
ที่ ……………………                                          ชื่อสถานประกอบการ …...…………………………..………….. 
                                                                 ที่อยู ……………………………………………..………...……… 
                                                              

     วันที่ ……………………………….. 
 

เรื่อง     การปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ  ประจําป  ๒๕๕๘ 
 

เรียน     ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๓ (จพ ๐-๒)  พรอมสําเนาสัญญาจางงาน, สําเนาบัตร 
  ประจําตัวคนพิการ  สปส.๑-๑๐ สวนที่ ๑ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗                  
  และสวนที่ ๒ ที่ระบุช่ือคนพิการของเดือนที่รายงาน จํานวน .............. ชุด  

          ๒. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (จพ ๐-๓)  พรอมดวย 
             เช็คธนาคาร...........................เลขที่............................. ลงวันที่............................ 
                                เงินสด                
             ธนาณัติ เลขที่........................ลงวันที่............................  
                  ๓.  สําเนาหนังสือแจงผลอนุมัติการใชสิทธิ ตามมาตรา ๓๕ พรอมสําเนาสัญญาสัมปทานฯ 

    สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการและสาํเนาบัตรประชาชนผูดูแลคนพกิาร จาํนวน.............ชุด 
           ๔. แบบรายละเอียดจํานวนลกูจาง (จพ ๐-๔)  เฉพาะสถานประกอบการที่มสีาขา 
                        จํานวน..............ฉบับ     
             

ตามที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ไดมีหนังสือขอให   
สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ  ประจําป  ๒๕๕๘ โดยใหรายงานผลการ
ปฏิบัติภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  น้ัน 
 

ในการน้ี  ( ช่ือสถานประกอบการ ) ……………………………………………….…………………………… 
เลขทะเบียนนายจาง(ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก).............................................................................. 
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังตอไปน้ี 
 

๑. จํานวนลูกจางทีม่ิใชคนพิการในสถานประกอบการทัง้หมด = …………..…...……..………. คน 
   (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)    

๒. จํานวนคนพิการทีส่ถานประกอบการตองรับเขาทํางาน = …………..…...……..………. คน 
 ตามอัตราสวน (๑๐๐ : ๑)   

๓. มีคนพิการทํางาน ตามมาตรา  ๓๓  แลว                          = …………..…...……..……….คน 
๔. ขอสงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ พรอมดอกเบี้ย (ถาม)ี   = …………..…...……..……….คน 

                                                                      = …………..…...……..……….บาท 
๕. จัดใหมีการสมัปทานฯตามมาตรา  ๓๕   = …………..…...……..………. คน 
  มูลคา …………..…...……..……….บาท     
ทั้งน้ี เห็นวาไดปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 

   ครบถวน  ไมครบถวน                                 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

             (ลงช่ือ) ………….…………..…….……………..นายจาง/ผูรบัมอบอํานาจ 
 

                                                                ( ……………………..….………………. ) 
 

                                                       ตําแหนง  …………………………..…………… 
   วันที่  ………………………………..….…........ 

 

จพ ๐-๑ 

 

ประทับตรา
บริษัท 

 

การกรอกขอความเปนเทจ็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 



  

 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ  ประจําป  ๒๕๕๘ 

ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………………….…………………….………………ประเภทกิจการ….........................…………… 

เลขทะเบียนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................ท่ีต้ังเลขท่ี……………….. ซอย.……………………………………… 

แขวง/ตําบล……………………………………เขต/อําเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท…………………………………. 

