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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
มาตรา 33 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางานตามลักษณะของงาน ในอัตราส่วน
ที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกาหนดจานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับ
คนพิการเข้าทางาน”
โดยกฎกระทรวงได้ ก าหนดจ านวนคนพิ ก ารที่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทางาน และจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้า
กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดอัตราส่วนที่
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ไว้ในข้อ 3 ความว่า “ให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทางานได้ไม่ว่าจะอยู่ใน
ตาแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคน
ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน”
กรมการจัดหางาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการ
ได้ให้บริการจัดหางานแก่คนพิการที่ประสงค์จะหางานทา และให้บริการแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐที่ต้องการหาคนพิการเข้าทางานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงได้กาหนดวิธีการปฏิบัติงาน
การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

การนับจานวนลูกจ้าง

1. กรณีหน่วยงานของรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้
(1) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ อย่างอื่นที่ มี ฐ านะเป็นกรม ให้นับจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับจานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(3) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับจานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
รัฐวิสาหกิจ
(4) หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้นับจานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่นของรัฐ
(5) ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนั กงานหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงานประจาในหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ใน
ต่างประเทศ และผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือน ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่
ปฏิบัติงานโดยมีกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
(6) ให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี

แนวปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา 35
- การนับจำนวนลูกจ้าง
- วิธีการปฏิบัติงานการให้บริการจัดหางานแก่คนพิการตามมาตรา 33
- ผังการให้บริการคนหางาน (คนพิการ)
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
- ผังการให้บริการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบมูลค่าการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของนายจ้าง
หรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการตกลงเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
- ผังการให้บริการแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
- การแจ้งการให้สิทธิของนายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐ
- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33
มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
- หนังสือกรมการจัดหางาน แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตการจ้างงานคนพิการด้วยการ
กำหนด ขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่
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2. กรณีเอกชน มีวิธีการ ดังนี้
(1) ให้นับจานวนลูกจ้างทั้งหมด
(2) หากมีหน่วยงานสาขาให้นับจานวนลูกจ้างทุกสาขาเข้าด้วยกัน
(3) ให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี

