
แนวปฏิบัตใินการจางงานคนพิการ ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 

แหง พระราชบัญญัตสิงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

มาตรา 33 
1. การนับจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีจะนํามา
คํานวณจํานวนคนพิการท่ีตองรับเขาทํางาน 
   1.1 กรณีหนวยงานของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ (เฉพาะท่ีจัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาเทานั้น 
หากจัดตั้งโดย พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2502 
เชน ปตท. การทาอากาศยาน การบินไทย   
แคทเทเลคอม) / หนวยงานอ่ืนของรัฐ (เชน 
องคกรอิสระ) 
 
  

 
 
 

- นับจํานวนผูปฏิบัติงานท้ังหมดเขาดวยกัน 
- นับจํานวนผูปฏิบัติตามนิติบุคคล 
  (ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ พนักงาน ยกเวนลูกจางชั่วคราว และลูกจางโครงการ) 
 
 
 

 
 
 

นับ ณ 1 ตุลาคม 
ของแตละป 

 

 
 
 

- หนวยงานของรัฐ  
- องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
- รัฐวิสาหกิจ  
- หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

   ประเภทคนพิการท่ี
สามารถจางได ไดแก    
คนพิการทุกประเภท    
อายุไมต่ํากวา 15 ป 
- สภาพการจาง 
   - จางเต็มเวลา 
รูปแบบเปน
ลูกจางประจํา 
- การจายคาตอบแทน 
   - เปนรายเดือนหรือ
รายวันตามอัตราคาจาง 
ข้ันต่ํา 
- ระยะเวลาการจาง 
   - ไมนอยกวา 1 ป 
ตั้งแต 1 ม.ค. – ธ.ค.  
ของป 

   1.2 กรณีเอกชน - นับจํานวนลูกจางท้ังหมด และหากมีหนวยงานและสาขา ใหนับ
จํานวนลูกจางทุกสาขาเขาดวยกัน 
 

นับ ณ 1 ตุลาคม 
ของแตละป 

  

2. การรับคนพิการตามอัตราสวนท่ีกฎหมาย
กําหนด 

- สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐสามารถเลือกใชวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งหรือท้ัง 3 วิธี ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และ
มาตรา 35 (กรณีหนวยงานของรัฐสามารถเลือกได 2 วิธี คือ 
มาตรา 33 และ มาตรา 35 เทานั้น) 
 

1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม  

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

3. การแจงผลการปฏิบัติ 
   - กรณีมาตรา 33 และมาตรา 34 

- สถานประกอบการ/นายจางท่ีสํานักงานใหญนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ในกรุงเทพมหานคร 
แจงท่ีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- สถานประกอบการ/นายจางมีท่ีตั้งสํานักงานใหญท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูในจังหวัด
ตางๆ แจงท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

ภายในวันท่ี 31 
มกราคมของป 

 
 

ภายในวันท่ี 31 
มกราคมของป 

 

กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

4. การสรรหาคนพิการ 
   4.1 หนวยงานของรัฐ 
         - กรณีเปนขาราชการ 
 
         - กรณีเปนพนักงานราชการ 
 
 

 
 
- ผูสมัครเขาทํางานตองสอบผานภาค ก. กอน 
- จัดสอบแขงขันกันเองระหวางคนพิการ 
- จัดสอบแขงขันระหวางคนพิการ 
  (ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเขา
ทํางานในสวนราชการ แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 21   
ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเขารับ
ราชการ) 
 
        1. ใหปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
บริหารจํานวนผูปฏิบัติงานในภาพรวมท้ังหมด ไดแก ขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา หรือผูปฏิบัติงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงปฏิบัติงานประจํา
ในสวนราชการ และกําหนดอัตราสวนการรับคนพิการเขาทํางานในสวนราชการ 
ท้ังขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือผูปฏิบัติงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ซ่ึงปฏิบัติงานประจําในสวนราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด โดยดําเนินการ 
ตามวิธีการ ดังนี้ 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 

หนวยงานของรัฐ 

 
 
- การประกาศ
รั บ ส มั ค ร ค น
พิการเขาทํางาน 
ตองไมมีถอยคํา
ท่ี เ ส มื อ น เ ป น
การเลือกปฏิบัติ 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

