เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

๒
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป๑
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มาตรา ๓ ให้ ยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔๒

พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“คนพิ ก าร ”

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ วยการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดย
คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่ า “พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง มี ข้ อ จํา กัด ในการปฏิบั ติ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํา วั น หรื อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม เนื่ อ งจากมี ค วาม
บกพร่ อ งทางการเห็น การได้ ยิ น การเคลื่ อ นไหว การสื่อ สาร จิ ต ใจ อารมณ์
พฤติ ก รรม สติ ปั ญ ญา การเรี ย นรู้ หรื อ ความบกพร่ อ งอื่ น ใด ประกอบกั บ มี
อุปสรรคในด้ านต่างๆ และมีความจําเป็ นเป็ นพิเศษที่จะต้ องได้ รับความช่วยเหลือ
ด้ านหนึ่งด้ านใด เพื่อให้ สามารถปฏิบัติกจิ กรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้ าไปมีส่วน
๑

ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก วัน ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
๒
เหตุ ผ ลในการยกเลิ ก เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ มาเป็ น เวลานาน
สาระสํ า คั ญ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสงเคราะห์ แ ละการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร ไม่
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและ
ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น จากรั ฐ ตลอดจนให้ รั ฐ ต้ อ งสงเคราะห์ ค นพิ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละ
พึ่งตนเองได้

๓

๔

ร่ ว มทางสั ง คมได้ อย่ า งบุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ตามประเภทและหลั ก เกณฑ์ ท่ี
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ประกาศ
กําหนด๓

ความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการ
ได้ยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป
๒) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อ
ตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหู
ข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาจนถึง ๔๐ เด
ซิเบล
๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น
๓. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่
๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจ
มาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อ
การทํางานมือ เท้า แขน ขา
๒) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลําตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้
อย่างชัดเจน
๔. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ได้แก่
๑) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด
๒) ความพิการทางออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ ๒ ปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย
กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ

๓

ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง กําหนดประเภท
ความพิการไว้ ๖ ประเภท ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. ความพิการทางการเห็น ได้แก่
๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อ
ตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า ๓ ส่วน
๖๐ เมตร(๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง
หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๑๐ องศา
๒) ตาเห็ น เลื อ นราง หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข้ อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการมี ค วาม
บกพร่องในการเห็นเมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่
ในระดับตั้งแต่ ๓ ส่วน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแย่กว่า ๖
ส่วน ๑๘ เมตร (๖/๑๘)หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๓๐ องศา
๒. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่
๑) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคล การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการมี ค วาม
บกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่น

๕
๕. ความพิ การทางสติ ปั ญญา ได้ แก่ การที่ บุ คคลมี ข้ อจํ ากั ดในการปฏิ บั ติ กิ จกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่า
ปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ํากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ ๑๘ ปี
๖. ความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผล
มาจากความบกพร่องทางสมอง ทําให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณ
หรือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุ
และระดับสติปัญญา

๖
“องค์การคนพิการแต่ ละประเภท”

หมายความว่า องค์กรสมาชิก
ระดั บ ชาติ ต ามประเภทความพิ ก ารที่ไ ด้ แ จ้ ง ชื่ อ ไว้ กับ สํา นั ก งานตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกําหนด๔
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ
“คณะกรรมการ ”

“การฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ การ”

หมายความว่า การเสริมสร้ าง
สมรรถภาพหรื อ ความสามารถของคนพิ ก ารให้ มี ส ภาพที่ ดี ข้ ึ น หรื อ ดํ า รง
สมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์
การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้ คนพิการได้ มี
โอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”

หมายความว่า การฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทกั ษ์สทิ ธิ การสนับสนุน
ให้ คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่ งความเป็ นมนุษย์และเสมอภาค
กับ บุ ค คลทั่ว ไป มี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คมอย่ า งเต็ม ที่แ ละมี ป ระสิท ธิภ าพ ภายใต้
สภาพแวดล้ อมที่คนพิการสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
“หน่ วยงานของรั ฐ”

หมายความว่ า กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ต้ั ง ขึ้ นโดยพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก า หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายความว่ า คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
“ผู้ดูแลคนพิการ”

หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
๔

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ.
๒๕๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๑ ง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กําหนด
หลักเกณฑ์การแจ้งชื่อองค์การคนพิการให้ชัดเจน ได้แก่ องค์กรคนพิการที่ขอแจ้งเป็นองค์การ
คนพิการแต่ละประเภทต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ (๑) สมาชิกสามัญขององค์กรต้องเป็นบุคคลที่มีบัตร
ประจําตัวคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท (๒) คณะกรรมการบริหารที่มีตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรต้องเป็น
สมาชิกสามัญ และกรรมการที่ไม่มีตําแหน่งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของกรรมการ
ทั้งหมด (๓) มีเครือข่ายเป็นองค์กรสมาชิกหรือสาขาขององค์กรเป็นคณะบุคคลหรือนิติบุคคลตาม
ประเภทความพิการประเภทนั้น ๆ ในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่าห้าสิบจังหวัด (๔) มีฐานะเป็นนิติ

บุคคลและเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร และ (๕) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากสมาคมสภา
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เว้นแต่กรณีสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ
ไทยเป็นผู้ยื่นคําขอ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมองค์กรคนพิการเป็นผู้รับรอง

๗

๘

หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง ให้ ค วามช่ วยเหลื อ
คนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้ สามารถปฏิบัติกจิ วัตรที่สาํ คัญในการดํารงชีวิต ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

ขององค์การคนพิการนั้น และผู้ทรงคุณวุฒิอกี หกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็ น
กรรมการ

“ผู้ ช่ ว ยคนพิ ก าร ”

“เลขาธิ ก าร ”

หมายความว่ า เลขาธิการสํานั กงานส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ให้ เลขาธิการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้ คณะกรรมการ
แต่งตั้งข้ าราชการในสํานักงานเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่”

หมายความว่ า ผู้ ซ่ึ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“รั ฐ ม น ต รี ”

(๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องรับไปดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่
ต่อไป ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้ องคํานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
มีอยู่ด้วย๕

ห ม า ย ค ว า ม ว่ า รั ฐ ม น ต รี ผู้ รั ก ษ า ก า ร ต า ม

พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้ มีคณะกรรมการส่ งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต
คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ วยนายกรั ฐ มนตรี เป็ นประธานกรรมการ
รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์เป็ นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ปลั ด กระทรวงแรงงาน ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ ผู้แทนองค์การคนพิการ
แต่ละประเภทจํานวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิก

๕

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities : CRPD) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ เช่น การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่
กําเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง การมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของ
บุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ การเข้ามีส่วนร่วมในสังคม การเคารพความแตกต่าง ความเท่าเทียม
กันของโอกาส ความสามารถในการเข้าถึง สิทธิความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิการมี
ชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงของบุคคล สิทธิทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน สิทธิที่จะได้รับการ
เคารพต่อศักดิ์ศรีทางร่างกายและจิตใจ สิทธิในการอาศัยอยู่ในชุมชน สิทธิการเคารพการเป็น
ส่วนตัว สิทธิการเคารพในการสร้างครอบครัว สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา เป็นต้น

๙

๑๐

(๒) ให้ ความเห็ น ต่ อรั ฐ มนตรี ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบในการออก
กฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ (๖) มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา
๓๗ วรรคหนึ่ง

(๘) จั ด กิ จ กรรมหลั ก ระดั บ ชาติ เ พื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

(๓) เสนอความเห็นและให้ คาํ ปรึกษาต่ อรัฐมนตรีผ้ ูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายอื่นใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อคนพิการ
(๔) กําหนดระเบียบและวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือบริการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม
(๕) วินิจฉัยและมีคาํ สั่งเพิกถอนการกระทําหรือห้ ามมิให้ กระทํา
การที่มีลักษณะเป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการ
(๖) พิ จ ารณาให้ การสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗) กํา หนดระเบี ย บเกี่ย วกับ การบริ ห ารกองทุ น การจั ด หา
ผลประโยชน์ และการจัดการกองทุ นโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั ง
ระเบี ย บเกี่ย วกับ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการ
บริหารกองทุนระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
และการตัดหนี้เป็ นสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้ องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี

(๙) อนุ มัติโครงการหรื อแผนงานที่จะใช้ เงินกองทุน ในส่วนที่
เกินกว่าอํานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน๖
(๑๐) กําหนดมาตรฐาน ให้ การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง
องค์กรด้ านคนพิ การหรื อองค์กรอื่นใดที่ให้ บ ริ การแก่คนพิ การ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด๗
(๑๑) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
๖

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘(๒) กําหนดให้คณะกรรมการอนุมัติแผนงาน
หรือโครงการที่มีผู้ยื่นคําขอเกินสิบล้านบาท
๗
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรอง
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๙ ง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญ เช่น
๑. “มาตรฐาน” หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และต้องการให้
เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุน รับรอง ติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการ
แก่คนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑๑

๑๒

๒. องค์กรที่สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน มี ๓ ประเภท ได้แก่ องค์กรของคนพิการ
หมายถึง องค์กรของคนพิการซึ่งเป็นองค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นกรรมการบริหาร
องค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินงาน
องค์กรเพื่อคนพิการ หมายถึง องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใช่หน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ
หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสามารถ
ยื่นคําขอรับรองมาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการได้ โดยให้องค์กรต่างๆได้ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน
การกําหนดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
๓. การกําหนดเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานในด้านต่างๆ ขององค์กร จํานวน ๓ ด้านคือ ด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดองค์กรของคน
พิการมีเกณฑ์ชี้วัด จํานวน ๖๘ ตัวชี้วัด องค์กรเพื่อคนพิการ มีเกณฑ์ชี้วัด จํานวน ๗๖ ตัวชี้วัด
ส่วนองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการอยู่ระหว่างกําหนด
๔. สถานที่ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน
ก. องค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารที่ ตั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ยื่ น ขอรั บ รองที่ สํ า นั ก งาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ข. องค์กรด้านคนพิการที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ยื่นเอกสารที่สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๕. เครื่องหมายการรับรองมีอายุสามปีนับแต่วันได้รับเครื่องหมายรับรอง
๖. องค์กรแห่งใดได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งจะมีผลเสีย
หายต่อคนพิการหรือจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการลดลง สามารถตักเตือนเพื่อให้ปรับปรุง
แก้ไข หากองค์กรแห่งนั้นยังไม่แก้ไข โดยไม่มีเหตุอันควร สามารถเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน
ขององค์กรแห่งนั้นได้

เมื่ อ ครบกํา หนดวาระตามวรรคหนึ่ ง ให้ ดํา เนิ น การแต่ ง ตั้ ง
กรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังไม่ได้ แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้
กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระนั้นอยู่ ในตําแหน่ งเพื่ อดําเนิ นงานต่ อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้ รับแต่งตั้งใหม่เข้ ารับหน้ าที่
กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๘ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้ นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้ จาํ คุก เว้ นแต่ใน
ความผิดอันได้ กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) นายกรัฐมนตรีให้ ออก

มาตรา ๗ กรรมการซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง มี ว าระอยู่ ใ น
ตําแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้ รับแต่งตั้ง

มาตรา ๙ ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่ งตั้งพ้ นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ ให้ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่นื เป็ นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง

๑๓

๑๔

ทั้ง นี้ ให้ ผ้ ู ซ่ึ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํา รงตํา แหน่ ง แทนอยู่ ใ นตํา แหน่ ง เท่ า กับ วาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน

จังหวัดในแต่ ละจังหวัดและคณะอนุ กรรมการอื่น เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ในกรณีท่มี ีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ง
แต่งตั้งไว้ แล้ วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ ผ้ ูซ่ึงได้ รับแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยู่ในตําแหน่งได้ เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้ รับแต่งตั้งไว้ แล้ ว

องค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม และการดํา รง
ตําแหน่งและการพ้ นจากตําแหน่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม

คณะอนุ กรรมการแต่ ละคณะตามวรรคหนึ่งให้ มีคนพิ การซึ่ งมี
บัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อย่างน้ อยหนึ่งคนเป็ นอนุกรรมการ

ในกรณี ท่ีป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการทําหน้ าที่แทน ถ้ ารองประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้ าที่แทน

ให้ นํ า ความในมาตรา ๑๐ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม๘

๘

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคน
หนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปี ละสามครั้ง
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการให้ เป็ นการทั่วถึงให้ คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภท
ความพิ การ คณะอนุ กรรมการส่งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการประจํา

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้นายกสมาคมของคนพิการหรือผู้แทนเป็นประธานอนุกรรมการตาม
ประเภทความพิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ละ
ประเภท
ระเบี ย บคณะกรรมการฯ ว่ า ด้ ว ยคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระสําคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑. กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า ราชการจังหวัดที่ไ ด้รับ มอบหมายเป็น
ประธานอนุกรรมการ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานอนุกรรมการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทน

๑๕

๑๖

สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด นายก
สมาคมหรือประธานกรรมการบริหารขององค์กรคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกหรือสาขาขององค์การ
คนพิการแต่ละประเภทในจังหวัดองค์กรละหนึ่งคนตามบัญชีรายชื่อที่องค์การคนพิการแต่ละ
ประเภทได้รับรององค์กรไว้ที่ พก. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เป็นอนุกรรมการ มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
และผู้แทนองค์กรคนพิการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๒. อํานาจหน้าที่ เช่น ประกาศกําหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
ยุทธศาสตร์โครงการการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
จั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ โดยบู ร ณาการให้ เ ข้ า กั บ
แผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ประสานการ
ดํา เนิน งานที่ เกี่ยวกั บ คนพิการกั บ ทุก ภาคส่วน สนับ สนุ นหน่วยงานที่ป ฏิบัติงานเกี่ยวข้อ งกับ
คนพิการ ประสานทรัพยากร ตลอดจนระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน
โครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และกํากับดูแล
ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานโครงการและการกู้ยืมเงินของคนพิการในจังหวัด และตรวจสอบ
ติดตามสิทธิและสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

