….……………..................…........
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม 10 หลัก) .................................................................รหัสโรงเรียน ( 8 หลัก ).......................................
ลูกจ้างที่มิใชคนพิการจํานวน……………………………คน และมีลูกจ้างคนพิการ จานวน……………….………..คน
ลําดับ

ชื่อ – สกุล (คนพิการ)

เพศ

อายุ
(ปี)

การศึกษา

เลขประจําตัวประชาชน

ประเภทความพิการ

หมายเหตุ 1. แนบสาเนาสมุด หรือ บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาสัญญาจ้าง
2. ในกรณีจางงานเพื่อสาธารณะประโยชน กรุณาระบุ “เพื่อสาธารณะประโยชน ”

เริ่มบรรจุงาน
วันเริ่มงาน วันสิ้นสุด

อัตรา
เงินเดือน

ตาแหน่งงาน

ประทับตรา
บริ ษทั

ศอ 0-3

แบบส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34

ชื่อโรงเรียน........................................................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม 10 หลัก)................................................................................
รหัสโรงเรียน ( 8 หลัก)......................................................................................................................................
รายละเอียด
2563
1. จานวนลูกจางที่มิใช่คนพิการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม .............
2. จานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทางานตามอัตราส่วน 100:1
3. มีคนพิการที่ทางานอยู่แล้ว ตามมาตรา 33
4. สงเสริมอาชีพโดยการใหสมั ปทาน ตามมาตรา 35
313 x 365 x จานวนคนพิการที่ไม่ไดจาง)
5 ส่งเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา 34 (วิธีคานวณ .........
(วิธีคานวณ อัตราต่าสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ
คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทางาน)
6. จานวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
โดยขอส่งเป็น
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
(A FUND FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)
เช็คธนาคาร..............................................................................................
ลงวันที่................................................เลขที่..............................................
เงินสด
ธนาณัติสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

จานวน
หมายเหตุ
(คน/บาท)
คน
คน
คน
คน
คน
บาท เงินต้น
บาท ดอกเบี้ย
บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้อานวยการ/ผู้รับมอบอานาจ
(...................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที.่ ..........................................................

ประทับตรา
บริ ษทั

สาหรับเจ้าหน้าที่
ยอดเงินที่ต้องชาระ ........................................................บาท
ดอกเบี้ย

.........................................................บาท

Z5hk,u

(จากวันที.่ ..............................ถึงวันที่.................................รวม...........วัน)
รวมเป็นเงินที่ต้องชาระ………………………………….……………บาท
ยอดเงินค้างชาระ...........................................................บาท
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
(...............................................)
วันที่ ............../.................../...................

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................... เลขที่.....................
ลงวันที่.............................................................................
จานวนเงิน.................................................บาท
เลขที่เช็ค.................................ธนาคาร...........................
ลงวันที่.............................................................................
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้รับเงิน
(...........................................)
วันที่ ............../.................../................

ศอ 0-4

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการดาเนินการตามมาตรา 35
ชื่อโรงเรีย…………………………………………………………………………….…………………….………………........................….........................……………
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม 10 หลัก)................................................รหัสโรงเรียน ( 8 หลัก ).......................................................
ลูกจ้างที่มิใชคนพิการจานวน……………………………คน คนพิการ/ผู้ดูแล และมีสัญญาสัมปทานจานวน ………………………..คน
ลาดับ

หมายเหตุ

ชื่อคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการที่ขอใช้สิทธิ

เพศ

อายุ

เลขประจําตัวประชาชน
คนพิการ/ผูดูแล

ประเภทความพิการ

ระยะเวลา
เริ่ม

สิ้นสุด

มูลค่าสัญญา
(บาท)

1. รายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ตามที่กรมการจัดหางานไดพิจารณาแลวเทานั้น
2. ช่องระบุกิจกรรมตามมาตรา 35 ให้ระบุกิจกรรมดังนี้
2.1.การให้สัมปทาน 2.2 การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ 2.3 การจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ
2.4การฝกงาน 2.5 การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 2.6 การจัดใหมีลามภาษามือ 2.7 การชวยเหลืออื่นใด

ระบุกิจกรรม
ตามมาตรา 35

ประทับตรา
บริ ษทั