               1.1 ใหนับจํานวนผูปฏิบัติงานในสวนราชการ ไดแก ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือผูปฏิบัติงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงปฏิบัติงาน 
ประจําในสวนราชการท่ีปฏิบัติอยูจริง ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป โดยนับ
จํานวนผูปฏิบัติงานรวมกันเปนรายกระทรวง ยกเวนสวนราชการระดับกรมท่ีอยู
ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี      
ใหนับเปนรายสวนราชการ 
               1.2 ใหกําหนดจํานวนคนพิการท่ีจะตองรับเขาทํางานในสวน
ราชการ โดยกําหนดจากจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีนับไดตาม 1.1 และกําหนด
อัตราสวนจํานวนผูปฏิบัติงาน 100 คน ตอการรับคนพิการ 1 คน และหากมี
จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีนับเปนเศษไดเกิน 50 คน ตองรับคนพิการเพ่ิมอีก 1 คน 
ท้ังนี้ ใหพิจารณาถึงการบรรลุเปาหมายตามท่ีกฎหมายกําหนดภายในระยะเวลา 
10 ป ดวย โดยสวนราชการตองพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการ        
ท่ีรองรับเปาหมายดังกลาว เชน จํานวนครั้งท่ีจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
คนพิการ โดยอาจกําหนดเปนนโยบายใหมีการดําเนินการทุกปหรือดําเนินการ 
ทุกสองป เปนตน รวมท้ังกําหนดใหมีการเก็บขอมูล ติดตาม ประเมินผล และ     
ปรับแนวทางการดําเนินการเปนระยะอยางตอเนื่อง 
                1.3 เม่ือบริหารจํานวนผูปฏิบัติงานและกําหนดอัตราสวนการรับ
คนพิการเขาทํางานในสวนราชการในภาพรวมท้ังหมดแลว ใหปลัดกระทรวง 
หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ 
         2. เม่ือสวนราชการในสังกัดไดรับแจงขอมูลจํานวนคนพิการท่ีกําหนดตาม
ขอ 1 ใหสวนราชการดําเนินการกําหนดตําแหนงงานท่ีจะรับคนพิการเขาทํางาน 
โดยพิจารณาจากลักษณะงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนง ประเภทความพิการ 
ประสิทธิภาพในการทํางาน และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสวนราชการเห็นสมควร เชน 
สถานท่ีปฏิบัติงาน เทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน โดยสวนราชการอาจ
พิจารณารับคนพิการเขาทํางานเปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
หรือผูปฏิบัติงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงปฏิบัติงานประจําในสวนราชการก็ได 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

            3. เม่ือสวนราชการพิจารณาแลว เห็นควรรับคนพิการเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน ใหสวนราชการดําเนินการคัดเลือกบรรจุคนพิการ
เขารับราชการ โดยถือวาเปนกรณีท่ีมีเหตุพิเศษตามมาตรา 55 แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และใหดําเนินการตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
                3.1 ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง 
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ   
รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูไดรับมอบหมาย เปนประธาน ผูแทน
หนวยงานเจาของตําแหนงหรือผูไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ และผูปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ ใหเปน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับ
มอบหมายพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับคนพิการรวมเปนกรรมการ
ไดตามความเหมาะสมของตําแหนงนั้น 
                3.2 ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวิธีการคัดเลือก ระเบียบ
เก่ียวกับการคัดเลือก จัดทําประกาศรับสมัคร วางแผนการดําเนินการ และ
ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการคัดเลือก ท้ังนี้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจ
พิจาณาดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ 
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการ 
อาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน 
หรือกรรมการอ่ืน หรือเจาหนาท่ีใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามความจําเปนก็ได 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

                 3.3 ใหผู มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเฉพาะคนพิการ โดยประกาศรายละเอียดเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
                     (1) ประเภทความพิการท่ีจะรับสมัครคัดเลือก อาจระบุได
มากกวา 1 ประเภทความพิการ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก  
                     (2) ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
                     (3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 
                     (4) อุปกรณหรือสิ่ ง อํานวยความสะดวกท่ีสวนราชการ
จัดเตรียมใหสําหรับคนพิการในวันดําเนินการคัดเลือกหรือในการปฏิบัติงาน 
                     (5) คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
                     (6) วิธีการรับสมัคร 
                     (7) เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
                     (8) การประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการคัดเลือก และ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือก 
                     (9) วิธีการคัดเลือกตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด      
ซ่ึงอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน    
วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความเหมาะสม 
                     (10) เกณฑการตัดสิน 
                     (11) การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก   
                     (12) การบรรจุและแตงตั้ง 
                     (13) เง่ือนไขหรือขอความอ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครควรทราบ เชน 
คาธรรมเนียมสําหรับตําแหนง 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
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              3.4 จัดใหมีการเผยแพรประกาศรับสมัครกอนวันรับสมัคร โดยให   
ปดประกาศ ณ ท่ีทําการของสวนราชการท่ีรับสมัครในท่ีเปดเผย และประกาศ 
รับสมัครบนเว็บไซตของสวนราชการท่ีรับสมัครและเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับคนพิการ หรือทางสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
             3.5 กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไมนอยกวา 10 วันทําการ 
             3.6 ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการคัดเลือก
ท่ีกําหนด 
             3.7 เม่ือดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการคัดเลือก
รายงานผลการคัดเลือกตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกเรียงตามลําดับท่ีท่ีผานการคัดเลือก 
             3.8 ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับ
การคัดเลือก 
             3.9 ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงงานวาง    
ใหรายชื่อผูผานการคัดเลือกท่ียังไมไดรับการบรรจุนั้นยังมีผลใชไดตอไปอีกไมเกิน 
2 ป นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และหากภายหลังมีตําแหนง
วางเพ่ิมอีก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจใชดุลพินิจบรรจุและแตงตั้ง   
ผูผานการคัดเลือกท่ีเหลืออยูดังกลาว หรือดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 
        4. คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
            4.1 คนพิการท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีบัตรประจําตัวคนพิการ
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ    
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  
การออกบัตร และการกําหนดเจาหนาท่ีผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ 
การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ 
และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. 2556 
            4.2 คนพิการจะตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 36 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
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ผูท่ีรับผดิชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

