
ที่ ……………………                                             ชื่อสถานประกอบการ.…...………………………..………….. 
                                                                 ที่อยู่ ……………………………………………..………...……..…. 
 

     วันที่ ………………………………….. 
 

เรื่อง    การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบด าเนินการตามมาตรา ๓๓ (ศอ ๐-๒)  พร้อมส าเนาสัญญาจ้างงาน และส าเนาบัตร 
    ประจ าตัวคนพิการ  จ านวน .............. ชุด  
          ๒. แบบด าเนินการตามมาตรา ๓๔ (ศอ ๐-๓)  พร้อมด้วย 
             เช็คธนาคาร...........................เลขที่............................. ลงวันที่............................ 
                               เงินสด                
             ธนาณัติ เลขที่........................ลงวันที่............................  
                  ๓.  ส าเนาหนังสือแจ้งผลการใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๕ พร้อมด้วยส าเนาสัญญาสัมปทานฯ,  

    ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการและส าเนาผู้ดูแลคนพิการ จ านวน.............ชุด 
           ๔. แบบรายละเอียดจ านวนลูกจ้าง (ศอ ๐-๔)  พร้อมส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
                        จ านวน..............ฉบับ     
             

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้มีหนังสือขอให้สถานประกอบการที่
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ  ประจ าปี  ๒๕๕๙ โดยให้
รายงานผลการปฏิบัติภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  นั้น 
 

ในการนี้  ( ชื่อสถานประกอบการ ) ……………………………………………….…………………………… 
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................................................ 
รหัสโรงเรียน ( ๘ หลัก) ........................................................................................................................ 
ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนลูกจ้างที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา    = ……...……..…… คน 
๒. จ านวนลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม     = ……...……..…… คน 
๓. จ านวนครูอัตราจ้างและบุคลากรประเภทอ่ืน    = ……...……..…… คน 
๔. รวมจ านวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการในโรงเรียนทั้งหมด   = ……...……..…… คน 
  (ข้อ๑+ข้อ๒+ข้อ๓)  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘    

 ๕. จ านวนคนพิการที่สถานศึกษาต้องรับเข้าท างานตามอัตราส่วน (๑๐๐ : ๑) = ……...……..…… คน 
 ๖. มีคนพิการท างาน ตามมาตรา  ๓๓  แล้ว  = ……...……..…… คน 
 ๗.ขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)  = ……...……..…… คน 

  = ……...……..…… บาท 
๘. จัดให้มีการสัมปทานฯ ตามมาตรา  ๓๕      = ……...……..…… คน 
             มูลค่า …….....……..…… บาท 
ทั้งนี้ เห็นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 

   ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน                                 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           
             (ลงชื่อ) ………….…………..…….……………..ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

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

                                                       ต าแหน่ง  …………………………..…………… 
   วันที่  ………………………………..….…........ 

 

ศอ ๐-๑ 
 

ประทบัตรา

บริษทั 

 

 

 

Z5hk,u 

การกรอกขอ้ความเป็นเท็จมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  



หมายเหตุ  แนบส าเนาสมุด หรือ บัตรประจ าตัวคนพิการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ของคนพิการที่ท างานในสถานประกอบการ และส าเนาสัญญาจ้าง 
 

 

 

                               แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ  ประจ าปี  ๒๕๕๙                            ศอ ๐-๒ 
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………………….……………… ........ 

เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก).................................................................รหัสโรงเรียน (๘ หลัก)....................................... 
ที่ต้ัง………………………………………………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์………………………………… 

จ านวนลูกจ้างที่ไม่พิการ……………………………คน  จ านวนลูกจ้างพิการ ………………………..คน 

      

ท่ี ชื่อ – สกุล (คนพิการ) เพศ 
อายุ 
(ปี) 

การศึกษา 
เลขทะเบียนคนพิการ 
(ตามบัตรประจ าตัวคน

พิการ) 
ลักษณะความพิการ 

เริ่มบรรจุงาน 
(วัน/เดือน/ปี) 

ค่าจ้าง / 
เงินเดือน 

ต าแหน่งงาน 

                   
                   

                   

                   
                   

                   

                   

    

 
     

    

 
     

    

 
     

    

 
                        

                   

    

 
                        

                   

การกรอกข้อความเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ประทบัตรา

บริษทั 

 

 



แบบส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................................... .............. 

เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................................................ 

รหัสโรงเรียน ( ๘ หลัก)...................................................................................................................................... 

ที่ต้ัง.................................................................................. .................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

รายละเอียด 
จ านวน 

หมายเหตุ 
(คน/บาท) 

๑. จ านวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการในสถานประกอบการ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)     
๒. จ านวนคนพิการที่สถานประกอบการต้องรับเข้าท างานตามอัตราส่วน (๑๐๐:๑)     

๓.  มีคนพิการที่ท างานอยู่แล้ว ตามมาตรา  ๓๓     

๔.  ให้สัมปทาน ฯ ตามมาตรา ๓๕     
๕   ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔       

       (วิธีค านวณ  ๓๐๐ x ๓๖๕ x จ านวนคนพิการที่ไม่ได้จ้าง)     

๖.  จ านวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
โดยขอส่งเป็น     
            เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”     

   (A FUND FOR EMPOWERMENT OF  PERSONS  WITH  DISABILITIES)     
            เงินสด      
            ธนาณัติสั่งจ่าย  “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”     

  
                                                                   ลงชื่อ..................................................ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบอ านาจ 
                                                                        (...................................................) 
                                                                  ต าแหน่ง.................................................... 
                                                                  วันที่........................................................... 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประทบัตรา

บริษทั 

 

 

 

Z5hk,u 

ศอ ๐-๓ 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................... เลขที่..................... 

ลงวันที่................................................................... .......... 

จ านวนเงิน.................................................บาท 

เลขที่เช็ค.................................ธนาคาร........................... 

ลงวันที่............................................................................. 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ยอดเงินท่ีต้องช าระ   ........................................................บาท 

ดอกเบ้ีย               .........................................................บาท 

(จากวันท่ี...............................ถึงวันท่ี.................................รวม...........วัน) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระ………………………………….……………บาท 

ยอดเงินท่ีน ามาช าระ ........................................................บาท 

ยอดเงินค้างช าระ...........................................................บาท 

                       ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบ 

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

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

   

การกรอกขอ้ความเป็นเท็จมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  

(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้รับเงิน
(...........................................) 

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

 

 



   ศอ ๐-๔ 

รายละเอียดจ านวนลูกจ้างแต่ละสาขาสถานประกอบการ  
เฉพาะกรณีท่ีมีสาขา (รวมส านักงานใหญ่ด้วย) 

 

 

ล าดับ เลขทะเบียนนายจ้าง เลขสาขา 
จ านวนลูกจ้างท่ีมิใช่คนพิการ 

ณ ๑ ต.ค.๕๘ (คน) 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมท้ังส้ิน   

การกรอกขอ้ความเป็นเท็จมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

ประทบัตรา

บริษทั 

 