ให้ เลขาธิการ เป็ นข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ซึ่งการแต่ งตั้งให้
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์นํา เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

มาตรา ๑๒ ให้ มี ส ํา นั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการแห่งชาติข้ นึ เป็ นส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ ซึ่ งไม่ มี ฐ านะเป็ นกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการซึ่งมี
ฐานะเป็ นอธิบดี เป็ นผู้บังคับบัญชาข้ าราชการและบุคลากรของสํานักงาน

มาตรา ๑๓ ให้ สาํ นักงานมีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานและร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานด้ า นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนราชการหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศในการดํา เนิ น งาน การทํา งานร่ ว มกัน ในระดั บ
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้ านคนพิการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(๒) สํา รวจ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รวบรวมและเก็บ รั ก ษาข้ อ มู ล
เกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ป้ องกัน การรั กษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ และจัดทําแผนงานวิเคราะห์
วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ตั้ ง การดํา เนิ น งาน การสร้ า งความ
เข้ มแข็งขององค์กรด้ านคนพิ การเพื่ อให้ สามารถทําหน้ าที่พิทักษ์สิทธิคนพิ การ
ตลอดจนสนั บ สนุ น และประสานงานให้ หน่ ว ยงานของรั ฐจั ด งบประมาณให้ แ ก่
องค์การด้ านคนพิการ เพื่อดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๗

๑๘

(๕) ปฏิบัติหน้ าที่อ่ ืนตามที่กาํ หนดไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อ
ตามกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๑๕ การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ
หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็ น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการจะกระทํามิได้

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) มี ห นั ง สือ แจ้ ง ให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการ
ชี้แจงข้ อเท็จจริงหรือความเห็นในการปฏิบัติงาน ส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น มาประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือแจ้ งให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องมาให้ ถ้อยคําหรือมีหนังสือ
ชี้แจงข้ อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา๙

๙

ประกาศกระทรวงฯ เรื่ อง แต่ งตั้ งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อปฏิ บั ติ การตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของ
กระทรวง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวง ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ๑) ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขาธิการ พก. รองเลขาธิการ พมจ. ผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ
ชุมชน นิติกร นักพัฒนาสังคม และนักวิชาการการเงินและบัญชี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติระดับปฏิบัติการหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และ ๒) ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด

การกระทําในลักษณะที่เป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่ อ
คนพิการตามวรรคหนึ่งให้ หมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเว้ นกระทําการที่
แม้ จะมิได้ มุ่งหมายให้ เป็ นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ ผลของการ
กระทํานั้นทําให้ คนพิการต้ องเสียสิทธิประโยชน์ท่คี วรจะได้ รับเพราะเหตุแห่งความ
พิการด้ วย
การเลื อ กปฏิบั ติ ท่ีมี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการ จารี ต ประเพณี หรื อ
ประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้ กระทําได้ ตามความจําเป็ นและสมควรแก่กรณี ไม่
ถือเป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่ผ้ ูกระทํา
การนั้นจะต้ องจัดให้ มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์
แก่คนพิการตามความจําเป็ นเท่าที่จะกระทําได้ ๑๐

๑๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ กําหนดให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ จะ
กระทํามิได้

๑๙

๒๐

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้กําหนดนิยามของ “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง
ความพิการ” หมายถึง ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจํากัดบนพื้นฐานของความพิการซึ่งมี
วัตถุประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสียหรือทําให้ไร้ผลซึ่งการยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่น รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
รวมทั้งการปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
พระราชบัญญัติจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคห้า กําหนด
ว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย
คําอธิบายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้อธิบายไว้เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สรุปว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ สาม
มาตรานี้ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ที่
ห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม ถูกตีความจํากัดด้วยว่า ห้ามภาครัฐเท่านั้น ไม่ได้
ห้ า มภาคเอกชน การตี ค วามอย่ า งนี้ ก็ ไ ม่ เ หมาะกั บ สภาพปั ญ หาของคนพิ ก าร เพราะฉะนั้ น
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ถึง
ได้บัญญัติให้ชัดเจนเลยว่า ห้ามทั้งหน่วยงานของรัฐและนายจ้างเอกชน ผู้ประกอบกิจการเอกชน
กว้างกว่ากรณีอื่น ถ้าท่านศึกษาประเด็นหรือศึกษาในด้านอื่นจะพบว่าไม่มีบทบัญญัติห้ามด้าน
เอกชน จะมีใกล้เคียงคือด้านแรงงาน ซึ่งก็ใช้กับภาคเอกชนเป็นหลัก แต่กรณีของคนพิการนี้
กฎหมายบัญญัติชัดเจนว่า ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานใด หรือบุคคลใด จะทําการเลือก
ปฏิบัติกดขี่ข่มเหงไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุความพิการของเขาไม่ได้
(๒) มาตรา ๑๕ วรรคสอง ได้เปิดมิติใหม่ซึ่งไม่เคยมีในกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติ
ด้านอื่นๆ แม้แต่กฎหมายเกี่ยวกับสตรีซึ่งก้าวหน้ามากก็ยังไม่ปรากฏชัดเหมือนทางด้านคนพิการ
โดยมาตรา ๑๕ วรรคสอง บัญญัติชัดเป็นครั้งแรกในกฎหมายไทยว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
อย่างไม่เป็นธรรมหมายความรวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อม (Indirect Discrimination
หรือ Disparate Impacts) ด้วย ซึ่งการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อมนี้เป็นหลักสากล แต่ใน
กฎหมายการเลือกปฏิบัติอื่นของไทยยังไม่ปรากฏชัดเจน ว่าห้ามเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมด้วย ซึ่ง
มีสาระสําคัญโดยสรุป ๒ ประการ ดังนี้

ก. ถึงแม้ว่าการปฏิบัติ การวางนโยบาย การออกมาตรการ การวางแผนงาน การทํา
ระเบียบออกใช้เสมอภาคกันหมดทุกคน ไม่กีดกันใคร ไม่เลือกปฏิบัติใคร มาตรฐานเดียวกันหมด
แต่ถ้าผลของปฏิบัติการนั้นทําให้เกิดผลเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรมแก่คนพิการทั่วไปก็ถือว่าเป็น
การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ คนพิ ก ารด้ ว ย ในยุ โ รปเรี ย กว่ า หลั ก นี้ ว่ า Indirect
Discrimination แต่ในสหรัฐอเมริกาบางรัฐรู้จักกันในชื่อว่า Disparate Impact ซึ่งให้ความ
เข้าใจได้ง่ายในแง่ที่ว่า คุณทําเสมอภาคหมดก็จริงแต่ผลร้ายความเสียหายมันไปเกิดแก่คนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งมากกว่าปกติ อย่างนี้เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต้องไปวิเคราะห์กันว่าแค่ไหนจะมี
ผลกระทบมากกว่าปกติ
ข. การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ตามหลักสากลถือว่าการเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อมไม่คํานึงถึงเจตนาของผู้เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ ถึงแม้ผู้เลือกปฏิบัติการนั้น ออก
กฎหมายนั้น ออกระเบียบนั้น ออกคําสั่งนั้นจะไม่มีเจตนากลั่นแกล้งคนพิการเลย ทําโดยสุจริตใจ
ว่าต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ถ้าผลของการปฏิบัติการนั้นมันทําให้เสียโอกาสหรือ
เสียหายกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนพิการเกินความจําเป็นหรือเกินสมควรแล้วก็ถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางอ้อมได้ ลองมองสิครับว่านี่คือลักษณะพิเศษ จุดที่ว่าไม่คํานึงถึง
เจตนาในกฎหมายสากลเขาชัดเจน แต่ว่ามาตรา ๑๕ วรรคสองของพระราชบัญญัตินี้ ไม่ได้เขียน
ให้ ชั ด ก็ อ าจต้ อ งรอความเข้ า ใจของนั ก กฎหมายในบ้ า นเราที่ จ ะต้ อ งปรั บ ตี ค วามให้ เ ข้ า กั บ
มาตรฐานสากลต่อไป
(๓) หลักกฎหมายเรื่องห้ามเลือกปฏิบัติเขามีข้อยกเว้น ว่า ถ้าการเลือกปฏิบัตินั้น มี
เหตุผลความจําเป็นก็ยกเว้นให้ทําได้ครับ ในกฎหมายไทยเราเรียกว่า “เลือกปฏิบัติเท่าที่เป็น
ธรรม” ไม่ผิดครับ จะผิดก็ต่อเมื่อการเลือกปฏิบัตินั้นไม่เป็นธรรม จะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็
ดูที่พฤติการณ์และความรุนแรงเป็นเรื่อง ๆ ไปนะครับ ในหลักสากลเขาเรียกชื่อนี้ว่า “การเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผลชอบธรรมอย่างเพียงพอ (Objectively Justifiable)” เป็นข้อยกเว้นอย่างนี้ ใน
กฎหมายไทย นักกฎหมายไทยใช้มาโดยตลอด ซึ่งกฎหมายของเราได้นําข้อยกเว้นนี้มาบัญญัติไว้
ด้วยครับ ให้เพิ่มจากที่ใช้กันอยู่อีกจุดหนึ่งในมาตรา ๑๕ วรรคสาม ถ้าท่านดูที่มาตรา ๑๕ วรรค
สาม เหมือนจะพูดหลักการสากลเลยว่าถ้าการเลือกปฏิบัตินั้นมันมีเหตุผลอันสมควรเป็นธรรมก็
ไม่ผิด แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือ ส่วนประโยคสุดท้ายของวรรคสามว่า แต่ถึงแม้จะเข้าเหตุยกเว้นให้ทํา
การเลือกปฏิบัติได้ด้วยเหตุชอบธรรมที่จะทําได้ก็ต้องไม่ทอดทิ้งคนพิการที่ได้ต้องสูญเสียโอกาส
หรือเสียหายจากปฏิบัติการนั้น มาตรา ๑๕ วรรคสาม ในประโยคท้ายได้บัญญัติบทคุ้มครอง
คนพิการไว้ว่า แม้เข้าข้อยกเว้นให้เลือกปฏิบัติต่อคนพิการได้ เพราะมีเหตุจําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

๒๑

๒๒

แต่ผู้ปฏิบัติการจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาสิทธิประโยชน์แก่คนพิการตาม
ความจําเป็นเท่าที่จะกระทําได้
(๔) ถ้ามีใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนกระทําการฝ่าฝืน
หลักห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีอํานาจมีสิทธิไป
ร้องขอให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีคําสั่งเพิกถอนการ
กระทํานั้นได้ มาตรการนี้ยังไม่มีในกฎหมายอื่น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลที่
ปฏิบัติผิดหลักการนี้ต่อคนพิการ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนการกระทํานั้นได้ แล้วถ้าเขา
ยังไม่ได้ทําแต่เขาจะทําต้องรอให้เขาทําให้เสียหายก่อนแล้วจะไปร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิก
ถอนได้ใช่หรือไม่ ไม่ต้องครับ ถ้าอยากทํา แต่ยังไม่ได้กระทํา หากกระทําแล้วจะเสียหายต่อคน
พิการก็ขอให้คณะกรรมการสั่งห้ามไม่ให้กระทําได้ เมื่อคณะกรรมการสั่งให้เพิกถอนการกระทําที่
ไม่เป็นธรรม หรือห้ามไม่ให้กระทําการอันจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการแล้ว
ยังไม่ตัดสิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายนั้นที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อจิตใจ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายอย่างอื่นเลย บวกกับค่าเสียหายในเชิงลงโทษถ้าเป็นการ
ปฏิบัติที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มี
หลักการนี้ แต่กฎหมายคนพิการเป็นเพียงฉบับเดียวที่เขียนให้ฟ้องร้องเอาค่าเสียหายได้ไม่เกินสี่
เท่าของความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งเหตุผลที่ต้องให้สิทธิพิเศษต่อคนพิการมาก เพราะเห็นว่าการไม่
มีมนุษยธรรมโดยไม่ให้โอกาสแก่คนที่เป็นรองหรือด้อยโอกาสแต่ ยังไปกดขี่ข่มเหง โดยสภาพจึงมี
ความร้ายแรงทางจิตใจมาก เพราะฉะนั้นเป็นการสมควรแล้วที่ศาลกําหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อ
การลงโทษที่สูงกว่าความเสียหายให้ไปถึงสี่เท่าได้ ซึ่งในต่างประเทศในบางแห่งเขามีสูงไปถึงสิบ
เท่า ส่วนประเทศไทยเนื่องจากหลักการในข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนจึงได้ บัญญัติไว้ตามมาตรา ๑๖
วรรคสอง ได้บัญญัติไว้พอสมควรแก่เหตุแล้ว

การร้ องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็ นการตัดสิทธิผ้ ูร้องในอันที่จะฟ้ อง
เรี ยกค่ า เสียหายฐานละเมิด ต่ อศาลที่มีเขตอํานาจ โดยให้ ศาลมีอาํ นาจกํา หนด
ค่ าเสียหายอย่ างอื่น อันมิใช่ ตัวเงินให้ แก่ คนพิ การที่ถูกเลื อกปฏิบัติโดยไม่ เป็ น
ธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็ นการกระทํา
โดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ ออย่ า งร้ า ยแรง ศาลจะกํา หนดค่ า เสีย หายในเชิ ง
ลงโทษให้ แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้ จริงด้ วยก็ได้

มาตรา ๑๖ คนพิการที่ได้ รับหรือจะได้ รับความเสียหายจากการ
กระทําในลักษณะที่เป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา
๑๕ มีสิทธิร้องขอต่ อคณะกรรมการให้ มีคาํ สั่งเพิกถอนการกระทําหรื อห้ ามมิให้
กระทําการนั้นได้ คําสั่งของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้ องขอ และการวินิจฉัยตามวรรค
หนึ่ง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด๑๑
๑๑