           5. แนวทางดําเนินการกรณีท่ีสวนราชการไมสามารถรับคนพิการ      
เขาทํางานได 
              ในกรณีท่ีสวนราชการมีเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถรับคนพิการ
เขาทํางาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 3 ได 
อาทิ สวนราชการยังไมมีความพรอมในการรับคนพิการเขาทํางาน สวนราชการ
ไมมีตําแหนงงานท่ีเหมาะสมกับคนพิการ สวนราชการไดดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรคนพิการแลว แตไมมีผูสมัครหรือไมมีผูผานการเลือกสรร ใหสวน
ราชการดําเนินการ ดังนี้ 
             5.1 รายงานปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาภาพรวมของกระทรวง
เก่ียวกับจํานวนคนพิการท่ีจะรับเขาทํางานและจัดสรรจํานวนคนพิการ           
ใหสวนราชการอ่ืนๆ ในสังกัดท่ีสามารถรองรับได 
             5.2 หากปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถจัดสรรจํานวน
คนพิการใหส วนราชการ อ่ืน ๆ ในสั ง กัดได  ใหแจ งสวนราชการทราบ            
เพ่ือดําเนินการใหมีการจัดบริการอ่ืนทดแทนตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2556 เชน จัดสัมปทาน จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมา
ชวงงาน หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวก (เปนการจัดใหมีข้ึนใหมตามความตองการพิเศษของ    
คนพิการเฉพาะราย และไมรวมสิ่งปลูกสรางตามมาตรฐานท่ีกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารกําหนดไวแลว) เปนตน 
            ในกรณีท่ีเปนสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ 
การปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหดําเนินการจัดบริการ
อ่ืนทดแทนกรณีตามวรรคหนึ่ง 
           ท้ังนี้ ใหถือวา จํานวนคนพิการท่ีไดรับสิทธิจากการจัดบริการอ่ืนทดแทน 
เปนจํานวนคนพิการท่ีสวนราชการรับเขาทํางาน ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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        6. การรายงานผลการดําเนินงาน 
            ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรหา    
คนพิการเขาทํางานในสวนราชการใหสํานักงาน ก.พ. ทราบทุกครั้งภายหลังท่ี
ดําเนินการเสร็จสิ้น หากสวนราชการมีการจัดบริการอ่ืนทดแทน ใหสวนราชการ
รายงานขอมูลดังกลาวใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ ภายในวันท่ี 30 กันยายน     
ของทุกป    
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 ต.ค. 58 กําหนดไว ดังนี้ 
        1. ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงมีผูปฏิบัติงานตั้งแต 100 คนข้ึนไปรับคนพิการ
ท่ีสามารถทํางานไดเขาทํางานตามมาตรา 33 หรือใหสัมปทานตามมาตรา 35 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ  
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ใหครบตามอัตราสวนท่ีกฎหมายกําหนด 
ภายในปงบประมาณ 2561 
        2. ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงมีผูปฏิบัติงานตั้งแต 100 คนข้ึนไป รายงานผล
การปฏิบัติ หรือนําเสนอแผนการดําเนินงานทุก 1 ป โดยใหกรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พม. เปนผูรวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน    
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 

   

   4.2 นายจาง/สถานประกอบการ 
 

- สรรหาตามวิธีท่ีกําหนดเอง - นายจาง/สถานประกอบการ  

   5 แนวทางการจางงานใหคนพิการ
ทํางานในชุมชน หรือองคกร
สาธารณประโยชน 

         1. เปนการจางงานตามมาตรา 5 แหง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 คือลูกจางตกลงทํางานให และนายจางจายคาจางใหตลอดระยะเวลา 
ท่ีทํางาน โดยนายจางมีอํานาจปกครองบังคับบัญชา หรือลงโทษลูกจาง  
         2. นายจาง/เจาของสถานประกอบการ รับคนพิการเขาเปนพนักงานตาม
เง่ือนไขการจางงานปกติของบริษัท (ไมมีการเลือกปฏิบัติ อันไมเปนธรรม        
ตอคนพิการและคนไมพิการ) และเปนการจางงานท่ีสอดคลองและไดรับ     
ความคุมครองตามกฎหมายแรงงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ   

    1. การจ าง
ค น พิ ก า ร
สามารถจางได
ม า ก ก ว า ท่ี
กํ า ห น ด ใ น
กฎกระทรวง 
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         3. นายจาง/เจาของสถานประกอบการมอบหมาย ใหคนพิการปฏิบัติงาน   
ในฐานะพนักงานของบริษัท เพ่ือใหการสนับสนุนภารกิจอันเปนประโยชน
สาธารณะท้ังทางตรงและทางออม แกองคกรในชุมชนหรือองคกรสาธารณประโยชน 
(ท้ังท่ีมีการจัดตั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เชน ชมรมตาง ๆ) 
         4. นายจาง/เจาของสถานประกอบการมอบหมายใหหนวยงานในพ้ืนท่ี 
กําหนดภารกิจและกํากับการทํางานของพนักงานคนพิการ และรายงานผลการ
ทํางานตอบริษัทเปนระยะ ตามท่ีนายจาง/เจาของสถานประกอบการกําหนด 
และนายจาง/เจาของสถานประกอบการคงไวซ่ึงอํานาจปกครองบังคับบัญชา
หรือลงโทษพนักงาน 
         5. ตนสังกัดจัดทําเอกสารระบุการมาปฏิบัติงานของพนักงานคนพิการ
ตามแบบท่ีนายจาง/เจาของสถานประกอบการกําหนด และสงใหนายจาง/
เจาของสถานประกอบการทําการจายคาจางทุกเดือน 
 
