แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
๑. นับจานวนลูกจ้างเพื่อคานวณจานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทางาน
ให้น ายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการหรือโรงเรียนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ นับจานวน
ลู ก จ้ างทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติงานอยู่ จ ริ ง (ไม่ นั บ ลู ก จ้างที่ เป็ น คนพิ ก าร) ณ วัน ที่ ๑ ตุ ล าคม โดยให้ นั บ ลู กจ้ างที่
ปฏิบัติงานอยู่ที่สานักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ (ถ้ามี) รวมเข้าด้วยกันและคานวณตามอัตราส่วนลูกจ้าง
ทุก ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน (๑๐๐:๑) เศษของ ๑๐๐ คน ถ้าเกิน ๕๐ คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก ๑ คน
๒. วิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
๒.๑ รับคนพิการที่สามารถทางานได้เข้าเป็นลูกจ้างตามมาตรา ๓๓ โดยให้ทางานในตาแหน่งงานที่
เหมาะสมตามสภาพความพิการและตามความรู้ความสามารถและให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และเนื่ องจากพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้กาหนด
คานิยามของคาว่า “ปี” ไว้โดยเฉพาะจึงต้องอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งคือประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ที่กาหนดว่า “ถ้ากาหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี ให้ คานวณตามปีปฏิทิน...”
ซึ่งตามหลักทั่วไปเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒.๒ ส่ งเสริ ม ให้ ค นพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารให้ มี อ าชี พ อิ ส ระตามมาตรา 35 โดยการจั ด ให้
สัมปทาน หรือ จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บริการโดย วิธีกรณี พิเศษ ฝึ กงาน หรือจัดให้ มีอุปกรณ์ หรือสิ่ งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ ความ
ช่วยเหลืออื่นใด ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความ
ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
โดยให้ยื่นคาขอให้ สิทธิต่อสานักจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ ๑-๑๐ หรือสานักงานจัดหางานจัง หวัด
ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจาปี ต่อไป
๒.๓ ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๔ ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวน
คนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า ทางาน และจานวนเงินที่
นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการจะต้องน าส่ งเข้ากองทุน ส่ งเสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตคนพิ การ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดาเนินการได้เป็นกรณี ดังนี้
๑) กรณี น ายจ้ างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการมิได้รับ คนพิ การเข้าท างานให้ส่ งเงินเข้ากองทุนฯ
เป็นรายปี โดยคานวณจากอัตราต่าสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
ขั้น ต่า) ต่อคนพิการที่ไม่ได้รับ เข้าทางาน และให้ ส่ งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อม หรือธนาณั ติสั่ งจ่าย “กองทุ น
ส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม หากส่งเงินเข้ากองทุนเกินกาหนดเวลา
ดังกล่าวจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป
๒) กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้จ้างงานคนพิการเข้าทางานตามที่กาหนดในข้อ ๓
แห่ งกฎกระทรวงฯ หรื อ ด าเนิ น การตามมาตรา ๓๕ แต่ ไม่ ค รบเงื่ อ นไขที่ ก าหนด ให้ ส่ งเงิน เข้ า กองทุ น ฯ
ตามจานวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข เว้นแต่จะได้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดภายใน ๔๕ วัน

ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๑ การจ้างงานคนพิการประจาปี ๒๕๖๑ นายจ้างหรือสถานประกอบการได้ดาเนินการจ้างงาน
คนพิการในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ถือว่าปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบเงื่อนไขแห่งปี ดังนั้นวันที่ ๑ – ๓ มกราคม
๒๕๖๑ นายจ้างจึงต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ ฯ ตามจานวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วน
ตั ว อย่ า งที่ ๒ นายจ้ างหรื อ สถานประกอบการได้ จ้ างงานคนพิ ก ารประจาปี ๒๕๖๑ โดยเริ่ม งานวั น ที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๑ และลาออกเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อมานายจ้างหรือสถานประกอบการได้จ้างงาน
คนพิการใหม่เข้าทางานแทน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายจ้างหรือสถานประกอบการดังกล่าวจะต้อง
ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ดังนี้
๑. ประจาปี ๒๕๖๑ นายจ้างหรือสถานประกอบการไม่ต้องส่งเงินสาหรับการจ้างคนพิการประจาปี
๒๕๖๑ สาหรับวันที่ ๑๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากนายจ้างหรือสถานประกอบการได้ดาเนินการตามที่
กฎหมายกาหนดภายใน ๔๕ วันแล้ว
๒. ประจาปี ๒๕๖๒ นายจ้ างหรือสถานประกอบการต้องส่ งเงิน เข้ากองทุ นฯ แทนการจ้างงาน
คนพิการตามจานวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วน คือวันที่ ๑ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากนายจ้างหรือ
สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบเงื่อนไขแห่งปี
ตัวอย่างที่ ๓ นายจ้างหรือสถานประกอบการ ได้จ้างคนพิการตามมาตรา ๓๓ เริ่มจ้างงานคนพิการ เมื่อวันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๒ ต่ อ มาคนพิ ก ารลาออกจากงานโดยไม่ มี ส ถานะเป็ น ลู ก จ้ า งของนายจ้ า งหรื อ สถาน
ประกอบการตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และนายจ้างหรือสถานประกอบการหาคนพิการใหม่เข้าทางาน
แทนได้หลายกรณีดังนี้
๑. กรณี นายจ้างหรือสถานประกอบการหาคนพิการใหม่เข้าทางานแทนได้ในวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒ ถือว่านายจ้างหรือสถานประกอบการได้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดภายใน ๔๕ วัน จึงไม่ต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ แต่อย่างใด
๒. กรณี นายจ้างหรือสถานประกอบการหาคนพิการใหม่เข้าทางานแทนได้ในวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๒ ถือว่านายจ้างหรือสถานประกอบการไม่ได้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดภายใน ๔๕ วัน จึงต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ โดยคานวณเป็ น ต้น เงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๒ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้ ง
ดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ นั บแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชาระเงินแก่กองทุนฯ
ครบถ้วน
๓. กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุน ฯแทนการจ้างงานคนพิการตาม
มาตรา ๓๔ แล้วต่อมาได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๕ ในระหว่างปีที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้ ยื่นคาขอต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอรับเงินที่ได้ส่งเข้ากองทุ นคืนได้ตาม
จานวนค่าจ้างที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเฉลี่ยเป็นรายวันที่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ ของปีนั้น ทั้งนี้ตามข้อ ๗
แห่งกฎกระทรวง

