ที่ ……………………

ชื่อสถานประกอบการ …...…………………………..…………..

จพ ๑-๑

ที่อยู ……………………………………………..………...………
วันที่ ………………………………..
เรื่อง การปฏิบตั ติ ามกฎหมายจางงานคนพิการประจําป ๒๕๕๙
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด..................................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๓ (จพ ๑-๒) พรอมสําเนาสัญญาจางงาน, สําเนาบัตร
ประจําตัวคนพิการ สปส.๑-๑๐ สวนที่ ๑ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
และสวนที่ ๒ ที่ระบุชื่อคนพิการของเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จํานวน .............. ชุด
๒. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (จพ ๑-๓) พรอมดวย
เช็คธนาคาร...........................เลขที.่ ............................ ลงวันที.่ ...........................
เงินสด
ธนาณัติ เลขที.่ .......................ลงวันที.่ ...........................
๓. สําเนาหนังสือแจงผลอนุมตั กิ ารใชสิทธิ ตามมาตรา ๓๕ พรอมดวยสําเนาสัญญาสัมปทานฯ
สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการและสําเนาบัตรประจําตัวผูด แู ลคนพิการ จํานวน.............ชุด
๔. แบบรายละเอียดจํานวนลูกจาง (จพ ๑-๔) เฉพาะสถานประกอบการที่มสี าขา
จํานวน..............ฉบับ
ตามที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด.........................................
ไดมีหนังสือขอใหสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ ประจําป ๒๕๕๙ โดยให
รายงานผลการปฏิบัติภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น
ในการนี้ ( ชื่อสถานประกอบการ ) ……………………………………………….……………………………
เลขทะเบียนนายจาง(ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)............................................................................
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังตอไปนี้
๑. จํานวนลูกจางทีม่ ิใชคนพิการในสถานประกอบการทั้งหมด
= …………...……..…… คน
(ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๒. จํานวนคนพิการทีส่ ถานประกอบการตองรับเขาทํางาน
= ……………..…..….… คน
ตามอัตราสวน (๑๐๐ : ๑)
๓. มีคนพิการทํางาน ตามมาตรา ๓๓ แลว
= …………………..……คน
๔. ขอสงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ พรอมดอกเบีย้ (ถามี)
= ………………...…..…คน
= ………………..………บาท
๕. จัดใหมีการสัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕
= …………………..…… คน
มูลคา …………………..…… บาท
ทั้งนี้ เห็นวาไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายกําหนด
ครบถวน
ไมครบถวน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา
บริษทั
การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

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

จพ ๑-๒
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ ประจําป ๒๕๕๙
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………………….………………ประเภทกิจการ….........................……………
เลขทะเบียนนายจาง (ตามประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................ที่ตั้งเลขที…่ …………….. ซอย.………………………………………………....
แขวง/ตําบล……………………………………เขต/อําเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท…………………………………
ลูกจางที่ไมพกิ ารจํานวน……………………………คน ลูกจางพิการจํานวน ………………………..คน
ที่

ชื่อ – สกุล (คนพิการ)

ประทับตรา
บริษทั

เพศ

อายุ
เลขทะเบียนคนพิการ
การศึกษา
(ป)
(ตามบัตรประจําตัวคนพิการ)

ระยะเวลาการจาง
ลักษณะความพิการ

วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

คาจาง/
เงินเดือน

หมายเหตุ แนบสําเนาสมุด หรือ บัตรประจําตัวคนพิการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของคนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการ, สําเนาสัญญาจาง
และสปส. ๑-๑๐ สวนที่ ๒ ที่ระบุชื่อคนพิการของเดือนมกราคม ๒๕๕๙
การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ตําแหนงงาน

จพ ๑-๓
แบบสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําป ๒๕๕๙
ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ..........................................................................................................................
เลขทะเบียนนายจาง (ตามประกันสังคม๑๐ หลัก)...................................................... ทีต่ งั้ เลขที.่ ......................
ซอย.................................................แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท.......................................................
จํานวน
(คน/บาท)

รายละเอียด

หมายเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕

จํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการในสถานประกอบการ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
จํานวนคนพิการที่สถานประกอบการตองรับเขาทํางานตามอัตราสวน (๑๐๐:๑)
มีคนพิการที่ทํางานอยูแ ลว ตามมาตรา ๓๓
ใหสมั ปทาน ฯ ตามมาตรา ๓๕
สงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ (๓๐๐ x ๓๖๕ x จํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน)
(วิธีคํานวณ อัตราต่ําสุดของอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายวาดวยการ
คุม ครองแรงงานที่ใชบังคับครั้งหลังสุดในปกอนปทมี่ ีหนาที่สงเงินเขากองทุนฯ
คูณดวยสามรอยหกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน)
๖. จํานวนเงินทีต่ องสงเขากองทุนฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น
โดยขอสงเปน
เช็คขีดครอมสัง่ จาย “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ”
(A FUND FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)
เงินสด
ธนาณัติสงั่ จาย “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
ลงชื่อ..................................................นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ
(...................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที.่ ..........................................................

ประทับตรา
บริษทั

สําหรับเจาหนาที่
ยอดเงินที่ตองชําระ ........................................................บาท
ดอกเบี้ย

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

(จากวันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ................................รวม...........วัน)
รวมเปนเงินที่ตองชําระ………………………………….……………บาท
ยอดเงินทีน่ ํามาชําระ ........................................................บาท
ยอดเงินคางชําระ...........................................................บาท
ลงชื่อ..............................................ผูตรวจสอบ
วันที่ ............../.................../...................

ใบเสร็จรับเงินเลมที.่ ......................... เลขที.่ ....................
ลงวันที.่ ............................................................................
จํานวนเงิน.................................................บาท
เลขที่เช็ค.................................ธนาคาร...........................
ลงวันที.่ ............................................................................
(ลงชื่อ)…………………………………..ผูรับเงิน
วันที.่ .........../......................./...................

การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

จพ ๑-๔
รายละเอียดจํานวนลูกจางแตละสาขาของสถานประกอบการ
เฉพาะกรณีทมี่ ีสาขา (รวมสํานักงานใหญดวย)
ลําดับ

เลขทะเบียนนายจาง

เลขสาขา

จํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการ
ณ ๑ ต.ค.๕๘ (คน)

รวมทั้งสิ้น
ประทับตรา
บริษทั

การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

หมายเหตุ