 
 
 

  

   2. การจางคน
พิ ก า ร ไ ป ทํ า
สาธารณประโยชน
ค ว ร คํ า นึ ง ถึ ง 
ค ว า ม รู  ค ว า ม 
สามารถ วุฒิการ 
ศึกษา และคาจาง 
ใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด
ดวย 
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มาตรา 34 
1. จํานวนเงินท่ีตองสงเขากองทุน 

 
- นายจาง/เจาของสถานประกอบการ ท่ีไมไดรับ    
คนพิการเขาทํางานตามท่ีกําหนดในมาตรา 33 
และไมไดดําเนินการตามมาตรา 35 จะตองสงเงิน
เขากองทุนเปนรายป โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุด
ของอัตราคาจางข้ันต่ําตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน ท่ีใชบังคับหลังสุดในปกอนปท่ีมี
หนาท่ี สงเงินเขากองทุน คูณดวยสามรอยหกสิบหา 
และคูณดวยจํานวนคนพิการท่ีไมไดรับเขาทํางาน 
 

 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 

ของแตละป 

 
นายจาง/เจาของ 

สถานประกอบการ 

 
- ปจจุบัน อัตราคาจางข้ันต่ํา 
300 บาท/วัน ท่ัวประเทศ 
+ จํานวนเงินท่ีตองสงเขา
กองทุนตอคนพิการ 1 คน   
300 บาท x 365 วัน  
= 109,500 บาท 

2. วิธีการสงเงิน - สงเปนเงินสด เช็คขีดครอม หรือธนาณัติสั่งจาย
กองทุน โดยสงไปยังกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ท่ีตั้งของสํานักงาน
ใหญสถานประกอบการตั้งอยู  

31 มกราคม ของปท่ีมีหนาท่ี - นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/            
- กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 
 

 

3. การผิดนัดชําระหนี้ 
    - ไมไดสงเงินเขากองทุน 
    - สงลาชา 
    - สงไมครบถวน 
 

- เสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของ
จํานวนเงินท่ียังไมไดสงเขากองทุน 

คิดดอกเบี้ยตั้งแตวันท่ี  
1 กุมภาพันธ ของปเปนตนไป 

นายจาง/เจาของ   
สถานประกอบการ 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

มาตรา 35 
1. วิธีการดําเนินงาน ตามมาตรา 35 
    1.1 การใหสัมปทาน 
 
 
    1.2 การจัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือ
บริการ 
 
 
 
 
 
    1.3 การจัดจางเหมาชวงงานหรือจาง
เหมาบริการ 
 
 
 
    1.4 การฝกงาน 
 
 
 
    1.5 การจัดใหมีอุปกรณ หรือมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

 
 
- การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใช
ประโยชนจากทรัพยสินในการประกอบอาชีพ 
 
- การจัดสถานท่ีบริเวณองคกรหรือสถานประกอบการ 
ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก เพ่ือใหคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
- การจางเหมาชวงงานหรือการจางเหมาบริการจาก
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ เพ่ือประโยชนของ
หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการแหงนั้น 
 
- การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ หรือการ
ถายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีท่ีสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 
 
- การจัดใหมีเครื่องชวยอํานวยความสะดวกซ่ึง
เคลื่อนท่ีหรือเคลื่อนยายได เพ่ือใหคนพิการเขาถึง
และใชประโยชน ในการประกอบอาชีพไดบน
พ้ืนฐานของความตองการพิเศษของคนพิการแตละ
ประเภท 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

 
   - การปฏิบัติตามมาตรา 35 ไมได
รับสิทธิการลดหยอนภาษีเงินได 
เนื่องจากเปนการสนับสนุนใหคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการมีอาชีพ  
มีงานทํา (ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 
499) พ.ศ. 2553) แตไดรับสิทธิ
ตามกฎหมายสรรพากรประมวล
รัษฎากรเดิม เชน วิธีท่ี 7 การให
ความชวยเหลืออ่ืนใด มี 2 แบบ คือ 
ใหของ / เงิน / อุปกรณเพ่ือสราง
งานสรางอาชีพ และซ้ือสินคาจาก
คนพิการ การใหของจะไปเขาขาย
ประมวลรัษฎากรเปนคาใชจายของ
บริษัทสามารถหักลดได 
- ค าจ า งสามารถนํา ไปหักเปน
คาใชจายได 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

    1.6 การจัดใหมีลามภาษามือ 
 
 
 
 
    1.7 การใหความชวยเหลืออ่ืนใด 
          (ใหเงิน ซ้ือสินคาจากคนพิการ ฯลฯ) 

- การจางบุคคลซึ ่งจดแจงเปนลามภาษามือตอ        
กรมส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิ ตคนพิการ          
เพ่ือใหบริการแกคนพิการทางการไดยินหรือสื่อ
ความหมาย 
 
- การใหความชวยเหลือแกคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการโดยตรง เพ่ือใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได 
 

- 
 
 
 
 
- 

 - สัดสวนลาม 1 คน     
ตอคนพิการ 20 คน 

2. การใหสิทธิของหนวยงานของรัฐ 
นายจาง/เจาของสถานประกอบการ 

1. แจงการใหสิทธิ ณ ทองท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของ
หนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ ดังนี้ 
    - ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจง ณ สํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพ 
    - ใน เขตจั งหวัด อ่ืน  ให แจ ง  ณ สํ านักงาน     
จัดหางานจังหวัด 
2. ดําเนินการใหเขารับสิทธิ 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม    
  ของทุกป 
 

- สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพ เขตพ้ืนท่ี 1-10 
- สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด 
    

 

 

 

 

 

 



-13- 

มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

3. การขอรับสิทธิของคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการ  

คนพิการหรือผูดูแลคนพิการใหยื่นคําขอรับสิทธิ     
ณ สถานท่ีดังตอไปนี้ 
    - ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักงาน    
จัดหางานกรุงเทพ 
     - ในเขตจังหวัดอ่ืนใหยื่น ณ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด 
 

- ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม    
  ของทุกป 

- สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพ เขตพ้ืนท่ี 1-10 
- สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด 
    

 

4. การทําสัญญาหรือขอตกลงการยินยอม
ใหคนพิการ/ผูดูแลคนพิการใชสิทธิ 

    - ใหมีการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงกันระหวาง
หนวยงานของรัฐ/นายจาง/สถานประกอบการ      
กับคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 
    - แจงผลการดําเนินงานตอสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพหรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด 
  

-   

5. การใชสิทธิแทนคนพิการ   กรณีผูดูแลคนพิการจะยื่นรับคําขอรับสิทธิตาม
มาตรา 35 คนพิการท่ีอยูในอุปการะหรือดูแลตองไม
สามารถประกอบอาชีพไดโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

1. เปนผูเยาว 
2. เปนผูสูงอายุตั้งแต 70 ป ข้ึนไป 
3. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ 
4. เปนคนพิการซ่ึงมีสภาพความพิการถึงข้ันไม

สามารถประกอบอาชีพได 
     

-   
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

6. เง่ือนไขในการใหสิทธิและการขอรับสิทธิ    1. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐตอง
ยินยอมให เจาหนา ท่ีตรวจสอบหรือตรวจเยี่ยม
สถานท่ีหรือกิจการท่ีดําเนินการแลว หากพบวาไม
เปนไปตามระเบียบใหเจาหนาท่ีแจงกรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี 
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
   2. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการท่ีไดรับสิทธิจะ
จําหนาย จายโอนสิทธิ หรือใหบุคคลใดเชาชวงสิทธิ
แทนตนมิได 
   3. กรณีผูดูแลคนพิการท่ีไดรับสิทธิถึงแกความตาย 
ใหผูดูแลคนพิการรายใหมท่ีมีชื่อเปนผูดูแลในบัตร
ประจําตัวคนพิการเปน ผูดําเนินการแทน    
   4. กรณีคนพิการท่ีไดรับสิทธิถึงแกความตายสิทธิ
ท่ีไดรับยอมเปนอันสิ้นสุด 
   5. การยกเลิกสัญญา การตอสัญญา การเปลี่ยน 
แปลงสัญญา ใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการแจงหนวยงานเพ่ือทราบ 
(แจงตอสํานักงานจัดหางานกรุงเทพฯ กรณีอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และแจงตอสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดกรณีอยูในจังหวัดอ่ืน) 
  6. กรณีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเลิกกิจการ
กอนสิ้นสุดสัญญา ใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจัดใหมีคนพิการหรือ
ผูดูแลอ่ืนเขารับสิทธิแทนท่ี 

การดําเนินการตามขอ 2 , 3 , 4 
หรือ 6 ใหนายจางหรือเจาของ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ใ ห มี      
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการอ่ืน    
เ ข า รั บ สิ ท ธิ ภ า ย ใน  4 5  วั น 
นับตั้งแตวันท่ีมีการดําเนินการ 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

7. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
    7.1 การใหสัมปทาน 

   
การใหสัมปทาน ใหดํา เนินการอยางหนึ่ งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
  1. การใหใชประโยชนจากอาคาร สถานท่ี หรือทรัพยสิน 
ท่ีอยูในความดูแลหรือใชประโยชนของหนวยงานของรัฐ 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ 
   2. การใหสิทธิไดจําหนายสินคาหรือบริการภายใต
ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการคาของหนวยงานของรัฐ 
นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการ 
   3. การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานี 
โทรทัศน เคเบิลทีวี ซ่ึงอยูในชวงเวลาท่ีประชาชนสามารถ 
รับฟงหรือรับชมไดอยางแพรหลาย และใหหมายความ
รวมถึงการจัดสรรพ้ืนท่ีในเว็บไซต หรือเครือขายคอมพิวเตอร 
   4. การใหสัมปทานอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการ
สงเสริมอาชีพคนพิการประกาศกําหนด 
หนวยงานของรัฐ 
   - กรณีหนวยงานของรัฐอาจดําเนินการภายในองคกร
หรือภายนอกองคกร ซ่ึ งหนวยงานของรัฐ มีสิทธิ
ครอบครองหรือใชประโยชนโดยการเชาก็ได โดยให
หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซ่ึงมีอํานาจอนุญาตใหใช
ประโยชนจากอาคาร สถานท่ี หรือทรัพยสินแหงนั้น 
เปนผูอนุญาตและลงนามในสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
หนวยงานของรัฐกับคนพิการและผูดูแลคนพิการ 
 