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้
แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดสาระสําคัญ เช่น
๑) ให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเพื่อทํา
หน้าที่เสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความ
ตระหนัก รู้ถึง สิทธิที่ค นพิก ารพึง ได้รับ การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทก่อนมีก ารวินิจ ฉัยการร้อ งขอ
รวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทําการวินิจฉัยเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพิพาทนั้น
๒) ให้ผู้ซึ่งได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้นําเสนอข้อเท็จจริงโดยทําเป็นคําร้องเพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือห้ามมิให้กระทําการนั้นได้ โดยผู้มีสิทธิย่ืนคําขอ ได้แก่ คนพิการ
ที่ได้รับความเสียหายหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําที่มีลักษณะการเลือกปฏิบัติ หรือ
ผู้ดูแลคนพิการ หรือองค์กรด้านคนพิการหรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการให้ดําเนินการร้องขอแทน

๒๓

๒๔

๓) วิธีการยื่นคําร้องขอ โดยให้คนพิการหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย ยื่นคําร้องขอ
เป็ น หนั ง สื อ หรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ห รื อ ด้ ว ยวาจาหรื อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ใดเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการวินิจฉัยและมีคําสั่งตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
๔) สถานที่ร้องขอ ผู้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ร้องขอต่อสํานักงานหรือหน่วยงานใน
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือหน่วยงานอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด ใน
จังหวัดอื่นให้ร้องขอต่อสํานักงาน พมจ. หรือหน่วยงานอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด
๕) กําหนดให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนหากไม่สําเร็จ จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ก่อนเสนอคณะกรรมการให้มีการวินิจฉัยและออกคําสั่งแล้วแจ้งให้คู่กรณีทราบต่อไป

ในกรณีท่ีคนพิ การเป็ นผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อ
คนไร้ ความสามารถหรือในกรณีท่คี นพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไป
ยื่นคําขอด้ วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้ วแต่
กรณี จะยื่ น คํา ขอแทนก็ไ ด้ แต่ ต้ อ งนํา หลั ก ฐานว่ า เป็ นคนพิ ก ารไปแสดงต่ อ
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล้ วแต่กรณีด้วย

มาตรา ๑๗ ในการใช้ สิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิ การหรื อผู้ ดูแล
คนพิการอาจขอให้ องค์กรด้ านคนพิการที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ร้องขอหรือฟ้ องคดีแทนได้

การยื่ น คํา ขอมี บั ต รประจํา ตั ว คนพิ ก ารและการออกบั ต ร การ
กําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตร
ประจําตัวคนพิการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ๑๒

การฟ้ องคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไม่ว่าคนพิการเป็ นผู้ฟ้อง
เองหรือองค์กรด้ านคนพิ การที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ฟ้องแทน ให้ ได้ รับยกเว้ นค่ าฤชา
ธรรมเนียม
๑๒

มาตรา ๑๘ ให้ สาํ นักงานเป็ นสํา นักงานทะเบียนกลางสําหรั บ
คนพิ การในกรุงเทพมหานครโดยมีเลขาธิการ เป็ นนายทะเบียนกลาง สําหรั บ
จังหวัดอื่นให้ สาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดทําหน้ าที่
เป็ นสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหน้ าที่หนึ่งโดย
มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็ นนายทะเบียนจังหวัด
มาตรา ๑๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการได้ รั บ สิท ธิต ามมาตรา ๒๐
คนพิ การอาจยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิ การต่ อนายทะเบียนกลางหรื อนาย
ทะเบี ย นจั ง หวั ด ณ สํา นั ก งานทะเบี ย นกลาง สํา นั ก งานทะเบี ย นจั ง หวั ด หรื อ
สถานที่อ่นื ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดให้คนพิการที่มีสัญชาติไทยสามารถยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการต่อ
สํานักงานหรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต๑-๑๒ ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นตามที่
เลขาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนดได้ทุกแห่งไม่ต้องยื่นที่ภูมิลําเนา
๒) กรณีคนพิการที่ไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล
หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี ยื่นคําขอแทน โดยให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้น และหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอํานาจจาก คน
พิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล
คนพิการแล้วแต่กรณี
๓) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคําขอ ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ สําเนาสูติบัตรของคนพิการหรือหนังสือรับรองการเกิดสําหรับเด็ก

๒๕

๒๖

สําเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ รูปถ่าย ๒ รูป ใบรับรองความพิการรับรอง เว้นแต่กรณีสภาพ
ความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้

ตามประกาศสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบและ
รายละเอี ยดของสภาพความพิ การที่ สามารถเห็ นได้ โดยประจั กษ์ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กําหนดความพิการที่สามารถ
เห็นได้โดยประจักษ์ จํานวน ๓ ประเภท คือ ความพิการทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่ไม่มีลูกตาทั้ง
สองข้าง ลูกตาสีขาวขุ่น ไม่มีลูกตาดํา ลูกตาฝ่อ โดยต้องมีความผิดปกติดังกล่าวทั้งสองข้าง
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ บุคคลที่ไม่มีรูหูทั้งสองข้าง และความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ บุคคลที่แขนขาดตั้งแต่ระดับข้อมือขึ้นไป หรือขาขาด
ตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งข้าง
ต่อมาได้มีประกาศสํานักงาน จํานวน ๓ ฉบับ เรื่อง กําหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออก
เอกสารรับรองความพิการ .มีสถานพยาบาลเอกชนยินดีเข้าร่วมออกเอกสารรับรองความพิการ
ให้แก่คนพิการ ได้แก่
(๑) โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
(๒) โรงพยาบาลกรุงธน ๒ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
(๓) โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
(๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(๕) โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(๖) โรงพยาบาลเมืองเพชร – ธนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
(๗) โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ ๒ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๘) โรงพยาบาลปิยะมินทร์ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๙) โรงพยาบาลเอกชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
(๑๐) โรงพยาบาลโสธราเวช อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๑๑) โรงพยาบาลเอกชล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
(๑๒) โรงพยาบาลซานคามิลโล อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(๑๓) โรงพยาบาลศุภมิตร อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๔) โรงพยาบาลศิริเวช ลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
(๑๕) โรงพยาบาลเมืองเพชร อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๖) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
(๑๗) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(๑๘) โรงพยาบาลเขลางค์นคร–ราม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ในกรณีคนพิการมีหลักฐานตามทะเบียนบ้านว่า มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัว
ประชาชนแต่ไม่มีบัตรประชาชนหรือสูติบัตร ให้เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจําตัวคนพิการโดยบันทึก
ปากคําเจ้าบ้านและพยานบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการระดับเทียบเท่าชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป กํานัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน

๔) เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอแล้ว ให้พิจารณาออกบัตรประจําตัวคนพิการตามคําขอ
โดยเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณาคําขอเสร็จ
๕) ถ้านายทะเบียนมีคําสั่งไม่ออกบัตรประจําตัวคนพิการให้แก่ผู้ใดนั้นต้องแจ้งคําสั่ง
พร้ อ มเหตุ ผ ลเป็ น หนั ง สื อ แก่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง ไม่ ใ ห้ มี บั ต ร
ประจําตัวคนพิการดังกล่าว รวมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ภายในสามสิบวันด้วย
๖) กําหนดให้บัตรมีอายุหกปีนับแต่วันออกบัตรและ มีสองประเภท (๑) บัตรที่ออกด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (๒) บัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๗) กรณีบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุ ชํารุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับคนพิการ ให้คนพิการหรือบุคคลที่ทําการแทนยื่นคําขอต่อนายทะเบียนเพื่อ
ขอมีบัตรประจําตัวคนพิการใหม่ได้ และในกรณีบัตรหมดอายุ ให้คนพิการหรือบุคคลที่ทําการ
แทนยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการใหม่ก่อนวันที่บัตรประจําตัวคนพิการเดิมหมดอายุก็ได้
๘) กรณีผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการหรือ

เป็นผู้ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการทั้งสอง
ประเภทดังกล่าว ให้ระบุรายการของผู้ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง
เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้มีหนังสือรับรองจากข้าราชการระดับเทียบเท่าชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป กํานันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการจริง

๙) คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจนไม่มี
สภาพความพิการ หรือมีความประสงค์จะยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ ให้ผู้มีบัตร
ประจําตัวคนพิการหรือบุคคลที่ทําการแทนแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจําหน่ายออกจากทะเบียน
บัตรประจําตัวคนพิการต่อไป
๑๐) ให้นายทะเบียนแต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอื่นให้มีหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการออกบัตรประจําตัวคนพิการ

๒๗

๒๘

(๑๙) โรงพยาบาลแพร่ – ราม อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(๒๐) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
(๒๑) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
(๒๒) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหาคร
(๒๓) โรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(๒๔) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๕) โรงพยาบาลกรุงเทพ – พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(๒๖) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(๒๗) โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
(๒๘) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(๒๙) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(๓๐) โรงพยาบาล ป.แพทย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๓๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ – ราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๓๒) โรงพยาบาลกรุงเทพ – ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(๓๓) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(๓๔) โรงพยาบาลปิยรักษ์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(๓๕) โรงพยาบาลพิสัยเวช อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(๓๖) โรงพยาบาลพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(๓๗) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล จังหวัดเชียงใหม่
(๓๘) โรงพยาบาลมนารมย์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลเอกชนมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสังกัด
ตรวจวินิจฉัยสภาพความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพิจารณาออก
เอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ เพื่อประกอบการขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๐ คนพิ การมีสิทธิเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้ จากสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่ วยเหลืออื่น
จากรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) การบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์
และค่ าใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาลค่ าอุปกรณ์ เครื่ องช่ วยความพิ การ และสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมพฤติกรรม
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้ างสมรรถภาพให้ ดีข้ ึน ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๒) การศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ห รื อ
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ต ามความเหมาะสมในสถานศึ ก ษาเฉพาะหรื อ ใน
สถานศึ ก ษาทั่ว ไป หรื อ การศึ ก ษาทางเลื อ ก หรื อ การศึ ก ษานอกระบบโดยให้
หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ สิ่ง อํา นวยความสะดวกสื่อ บริ ก าร และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการให้ การสนับสนุนตามความเหมาะสม
(๓) การฟื้ นฟูสมรรถภาพด้ านอาชีพ การให้ บริการที่มีมาตรฐาน
การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทํา ตลอดจนได้ รับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความ
ช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
(๔) การยอมรับและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองอย่ างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้ นฐานแห่ งความเท่าเทียมกับ

๒๙

๓๐

บุ คคลทั่วไป ตลอดจนได้ รับสิ่งอํานวยความสะดวกและบริ การต่ างๆ ที่จําเป็ น
สําหรับคนพิการ

(๑๐) การปรับสภาพแวดล้ อมที่อยู่อาศัย การมีผ้ ูช่วยคนพิการ
หรือการจัดให้ มีสวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนดใน
ระเบียบ

(๕) การช่วยเหลือให้ เข้ าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม
การพั ฒ นาและบริ ก ารอั น เป็ นสาธารณะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ค วามจํา เป็ นต่ อ การ
ดํารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ ต่างคดี
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) ข้ อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
สําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริ การสื่อสาธารณะจากหน่ วยงานของรั ฐ
หรื อ เอกชนที่ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากรั ฐ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดใน
กฎกระทรวง
(๗) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) สิทธิท่จี ะนําสัตว์นาํ ทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นาํ ทาง หรือ
เครื่ อ งช่ ว ยความพิ ก ารใดๆ ติ ด ตั ว ไปในยานพาหนะหรื อ สถานที่ ใ ดๆ เพื่ อ
ประโยชน์ในการเดินทาง และการได้ รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ
โดยได้ รับการยกเว้ น ค่ า บริ ก าร ค่ าธรรมเนียม และค่ า เช่ า เพิ่ มเติมสํา หรั บ สัต ว์
เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว
(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ

ผู้ช่วยคนพิการ ให้ มีสทิ ธิได้ รับการลดหย่อนหรือยกเว้ นค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
คนพิการที่ไม่มีผ้ ูดูแลคนพิการ มีสทิ ธิได้ รับการจัดสวัสดิการด้ าน
ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่มี ีสถานสงเคราะห์เอกชน
จัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้ แล้ ว รัฐต้ องจัดเงินอุดหนุนให้ แก่สถานสงเคราะห์
เอกชนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
ผู้ดูแลคนพิการมีสทิ ธิได้ รับบริการให้ คาํ ปรึกษา แนะนํา ฝึ กอบรม
ทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจน
ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใด เพื่ อให้ พึ่ ง ตนเองได้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้ รับการลดหย่ อนภาษีหรือ
ยกเว้ นภาษี ตามที่กฎหมายกําหนด
องค์กรเอกชนที่จัดให้ คนพิการได้ รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้
มีสทิ ธิได้ รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้ นภาษีเป็ นร้ อยละของจํานวนเงินค่าใช้ จ่าย
ตามที่กฎหมายกําหนด

๓๑
สําหรับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่๑๓

๑๓

ด้านการแพทย์
๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง
การแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริม
พัฒนาการสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้บริการในเรื่องการให้สิทธิคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้
(๑) สิทธิคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธิอื่นๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์ การแนะแนว การให้
คําปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี การให้ยา และหัตถการพิเศษอื่นๆ การศัลยกรรม
การบริการพยาบาลเฉพาะทาง กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด การแก้ไขการพูด พฤติกรรม
บําบัด จิตบําบัด ดนตรีบําบัด พลบําบัด ศิลปะบําบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน การ
พัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย การบริการส่งเสริมพัฒนาการ หรือบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม การบริการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคม
บําบัด การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบ
อาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น หรือการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการซึ่ง
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก การฝึก
ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน การบริการทันตกรรม และการให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม
กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
(๒) การกําหนดสถานที่และรายการค่าใช้จ่าย (ข้อ ๓)กําหนดให้คนพิการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
จากสถานพยาบาลของรั ฐ สถานพยาบาลในกํ า กั บ ของรั ฐ สถานพยาบาลรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถานพยาบาลเอกชนตามที่หน่วยงานของรัฐประกาศกําหนดในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ค่าห้องและ