ตัวอย่างที่ ๔ นายจ้างหรือสถานประกอบการได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานตามมาตรา ๓๔ ประจาปี
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จานวนทั้งสิ้น ๑๑๒,๔๒๐ บาท (๓๐๘ บาท X ๓๖๕ วัน X ๑ คนพิการ)
ต่อมาบริษัทได้รับคนพิการเข้าทางานในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจ่ายค่าจ้างให้
คนพิการเดือนละ ๑๐,๘๕๐ บาทหรือเฉลี่ยวันละ ๓๕๐ บาท ดังนั้น ภายหลังครบกาหนดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๒ บริษัทมีสิทธิยื่นคาขอต่อกองทุนฯ เพื่อขอรับเงินที่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ คืนได้ ทั้งนี้ ตามจานวนค่าจ้างที่ได้
จ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเฉลี่ยเป็นรายวันที่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ สาหรับประจาปี ๒๕๖๒ คือ ตามจานวนวัน
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คูนด้วย ๓๐๘ บาท เท่านั้น
๓. การรายงานผลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือโรงเรียนเอกชน
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อ ๒ โดยใช้แบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจาปี
ดังนี้
๓.๑ ให้กรอกแบบ จพ ๐-๑ และจานวนลูกจ้างแต่ละสาขาในแบบ จพ ๐-๕ พร้อมกับส่งสาเนาแบบ
รายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สปส ๑-๑๐ ส่วนที่ ๑) สาเนาใบเสร็จรับเงินเดือนตุลาคม
พร้อมสาเนาใบเสร็จประจาเดือนตุลาคม ของทุกสาขา (กรณีแยกส่งเงินเป็นรายสาขา) หนังสือรับรองนิติบุคคล
และหนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีกรรมการไม่ได้ลงนามในแบบรายงานด้วยตนเอง
๓.๒ กรณีรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา ๓๓
๑) ให้กรอกแบบ จพ ๐-๑ และ จพ ๐-๕ และเอกสารตามข้อ ๓.๑
๒) ให้กรอกแบบ จพ ๐-๒
๓) สาเนาสมุดหรือบัตรประจาตัวคนพิการ (ให้คนพิการรับรองสาเนาถูกต้อง)
๔) สาเนาสัญญาจ้างที่ไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือ กรณีสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค.)
๕) สาเนาแบบรายละเอียดการนาส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สปส ๑-๑๐ ส่วนที่ ๒)
ที่ระบุชื่อคนพิการของเดือนมกราคม ถึงเดือนปัจจุบัน พร้อมสาเนาใบเสร็จ
๓.๓ กรณีส่งเงินเข้ากองทุน ตามมาตรา ๓๔
๑) ให้กรอกแบบ จพ ๐-๑ และ จพ ๐-๕ และเอกสารประกอบตามข้อ ๓.๑
๒) ให้กรอกแบบ จพ ๐-๓
๓) เงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
๔) การคานวณเงินสามรถได้ที่ http://ejob.dep.go.th/ เมนูคานวณเงิน
๓.๔ กรณีจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา ๓๕
๑) ให้กรอกแบบ จพ ๐-๑ และ จพ 0-5 และเอกสารประกอบตามข้อ ๓.๑
๒) ให้กรอกแบบ จพ ๐-๔ พร้อมแนบสาเนาสัญญาตามมาตรา ๓๕ ตามระเบียบฯ ได้แก่การ
ให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ การ
ฝึกงาน การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก การจัดให้มีล่ามภาษามือ หรือการช่วยเหลืออื่นใด
๓) สาเนาหนังสือแจ้งผลการดาเนินการตามมาตรา ๓๕ จากสานักจัดหางานกรุงเทพฯ หรือ
สานักงานจัดหางานจังหวัด แจ้งการให้ใช้สิทธิตามระเบียบฯ
๓.๔ ตรวจรายการนาส่งเอกสารและลงชื่อในส่วนที่ ๑ และ ๒ ของใบส่งเอกสารการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจาปี

๔. สถานที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ส่ง ณ จังหวัดที่ตั้งของสานักงานใหญ่ตามการจดทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๔.๑ กรณีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ อาคาร
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เลขที่ ๑๐๒/๔๑ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๒ มกราคม – ๓๑ มีนาคม
๔.๒ กรณี ตั้ งอยู่ ต่ างจั งหวัด ให้ ส่ งที่ ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวัด ณ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
๔.๓ กรณีสถานประกอบการประสงค์ รายงานผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้สมัครเข้าใช้งานและดาเนินการตามขั้นตอนตามที่ปรากฎในแผ่น CD ROM ที่แนบมาพร้อมนี้
๕. ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดกฎหมาย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://ejob.dep.go.th

