ใบสงเอกสารการรายงานผลการปฏิบัตติ ามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจําป 2560
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ

สวนที่ 1

เขต..............................

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจําป 2560
ขาพเจา บริษัท / โรงเรียน / อื่นๆ.....................................................................................................
เลขทะเบียนนายจาง (ประกันสังคม) ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___
ขอสงเอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัตติ ามกฎหมายการจางงานคนพิการ ประจําป 2560 ดังนี้
มาตรา 33 (จางงานคนพิการ,จางงานในชุมชน)

□ แบบรายงานการจางงานคนพิการประจําป
2560 ( ศอ.0-1 – ศอ.0-5)

มาตรา 34 (สงเงินเขากองทุนฯ)

□แบบรายงานการจางงานคนพิการประจําป

2560 ( ศอ.0-1 – ศอ.0-5)

□สําเนาสัญญาจาง / หนังสือรับรองการทํางาน □สําเนา สปส 1-10 สวนที่ 1 ประจําเดือน
(พรอมใบเสร็จการชําระเงินของ
□สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ / ผูดูแลคน ต.ค.2559
ประกันสังคมเดือน ต.ค.2559)
พิการ
□สําเนาใบสมทบกองทุนสงเคราะหสําหรับ
□สําเนา สปส 1-10 สวนที่ 1 ประจําเดือน
ต.ค. 2559 (พรอมใบเสร็จการชําระเงินของ
ประกันสังคมเดือน ต.ค.2559)

โรงเรียนเอกชน ประจําเดือน ต.ค. 2559

มาตรา 35 (จัดใหสัมปทานฯ)

□แบบรายงานการจางงานคนพิการประจําป

2560 ( ศอ.0-1 – ศอ.0-5)

□สําเนา สปส 1-10 สวนที่ 1 ประจําเดือน

ต.ค.2559 (พรอมใบเสร็จการชําระเงินของ
ประกันสังคมเดือน ต.ค.2559)

□สําเนาใบสมทบกองทุนสงเคราะหสําหรับ

โรงเรียนเอกชน ประจําเดือน ต.ค. 2559

□หนังสือแสดงจํานวนครูอัตราจางและบุคลากร □หนังสือแสดงจํานวนครูอัตราจางและบุคลากร

□สําเนาใบสมทบกองทุนสงเคราะหสําหรับ

ประเภทอื่น

ประเภทอื่น

□สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไมเกิน

□หนังสือแสดงจํานวนครูอัตราจางและบุคลากร

3 เดือน)

□สําเนาหนังสือแจงขอใหสิทธิตามมาตรา 35
□สําเนาหนังสือแจงผลการดําเนินการซึ่งแสดงวา

□สําเนา สปส 1-10 สวนที่ 2 ที่มีชื่อคนพิการ
ประจําเดือน ม.ค.2560 (พรอมใบเสร็จการชําระ
เงินของประกันสังคม ม.ค.2560)

(ติดอากรแสตมป)

โรงเรียนเอกชน ประจําเดือน ต.ค. 2559
ประเภทอื่น

□หนังสือมอบอํานาจ กรณีมีการมอบอํานาจ

ไดรับอนุมัติจากกรมการจัดหางาน (หากไมนํา
เอกสารมาถือวายังไมปฏิบัติตามกฎหมาย)

□อื่นๆ ระบุ………………………………………

□สําเนาสัญญาสัมปทาน
□สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการหรือสําเนาบัตร

□สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไมเกิน

ประชาชนของผูดูแลคนพิการ

3 เดือน)

□สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไมเกิน

□หนังสือมอบอํานาจ กรณีมีการมอบอํานาจ

3 เดือน)

(ติดอากรแสตมป)

□หนังสือมอบอํานาจ กรณีมีการมอบอํานาจ

□อื่นๆ ระบุ………………………………………

(ติดอากรแสตมป)

