ที่ ……………………

ศอ ๐-๑

ชื่อสถานประกอบการ.…...………………………..…………..
ที่อยู่ ……………………………………………..………...……..….
วันที่ …………………………………..
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจาปี ๒๕๕๙
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบดาเนินการตามมาตรา ๓๓ (ศอ ๐-๒) พร้อมสาเนาสัญญาจ้างงาน และสาเนาบัตร
ประจาตัวคนพิการ จานวน .............. ชุด
๒. แบบดาเนินการตามมาตรา ๓๔ (ศอ ๐-๓) พร้อมด้วย
เช็คธนาคาร...........................เลขที่............................. ลงวันที่............................
เงินสด
ธนาณัติ เลขที่........................ลงวัน ที่............................
๓. สาเนาหนังสือแจ้งผลการใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๕ พร้อมด้วยสาเนาสัญญาสัมปทานฯ,
สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการและสาเนาผู้ดูแลคนพิการ จานวน.............ชุด
๔. แบบรายละเอียดจานวนลูกจ้าง (ศอ ๐-๔) พร้อมสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
จานวน..............ฉบับ
ตามที่ กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ ได้มีหนังสื อขอให้ สถานประกอบการที่
ประกอบกิ จ การโรงเรี ยนเอกชน ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายในการจ้า งงานคนพิ ก าร ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยให้
รายงานผลการปฏิบัติภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น
ในการนี้ ( ชื่อสถานประกอบการ ) ……………………………………………….……………………………
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................................................
รหัสโรงเรียน ( ๘ หลัก) ........................................................................................................................
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑. จานวนลูกจ้างที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
= ……...……..……
๒. จานวนลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม
= ……...……..……
๓. จานวนครูอัตราจ้างและบุคลากรประเภทอื่น
= ……...……..……
๔. รวมจานวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการในโรงเรียนทั้งหมด
= ……...……..……
(ข้อ๑+ข้อ๒+ข้อ๓) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. จานวนคนพิการที่สถานศึกษาต้องรับเข้าทางานตามอัตราส่วน (๑๐๐ : ๑) = ……...……..……
๖. มีคนพิการทางาน ตามมาตรา ๓๓ แล้ว
= ……...……..……
๗.ขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)
= ……...……..……
= ……...……..……
๘. จัดให้มีการสัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕
= ……...……..……
มูลค่า …….....……..……
ทั้งนี้ เห็นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายกาหนด
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
บาท
คน
บาท

ประทับตรา
บริษทั

การกรอกข้อความเป็ นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

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

ศอ ๐-๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจาปี ๒๕๕๙
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………………….………………........

เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก).................................................................รหัส โรงเรียน (๘ หลัก).......................................
ที่ตั้ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………โทรศั พท์… ………………………………
จานวนลูกจ้างที่ไม่พิการ……………………………คน จานวนลูกจ้างพิการ ………………………..คน
ที่

ชื่อ – สกุล (คนพิการ)

ประทับตรา

เพศ

อายุ
(ปี)

เลขทะเบียนคนพิการ
การศึกษา (ตามบัตรประจาตัวคน
พิการ)

ลักษณะความพิการ

เริ่มบรรจุงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ค่าจ้าง /
เงินเดือน

ตาแหน่งงาน

หมายเหตุ แนบสาเนาสมุด หรือ บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของคนพิการที่ทางานในสถานประกอบการ และสาเนาสัญญาจ้าง

บริษทั

การกรอกข้อความเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

แบบส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี ๒๕๕๙

ศอ ๐-๓

ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................................................
รหัสโรงเรียน ( ๘ หลัก)......................................................................................................................................
ที่ตั้ง...................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ....................................
จานวน
(คน/บาท)

รายละเอียด

หมายเหตุ

๑. จานวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการในสถานประกอบการ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๒. จานวนคนพิการที่สถานประกอบการต้องรับเข้าทางานตามอัตราส่วน (๑๐๐:๑)
๓. มีคนพิการที่ทางานอยู่แล้ว ตามมาตรา ๓๓
๔. ให้สัมปทาน ฯ ตามมาตรา ๓๕
๕ ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔
(วิธีคานวณ ๓๐๐ x ๓๖๕ x จานวนคนพิการที่ไม่ได้จ้าง)
๖. จานวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
โดยขอส่งเป็น
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ”
(A FUND FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)
เงินสด
ธนาณัติสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ”
ประทับตรา
บริษทั

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

สาหรับเจ้าหน้าที่
ยอดเงินที่ต้องชาระ ........................................................บาท
ดอกเบี้ย
.........................................................บาท
Z5hk,u
(จากวันที่...............................ถึงวันที.่ ................................รวม...........วัน)
รวมเป็นเงินที่ต้องชาระ………………………………….……………บาท
ยอดเงินที่นามาชาระ ........................................................บาท
ยอดเงินค้างชาระ...........................................................บาท
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
(...............................................)
วันที่ ............../.................../...................

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

การกรอกข้อความเป็ นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ศอ ๐-๔
รายละเอียดจานวนลูกจ้างแต่ละสาขาสถานประกอบการ
เฉพาะกรณีที่มีสาขา (รวมสานักงานใหญ่ด้วย)
ลาดับ

เลขทะเบียนนายจ้าง

เลขสาขา

จานวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการ
ณ ๑ ต.ค.๕๘ (คน)

รวมทั้งสิ้น
ประทับตรา
บริษทั

การกรอกข้อความเป็ นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

หมายเหตุ