วิธีการปฏิบัติงานการให้บริการจัดหางานแก่คนพิการตามมาตรา 33
ผู้ปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(2) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(3) เจ้าหน้าที่จัดหางาน
(4) เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพ
วิธีปฏิบัติงานการให้บริการคนหางาน (คนพิการ)
1. การสมัครงาน
เอกสารการสมัครงาน
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวคนพิการ
กรณีเป็นคนหางานใหม่
(1) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนาเบื้องต้น
(2) คนพิการกรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน กรณีคนพิการไม่สามารถกรอกแบบขึ้นทะเบียนหางานได้
ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการแทน โดยให้ผู้สมัครงาน (คนพิการ) ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
(3) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการสมัครงาน
(4) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกประวัติคนหางานในระบบคอมพิวเตอร์
กรณีเป็นคนหางานเก่า
(1) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอตรวจบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสอบถาม
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงประวัติหรือไม่ เช่น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น
(2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ โดยให้คนหางาน
(คนพิการ) ลงลายมือชื่อ หากคนพิการไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ หรือใช้แกงได หรือตราประทับ
หรือทาเครื่องหมายอื่นแทนการลงชื่อ แล้วแต่กรณีลงในแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติ
2. การคัดเลือกตาแหน่งงาน
(1) เจ้าหน้าที่จัดหางานจะต้องพยายามค้นหาทักษะความสามารถของผู้สมัครงานคนพิการให้ได้
เพื่อช่วยหางานที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ในกระบวนการให้คาปรึกษา นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องมี
ข้อมูลรายละเอียดของตาแหน่งงานว่าง สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานเพื่อให้ข้อมูลกับผู้สมัครงานคนพิการ
ได้อย่างชัดเจน
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(2) เจ้าหน้าที่จัดหางานให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเลือกตาแหน่งงานว่างจากฐานข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ Online และข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจเลือกตาแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และความถนัดของตนเอง
(3) เมื่อคนหางานเลือกตาแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการแล้ว ก่อนจะส่งคนหางานไปพบนายจ้าง
ให้เจ้าหน้าที่จัดหางานประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ สอบถามตาแหน่งงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ
ที่จะส่งไปสัมภาษณ์
(4) เจ้าหน้าที่จัดหางานพิมพ์ใบเรียกรายงานตัวให้คนพิการไปพบนายจ้างเพื่อรับการสัมภาษณ์ และการ
พิจารณาบรรจุงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจ้างเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ควรจะจัด
รถไปส่งผู้สมัครงาน หรือประสานให้นายจ้างมาสัมภาษณ์คนพิการที่สานักงาน
(5) กรณีที่คนหางานต้องการคาแนะนาเพิม่ เติมให้เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพให้บริการแนะแนว และให้
คาแนะนาในด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกทักษะเพิ่มเติม การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับ
การสัมภาษณ์งาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เป็นต้น
หมายเหตุ กรณี สจก. หรือ สจจ. มีคนพิการปฏิบัติงาน ณ สานักงาน ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการ
จัดหางานอย่างครบวงจร
วิธีปฏิบัติงานการให้บริการนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
1. การรับแจ้งตาแหน่งงานว่าง
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์เพื่อแจ้ง
ความต้องการหาคนหางาน (คนพิการ) โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะตรวจหลักฐานการเป็นนายจ้าง
กรณีเป็นนายจ้างใหม่
(1) นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการต้ อ งยื่ น หลั ก ฐานการเป็ น นายจ้ า งให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์เพื่อขอทาบัตรนายจ้าง ดังนี้
- บุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา และสาเนาทะเบียนบ้าน
- นิติบุคคล ได้แก่ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากรของสถานประกอบการ หรือสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
30 บาท สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่นายจ้างไม่ได้ดาเนินการด้วยตนเอง)
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ให้จัดทาบัตรนายจ้างให้แก่นายจ้าง
(3) เจ้าหน้าที่มอบใบแจ้งตาแหน่งงานว่างให้นายจ้างกรอกรายละเอียดตาแหน่งงานว่างที่ต้องการ
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตาแหน่งงานว่าง
กรณีเป็นนายจ้างเดิม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบบัตรนายจ้างพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน และมอบใบแจ้ง
ตาแหน่งงานว่างให้นายจ้างกรอกรายละเอียดตาแหน่งงานว่างที่ ต้องการ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตาแหน่งงานว่างในใบแจ้งตาแหน่งงานว่าง
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กรณีหน่วยงานของรัฐ
ให้หน่วยงานรัฐ มี หนังสื อเพื่อ ขอความอนุเคราะห์ แจ้งตาแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครใน
หน่วยงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2 การบันทึกข้อมูลตาแหน่งงานว่าง
(1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกตาแหน่งงานว่างที่นายจ้างแจ้งลงในระบบคอมพิวเตอร์
(2) หากนายจ้างต้องการคัดเลือกข้อมูลผู้สมัครงาน ให้ออกบัตรคิวให้แก่นายจ้างเพื่อรอรับบริการ
คัดเลือกผู้สมัครงานตามลาดับ
(3) กรณีนายจ้างแจ้งตาแหน่งงานว่างด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ หรือโทรสาร ให้เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความเป็นนายจ้างและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจสอบ
ข้อมูลตาแหน่งงานว่าง และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
3. การคัดเลือกผู้สมัครงาน
เมื่อนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ได้รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่จัดหางานเรียกให้บริการคัดเลือกคนหางานตามลาดับคิว
กรณีคัดเลือกผูส้ มัครงานจากระบบคอมพิวเตอร์
(1) เจ้าหน้าที่จัดหางานเรียกข้อมูลนายจ้างจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบตาแหน่งงานว่าง
ลักษณะงานและเงื่อนไขการจ้าง
(2) เจ้าหน้าที่จัดหางานให้คาแนะนาเกี่ยวกับการคัดเลือกคนหางาน (คนพิการ) จากข้อมูลคนหางาน
ซึ่งได้บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
(3) นายจ้างเลือกรายชื่อและประวัติคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร์
(4) เจ้าหน้าที่จัดหางานพิมพ์รายชื่อคนหางาน
กรณีคัดเลือกคนหางานจากแฟ้มประวัติคนหางาน
เมื่อนายจ้างแจ้งความต้องการคนหางานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตร
นายจ้างและมอบแฟ้มประวัติคนหางานเพื่อให้นายจ้างคัดเลือกรายชื่อ โดยให้นายจ้างกรอกรายละเอียดในแบบ
คัดลอกประวัติคนหางาน และเมื่อนายจ้างคัดลอกรายชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บสาเนาแบบคัดลอก
ประวัตคิ นหางานเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามผลการบรรจุงาน
4. การบรรจุงาน
เมื่อนายจ้างหรือสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐพิจารณารับผู้สมัครงาน (คนพิการ) เข้าทางาน
ในสถานประกอบการ/หน่วยงานรัฐแล้ว จะต้องแจ้งผลการบรรจุงานให้สานักงานจัดหางานทราบภายใน 15 วัน
5. การติดตามผลภายหลังจากที่คนพิการได้รับการบรรจุงาน
ภายหลังที่คนพิการได้รับการบรรจุงานในสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ได้ 7 วัน จะต้องมีการติดตามผล
อย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่จัดหางานจะต้องออกเยี่ยมเยียนคนพิการในสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ เพื่อสอบถาม
สภาพการทางาน ให้คาแนะนาในการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน หลังจากนั้นให้ติดตามเป็นระยะ ๆ
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ผังการให้บริการคนหางาน (คนพิการ)
คนหางาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- คัดกรองคนหางาน ใหม่/เก่า
- ให้คาปรึกษาเบื้องต้น
- อธิบายขั้นตอนการให้บริการ
ของสานักงานฯ (อย่างเข้าใจง่าย)