๓๒
ค่าอาหารตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
(๓) การกําหนดวิธีการเบิกจ่าย (ข้อ ๔) กําหนดให้สถานพยาบาลเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
ของคนพิการที่ได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐว่าด้วยการนั้นก่อน และหาก
สิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐว่าด้วยการนั้นไม่เพียงพอตามความจําเป็น ให้
สถานพยาบาลแห่งนั้นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้กําหนดสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการเบิกเงินค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลต่างๆ ให้สถานพยาบาลแห่ง
นั้น เบิก จ่ า ยจากกองทุ น ที่ ค นพิ ก ารรายนั้ น มี สิ ท ธิ เช่น กองทุน สปสช. กองทุน ประกั น สั ง คม
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะกรณีที่กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานของ
รัฐมิได้กําหนดไว้ จึงให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงาน
ในการดําเนินการได้
(๔) กําหนดวิธีการปฏิบัติในกรณีอุปกรณ์ชํารุด (ข้อ ๕) ในกรณีที่อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วย
ความพิ ก าร หรื อ สื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการที่ ค นพิ ก ารนั้ น ได้ รั บ ชํ า รุ ด บกพร่ อ งใช้ ก ารไม่ ไ ด้ ให้
สถานพยาบาลตามข้อ ๓ ที่สามารถดําเนินการได้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์หรือจัดหาให้ใหม่ได้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔
(๕) กําหนดหน่วยประสานการปฏิบัติ (ข้อ ๖) ให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิชาการ เทคนิควิธีการ
ด้ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์ การวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรม รวมทั้ ง จั ด หาอุ ป กรณ์
เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะกรณีที่กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานของรัฐมิได้
กําหนดไว้
๒) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดให้คนพิการได้รับสิทธิด้านสุขภาพ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าบริการในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ในปี ๒๕๔๗ ได้มีประกาศสํานักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กํ า หนดสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารและทหารผ่ า นศึ ก ซึ่ ง คนพิ ก ารและทหารผ่ า นศึ ก
สามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการของรัฐได้ทุกแห่งได้

๓๓

๓๔

๓) ประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน สุขภาพแห่ง ชาติ เรื่อง กําหนดหลั ก เกณฑ์เพื่อ
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหรื อ เทศบาลดํ า เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดแนวทางและวิธีการคุ้มครองสิทธิบุคคล
ซึ่งมีอาการผิดปกติทางจิต
๕) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ กํ า หนดสิ ท ธิ ค นทุ พ พลภาพที่ เ ป็ น
ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
๖) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้คนพิการ
ได้รับสิทธิด้านสุขภาพ โดยกําหนดให้คนพิการที่มีความจําเพาะในเรื่องสุขภาพได้รับการคุ้มครองอย่าง
สอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความพิการโดยกําเนิด โดยกําหนดให้หญิงได้รับการสร้าง
เสริมและการคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้านการดูแลสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบ
เจริญพันธุ์ซึ่งมีความจําเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพของหญิงตลอดชีวิต

๒) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ กําหนดให้
คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาในเรื่องการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษของ
บุคคลนั้น ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาใน
ทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความ
พิการ
๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนดังกล่าวและนําแผนไปสู่การปฏิบัติ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน รวมทั้ง
จัดประชุมเพื่อประเมิน ทบทวน และปรับแผน พร้อมจัดทํารายงานผลปีละ ๒ ครั้งด้วย
๔) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ
๑๐๖ ง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สรุปได้ ดังนี้ (๑) ให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับคนพิการตามภารกิจของสถานศึกษานั้น โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สถานศึกษา
ใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาโดยไม่มีเหตุผลและความจําเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ให้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (๒) ให้มีการจัดทําหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้สถานศึกษา
และส่วนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการจําเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภท ตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด หรือตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร (๓) กรณีที่คนพิการซึ่งมีอุปสรรคและมี
ความจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางเพราะเหตุแห่งความพิการนั้น ให้
สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดบริการสําหรับการเดินทาง หากเงินอุดหนุนของ
สถานศึกษาไม่เพียงพอ ให้สถานศึกษาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือส่วนราชการต้นสังกัด
ของสถานศึกษานั้นได้ และ (๔) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษแก่สถานศึกษา ทั้งนี้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ

ด้านการศึกษา
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสาระสําคัญในการกําหนดให้คนพิการ
ได้รับสิทธิทางการศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ให้สิทธิคนพิการในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อมี
พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(๒) ให้สิทธิคนพิการในการได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา โดยในปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คน
พิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติกําหนดไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการในการได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกับบุคคลปกติอย่างแท้จริง
(๓) ให้สิทธิคนพิการในการได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่น
เป็ น พิ เ ศษและสอดคล้ อ งกั บ ความจํ า เป็ น ในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามพิ ก าร
โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรม

๓๕

๓๖

๕) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน
พิเศษ ๑๖๓ ง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาวั น เดี ย วกั น โดยมี ส าระสํ า คั ญ สรุ ป ได้ ดั ง นี้ (๑) กรณี ก ารจั ด การศึ ก ษา
อาชีวศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการตามประเภทความพิการ และให้สถานศึกษาที่จัดการ
อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติการ มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วน หรือจํานวนที่เหมาะสม โดยให้คํานึงถึง
ประเภทของความพิการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส่วนราชการ
สถาบันการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษากําหนด และให้สถานศึกษานั้นแจ้งต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป (๒) กรณีการศึกษาระดับอุดมศึกษา กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใน
ทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสมโดยให้
คํานึงถึงประเภทของความพิการด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด และแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปี
การศึกษา (๓) สถานศึกษาทั้งอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามจํานวน
เงินที่ต้องเรียกเก็บจากนักศึกษาพิการ หากหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ส่งเรื่องขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราและ
รายการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด โดยส่วนราชการหรือ
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลหรือสถาบันอุดมศึกษา อาจทําข้อตกลงขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ (๔) ให้ส่วนราชการรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
๖) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนด
อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
สรุปได้ ดังนี้
(๑) สถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็น
สถานศึกษาที่ได้รับคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ และผู้นั้นต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตาม
ประกาศนี้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหลักสูตรปริญญาตรีมาก่อน เว้นแต่ผู้ที่
เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีสิทธิได้รับการ
อุดหนุนทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีได้
(๒) รายการที่ให้การอุดหนุนประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นในทํานองเดียวกันกับค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม ตามรายการและอัตราที่
กําหนดในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาหรือ
สถานศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี
(๓) ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพิการที่คาด
ว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปี โดยรายงานต่อ
ส่วนราชการ ทั้งนี้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมทั้รายงานจํานวนเงินที่จะต้องเรียกเก็บ
และรายชื่อนักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
พร้อมด้วยระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ของสถานศึกษาที่ใช้บังคับในภาคการศึกษานั้น โดย
รายงานต่อส่วนราชการ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ภายในเดือนมิถุนายนและ
พฤศจิกายนของทุกปี
๗) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนด
อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
สรุปได้ ดังนี้
(๑) สถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และผู้นั้นต้องไม่
เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน
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(๒) รายการที่ให้การอุดหนุน ตามข้อ ๔ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทํานองเดียวกันกับค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม ตาม
รายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุก
หลักสูตร ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราบาท/ราย/ปี ดังต่อไปนี้
๑. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๐,๐๐๐ บาท
๔. เกษตรศาสตร์ ๗๐,๐๐๐ บาท
๕. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ๘๐,๐๐๐ บาท
๖. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) การยื่นคําขอรับเงินอุดหนุน ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งดําเนินการประมาณ
การจํานวนเงินและจํานวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการ
จัดทําคําของบประมาณประจําปี โดยรายงานต่อสํานักงาน ทั้งนี้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
พร้อมทั้งรายงานจํานวนเงินที่จะต้องเรียกเก็บและรายชื่อนิสิตนักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษาตามแบบที่เลขาธิการกําหนด พร้อมด้วยระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้บังคับในภาคการศึกษานั้น โดยรายงานต่อสํานักงานเพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ภายในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกปี
(๔) ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง รายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของนิ สิ ต
นักศึกษาพิการ ต่อสํานักงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนด อย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ ภายในเดือน
กันยายนของทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป
(๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการเข้าศึกษาก่อน
ประกาศนี้ใช้บังคับได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็น
ต้นไป
๘) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้
คนพิการได้รับสิทธิทางการศึกษาเป็นพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อประกันโอกาสและความ
เสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ และให้สิทธิคนพิการในการได้รับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจําเป็น

ด้านสวัสดิการสังคม
๑. บริการล่ามภาษามือ
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้กําหนดให้คนพิการทางการได้ยิน มีสิทธิยื่นคําขอเพื่อ
ขอรับบริการล่ามภาษามือในกรณีต่างๆ ได้แก่ การใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ
หรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น การเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
เป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วยและบริการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการประกาศ
กําหนด ส่วนการยื่นคําขอรับความช่วยเหลือในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด
และในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หรือที่หน่วยบริการในพื้นที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด
ต่อมาได้มีการแก้ไขระเบียบโดยกําหนดให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรด้านคนพิการ ให้เป็น
หน่วยบริการล่ามภาษามือตามภารกิจและท้องที่ที่กําหนดได้ โดยได้รับการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการระบบการให้บริการล่ามภาษามือ เช่น ค่าจ้างผู้ประสานงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ตามประกาศสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ โ ดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง ได้ อ อกประกาศกํ า หนดอั ต รา
ค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือแก่คนพิการทางการได้ยิน สรุปได้ดังนี้
(๑) การใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อ

ประสานงานด้านการประกอบอาชีพ หรือการร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้น
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น งานทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ตามกฎหมาย การจัดทํานิติกรรมสัญญาและขออนุมัติหรือ
อนุญาตต่าง ๆ การขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย การให้ปากคําต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
และการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ การขอรับบริการสาธารณะอื่น เพื่อสนองตอบความ

๓๙

๔๐

จําเป็นพื้นฐานของคนพิการและบุคคลในครอบครัว ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของคนพิการให้จ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราไม่ต่ํากว่าชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท และไม่เกินชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท

(๑) ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกําหนดรายละเอียดในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ได้แก่ ห้องน้ําและห้องอาบน้ํา ทางเดินภายในบ้าน ห้องนอน เตียงนอน พื้นที่พักผ่อน ห้องครัว
ห้องอาหาร หลังคา ชานบ้าน สวน ทางเดินรอบบ้าน ภายนอกอาคาร เช่น การปรับปรุงทางเดิน
ทางลาด ราวจั บ เดิ น และที่ จ อดรถ และอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรงและ
ปลอดภัย
(๒) ประกาศสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อม
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๕๓ กํ า หนดอั ต ราวงในการปรั บ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในลักษณะเหมาจ่ายรายละไม่เกินสองหมื่นบาท
๒.๒ การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ โดยจัดจ้างบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะ
บุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต ภายในระยะเวลาหนึ่งตามความ
จําเป็นไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งต้องจัดให้มีการรับจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการโดยในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นคําขอต่อหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามประกาศกําหนดหรือใน
จังหวัดอื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และคนพิการที่ยื่นคําขอให้มี
ผู้ช่วยคนพิการต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการ มีความจําเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตได้ และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ตามประกาศสํ า นัก งานส่ง เสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก ารแห่ง ชาติโ ดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทน
อื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยผู้ช่วยคนพิการชั่วโมงละ
๕๐ บาท วันละไม่เกินหกชั่วโมง หรือเดือนละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมง ในกรณีองค์กรเอกชน
เป็นหน่วยให้บริการในพื้นที่ในอัตราร้อยละสิบของค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
๒.๓ การคุ้มครองสิทธิคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยกําหนดให้คนพิการที่ไม่มีบิดา มารดา
บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลในครอบครัวที่รับคนพิการไว้ดูแลหรืออุปการะเลี้ยงดู
ได้รับสวัสดิการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ การจัดหาครอบครัว
อุปการะ การส่งเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์ การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือเรื่อง
อื่นๆ สําหรับคนพิการที่จะได้รับสิทธิในเรื่องนี้ต้องไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยง

การนับระยะเวลาเพื่อคํานวณค่าตอบแทนในแต่ละครั้งให้นับตั้งแต่เวลาเริ่มฏิบัติงาน
จริงจนถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วมีเศษของชั่วโมง หากมี
เศษของชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดทิ้ง ล่ามภาษามือที่
ได้รับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
( ๒) การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วม ให้จ่ายตามที่ปฏิบัติงานจริง
อัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒ คนต่อชั่วโมง ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อวัน และใน
กรณีที่ประชุมกลุ่มย่อยให้จ่ายตามที่ปฏิบัติงานจริงอัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายได้
กลุ่มละไม่เกิน ๑ คน
การประชุ ม
สั ม มนา หรื อ ฝึ ก อบรมที่ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ ผู้ บ รรยายใช้
ภาษาต่างประเทศและล่ามภาษามือต้องแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษามือโดยตรง อัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนล่ามภาษามือให้เป็นดุลพินิจของเลขาธิการ พก.
๒. ด้ า นการปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร การมี ผู้ ช่ ว ยคนพิ ก าร
การช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารที่ ไ ม่ มี ผู้ ดู แ ล และสิ ท ธิ ข องผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร ตามระเบี ย บคณะ
กรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมี
ผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้กําหนด
แนวทางการคุ้มครองสิทธิคนพิการ สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงหรื อ ดั ด แปลงที่ อ ยู่ อ าศั ย บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด โดยอาศั ย การออกแบบ
การซ่อ มแซม การก่ อ สร้า ง การใช้เทคโนโลยี หรือวิ ธีก ารอื่นใด เพื่อขจั ดอุป สรรคหรื อจัด ให้
คนพิการสามารถดํารงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ
รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกาศกําหนดหรือในจังหวัดอื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือ
หน่วยบริการในพื้นที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด
ต่อมาได้มีประกาศรองรับการปฏิบัติ รวม ๒ เรื่อง