 
ระยะเวลาการดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 

 
ระยะเวลาตามท่ีกําหนด 
ในคูมือประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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   - มูลคาการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
   - ระยะเวลาการใหใชสิทธิ 

   - ไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง   
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ . 
2554 
   - ไมนอยกวาหนึ่งป 

- 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

   7.2 การจัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ ตองมีลักษณะและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
   1. ตั้งอยูในสถานท่ีซ่ึงเห็นไดงาย และสะดวกตอ
การจําหนายสินคาหรือใหบริการ 
   2. มีสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
คนพิการเขาถึงและใชประโยชนได 
   3. มีสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนสถานท่ีจําหนาย
สินคาที่มั่นคง ปลอดภัย โดยหนวยงานของรัฐ 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธิ
ครอบครองในสถานท่ีแหงนั้น 
   4. มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมตามประเภทกิจการ
จําหนายสินคาหรือบริการ 
   5. ไดรับการยกเวนคาเชาพ้ืนท่ีและคาใชจายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน 
   6. ชวงเวลาการจําหนายสินคาหรือใหบริการให
เปนไปตามเวลาเปดและปดทําการปกติของ
หนวยงานของรัฐหรือสถานประกอบการแหงนั้น 
หรือตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน 
 

ระยะเวลาการดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน 

 

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 

ระยะเวลาตามท่ีกําหนด  
ในคูมือประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

    - มูลคาการดําเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ระยะเวลาการใหสิทธิ 
 

      - ไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ . 
2554 
   - การคํานวณมูลคาใหเปนไปตามอัตราอางอิง
ราคาในทองตลาด กรณีไมมีราคาในทองตลาดมา
อางอิง ใหเปนไปตามอัตราท่ีผูรับการประเมินยื่น
แบบชําระภาษาโรงเรือนและท่ีดินของราชการสวน
ทองถ่ินแหงนั้น หรือตามอัตราท่ีคณะอนุกรรมการ
สงเสริมอาชีพคนพิการหรืออนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด
กําหนด 
   - กรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการได
ดําเนินกิจการเก่ียวกับเก่ียวกับการใหเชาอาคาร 
สถานท่ีหรือมีหลักฐานการใหเชาจากผูเชารายอ่ืน
มาแสดงก็ใหนําอัตราคาเชานั้นมาคํานวณ 
 
   - ไมนอยกวา 1 ป 
   - กรณีหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนาหนวยงานของ
รัฐมีอํานาจอนุญาตภายใตเง่ือนไขใหใชอาคารหรือ
สถานท่ีของหน วยงานของรัฐ ท่ี ได กํ าหนดไว       
โดยไดรับการยกเวนคาเชาและคาธรรมเนียมอ่ืน 
และมีระยะเวลาตามสัญญาไมนอยกวาหนึ่งป 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

   7.3 การจัดจางเหมาชวงงานหรือการจาง
เหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ระยะเวลาของสัญญา 
 
 
 
 
   - การจัดทําเอกสารประกอบสัญญา 
 
 
 
 
 

ตองมีลักษณะและเง่ือนไข   
   1. เปนการจางคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
โดยตรง 
   2. เปนการจางท่ีมีลักษณะมุงผลสําเร็จของงาน
ท่ีวาจางภายใตระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลง เชน การรักษาความสะอาด งานความ
ปลอดภัย งานสวน งานศึกษาวิจัย งานสํารวจ       
งานติดตามประเมินผล งานขอมูล งานพิมพ      
งานผลิตเอกสาร งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ      
งานผลิตสินคาหรือบริการ งานกอสราง หรือ     
งานปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน 
หรือลักษณะอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการประกาศ
กําหนด 
 
- ใหเปนไปตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน หากมีระยะเวลา 
มากกวา 1 ป ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบและคํานวณ
มูลคาตามสัญญาเปนรายป 
 
- ตองจัดทําเอกสารแนบทายสัญญาท่ีมีรายละเอียด
เก่ียวกับการประมาณดานตนทุน คาใชจายใน    
การจัดการ และกําไร เพ่ือประกอบพิจารณาของ
สํานักงานจัดหางานกรุง เทพ หรือสํานักงาน    
จัดหางานจังหวัด 

ระยะเวลาการดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน 

 

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 

     1. ระยะเวลาตามท่ี
กําหนดในคูมือประชาชน
ภายใตพระราชบัญญัติ  
การอํานวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ .ศ . 
2558 
     2.  กรณีการจัดจ าง
เหมาชวงงานหรือจางเหมา
บ ริ ก า ร ค น พิ ก า ร ห รื อ  
ผู ดู แลคนพิการ ทํา งาน
สาธารณประโยชนควร
ระบุ วั ต ถุป ระส งค ห รื อ
ผลสําเร็จของการดําเนินการ 
ในสัญญา 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - มูลคาการดําเนินงาน 
 