รายใหม่
- ยื่นบัตรประชาชน/ประจาตัว
คนพิการ และรูปถ่าย
- หลักฐานสมัครงาน (ถ้ามี)*

รายเก่า
ยื่นบัตรประชาชน/
ประจาตัวคนพิการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(หากมี)

กรอกแบบขึ้นทะเบียน
คนหางาน
ต้องการการแนะแนวเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ขึ้นทะเบียนคนหางาน

เลือกดูตาแหน่งงาน

- แนะแนวอาชีพ
- ประกอบการอาชีพอิสระ
- ส่งอบรมหลักสูตรของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เจ้าหน้าที่ประสานนายจ้างสอบถาม
ตาแหน่งงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ
ที่ส่งไปสัมภาษณ์

รับใบเรียกรายงานตัว/ส่งตัว
เดินทางไปพบนายจ้าง

- ให้คาปรึกษาแนะนาเป็นพิเศษกับผู้สมัครงาน

- อธิบายรายละเอียดของสถานประกอบการ
และวิธีการเดินทางไปสมัครงาน
- เอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน
- แนะนาวิธีการเข้ารับการสัมภาษณ์ ฯลฯ

ติดตามผลการบรรจุ

บรรจุงาน

ไม่ได้รับการบรรจุงาน

ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้รองาน/รอนายจ้างเรียกตัว

หมายเหตุ 1. กรณีคนพิการไม่สามารถกรอกแบบขึ้นทะเบียนคนหางานได้ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการแทนโดยให้ผู้สมัครงาน
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
2. กรณีที่สานักงานจัดหางาน มีคนพิการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการจัดหางานอย่างครบวงจร
3. หากไม่มีคนพิการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่บริการจัดหางานให้บริการคนพิการถือเป็นความสาคัญลาดับแรก
4. เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจ้างเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ควรจะจัดรถไปส่งผูส้ มัครงาน