๔๑

๔๒

ดูได้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง หรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสม ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ ยงตนเองได้ และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่ นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
รวมทั้งให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์เอกชนที่รับอุปการะคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลด้วย
๒.๔ การกําหนดสิทธิผู้ดูแลคนพิการ โดยให้ผู้ดูแลคนพิการซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือ
ยากลํ า บากเนื่ อ งจากต้ อ งดู แ ลคนพิ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ได้ แ ก่ การบริ ก ารให้
คําปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การทํางานในสถานประกอบการ การฝึก
อาชีพ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การมีงานทําการให้สัมปทานหรือสถานที่จําหน่าย
สินค้า การจัดจ้างแบบเหมางานและอื่นๆ
๓. มาตรการทางภาษีเพื่อคนพิการ
(๑) ผู้ดูแลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗)
พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติว่าให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (ฎ) ของ (๑) ในมาตรา ๔๗ แห่งประมวล
รัษฎากร (ฎ) ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญ
ธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือ
บุคคลอื่นที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คนละหกหมื่นบาท โดยบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูต้องเป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัว
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็น คนทุพพล
ภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ วรรคสอง
บัญญัติว่า การหักลดหย่อนบุตรบุญธรรม ให้หักได้ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว โดยให้
หักลดหย่อนสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จะต้องยื่นแบบรายการในปี พ.ศ.
๒๕๕๓ เป็นต้นไป
(๒) คนพิการ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๒ ก
ราชกิจจานุเบกษา ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากรว่าด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่คนพิการมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษี
ได้รับ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท สําหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้ตั้งแต่ปีภาษี ๒๕๕๓ เป็น
ต้นไป
(๓) องค์กรเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับกับการยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลที่บริจาคให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๒๐ ได้ร้อยละหนึ่งร้อยแต่เมื่อรวม
กับวงการบริจาคเพื่อการศึกษาและสนามกีฬาหรือสนามเด็กเล่นไม่เกินร้อยละ ๑๐
๔. การช่วยเหลือทางกฎหมาย
ตามระเบี ย บคณะกรรมการฯ ว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย และการจั ด หา
ทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖
ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กําหนดให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือทาง
กฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การให้คําปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้ความรู้ทางกฎหมาย
การจัดทํานิติกรรมสัญญา การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ การจัดหาทนายความ
และการให้ความช่วยเหลืออื่น ในทางคดีต่างๆ ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน
และคดีทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อมาได้มีประกาศสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตรา
วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี
แก่คนพิการ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปได้ ดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าฤชาธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นตามที่กําหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือตามที่ศาลเรียกเก็บ ทั้งนี้ ค่าขึ้นศาลให้พิจารณาตามความ
เสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินทุนทรัพย์ที่เรียกร้องสามแสนบาท เว้นแต่คณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่คนพิการ จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
(๒) ค่าวิชาชีพทนายความคดีละห้าพันบาท โดยแบ่งจ่ายเมื่อยื่นฟ้องหรือยื่นคําให้การแล้ว
กึ่งหนึ่งและจ่ายภายหลังจากมีคําพิพากษาถึงที่สุดอีกกึ่งหนึ่ง
(๓) เงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา หรือตามที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
กําหนด
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่าง
แก้ต่างคดี โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง มีดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทนายความเทียบได้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระดับชํานาญการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือ
การช่วยเหลือทางคดีให้เป็นไปตามพระราชกฤษีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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๒) ค่าถ่ายเอกสารประกอบสํานวนคดี หรือค่าประกาศโฆษณาทางคดีให้จ่ายตามที่
จ่ายจริงได้ไม่เกินครั้งละสองพันบาท
๓) ค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบังคับคดีหรือการพิสูจน์
พยานหลักฐานให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการนั้นเรียกเก็บ
๔) ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจอนุมัติพิจารณา
แล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให้ ข้ อ พิ พ าทระงั บ โดยเร็ ว อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกส่วนราชการนั้นเป็นผู้ดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนดําเนินทางคดีได้ ไม่เกิน
คดีละหนึ่งพันบาท
ในกรณีที่มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว
ให้เบิกได้ทางเดียว
๕. สวัสดิการเบี้ยความพิการ
๑) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้รับ
ความช่วยเหลือและเอื้ออํานวยให้คนพิการมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากคนพิการมี
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมมากกว่าบุคคล
ทั่วไป โดยให้คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความ
พิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ณ สํานักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้จ่ายได้ในอัตราเดือนๆ ละห้าร้อยบาท
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบของทุกเดือน
เริ่มจ่ายเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ในกรณีคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งย้ายภูมิลําเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ไม่เป็นเหตุให้สิทธิการได้รับ
เบี้ยความพิการสิ้นสุดลง สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
ในกรณีคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ เป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือ
จําคุกอยู่ในเรือนจํา ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บัญชาการ
เรื อนจําผู้อํานวยการทัณ ฑสถาน
ผู้อํา นวยการสถานพินิจ และคุ้มครองเด็ กและเยาวชน

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อ
นําส่งเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิลําเนาของคนพิการตามกฎหมาย
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้วยหลัก เกณฑ์ก ารจ่ายเบี้ย ความพิก ารขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๖ เมื่อ
วันที่ ๒๓มีนาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๖ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็น ผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ มีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน มีบัตรประจําตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ โดยภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา
โดยมีหลักฐานคือบัตรประจําตัวคนพิการ ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย (๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ โดยกรณีสิทธิได้รับ
เงินเบี้ยความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่ง
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสําหรับบุคคลดังกล่าวทันที เว้นแต่กรณีย้ายภูมิลําเนาไม่ตัดสิทธิ
แต่ต้องไปยื่นที่ อปท.แห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน (ข้อ ๘)
๓) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๘ ง เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้จัดให้บุคคลที่มีบัตรประจําตัวคนพิการได้รับสวัสดิการด้านที่
อยู่ อ าศั ย และการเลี้ ย งดู เ ป็ น การประจํ า ตามระเบี ย บของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ได้ แ ก่ สถาน

สงเคราะห์ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมควบคุมโรค

๔๕
มาตรา ๒๑ เพื่ อประโยชน์ ในการส่งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก ารให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออกข้ อ บั ญ ญั ติ เทศบั ญ ญั ติ ข้ อ กํา หนด
ระเบียบหรือประกาศ แล้ วแต่กรณี ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี๑๔

๑๔

คณะกรรมการฯ มีมติ เมื่อวัน ที่ ๑๘ พฤศจิก ายน ๒๕๕๒ เห็ นชอบให้ซัก ซ้อมแนว
ทางการจัด ทํา ข้อบัญ ญัติ / เทศบัญ ญั ติหรือระเบี ยบ/ประกาศเกี่ยวกับ การส่ง เสริ ม และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและ
ชุมชน เช่น การให้บริการล่ามภาษามือ การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การจัดให้มีผู้ช่วยคน
พิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล
การช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ การสนับสนุนสถานสงเคราะห์เอกชนที่รับอุปการะคนพิการที่ไม่มี
ผู้ดูแล การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษา เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามกฎหมาย สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ให้สามารถจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้ฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพและมีงานทําทั้งในระดับ
บุคคลและกลุ่ม เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคน
พิการในด้านอาชีพ สนับสนุนสื่ออํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถทํางานหรือประกอบ
อาชีพได้ สนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าทํางาน สนับสนุนให้มีการ
จ้างคนพิการเข้าทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมทางสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมสนับสนุนให้มี
องค์ กรของคนพิ การหรื อผู้ ดู แลคนพิ การในพื้ นที่ ให้ มี ความเข้ มแข็ ง มี ก ารพั ฒ นามาตรฐานการ
ให้บริการและได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กร

๔๖

๕.. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการทั้งระดับบุคคลและกลุ่มคนพิการได้เข้าถึงสิทธิฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ โดยประสานงานหน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีหน้า ที่
ให้บริการในเรื่องต่างๆให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วย
ความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ การบริการด้านพาหนะเดินทางแก่คนพิการ
๖. จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยให้
เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการวางแผน การออกแบบงานโยธาและการพิ จ ารณาออก
ใบอนุญาตก่อสร้างต่างๆ ยึดหลักการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมการออกแบบของภาคเอกชนที่ดําเนินงานก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้มีการ
นําแนวคิดออกแบบที่เป็นสากลที่ทุกคนสามารถใช้ได้ในขอบเขตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การคมนาคม สารสนเทศและการสื่อสาร
๗. ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดย ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ
และเป็นผู้มีจิตใจมุ่งบริการโดยมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการทุกรูปแบบใน
เรื่องต่างๆ ทั้งทางด้านการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คําแนะนําแก่องค์กรเอกชน หรือบุคคลในพื้นที่ความ
รับผิดชอบไม่ให้มีการกระทําดังกล่าว
๘. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ารสํ า รวจและค้ น หาคนพิ ก ารในพื้ น ที่ โดย
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้คนพิการได้มีบัตรประจําตัวคนพิการ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการระดับจังหวัด และมีการบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะสามปี การ จัดให้
มีการวิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารจัดการเพื่อจัดให้มีบุคลากรด้านนี้ไว้เป็นการเฉพาะ
รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ หรือ
การจัดสภาพแวดล้อมที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ได้ มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออกบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๒๑ แล้ ว ได้ แ ก่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

๔๗

๔๘

ชีวิตคนพิการตําบลหัวถนน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลครบุรี เรื่อง การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลครบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระสําคัญ เช่น
(๑) กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สองคน ผู้แทนหน่วยงานบริการสาธารณสุขในตําบลสองคน ผู้แทนสถานศึกษาในตําบลสองคน
ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในตําบลสองคนผู้แทนคนพิการแต่ละประเภทในตําบลจํานวนห้าคนซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิในตําบลอีกสองคนซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแต่งตั้ง และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนตําบลดสองคน เป็น
กรรมการโดยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ มีการกําหนดแผนและนโยบาย โครงการ
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลให้
สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับตําบล
(๔) ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลมี อํ า นาจหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมขององค์ ก รด้ า น
คนพิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร การจั ด ตั้ ง การจั ด สรรทรั พ ยากร และบริ ห าร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาพื้นฐาน กําหนดให้มีสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีอํานาจ
หน้าที่ เช่น จัดทําข้อเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งประเมินและรายงานผลดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
จัดระบบสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑
เป็นต้น
๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและท่องถิ่นในการจัดสวัสดิการสังคม พัฒนารูปแบบและ
วิธีการในการให้บ ริการสวัส ดิการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อ งกับ มาตรฐานที่กําหนด
จัดบริการสวัสดิการสังคม ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหา
ทางสัง คม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีปัญ หาทางสัง คม กําหนดและพัฒ นามาตรฐานให้บ ริก าร
สวัสดิการสังคมในพื้นที่ ให้บริการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เป็นต้น
๓) กรมการแพทย์ มีภารกิจ ในการพัฒนาวิ ช าการบํา บัดรักษาและฟื้น ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยกําหนดให้มีศูนย์สิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
มีอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้พิการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิก าร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้า นการฟื้น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพกําลัง
แรงงาน และผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากําลังแรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสารมารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน สตรี เยาวชน คน
พิการ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น

มาตรา ๒๒ ให้ หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
กับเรื่องใดมีหน้ าที่ให้ การส่งเสริ มและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การตามอํานาจ
หน้ าที่น้ัน๑๕

๑๕

๑) สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มีภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ด และ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น จัดทําข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัด
การศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และ

๔๙
๕) กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทําและคุ้มครองคนหางาน
โดยศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ส ภาวะตลาดแรงงาน แนวโน้ ม ตลาดแรงงาน เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ตลาดแรงงาน เป็นต้น

มาตรา ๒๓ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ นกองทุ น หนึ่ ง ในสํา นั ก งาน
เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็ นทุนสําหรับ
การใช้ จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการส่งเสริมและ
การดํา เนิ น งานด้ า นการสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร การฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
คนพิการการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุ นการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้ อย่าง
เป็ นธรรมและทั่วถึง
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้ วย
(๑) ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ ในกองทุน
ฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ การตามพระราชบั ญ ญัติการฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ รัฐบาลจัดสรรให้ เพียงพอ
แก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๕๐
(๕) เงินที่นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการส่งเข้ ากองทุน
ตามมาตรา ๓๔
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สนิ ของกองทุน
(๗) รายได้ จากการขาย การลงทุน หรื อการหาประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
(๘) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่ตกเป็ นของกองทุน หรือที่กองทุนได้ รับ
ตามกฎหมายหรือนิติกรรม
(๙) รายได้ บางส่วนจากภาษีของสินค้ าและบริการที่เป็ นสาเหตุ
แห่งความพิการตามที่กฎหมายกําหนด
(๑๐) รายได้ อ่นื
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ ต้องส่งคลังเป็ น
เงินรายได้ แผ่นดิน
การบริ จาคเงิน หรื อทรั พย์สินเข้ ากองทุน ให้ ผ้ ู บริ จาคนําไปหั ก
ลดหย่อนหรือยกเว้ นภาษีได้ ตามที่กฎหมายกําหนด๑๖

(๓) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่ได้ รับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์
ของกองทุน
(๔) เงินรายได้ จากการออกสลากหรือที่ได้ มาจากการจัดกิจกรรม

๑๖

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

๕๑

๕๒

ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (๑) สําหรั บบุคคลธรรมดา ให้ ยกเว้ นภาษีเงิ นได้ สําหรั บเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยและหักลดหย่อนเท่าจํานวนเงินทีบ่ ริจาค แต่เมือ่ รวมกับเงินบริจาคตาม
มาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยและหักลดหย่อนนัน้ (๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เป็ นจํานวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าทีบ่ ริจาค แต่เมือ่
รวมกับรายจ่ายเพื ่อการกุศลสาธารณะแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิก่อนหัก
รายจ่ายเพือ่ การกุศลสาธารณะ