□อื่นๆ ระบุ………………………………………
ขาพเจาไดตรวจสอบรายชื่อคนพิการที่รับเขาทํางาน หรือรายชื่อคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการที่ใชสิทธิสัมปทานตามมาตรา 35 แทนคนพิการแลว
พบวาไมซ้ํ าซอนกับ คนพิ การที่ ใชสิท ธิต ามมาตรา 33 และมาตรา 35 ในสถานประกอบการแหงอื่น หากเจาหนาที่ ต รวจสอบพบวามีก ารซ้ํา ซอน
ขาพเจาจะดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย โดยการรับคนพิการเพิ่ม หรือจัดใหสัมปทานเพิ่ม หรือสงเงินเขากองทุน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
หมายเหตุ**1. เอกสารที่เปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. ใหสงเงินกองทุนประกันสังคมประจําเดือน ม.ค. 2560 ใหเรียบรอยกอน (เฉพาะสถานประการที่ปฏิบัติตาม มาตรา 33)
3. หากคนพิการลาออกใหหาคนใหมเขามาแทนภายใน 30 วันหรือสงเงินเขากองทุนฯ ภายใน 31 ม.ค. 2560
4. เอกสารที่นําสงทําเปนกระดาษ A 4 ทุกแผน
สอบถามเพิ่มเติม e-mail :
ผูประสานงาน.................................
โทร

ลงชื่อ ........................................... ผูแทนนิติบุคคล
(.........................................)
วันที่............./..................../............

รับเจาหน

ก ก ก

ลงชื่อ ........................................... เจาหนาที่รับเอกสาร
ตําแหนง
วันที่............./..................../............

ก

ชื่อสถานประกอบการ.…...………………………..………….. ศอ ๐-๑

ที่ ……………………

ที่อยู ……………………………………………..………...……..….
วันที่ …………………………………..
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายจางงานคนพิการ ประจําป ๒๕๖๐
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๓ (ศอ ๐-๒) พรอมสําเนาสัญญาจางงาน
และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน .............. ชุด พรอมสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. แบบดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (ศอ ๐-๓) พรอมดวย
เช็คธนาคาร...........................เลขที่............................. ลงวันที่............................
เงินสด
ธนาณัติ เลขที่.............................. ลงวันที่............................
๓. สําเนาหนังสือแจงผลการใชสิทธิ ตามมาตรา ๓๕ พรอมดวยสําเนาสัญญาสัมปทานฯ,
สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการและสําเนาผูดูแลคนพิการ จํานวน.............ชุด
๔. แบบรายละเอียดจํานวนลูกจาง (ศอ ๐-๕) จํานวน..............ฉบับ
ตามที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดมีหนังสือขอใหสถานประกอบการที่
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ ประจําป ๒๕๖๐ โดยใหรายงาน
ผลการปฏิบัติภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น
ในการนี้ ( ชื่อสถานประกอบการ ) ……………………………………………….……………………............………
เลขทะเบียนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)............................รหัสโรงเรียน (๘ หลัก).............................
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังตอไปนี้
๑. จํานวนลูกจางที่เปนครูและบุคลากรทางการศึกษา
= ……...……..…… คน
๒. จํานวนลูกจางตามกฎหมายประกันสังคม
= ……...……..…… คน
๓. จํานวนครูอัตราจางและบุคลากรประเภทอื่น
= ……...……..…… คน
๔. รวมจํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการในโรงเรียนทั้งหมด
= ……...……..…… คน
(ขอ๑+ขอ๒+ขอ๓) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕. จํานวนคนพิการที่สถานศึกษาตองรับเขาทํางานตามอัตราสวน (๑๐๐ : ๑) = ……...……..…… คน
๖. มีคนพิการทํางานตามมาตรา ๓๓ แลว
๖.๑ ทํางานในสถานประกอบการ
= ……...……..…… คน
๖.๒ ทํางานในชุมชน
= ……...……..…… คน
๗. ขอสงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ พรอมดอกเบี้ย (ถามี)
= ……...……..…… คน
= …………..…...……..……… บาท
๘. จัดใหมีการสัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕
มูลคา …………..…...………. บาท
๘.๑ สัมปทาน
= ……...……..…… คน
๘.๒ จางเหมาแรงงานในชุมชน
= ……...……..…… คน
ทั้งนี้ เห็นวาไดปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด
ครบถวน
ไมครบถวน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ก ก ก

ก

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

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ ประจําป ๒๕๖๐

ศอ ๐-๒

ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………………….………………........ประเภทกิจการ.......................................................
เลขทะเบียนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก).................................................................รหัสโรงเรียน (๘ หลัก).......................................
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………โทรศัพท…………………………………
จํานวนลูกจางที่ไมพิการ……………………………คน ลูกจางพิการ จํานวน………………………..คน

ที่

ชื่อ – สกุล (คนพิการ)

เพศ

อายุ
(ป)

การศึกษา

เลขทะเบียนคนพิการ
(ตามบัตรประจําตัวคนพิการ)

ตําแหนงงาน
คาจาง /
(กรณีจางงานใน
ลักษณะความพิการ
เงินเดือน ชุมชนกรุณาระบุ
วันเริ่มงาน วันสิ้นสุด
“จางงานในชุมชน”)
เริ่มบรรจุงาน