ลูกจางท่ีไมพิการจํานวน……………………………คน  ลูกจางพิการจํานวน ………………………..คน 

  

ท่ี ชื่อ – สกุล (คนพิการ) เพศ 
อาย ุ
(ป) 

การศึกษา 
เลขทะเบียนคนพิการ 

(ตามบัตรประจําตัวคนพิการ) ลักษณะความพิการ 

ระยะเวลาการจาง  
คาจาง/ 
เงินเดือน 

ตําแหนงงาน 
วันเร่ิมงาน วันส้ินสุด 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 
 

  

                    

                    
 

 
หมายเหตุ  แนบสําเนาสมุด หรือ บัตรประจําตัวคนพิการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของคนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการ, สําเนาสญัญาจาง และ 

      สปส. ๑-๑๐ สวนที่ ๒ ที่ระบุช่ือคนพิการของเดือนทีร่ายงาน

การกรอกขอความเปนเทจ็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ประทับตรา
บริษัท 

 



แบบสงเงนิเขากองทนุสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพกิาร  ประจําป  ๒๕๕๘ 
 

ช่ือนายจาง/สถานประกอบการ.......................................................................................................................... 

เลขทะเบียนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม๑๐ หลัก)..........................................ที่ต้ังเลขที.่....................... 

ซอย.................................................แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ.................................. 

จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท.................................................................................. 

รายละเอียด 
จํานวน 

หมายเหตุ 
(คน/บาท) 

๑.  จํานวนลกูจางที่มิใชคนพิการในสถานประกอบการ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)     

๒.  จํานวนคนพิการที่สถานประกอบการตองรบัเขาทํางานตามอัตราสวน (๑๐๐:๑)     

๓.  มีคนพิการที่ทํางานอยูแลว ตามมาตรา  ๓๓     

๔.  ใหสมัปทาน ฯ ตามมาตรา ๓๕     

๕   สงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔  (๓๐๐ x ๓๖๕ x จํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน)     

     (วิธีคํานวณ  อัตราตํ่าสุดของอัตราคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมายวาดวยการ     

     คุมครองแรงงานที่ใชบังคับครั้งหลงัสุดในปกอนปที่มหีนาที่สงเงินเขากองทุนฯ      

     คูณดวยสามรอยหกสบิหา และคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน)      

๖.  จํานวนเงินที่ตองสงเขากองทุนฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น     

โดยขอสงเปน     

            เช็คขีดครอมสัง่จาย “กองทุนสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ”     

   (A FUND FOR EMPOWERMENT OF  PERSONS  WITH  DISABILITIES)     

            เงินสด      

            ธนาณัติสั่งจาย  “กองทุนสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”     

  
                                                                   ลงช่ือ..................................................นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ 
                                                                        (...................................................) 
                                                                  ตําแหนง.................................................... 
                                                                  วันที่........................................................... 

 

 
 
  
 
 

 
 
 

 

ประทับตรา
บริษัท 

 

จพ ๐-๓ 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................... เลขท่ี..................... 

ลงวันท่ี............................................................................. 

จํานวนเงนิ.................................................บาท 

เลขท่ีเช็ค.................................ธนาคาร........................... 

ลงวันท่ี............................................................................. 

สําหรับเจาหนาท่ี 

ยอดเงินที่ตองชําระ   ........................................................บาท 

ดอกเบี้ย               .........................................................บาท 

(จากวันที.่..............................ถึงวันที.่................................รวม...........วัน) 

รวมเปนเงินที่ตองชําระ………………………………….……………บาท 

ยอดเงินที่นํามาชําระ ........................................................บาท 

ยอดเงินคางชําระ...........................................................บาท 

                       ลงช่ือ..............................................ผูตรวจสอบ 

            วันที่ ............../.................../................... 

การกรอกขอความเปนเทจ็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

(ลงชื่อ)…………………………………..ผูรับเงิน 

วันท่ี............/......................./................... 

 



รายละเอียดจํานวนลูกจางแตละสาขาของสถานประกอบการ  
เฉพาะกรณีที่มีสาขา (รวมสํานักงานใหญดวย) 

 

 

ลําดับ เลขทะเบียนนายจาง เลขสาขา 
จํานวนลูกจางท่ีมิใชคนพิการ 

ณ ๑ ต.ค.๕๗ (คน) 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมท้ังสิ้น   

จพ ๐-๔ 

การกรอกขอความเปนเทจ็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

ประทับตรา
บริษัท 

 