(๒) พิจารณาอนุ มัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงิน
และรายการค่ าใช้ จ่าย เพื่อสนับสนุ นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ
คณะอนุ กรรมการส่งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิ การประจําจังหวัดหรื อ
คณะอนุกรรมการอื่นเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๕ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น คณะหนึ่ ง
ประกอบด้ วย ปลั ดกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ เป็ น
ประธานอนุ กรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนเก้ าคน ในจํานวนนี้
ต้ อ งเป็ นผู้ แ ทนองค์ ก ารคนพิ ก ารอย่ า งน้ อ ยเจ็ด คนเป็ นอนุ ก รรมการ และให้
เลขาธิการเป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๖ ให้ คณะอนุ กรรมการบริหารกองทุนมีอาํ นาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหา
ประโยชน์และการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๓) รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต่ อ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด๑๗

๑๗

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้
คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มี
ส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดํารง
สมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา
การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิต
ในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

๕๓

๕๔

(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ เช่น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนเกี่ยวกับจัดการศึกษาและการฝึกอาชีพ การมีงานทํา การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ บริการสื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี หรือความช่วยเหลืออื่นใด
เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนอาชีพอิสระหรือทํางานในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานภาครัฐ
(๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการ เช่ น ค่า ใช้จ่า ยเกี่ยวกับสนั บสนุนให้มีการจัดตั้ง การดําเนิน งาน การสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการทั้งในส่วนองค์กรของคนพิการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานที่
ทํางานเพื่อคนพิการ การเสริมสร้างเครือข่ายในทุกระดับเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถทําหน้าที่
พิทักษ์สิทธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๕) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การสมาคมสภา
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๗
(๖) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน เช่น การบริหารจัดการกองทุน การ
จัดหาผลประโยชน์ การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
(๗) ค่ า ใช้ จ่ า ยในเรื่ อ งอื่ น ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
๒. ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๒ หน้ า ๗ เล่ ม ๑๒๖ ตอนพิ เ ศษ ๕๑ ง ได้ กํ า หนดแนวทางการอนุ มั ติ จ่ า ย
เงินกองทุน สรุปได้ดังนี้
๑. แนวทางการสนับสนุนแผนงานโครงการ
๑.๑ คุณสมบัติเกี่ยวกับองค์กรที่ยื่นคําขอ ตามระเบียบข้อ ๕ หน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนต้องมีคุณสมบัติ
(๑) มีที่ทําการหรือสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคําขอไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (๒) มี
คณะกรรมการ บุคลากร หรือ อาสาสมัค รในการปฏิบัติง านประจํา หรือ มีที่ป รึก ษาที่มีความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๓) มีผลการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคน
พิการหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน (๔) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการ
บัญชีที่มีประสิทธิภาพ

๑.๒ ลักษณะแผนงานโครงการที่ยื่นคําขอ ตามระเบียบข้อ ๖ มี (๑) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของคณะกรรมการ (๒) มี
วัต ถุป ระสงค์แ ละกระบวนการในการดํา เนิน งานชัด เจน และมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๔) มีค นพิการหรือผู้ดูแลคนพิการหรือมีหน่ว ยงาน
ภาครัฐที่มีภารกิจด้านคนพิการเข้าร่วมบริหารจัดการหรือให้คําปรึกษาในการดําเนินงาน ในกรณี
เป็นหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแผนงานหรือโครงการที่ริเริ่มใหม่หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ในกรณีเป็นองค์กรภาคเอกชนต้อง
เป็น แผนงานหรือ โครงการที่ดํา เนิน งานมาแล้วโดยมีทุ นหรือเงิน สมทบอยู่ บ างส่วน หรือเป็ น
แผนงานหรือโครงการใหม่ และต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่ง
ทุ น อื่ น ๆ หรื อ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น แต่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
นอกจากนั้ น คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น อาจกํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รภาคเอกชน
ดําเนินการเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการและประชาชนตามยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
กองทุนในเชิงรุกได้
๒. แนวทางการสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
๒.๑ คุณสมบัติผู้กู้ยืมเป็นรายบุคคล ตามระเบียบข้อ ๙ กําหนดคนพิการสามารถขอ
กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็ น รายบุค คล โดยวงเงินให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคล ไม่
เกินรายละ สี่หมื่นบาท ผ่อนชําระภายใน ๕ ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย ผู้กู้ยืมต้อ งมีคุณ สมบัติ ดัง ต่อ ไปนี้
(ก) กรณีเ ป็น คนพิก าร (๑) มีบัต รประจํา ตัว คนพิก าร (๒) มีความจําเป็นในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคําขอ (๓) มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
ในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน (๔) บรรลุนิติภาวะ เว้นแต่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็น
เป็นอย่างอื่น (๕) มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคําขอกู้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
(๖) ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดําเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ปี หรือเป็นกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเป็นอย่างอื่น (๗) กรณีมีหนี้สินอยู่กับ
กองทุนต้องได้ชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การ
อนุมัติแล้วต้องชําระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด (๘) มีความสามารถชําระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคล
ที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ําประกัน
(ข) กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ (๑) มีคุณสมบัติตาม (ก) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) และ (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๓) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคน

๕๕

๕๖

พิการ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนา ข้าราชการระดับ
๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคน
พิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน
๒.๒ คุณสมบัตผิ ู้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม ตามระเบียบข้อ ๑๐ ยัง กํา หนดให้ผู้ขอกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพเป็น รายกลุ่มวงเงิน ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ผ่อนชําระภายใน ๕ ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้
วงเงิ นเฉลี่ ยต่ อบุ คคลไม่ เกิ นวงเงิ นรายบุ คคลโดยคุ ณสมบั ติ ของผู้ กู้ ยื มเงิ นนอกจากมี คุ ณสมบั ติ
เช่นเดียวกันกับรายบุคคลยังต้องมีคุณ สมบัติ (๑) เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ที่รวมตัว
กันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอัน
ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือดําเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มี
การดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ ต้อง
มีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่าสองคน (๒) มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่ม
อย่างสม่ําเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (๓) ดําเนินกิจการของกลุ่มในท้องที่จังหวัดที่ยื่นคําขอ
ต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (๔) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือรับรองจาก
องค์ กรด้ านคนพิ การที่ เป็ นนิ ติ บุ คคลหรื อหน่ วยงานภาครั ฐว่ าเป็ นกลุ่ มที่ มี ผลงานน่ าเชื่ อถื อจริ ง
(๕) มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มที่จะดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
เกณฑ์การชี้วัด
ต่อมาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแนวทางในการวินิจฉัยของผู้เกี่ยวข้องในการให้กู้ยืมเงินกองทุนทั้งในส่วนความสามารถและความ
จําเป็นของผู้กู้ยืมทั้งเป็นรายบุคคล รายกลุ่มหรือผู้ดูแลคนพิการ และความน่าเชื่อถือของผู้ค้ําประกัน
รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในกิจการดังกล่าว ซึ่งการให้กู้ยืมในแต่ละรายต้องผ่าน
เกณฑ์ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
สําหรับผู้ดูแลคนพิการซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการรายนั้นตาม
กฎหมายหรือศีลธรรมจรรยา และคนพิการนั้นไม่สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน
ได้ เนื่องจาก (๑) เป็นผู้เยาว์ (๒) คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถหรือ (๓) เป็น
คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา หรือ (๔) มีสภาพความพิการถึงขั้น
ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ซึ่งได้รับการรับรองจากแพทย์ จึงให้บุคคลที่รับดูแลหรือ
อุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนมีสิทธิยื่นคําขอรับการกู้ยืมเงินในนามตนเองได้ ทั้งนี้

ต้องเป็นหนังสือรับรองจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล กํานันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนา ข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือมีหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการจริงซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน
๓. สถานที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ตามระเบียบข้อ ๑๒ กําหนดสถานที่
การยื่นคําขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ (๑)
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัส ดิการที่ได้รับ
มอบหมาย (๒) หน่วยงานหรือบุคคลที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ (๓) ในกรณีกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานหรือโครงการมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่มากกว่าหนึ่งจังหวัดหรือมิได้มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นคําขอรับ
การสนั บ สนุ น นั้ น
ให้ นํ า เสนอต่ อ สํ า นั ก งานพิ จ ารณาก่ อ นเสนอคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔. วงเงินและรายการให้การสนับสนุนแผนงานโครงการ ตามประกาศคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กําหนดอัตราวงเงินและรายการ
ค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนในการจัดทําแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่ง เสริม และ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก ารเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้กําหนดแนวทางการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ดังต่อไปนี้
ก. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของแต่ละแผนงานหรือโครงการ เช่น ค่าเช่าสถาน
ที่ตั้งโครงการ ค่าน้ําประปา และค่าน้ําดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบุคลากรที่ทําหน้าที่ประสานงาน
หรือค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน เช่น เดินทางไปสํารวจ เตรียม
กิ จ กรรมโครงการ ค่ า ออกแบบกิ จ กรรมโครงการ ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรสาร อิ น เตอร์ เ นต
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมโครงการและติดตามประเมินผล ค่าจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่คน
พิ ก ารเข้ า ถึง และใช้ประโยชน์ไ ด้จ ากแผนงานหรือ โครงการ
และ ค่า ใช้จ่ายอื่น ใดตามที่
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี ทั้งนี้ อัตราวงเงินใน
การสนับสนุนให้เป็นไปตามความจําเป็น เหมาะสม และโดยประหยัด
ข. ค่า ใช้จ่า ยเกี่ย วกับ ค่า ตอบแทนผู้ช่ว ยคนพิก ารเฉพาะกิ จ ซึ่งได้ปฎิบัติงานตามที่
หน่วยงานหรือองค์กรผู้จัดงทําโครงการมอบหมาย โดยการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการเฉพาะกิจที่เป็น

๕๗

๕๘

ส่วนหนึ่งของโครงการและมีระยะเวลาดําเนินการไม่น้อยกว่า ๑ วัน และวัตถุประสงค์ในการจัด
ให้มีผู้ช่วยคนพิการเฉพาะกิจเพื่อช่วยคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย รวมทั้งการจัดให้มีผู้ช่วย
คนพิการเฉพาะกิจ ให้พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมในอัตราสัดส่วนคนพิการไม่เกิน
๑๐ คน ต่อผู้ช่วยคนพิการ ๑ คน ทั้ง นี้ อัต ราวงเงิน ค่า ตอบแทนผู้ช่ว ยคนพิก ารเฉพาะกิจ ไม่
เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อวันหรือตามความจําเป็น เหมาะสม และโดยประหยัด
ค. ค่ า ตอบแทนล่ า มภาษามื อ ให้ ใ ช้ จ่ า ยได้ ต ามความจํ า เป็ น เหมาะสมและโดย
ประหยัดในภารกิจการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อ
ประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์ หรือการกล่าวโทษหรือการเป็นพยานในชั้น
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรมรวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
ง. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อทางเลือกสําหรับคนพิการ ให้พิจารณาสนับสนุนตาม
ความจําเป็น ความเหมาะสม และโดยประหยัด
จ. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทําคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ ให้การสนับสนุนในกรณี
มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบี ย บของทางราชการ หรื อ เป็ น ผลงานของนั ก วิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในสั ง คมอย่ า ง
กว้างขวาง ทั้งนี้ อัตราและวงเงินที่ให้การสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเป็น ความเหมาะสม
และโดยประหยัด
ฉ. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ในกรณี
วัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ไม่เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผู้เสนอโครงการ และ ไม่มีเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมซ้ําซ้อน
กับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่กําลังดําเนินการอยู่
ช. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการจ้างงานคนพิการ ให้พิจารณาสนับสนุนในกรณี
การเข้ า ทดลองทํ า งานในสถานประกอบการ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของ
กฎกระทรวงที่ต้องจ้างคนพิการเข้าทํางาน สนับสนุนค่าตอบแทนไม่เกินสามเดือน และคนพิการ
รายนั้นมีความยากลําบากในการหางานทํา
ซ. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ คนพิ ก าร
ให้พิจารณาสนับสนุนในกรณีมีความสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของคนพิการ ก่อให้เกิด
นวัตกรรม หรือเป็นการต่อยอด ข้อเสนอวิธีการศึกษาวิจัยมีความชัดเจนและเป็นไปได้ ทั้งนี้
วงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเป็น และเหมาะสม

๕. การวิเคราะห์และการพิจารณาอนุมัติ กําหนดให้สํานักงาน พก. หรือหน่วยงานที่
รับคําขอหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น ทําหน้าที่ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละแผนงานหรือโครงการหรือคําขอกู้ยืมเงินทุนเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๑ ก่อน
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป
เกณฑ์ชี้วัดโครงการ
ต่อมาได้มีประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เรื่อง กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติและเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้เงินสนับสนุนโครงการ
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปได้
ดังนี้
๑. องค์กรที่จะได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนต้องมีข้อบ่งชี้คุณสมบัติตามเกณฑ์
(ก) มีที่ทําการหรือสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคําขอไม่น้อยกว่าหกเดือน (ข) มี
คณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ค) มีผลการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
คนพิการหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน (ง) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการ
บัญชีที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีองค์กรภาคเอกชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลให้มีองค์กรเอกชนที่
เป็นนิติบุคคลรับรองผลงานเป็นหนังสือตาม (ค)
๒. ลักษณะแผนงานหรือโครงการที่องค์กรจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต้องมีข้อบ่งชี้
ตามเกณฑ์ (ก) สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของ
คณะกรรมการ กรณีโครงการที่จัดสรรวงเงินให้จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัด (ข) มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน และมีผลต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ค) สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือ
ประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่จัดสรร
วงเงิ น ให้ จั ง หวั ด ต้ อ งระบุ ร ายการที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินงานด้วย (ง) มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการหรือมี
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นคนพิ ก ารเข้ า ร่ ว มบริ ห ารจั ด การหรื อ ให้ คํ า ปรึ ก ษาในการ
ดําเนินงาน (จ) เฉพาะหน่วยงานภาครัฐต้อง เป็นแผนงานหรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ เป็น
โครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับการสนับสนุนแต่ไม่
เพียงพอ (ฉ) เฉพาะองค์กรภาคเอกชนต้องเป็นแผนงานหรือโครงการดําเนินงานมาแล้วโดยมีทุน