 
 
 
     

     - กรณีหนวยงานของรัฐ กอนดําเนินการใน   
แตละป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมาย
เจาหนาท่ี กําหนดลักษณะงานท่ีเหมาะสมในองคกร
เพ่ือมอบใหคนพิการ หรือผูดูแลทําแทนได และ
จัดสรรงบประมาณตามวงเงินท่ีกําหนด แลวให
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานติดตอกับผูรับ
จางเปนรายกรณีโดยตรง เพ่ือเสนอใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐนั้นเปนผู มี อํานาจอนุมัติ และ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางและคณะกรรมการ 
ตรวจรับการจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ     
โดยวิธีกรณีพิเศษ 
 
   - ไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวา
ดวยการกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ . 
2554 
   - กรณีหนวยงานของรัฐอาจดําเนินการจางโดยวิธี
กรณีพิเศษ โดยใหดําเนินการภายในปงบประมาณ 
และในกรณีท่ีมีขอตกลงใหจางตอเนื่อง ใหสัญญา
หรือขอตกลงดังกล าว  มีผลตั้ งแต  1 ตุลาคม      
ของแตละป 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

  - การคํานวณมูลคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหกระทําได 2 กรณี ดังตอไปนี้ 
   1. กรณีกําหนดใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
เปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินลงทุนตามลักษณะ 
ของงานท่ีจาง ใหพิจารณาเฉพาะในสวนท่ีเปนกําไร
ท่ีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะไดรับเม่ือครบ
กําหนดสัญญาจางในปนั้น 
   2. กรณีกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุน
ตามลักษณะของงานที่จาง ใหพิจารณาเฉพาะ     
ในสวนท่ีเปนคาตอบแทนหรือคาแรงงานท่ีคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการไดรับเม่ือครบกําหนดสัญญาจาง
ในปนั้น 
   - กรณีหนวยงานของรัฐใหกําหนดวงเงินตาม
สัญญาหรื อ ข อ ตกล ง ท่ี จ ะจ า ง ใ นแต ล ะค รั้ ง          
โดยพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม
ตามลักษณะของงานและจํานวนคนพิการท่ีตอง
รับเขาทํางาน 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

   7.4 การฝกงาน   
  
 
 
 
 
 
    

มีลักษณะและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
   1. หลักสูตรการฝกงานตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับ 
การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ความชํานาญ 
การถายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี หรือองคความรู
ตาง ๆ เพ่ือใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการนําไปใช
ในการประกอบอาชีพได 
   2. ระยะเวลาฝกงานตองไมนอยกวาหกเดือน 
ท้ังนี้ ตองไมนอยกวาหกรอยชั่วโมง หรือตามท่ี
หนวยงานของรัฐแหงนั้นเห็นสมควรและมีการมอบ
วุฒิบัตรท่ีออกโดยหนวยงานท่ีรับฝกงานแกผูผาน
การฝกงานดวย 
   3. หลักสูตรการฝกงานของนายจางหรือสถาน
ประกอบการตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัดหรือ
ผูซ่ึงไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี เวนแตหลักสูตร
ของเอกชนซ่ึงไดรับการเห็นชอบจากทางราชการ
แลวไมตองขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้ อีก    
โดยกอนดําเนินการใหผูแทนนายจางหรือสถาน
ประกอบการเสนอเรื่องตออธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด 
   4. นายจางหรือเจาของสถานประกอบการอาจ
จัดฝกงานเอง หรือมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนเปนผูจัดฝกงานแทนก็ได โดยรับผิดชอบ
คาใชจายเก่ียวกับการฝกงาน เชน คาสถานท่ีฝกท่ีพัก 
วัสดุอุปกรณ เอกสาร วิทยากรคาพาหนะ และใหจาย 
 

ระยะเวลาการดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน 
 

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 

ระยะเวลาตามท่ีกําหนด 
ในคูมือประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - เอกสารประกอบหลักสูตรการฝกงาน  

คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหารแกผูเขารับการฝกงาน
ตามท่ีตกลงกัน ท้ังนี้ การฝกงานในสถานประกอบการ 
ใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดรับเบี้ยเลี้ยงใน
อัตราไมนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ํา ตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน และมิใหเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ  
จากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ กรณีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการมอบหมายใหหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนเปนผูจัดฝกงาน ใหสงสําเนาสัญญา 
หรือขอตกลงแกหัวหนาสํานักงานจัดหางานกรุงเทพ 
หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด แลวแตกรณี 
   5. หนวยงานของรัฐอาจจัดฝกงานเองหรือจะ
สนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐอ่ืน
หรือเอกชนเปนผูจัดฝกงานแทนก็ได ซ่ึงตองไมใช
ภารกิจตามปกติของหนวยงานของรัฐแหงนั้น     
โดยใหหนวยงานของรัฐ รับผิดชอบคาใชจายในการ
ฝกงาน เชน คาสถานท่ี ท่ีพัก วัสดุอุปกรณ เอกสาร
วิทยากร คาพาหนะ และคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหาร
แกผูเขารับการฝกงาน 
 
   - ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการแจง
จํ านวนรายชื่ อคนพิการหรือผู ดู แลคนพิการ 
วิทยากร และรายการคาใชจาย ตลอดจนหลักสูตร
ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสํานักงาน   
จัดหางานจั งหวัด แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบกอนการฝกงาน 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

   - มูลคาการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
  

   - ไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐ จะตองรับเขา
ทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 

   

   7.5 การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

มีลักษณะและเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
   1. หนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถานประกอบการ 
แหงนั้น ไดรับลูกจางคนพิการ ซ่ึงมีความตองการ
จําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลท่ีตองการความชวยเหลือ
เพ่ือใหสามารถทํางานได 
    2. หนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถานประกอบการ 
แหงนั้น อาจจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกหนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถาน
ประกอบการซ่ึงมีคนพิการเขาทํางานเปนลูกจาง 
    3. การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ไดแก การจัดใหมีข้ึนใหม หรือปรับปรุง สิ่งปลูกสราง 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ โดยดําเนินการ 
ในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐนายจางหรือเจาของ
ประกอบการซึ่งรับคนพิการ เขาทํางาน ทั้งนี้      
ตามรายการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีออกตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวง 
ท่ีออกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  

ระยะเวลาการดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน 
 

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 

ระยะเวลาตามท่ีกําหนดใน
คู มื อประชาชนภาย ใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
   - การสํารวจและออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - มูลคาการดําเนินงาน   

   4. มิใชอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
อาคารสํานักงานแหงนั้นตองอยูภายใตบังคับของ
กฎกระทรวงตามขอ ๓. 
   5. ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ป 
 
  - หนวยงานของรัฐ นายจาง เจาของสถานประกอบการ 
ดําเนินการสํารวจและออกแบบเก่ียวกับการจัดใหมี
อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก และเสนอแผนงาน 
โครงการท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการอุปกรณ 
ประมาณการคาใชจาย วงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ยื่นตอสํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด 
แลวแตกรณี เพ่ือตรวจสอบและใหความเห็นชอบ 
 
   - ไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง   
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 
   - กรณีหนวยงานของรัฐ การพิจารณาวงเงิน
สําหรับการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการใหพิจารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสมเพ่ือใหคนพิการเขาถึงและใช
ประโยชนได 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธปีฏิบัติ กําหนดเวลา หนวยงาน/ 
ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 

หมายเหตุ 

   7.6 การจัดใหมีลามภาษามือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - การสํารวจความตองการ 
 
 
 
 
 
 
   
 
    - มูลคาการดําเนินงานตองการ 

มีลักษณะและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
   1. หนวยงานของรัฐ นายจาง หรือเจาของสถาน
ประกอบการแหงนั้นมีคนพิการซ่ึงความตองการ
จําเปนพิเศษท่ีจะตองใชบริการลามภาษามือเพ่ือ
สนับสนุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให
สามารถสื่อสารกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. การจัดใหมีลามภาษามือในสัดสวนหนึ่งคนตอ
คนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายยี่สิบคน 
 
  - ใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ ดําเนินการสํารวจความตองการ
จําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลเก่ียวกับการใหบริการ
ลามภาษามือ และเสนอแผนงานโครงการท่ีมี
รายละเอียดเก่ียวกับประมาณการคาใชจาย วงเงิน
งบประมาณ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับตอ
สํานักงานจัดหางานกรุง เทพ หรือสํานักงาน    
จัดหางานจังหวัด 
 
   - ไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง   
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ . 
2554 

ระยะเวลาการดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน 

 

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 

ระยะเวลาตามท่ีกําหนดใน
คู มื อประชาชนภาย ใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

   - กรณีหนวยงานของรัฐ ใหกําหนดวงเงินในการ
จัดใหมีลามภาษามือ ใหพิจารณาตามความจําเปน
และเหมาะสมเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คนพิการ 
 

   

    7.7 การชวยเหลืออ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - มูลคาการดําเนินงาน 

ดําเนินการไดใน 2 กรณี ดังตอไปนี้    
   - ใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ  
   - ซ้ือสินคาจากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
โดยตรง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนพิการหรือ
ผู ดู แลคนพิการ ได ประกอบอาชีพ ฝ กอาชีพ     
เตรียมความพรอมในการทํางาน หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ การมีงานทําหรือ
การมีรายไดของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตาม
ความจําเปน  
 
   - ไมนอยกวาอัตราท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง   
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ . 
2554 
 
 

ระยะเวลาการดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน 

 

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ 

ระยะเวลาตามท่ีกําหนด  
ในคูมือประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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มาตรา/การดําเนินการ วิธีปฏิบัติ กําหนดเวลา 
หนวยงาน/ 

ผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

   - การคํานวณมูลคา    - การซ้ือสินคาหรือบริการจากคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการโดยตรง ตองใหคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการมีกําไรจากการขายสินคาหรือบริการ 
   - ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
แสดงหลักฐานรายการคาใชจายเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
  

   

 

 จัดทําโดย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กองการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ  

                                    พฤศจิกายน 2558 