หมายเหตุ แนบสําเนาสมุด หรือ บัตรประจําตัวคนพิการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของคนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการ และสําเนาสัญญาจาง

แบบสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําป ๒๕๖๐

ศอ ๐-๓

ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................
เลขทะเบียนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................................................
รหัสโรงเรียน ( ๘ หลัก)......................................................................................................................................
ที่ตั้ง...................................................................................................หมายเลขโทรศัพท....................................
จํานวน
(คน/บาท)

รายละเอียด

หมายเหตุ

๑. จํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการในสถานประกอบการ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๒. จํานวนคนพิการที่สถานประกอบการตองรับเขาทํางานตามอัตราสวน (๑๐๐:๑)
๓. มีคนพิการที่ทํางานอยูแลว ตามมาตรา ๓๓
๔. ใหสัมปทาน ฯ ตามมาตรา ๓๕
๕ สงเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ (วิธีคํานวณ ๓๐๐ x ๓๖๕ x จํานวนคนพิการที่ไมไดจาง)
(วิธีคํานวณ อัตราต่ําสุดของอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานที่ใชบังคับครั้งหลังสุดในปกอนปที่มีหนาที่สงเงินเขากองทุนฯ
คูณดวยสามรอยหกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน)
๖. จํานวนเงินที่ตองสงเขากองทุนฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น
โดยขอสงเปน
เช็คขีดครอมสั่งจาย “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
(A FUND FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)
เงินสด
ธนาณัติสั่งจาย “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
ลงชื่อ..................................................ผูอํานวยการ/ผูรับมอบอํานาจ
(...................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่...........................................................
สําหรับเจาหนาที่
ยอดเงินที่ตองชําระ ........................................................บาท
ดอกเบี้ย

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

(จากวันที่...............................ถึงวันที่.................................รวม...........วัน)
รวมเปนเงินที่ตองชําระ………………………………….……………บาท
ยอดเงินคางชําระ...........................................................บาท
ลงชื่อ..............................................ผูตรวจสอบ
(...............................................)

ใบเสร็จรับเงินเลมที่.......................... เลขที่.....................
ลงวันที่.............................................................................
จํานวนเงิน.................................................บาท
เลขที่เช็ค.................................ธนาคาร...........................
ลงวันที่.............................................................................
(ลงชื่อ)…………………………………..ผูรับเงิน
(...........................................)

วันที่ ............../.................../...................
ก ก ก

วันที่ ............../.................../................
ก

ศอ ๐-๔

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ประจําป ๒๕๖๐
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………………….…………………….………………ประเภทกิจการ….........................……………
เลขทะเบียนนายจาง (ตามกองทุนประกันสังคม ๑๐ หลัก)................................................ที่ตั้งเลขที่……………….. ซอย.…………………………………….…
แขวง/ตําบล……………………………………เขต/อําเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท………………………………….
ลูกจางที่ไมพิการจํานวน……………………………คน คนพิการ/ผูดูแล จํานวน ………………………..คน
ลําดับ

ชื่อคนพิการ/ผูดูแล
คนพิการที่ขอใชสิทธิ

เพศ

อายุ

เลขทะเบียน ๑๓ หลัก
คนพิการ/ผูดูแล

ลักษณะความพิการ

ระยะเวลา
เริ่ม

สิ้นสุด

มูลคาสัญญา
(บาท)

ระบุกิจกรรม
ตามมาตรา ๓๕

หมายเหตุ แนบสําเนาสมุด หรือ บัตรประจําตัวคนพิการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของคนพิการที่ทํางานในหนวยงาน และสําเนาสัญญาจาง/สัญญาการใหสัมปทาน
การกรอกขอความเปนเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ชองระบุกิจกรรมตามมาตรา ๓๕ ใหระบุกิจกรรมดังนี้
๑.การใหสัมปทาน ๒. การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ
๓. การจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ
๔. การฝกงาน ๕. การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
๖. การจัดใหมีลามภาษามือ ๗. การชวยเหลืออื่นใด

รายละเอียดจํานวนลูกจางแตละสาขาสถานประกอบการ
เฉพาะกรณีที่มีสาขา (รวมสํานักงานใหญดวย)
ลําดับ

เลขทะเบียนนายจาง

เลขสาขา

จํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการ
ณ ๑ ต.ค.๕๙ (คน)

รวมทั้งสิ้น

ก ก ก

ก

ศอ ๐-๕

หมายเหตุ