๕๙
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หรือเงินสมทบอยู่บางส่วน หรือ เป็นแผนงานหรือโครงการใหม่และต้องไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่น ๆ หรือได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอการ
กําหนดลักษณะแผนงานหรือโครงการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนอาจกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนดําเนินการเป็นการเฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ คนพิการและประชาชนได้
๓. สาระสําคัญของแผนงานหรือโครงการที่องค์กรขอรับการสนับสนุนจากกองทุน อย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อแผนงานหรือโครงการ ต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง โดยมีข้อ
บ่งชี้ถึงเนื้อหาสาระในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ กรณีการเขียน
แผนงานหรือโครงการชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจงให้คะแนน ๕ คะแนน หรือกรณีไม่
ชัดเจน ไม่เหมาะสม และไม่เฉพาะเจาะจง โดยขาดข้อบ่งชี้ถึงเนื้อหาสาระในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คะแนน ๒ คะแนน
(ข) หลักการและเหตุผล ต้องเกี่ยวข้องและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อยหนึ่งปัญหาและมีความจําเป็นต้องทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจน กรณีหลักการและเหตุผลมีข้อบ่งชี้ชัดเจนและครบถ้วนให้
คะแนน ๑๕ คะแนนหรือในกรณีหลักการและเหตุผลไม่เกี่ยวข้องและสะท้อนสถานการณ์ปัญหา
ของกลุ่มเป้าหมายน้อยไม่ชัดเจน ให้คะแนน ๕ คะแนน
(ค) วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ (๑) มีความชัดเจน มีความเป็นไป
ได้ และสามารถวัดผลและประเมินผลได้ (๒) สอดคล้องกับชื่อโครงการที่เสนอ และสะท้อนการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณชีวิตคน
พิการกรณีมีข้อบ่งชี้ (๑) และ (๒) ครบทั้งสองข้อให้คะแนน ๑๕ คะแนน หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ข้อ
ใดข้อหนึ่งให้คะแนน ๕ คะแนน หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ทั้งสองข้อไม่ให้คะแนน
(ง) การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ (๑) สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ (๒) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (๓) มีจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่
เหมาะสม (๔) ไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการลักษณะเดียวกันและดําเนินการในพื้นที่เดียวกันที่ได้รับ

อนุมัติแล้ว (๕) มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน กรณีมีข้อบ่งชี้ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ครบทั้งห้าข้อให้คะแนน ๑๐ คะแนนหรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งให้คะแนน ๕ คะแนน หรือ
กรณีขาดข้อบ่งชี้ตั้งแต่สองข้อถึงสามข้อให้คะแนน ๓ คะแนน หรือกรณีมีข้อบ่งชี้เพียงข้อเดียว
หรือไม่มีข้อบ่งชี้ตามที่กําหนด ไม่ให้คะแนน
(จ) การกําหนดสถานที่ดําเนินงานโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ (๑) เหมาะสมกับการ
ดําเนินกิจกรรม (๒) ให้ระบุสถานที่ตั้งของโครงการที่ชัดเจน (๓) มีความเหมาะสมกับสภาพความ
พิการ (๔) มีความสะดวก และประหยัด กรณีมีข้อบ่งชี้ (๑) (๒) (๓) และ(๔) ครบทั้งสี่ข้อให้
คะแนน ๑๐ คะแนนหรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งให้คะแนน ๕ คะแนน หรือกรณีขาดข้อ
บ่งชี้สองข้อ ให้คะแนน ๓ คะแนน หรือกรณีมีข้อบ่งชี้เพียงข้อเดียวหรือไม่มีข้อบ่งชี้ตามที่กําหนด
ไม่ให้คะแนน
(ฉ) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ (๑) ต้องมีการระบุระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการภายในปีงบประมาณ ในกรณีมีแผนงานเกินกว่าหนึ่งปีให้เสนอ
ภาพรวมมาประกอบการพิจารณาด้วย (๒) มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน (๓) มีความสอดคล้องกับสภาพความพิการ กรณีมีข้อบ่งชี้ (๑) (๒) และ(๓)
ครบทั้งสามข้อให้คะแนน ๑๐ คะแนน หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งให้คะแนน ๕ คะแนน
หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้สองข้อ ให้คะแนน ๓ คะแนน หรือกรณีไม่มีข้อบ่งชี้ตามที่กําหนด ไม่ให้
คะแนน
(ช) วิธีการดําเนินงาน โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ (๑) แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างชัดเจน (๒) กิจกรรมที่ดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ กรณีมีข้อบ่งชี้ (๑) และ (๒) ครบทั้งสองข้อให้คะแนน ๑๐
คะแนน หรือกรณี ขาดข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งให้คะแนน ๕ คะแนน หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ทั้งสองข้อ
ไม่ให้คะแนน
(ซ) งบประมาณ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ (๑) มีความสอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุน (๒) มีความสมเหตุสมผล ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ กรณีมีข้อบ่งชี้
(๑) และ (๒) ครบทั้งสองข้อให้คะแนน ๑๐ คะแนน หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งให้คะแนน
๕ คะแนน หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ทั้งสองข้อ ไม่ให้คะแนน
(ฌ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ (๑) สามารถกําหนดผลที่เกิดขึ้นโดยตรง
และโดยอ้อมจากการดําเนินงานตามโครงการ (๒) สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายตาม (ง) จะได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กรณีมีข้อบ่งชี้ (๑) และ (๒) ครบทั้ง

๖๑
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สองข้อให้คะแนน ๑๕ คะแนน หรือกรณีขาดข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งให้คะแนน ๓ คะแนน หรือกรณี
ขาดข้อบ่งชี้ทั้งสองข้อหรือข้อบ่งชี้ไม่ชัดเจน ไม่ให้คะแนน
๔. องค์กรและแผนงานหรือโครงการที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากกองทุนจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ครบทุกข้อ และได้คะแนนในทุกข้อตามข้อ ๓. โดยได้คะแนน
รวมตั้งแต่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เว้นแต่กรณีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๒๘ การรับเงิน การจ่ ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
และการตัดหนี้เป็ นสูญ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง๑๙

มาตรา ๒๗ ให้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศ
ไทยได้ รับเงินสนับสนุ นสําหรั บค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการจากกองทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ๑๘

๑๘

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ หน้า ๒๐ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๑ ง กําหนดให้
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร บุคลากร การพัสดุและการจัดการ โดย
การกํ า หนดวงเงิ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น รายการค่ า ใช้ จ่ า ยตามความจํ า เป็ น และเหมาะสมเพื่ อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ต่อมาได้มีประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง กําหนดวงเงินและรายการที่
กองทุนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖
ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคมสภาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร บุคลากร การพัสดุและ
การจัด การ โดยการกํา หนดวงเงิ น ที่ให้ก ารสนับ สนุน รายการค่าใช้จ่า ยตามความจํา เป็น และ
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๙

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑) ให้ มี คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองการตั ดหนี้ เป็ นสู ญเพื่ อทํ า หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณา
กลั่ น กรองและให้ ความเห็ นเกี่ ยวกั บการตั ด หนี้ เ ป็ น สู ญ แก่ ลู ก หนี้ เ ป็ น รายกรณี เ พื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
๒) หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตัดหนี้เป็นสูญ ได้แก่ (๑) กรณีลูกหนี้ซึ่งเป็นคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการและผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคําสั่งเป็นคนสาบสูญ และปรากฏหลักฐาน
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเชื่อได้ว่าไม่มีทรัพย์สินชําระหนี้ได้ (๒)กรณีซึ่งได้ดําเนินคดีจนถึง
ที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ (๓)กรณีลูกหนี้ซึ่งคณะอนุกรรมการ
และคณะอนุ กรรมการบริหารกองทุนพิ จ ารณาแล้ว เห็น ตรงกั น ว่า ไม่ส ามารถชํา ระต้นเงิ นหรื อ
ดอกเบี้ยได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากเป็นหนี้ซึ่งลูกหนี้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติอื่นทําให้กิจการ
ที่ เกิด จากการกู้ ยืมหรื อที่อยู่ อ าศั ยส่วนใหญ่ห รือทั้ งหมดได้รับ ความเสีย หาย หรือ เป็น หนี้ที่ไ ม่
สามารถติดตามลูกหนี้และผู้ค้ําประกันได้ หรือลูกหนี้และผู้ค้ําประกันตกอยู่ในวิสัยที่ไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ เป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความแต่ไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะฟ้องลูกหนี้ได้
หรือเป็นหนี้ที่ขาดอายุความ (๔) กรณีลูกหนี้ซึ่งคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับมูลหนี้ที่จะ
ได้รับชําระ โดยฟังความเห็นจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๓) การตัดหนี้สูญที่ตัดจําหน่ายจากบัญชีของลูกหนี้กองทุนเป็นเพียงการดําเนินการทาง
บัญชีเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ตามกฎหมายได้

๖๓

๖๔

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้เป็นสูญของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปได้ ดังนี้
๑. การติดตามหนี้สินจากลูกหนี้
๑) ก่อนลงนามในสัญญากู้ยืมเงินต้องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการชําระหนี้ให้ผู้กู้ยืมและ
ผู้ค้ําประกันทราบเพื่อถือปฏิบัติ รวมทั้งต้องแจ้งให้ทราบความเป็นลูกหนี้ร่วมของผู้กู้และผู้ค้ํา
ประกันด้วย
๒) ถ้า ผู้กู้ยืมไม่ชํา ระเงิน ต้นไม่ว่าในงวดใด ให้ทวงถามเป็น หนัง สือโดยการส่ง ทาง
ไปรษณีย์ตอบรับและแจ้งมูลหนี้และให้ชําระหนี้ที่ค้างชําระตามกําหนดเวลาในสัญญา และแจ้งผู้
ค้ําประกันทราบ
๓) ในการทวงถามเป็นหนังสือ ให้ดําเนินการตรวจสอบที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันของลูกหนี้ทุก
ราย จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หรือสํานักทะเบียนราษฎรท้องถิ่น
๔) ให้รายงานผลการปฏิบัติเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญญาเพื่อทราบทุกครั้งพร้อมทั้ม
รวบรวมหลักฐานไว้ในทะเบียนลูกหนี้รายบุคคลด้วย
๕) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบกองทุ น ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคดํ า เนิ น การจั ด ชั้ น
คุณภาพลูกหนี้ตามที่เลขาธิการกําหนดเพื่อสะดวกในการจัดการเร่งรัดหนี้สินอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันคดีขาดอายุความและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนทุก
สามเดือน และมีบันทึกการส่งมอบงานในกรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒. การเร่งรัดหนี้สินจากลูกหนี้
๑) กรณีพบว่าลูกหนี้รายที่ไม่ชําระหนี้หรือไม่มีการตอบรับใดๆ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเยี่ยมบ้าน เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุที่ไม่ชําระหนี้ และ
ประเมินความสามารถในการชําระหนี้และทรัพย์สินของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน รวมทั้งแนะนําชี้แจง
การชําระหนี้ โดยให้บันทึกการเยี่ยมบ้านตามแบบ (ลน.๑) ท้ายประกาศ
๒) กรณีลูกหนี้ประสงค์จะขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ให้ดําเนินการปรับโครงสร้าง
หนี้ตามแบบ เลขาธิการกําหนด และกรณีมีบุคคลที่มิใช่ลูกหนี้รับชําระหนี้แทนอย่างลูกหนี้ร่วม
๓) กรณีไม่สามารถดําเนินการตาม ๒) ได้ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกปากคําผู้น่าเชื่อถือหรือ
ผู้นําท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนไว้เป็นพยาน
๔) กรณีไม่สามารถติดตามผู้กู้ให้ชําระหนี้ได้ ให้มีหนังสือแจ้งผู้ค้ําประกันชําระหนี้
แทน

๕) กรณีไม่ชําระหนี้เป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่สิบสองงวดขึ้นไป หรืออายุความเหลือไม่
ถึงหกเดือน ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมพิจารณาบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินทั้งหมดคืน
๓. การดําเนินคดีเพื่อบังคับเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้
๑) จัดลําดับลูกหนี้กองทุนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องส่งฟ้องคดี โดยจัดลําดับลูกหนี้ที่จะ
ส่งฟ้องคดีก่อน-หลังตามอายุความที่ใกล้จะหมดหรือเป็นกรณีมีเหตุที่ต้องบอกเลิกสัญญาและต้อง
ฟ้องเรียกหนี้ทั้งหมดคืน
๒) ประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดหรือสํานักงานอัยการจังหวัดแล้วแต่กรณี
เพื่อฟ้องคดี โดยรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดี
ตามที่พนักงานอัยการกําหนด
๓) ไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้เพื่อระงับข้อพิพาทโดยเร็ว ซึ่งดําเนินการได้ในขั้นตอน
ก่อนส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องคดี หรือดําเนินการชั้นพนักงานอัยการ หรือกรณีในชั้นศาล ทั้งนี้
การประนอมหนี้ไม่สามารถตัดหนี้บางส่วนได้
๔) บังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีหมายบังคับคดีภายใน
กําหนดระยะเวลาการบังคับคดีตามสมควร
๔. การดําเนินการตัดหนี้เป็นสูญ เมื่อดําเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนในระเบียบแล้ว แต่
ยังไม่ได้รับชําระหนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนรายงานผลการปฏิบัติต่อสํานักงานเพื่อ
แต่งตั้งคณะทํางานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานอย่างน้อยสามคนทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้แต่ละรายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตัดหนี้เป็นสูญหรือไม่ ทั้งนี้ ให้คณะทํางานสรุปผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การตัดหนี้เป็นสูญเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรา ๒๙ ให้ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงิน
ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วันสิ้นปี บัญชีทุกปี
ให้ สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุก
รอบปี แล้ วทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

