
ที่ ……………………                                          ช่ือสถานประกอบการ …...…………………………..………….. 
                                                                 ที่อยู ……………………………………………..………...……… 
                                                              

     วันท่ี ……………………………….. 
 

เร่ือง     การปฏิบตัติามกฎหมายการจางงานคนพิการ  ประจําป  ๒๕๕๙ 
 

เรียน    อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๓ (จพ ๐-๒)  พรอมสําเนาสัญญาจางงาน, สําเนาบัตร 
  ประจําตัวคนพิการ, สปส.๑-๑๐ สวนท่ี ๑ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘                  
  และสวนที่ ๒ ที่ระบุชื่อคนพิการของเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จํานวน .............. ชุด  

          ๒. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (จพ ๐-๓)  พรอมดวย 
             เช็คธนาคาร...........................เลขที.่............................ ลงวันที.่........................... 
                               เงินสด                
             ธนาณัต ิเลขที.่.......................ลงวันที.่...........................  
                  ๓.  สําเนาหนังสือแจงผลอนุมตักิารใชสิทธิ ตามมาตรา ๓๕ พรอมสําเนาสัญญาสัมปทานฯ 

    สําเนาบตัรประจําตัวคนพิการและสาํเนาบตัรประชาชนผูดแูลคนพิการ จํานวน.............ชดุ 
           ๔. แบบรายละเอียดจํานวนลูกจาง (จพ ๐-๔)  เฉพาะสถานประกอบการที่มสีาขา 
                        จํานวน..............ฉบบั     
             

ตามท่ีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดมีหนังสือขอใหสถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ ประจําป ๒๕๕๙ โดยใหรายงานผลการปฏิบัติภายในวันที่      
๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  นั้น 
 

ในการน้ี  ( ชื่อสถานประกอบการ ) ……………………………………………….…………………………… 
เลขทะเบียนนายจาง(ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก) .............................................................................. 
ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังตอไปน้ี 
 

๑. จํานวนลูกจางท่ีมิใชคนพิการในสถานประกอบการท้ังหมด = …………..…...……..………. คน 
   (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)    

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

๓. มีคนพกิารทํางาน ตามมาตรา  ๓๓  แลว                          = …………..…...……..……….คน 
๔. ขอสงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ พรอมดอกเบีย้ (ถาม)ี   = …………..…...……..……….คน 

                                                                      = …………..…...……..……….บาท 
๕. จัดใหมีการสมัปทานฯตามมาตรา  ๓๕   = …………..…...……..………. คน 
  มูลคา …………..…...……..…บาท     
ท้ังน้ี เห็นวาไดปฏิบตัติามกฎหมายกําหนด 

   ครบถวน  ไมครบถวน                                 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

             (ลงชื่อ) ………….…………..…….……………..นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ 
 

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

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

 

จพ ๐-๑ 

ประทับตรา
บริษทั 

 

การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 



 

 

แบบรายงานผลการปฏบัิติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ  ประจําป  ๒๕๕๙ 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………….…………………….………………ประเภทกจิการ….........................…………… 

เลขทะเบียนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลกั)................................................ที่ตั้งเลขที…่…………….. ซอย.……………………………………… 

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

ลูกจางที่ไมพิการจํานวน……………………………คน  ลูกจางพิการจํานวน ………………………..คน 

ที ่ ช่ือ – สกุล (คนพิการ) เพศ 
อาย ุ
(ป) 

การศึกษา 
เลขทะเบียนคนพิการ 

(ตามบัตรประจําตัวคนพิการ) ลักษณะความพิการ 

ระยะเวลาการจาง  
คาจาง/ 
เงินเดือน 

ตําแหนงงาน 
วันเริ่มงาน วันสิ้นสุด 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

   

                    
 

 
หมายเหตุ  แนบสําเนาสมุด หรือ บตัรประจําตัวคนพิการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของคนพิการท่ีทํางานในสถานประกอบการ, สําเนาสญัญาจาง  
และสปส. ๑-๑๐ สวนที ่๒ ท่ีระบุชื่อคนพิการของเดอืนมกราคม ๒๕๕๙

การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ประทับตรา
บริษทั 

 

 

จพ ๐-๒ 

 



แบบสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ประจําป  ๒๕๕๙ 
 

ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ.......................................................................................................................... 

เลขทะเบยีนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)..........................................ท่ีตั้งเลขที.่...................... 

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

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

รายละเอยีด 
จํานวน 

หมายเหต ุ
(คน/บาท) 

๑.  จํานวนลูกจางท่ีมิใชคนพิการในสถานประกอบการ (ณ วันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘)     

๒.  จํานวนคนพิการท่ีสถานประกอบการตองรับเขาทํางานตามอัตราสวน (๑๐๐:๑)     

๓.  มีคนพิการท่ีทํางานอยูแลว ตามมาตรา  ๓๓     

๔.  ใหสมัปทาน ฯ ตามมาตรา ๓๕     

๕   สงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔  (๓๐๐ x ๓๖๕ x จํานวนคนพิการท่ีไมไดรับเขาทํางาน)     

     (วิธีคํานวณ  อัตราต่ําสดุของอตัราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายวาดวยการ     

     คุมครองแรงงานท่ีใชบังคับคร้ังหลงัสดุในปกอนปท่ีมหีนาที่สงเงินเขากองทุนฯ      

     คณูดวยสามรอยหกสบิหา และคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน)      

๖.  จํานวนเงินทีต่องสงเขากองทุนฯ รวมเปนเงินท้ังสิ้น     

โดยขอสงเปน     

            เชค็ขดีครอมสัง่จาย “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติคนพิการ”     

   (A FUND FOR EMPOWERMENT OF  PERSONS  WITH  DISABILITIES)     

            เงินสด      

            ธนาณัติสัง่จาย  “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”     

  
                                                                   ลงชื่อ..................................................นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ 
                                                                        (...................................................) 
                                                                  ตําแหนง.................................................... 
                                                                  วันที.่.......................................................... 

 

 
 
  
 
 

 
 
 

 

ประทับตรา
บริษทั 

 

จพ ๐-๓ 

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

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

จํานวนเงิน.................................................บาท 

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

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

สําหรับเจาหนาที ่
ยอดเงินที่ตองชําระ   ........................................................บาท 

ดอกเบีย้               .........................................................บาท 

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

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

ยอดเงินทีน่ํามาชําระ ........................................................บาท 

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

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

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

การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

(ลงช่ือ)…………………………………..ผูรับเงิน 

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

 



รายละเอียดจํานวนลูกจางแตละสาขาของสถานประกอบการ  
เฉพาะกรณีที่มีสาขา (รวมสํานักงานใหญดวย) 

 

 

ลําดับ เลขทะเบียนนายจาง เลขสาขา 
จํานวนลกูจางที่มิใชคนพิการ 

ณ ๑ ต.ค.๕๘ (คน) 
หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น   

จพ ๐-๔ 

การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

ประทับตรา
บริษทั 

 