๖๕

๖๖

มาตรา ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ น งานของกองทุ น จํา นวนเจ็ด คนประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาํ นวนห้ าคน ซึ่งคณะกรรมการแต่ งตั้งจากผู้ซ่ึงมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน การประเมินผล และการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในจํานวนนี้จะต้ องเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านการ
ประเมินผลจํานวนสองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา
๑๙ อย่างน้ อยหนึ่งคน เป็ นกรรมการโดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเป็ นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๓๒ ให้ นํา บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสามมาใช้ บังคับกับการดํารงตําแหน่ ง การพ้ น
จากตําแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๕
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนตามมาตรา
๓๐ โดยอนุโลม

ผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่ เป็ นผู้แทนของ
องค์กรที่ได้ รับเงินอุดหนุนจากกองทุนนี้

มาตรา ๓๓ เพื่ อประโยชน์ในการส่งเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตคนพิการให้ นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับ
คนพิการเข้ าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการ และ
หน่วยงานของรัฐจะต้ องรับคนพิการเข้ าทํางาน๒๐

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนมีอาํ นาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของ
กองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านพร้ อมทั้ ง ข้ อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของ
กองทุนมีอาํ นาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือ
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้ อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได้

๒๐

กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่
๓๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐและนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทํางาน
ในอัตราและวิธีการ ดังนี้
๑. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐและนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้าง
ตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด อัตราส่วนลูกจ้าง
ที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับ
คนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

๖๗

๖๘

๒. กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกระทรวงให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดเข้า ด้วยกันเพื่อให้ป ลัดกระทรวงเป็น ผู้จัดสรรให้แ ต่ล ะส่ว นราชการ ส่ว นกรณีอ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ให้ นั บ ตามนิ ติ บุ ค คล ทั้ ง นี้ คํ า ว่ า "ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน" หมายถึ ง ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างโครงการ
๓. วิธีการนับในส่วนเอกชน ให้นับจํานวนลูกจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละปีเพื่อ
คํานวณจํานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทํางาน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีหน่วยงาน
หรือสาขาในจังหวัดให้นับจํา นวนลูก จ้างทุก สาขาในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน ส่วนกรณีการนับ
หน่วยงานของรัฐ ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละปีเพื่อคํานวณจํานวน
คนพิการที่ต้องรับเข้าทํางาน

เงินค่ าจ้ างที่จ่ายให้ แก่คนพิการหรือเงินที่ส่งเข้ ากองทุนแล้ วแต่ กรณี ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายกําหนด๒๑

มาตรา ๓๔ นายจ้ า งหรื อเจ้ า ของสถานประกอบการที่มิไ ด้ รับ
คนพิการเข้ าทํางานตามจํานวนที่กาํ หนดตามมาตรา ๓๓ ให้ ส่งเงินเข้ ากองทุนตาม
มาตรา ๒๔ (๕) ทั้ง นี้ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินที่นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการจะต้ องนําส่งเข้ ากองทุน
นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ ากองทุน
ตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ ส่ง ส่งล่าช้ าหรือส่งเงินไม่ครบถ้ วน ให้ เสียดอกเบี้ยในอัตรา
ร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของจํานวนเงินที่ยังไม่ได้ ส่งเข้ ากองทุน
นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้ าทํางาน
หรือส่งเงินเข้ ากองทุนตามวรรคหนึ่งมีสทิ ธิได้ รับยกเว้ นภาษีเป็ นร้ อยละของจํานวน

๒๑

กฎกระทรวงกํ า หนดจํ า นวนคนพิ ก ารที่น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุปได้ ดังนี้
๑. กําหนดให้นายจ้างผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนด และมิได้ดําเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้า
กองทุนคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทํางาน
๒. วิธีการส่งเงิน ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุนโดยส่งต่อ พก.
หรือพมจ. ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของแต่ละปี (ข้อ ๕)
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่ง
รับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเข้าทํางานสําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการดังกล่าว
สําหรับแนวทางการวินิจฉัยปัญหาข้อเรียกร้องให้มีการกําหนดข้อยกเว้นให้แก่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการที่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานแต่ไม่มีคนพิการมาสมัครไม่
ต้ อ งส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารตามกฎหมายใหม่ นั้ น คณะ
กรรมการกฤษฏีกา (คณะที่ ๙) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างกฎกระทรวงนี้(ฉบับใหม่)ออกโดยอาศัย
อํานาจมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง บทบัญ ญั ติในมาตรา ๓๓ ให้ อํา นาจรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน และบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ให้อํานาจรัฐมนตรี

๖๙

๗๐

ว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องนําส่งเข้ากองทุน ดังนั้น สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จึงสามารถกําหนดได้เพียง
เรื่องจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า
ทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวน
ที่กําหนดจะต้องนําส่งเข้ากองทุนเท่านั้น โดยไม่สามารถกําหนดข้อยกเว้นให้นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการที่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานแต่ไม่มีคนพิการมาสมัครไม่ต้องส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้ได้

๒) ให้หน่วยงานของรัฐและสถานประการที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตาม
มาตรา ๓๓ หรือนายจ้างไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้า
กองทุนตามมาตรา ๓๔ ให้แจ้งความจํานงต่อปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อจัดให้มีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมา
ช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้
๓) ให้คนพิการ/กลุ่มคนพิการที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือให้ยื่นคําขอด้วยตนเอง
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่คนพิการบกพร่องความสามารถหรือมีสภาพ
ความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคําขอเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือแทนคนพิการได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่หี น่ วยงานของรัฐไม่ ประสงค์จะรับคนพิการเข้ า
ทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการ
เข้ าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ ประสงค์จะส่งเงินเข้ ากองทุนตามมาตรา ๓๔
หน่วยงานของรัฐ นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการนั้นอาจให้ สัมปทาน จัด
สถานที่จํา หน่ า ยสิน ค้ า หรื อ บริ ก าร จั ด จ้ า งเหมาช่ ว งงาน ฝึ กงาน หรื อ ให้ ก าร
ช่ วยเหลืออื่นใดแก่ คนพิ การหรื อผู้ ดูแลคนพิ การแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ๒๒

๒๒

ระเบีย บคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปได้ดังนี้
๑) ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานอนุกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
เพิ่มเติมจากที่กําหนดในระเบียบนี้

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอาํ นาจออกคําสั่งเป็ นหนังสือให้ อายัด
ทรัพย์สินของนายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินที่จะต้ องส่งตาม
มาตรา ๓๔
การมีคาํ สั่งให้ อายัดทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้ ต่อเมื่อ
ได้ ส่งคําเตือนเป็ นหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ นายจ้ างหรือ
เจ้ าของสถานประกอบการนําเงินส่งเข้ ากองทุนหรือส่งเงินที่ค้างจ่ายภายในเวลาที่
กํา หนด แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิบ วั น นั บ แต่ วั น ที่น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
ประกอบการได้ รับหนังสือนั้น และนายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการไม่จ่าย
ภายในเวลาที่กาํ หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไป
ตามระเบี ย บที่รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่น คงของ

๗๑

๗๒

มนุษย์กาํ หนด ทั้งนี้ ให้ นาํ หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณา
ความแพ่งมาใช้ บังคับโดยอนุโลม๒๓

๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการ
ของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบ
เรือที่มีพ้นื ที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ประเภทต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
๓) สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา หมายถึง ส่วน
ของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและ
ภายนอกอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา เช่น จัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก(สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทาง
ไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสัญลักษณ์ หรือตัวอักษร
แสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา) ทางลาด ที่
จอดรถ ห้องส้วม ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้
ตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ ๑๐๕๙/๒๕๕๒ เห็นว่ากฎกระทรวงนี้ถือเป็น
กฎเกณฑ์ในการได้รับสิทธิในสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการตามรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ
จึงมีสภาพบังคับกับอาคารต่างๆ ที่อยู่ในข่ายบังคับตามกฎกระทรวงตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘
เป็นต้นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการ
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยให้โรงพยาบาลโรงพยาบาล
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ศาลา
กลางจั ง หวั ด ที่ ว่ า การอํ า เภอ/สํ า นั ก งานเขต ที่ ทํ า การองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สถาบันการศึกษา และสถานีตํารวจดําเนินการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ทางลาด
ห้องน้ํา สถานที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลให้สําเร็จภายในปี ๒๕๕๔ โดย
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณและแปลงงบประมาณที่มีอยู่มา
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าว
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ใน
ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้
ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่

มาตรา ๓๗ ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่ อ กํา หนดลั ก ษณะ หรื อ การจั ด ให้ มี
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะบริการ
ขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
เจ้ าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริ ก ารขนส่ ง หรื อ ผู้
ให้ บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้ จัดอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตาม
วรรคหนึ่ง มีสิทธิได้ รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้ นภาษีเป็ นร้ อยละของจํานวน
เงินค่าใช้ จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด๒๔

๒๓

ระเบี ย บกระทรวงฯ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอายั ด ทรั พ ย์ สิ น ของนายจ้ า งหรื อ
เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้กําหนดสาระสําคัญแนวทางการ สั่งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่ง
เงินเข้ากองทุนและหรือบุคคลภายนอกมิให้จําหน่าย จ่าย โอน หรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้ รวมตลอดถึงการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้นําส่งเงิน
เข้ากองทุนด้วย
๒๔
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กําหนดให้
อาคารที่ก่อสร้างภายหลัง ๖๐ วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ต้องจัดให้มีการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในอาคารสําหรับคนพิการและคนชรา สรุปได้ดังนี้

๗๓

๗๔

ยานพาหนะบริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้แก่คนพิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อย
ละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
บริการดังกล่าว
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสื่ อ สาร บริ ก ารโทรคมนาคม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๔ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๘ ก ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมี
สาระสําคัญ คือ
๑. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ต้องจัด
ให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ที่อยู่ในความควบคุมดูแล อยู่ใน
รูปแบบ วิธีการ หรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ (๑) การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม (๒) การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปตามความต้องการ
พิเศษของคนพิการแต่ละประเภท หากไม่สามารถดําเนินการได้ ต้องให้ความช่วยเหลืออย่าง
สมเหตุสมผลแก่คนพิการ โดยดัดแปลง ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
๒. ให้สํานักงานปลัดกระทรวง ICT จัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร หรื อ เทคโนโลยี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ การสื่ อ สารแก่ ค นพิ ก าร เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคนพิการ เครื่องพิมพ์
อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เครื่องอ่าน
หนั ง สื อ สํา หรั บ คนพิ ก าร อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ตัว ชี้ ตํ า แหน่ ง เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการใช้
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ครอบแป้นพิมพ์ ชุดอุปกรณ์สําหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

มาตรา ๓๘ นายจ้ างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการที่จ้างคน
พิการเข้ าทํางานมากกว่าร้ อยละหกสิบของลูกจ้ างในสถานประกอบการนั้น โดยมี
ระยะเวลาจ้ างเกินกว่าหนึ่งร้ อยแปดสิบวันในปี ภาษีใดมีสิทธิได้ รับยกเว้ นภาษีเงิน
ได้ ในปี ภาษีน้ัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด๒๕
มาตรา ๓๙ ให้ สาํ นั กงานมีอ าํ นาจประกาศโฆษณาข้ อมู ลการ
ปฏิบัติหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ต่ อสาธารณะ
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
ในกรณีท่ีรัฐหรื อหน่ วยงานของรัฐจะพิ จารณาให้ สัมปทาน การ
ส่งเสริมการลงทุน การประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใด แก่นายจ้ างหรือสถานประกอบการใด ให้ นาํ ข้ อมูลที่ได้
ประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด้ วย
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม
มาตรา ๑๔ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท

๒๕

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบั บ ที่ ๕๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ ย วกั บ กั บ การยกเว้ น ภาษี ใ ห้ แ ก่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
ประกอบการที่จ้างบุคคลที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเกินร้อยละ ๖๐ และมีระยะเวลาจ้างเกินกว่า
๑๘๐ วันในปีภาษีใด มีสิทธินําค่าจ้างมาหักเพิ่มขึ้นอีกร้อยละหนึ่งร้อยหรือ ๓ เท่าของค่าใช้จ่ายที่
จ้างคนพิการ

๗๕

๗๖

มาตรา ๔๑ ให้ ถือว่าบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติ
การฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ การ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็ นบัตรประจําตัวคนพิ การตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา ๔๔ ให้ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา ๔๒ ให้ โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ
และรายได้ ท่ปี ระกอบเป็ นกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติ
การฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ การ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเป็ นของกองทุ น ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ โอนงบประมาณและบุ คลากรของสํา นักส่งเสริ มและพิ ทักษ์
คนพิการ สังกัดสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สงู อายุ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ ประกาศกํา หนดในราชกิจ จานุ เ บกษาไปเป็ นของสํา นั ก งาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
มาตรา ๔๓ ในระหว่ างที่ยังมิได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการส่งเสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ คณะกรรมการ
ฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ การตามพระราชบัญ ญั ติการฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง ดํา รงตํา แหน่ ง อยู่ ใ นวั น ที่พ ระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ใช้ บั ง คั บ ทํา หน้ า ที่
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ งชาติ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่ ทั้งนี้
ไม่เกินหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ

มาตรา ๔๕ ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
ก ร ะ ท ร ว ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุข รั ก ษาการตามพระราชบัญ ญั ติ น้ ี และให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ล ะ
กระทรวงมีอาํ นาจแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๗๗
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสําคัญและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไม่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คน
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