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
มาตรา 35 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตาม
มาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะ
ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้ สัมปทาน
จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ”
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้ใช้สิทธิตามมาตรา 35 เป็นไปด้วยความสะดวก
และถูกต้องเรียบร้อย กรมการจัดหางานได้กาหนดวิธีปฏิบัติงานในการดาเนินงานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้ปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(2) เจ้าหน้าที่จัดหางาน
(3) เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพ
วิธีปฏิบัติงานแก่ผู้ขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)
(1) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่คนพิการ ตรวจสอบหลักฐานการขึ้นทะเบียน
ขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ได้แก่ บัตรประจาตัวคนพิการหรือบัตรประจาตัวประชาชน
พร้อมมอบแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1) ให้แก่คนพิการ
/ผู้ดูแลคนพิการ
กรณีคนพิการขอใช้สิทธิด้วยตนเอง ให้คนพิการกรอกรายละเอียดในแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม
มาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1) ในส่วนคนพิการขอใช้สิทธิด้วยตนเอง หากคนพิการไม่สามารถ
กรอกรายละเอียดได้ ให้เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดแทนคนพิการ แต่ให้คนพิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือประทับ
ลายนิ้วมือในช่อง “ลงชื่อ.............ผู้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ”
กรณีผู้ดูแลคนพิการขอใช้สิทธิแทนคนพิการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่ออยู่ใน
บัตรประจาตัวคนพิการหรือไม่ (เนื่องจากผู้ดูแลคนพิการที่จะขอใช้สิทธิแทนคนพิการได้ จะต้องเป็นบุคคลที่มี
ชื่อในบัตรประจาตัวคนพิการ แต่หากผู้ดูแลคนพิการไม่สามารถเดินทางมาขอใช้สทิ ธิด้วยตนเอง อาจมอบอานาจให้
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรด้านคนพิการที่ดูแลคนพิการ ดาเนินการยื่นขอใช้สิทธิแทนคนพิการที่อยู่ในความดูแลได้)
ทั้งนี้ ให้ผู้ดูแลคนพิการกรอกรายละเอียดในแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1) เฉพาะในส่วน
ผู้ดูแลคนพิการขอใช้สิทธิแทนคนพิการ
(2) เจ้าหน้าที่จัดหางานให้คาแนะนาแก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เกี่ยวกับประเภทการขอใช้สิทธิ ตาม
มาตรา 35 ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
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ตามความต้องการของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จากนั้นจึงให้พิจารณาเลือกประเภทการขอใช้สิทธิ หรือพิจารณา
เลือกประกาศของนายจ้างสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ที่ได้แจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ไว้แล้ว
(3) เมื่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ได้เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เรียบร้อยแล้ว
ก่อนส่งตัวเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่
จัดหางานประสานทางโทรศัพท์กับสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าสถานประกอบการ
/หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ตกลงรับหรือเรียกคนพิการรายใดเข้าทาสัญญา จากนั้นจึงประสานส่งตัวคนพิการ
/ผู้ดูแลคนพิการ เข้าทาสัญญากับนายจ้างหรือสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐต่อไป
(4) เจ้าหน้าที่จัดหางานจัดทาแบบแจ้งเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.3) พร้อมแนบแบบ
กจจ.พก.1 และสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ และส่งตัว
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ไปพบนายจ้างหรือสถานประกอบการ/หน่วยของรัฐ เพื่อตกลงเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิ
ตามที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐได้แจ้งขอใช้สิทธิไว้ โดยเจ้าหน้าที่จัดหางานจะต้องช่วย
ตรวจสอบมูลค่าการใช้สิทธิกอ่ นที่นายจ้างและคนพิการจะลงนาม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
(5) กรณีที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องการคาแนะนาเพิ่มเติมให้ไปพบเจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะแนวให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาชีพให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการต่อไป
(6) กรณีคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการยังไม่สามารถเลือกสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐที่แจ้ง ขอใช้
สิทธิตามมาตรา 35 ได้ เนื่องจากไม่มีสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ที่แจ้งความประสงค์ขอให้สิทธิตาม
มาตรา 35 ตรงตามที่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการต้องการ ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดหางานทาหนังสือแจ้งผลให้คนพิการ
/ผู้ดูแลคนพิการทราบเป็นระยะ ๆ
หมายเหตุ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฯ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 4 นิยาม “ผู้ดูแลคนพิการที่จะขอใช้สิทธิ” หมายความว่า ผู้รับอุปการะหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งมีชื่อใน
บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ ข้อ 11 วรรคสอง
กาหนดว่า กรณีผู้ดูแลคนพิการจะยื่นคาขอรับสิทธิแทนคนพิการ คนพิการที่อยู่ในการอุปการะหรือดูแลต้องไม่
สามารถประกอบอาชีพได้โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้เยาว์ (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กาหนด
เหตุพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะไว้ดังนี้ “มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะ
เมื่ออายุยี่สิบปีบริบูรณ์”)
(2) เป็นผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด)
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (พิจารณาจากคาสั่งศาล)
(4) เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมีหนังสือรับรองจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด เพื่อประกอบการยื่นขอใช้สิทธิ
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ผังการให้บริการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่จัดหางาน

คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (รายใหม่)
ยื่นบัตรประจาตัวคนพิการ/
บัตรประจาตัวประชาชน

คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (รายเก่า)
ยื่นบัตรประจาตัวคนพิการ/
บัตรประจาตัวประชาชน

รับขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.1)
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาในการกรอกรายละเอียด
เลือกประเภท
การขอใช้สิทธิตาม ม.35
เจ้าหน้าที่ประสานนายจ้าง
ก่อนส่งตัวเข้าทาสัญญา
รับแบบแจ้งเข้าทาสัญญา
ขอใช้สิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.3)

พร้อมแนบ กกจ.พก.1 และสาเนาบัตรประจาตัว
คนพิการ/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ดูแลคนพิการ

เดินทางไปพบนายจ้าง
ติดตามผลการเข้าทาสัญญา

ตกลงทาสัญญา

ไม่ทาสัญญา

บันทึกในแฟ้ม
ประวัติ

แจ้งผลให้คนพิการทราบ
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การแจ้งขอให้สิทธิตามมาตรา 35 ของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐ
ผู้ปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์
(2) เจ้าหน้าที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงานการแจ้งขอให้สิทธิตามมาตรา 35 (นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ)
(1) นายจ้ า งหรื อ สถานประกอบการที่ ต้ อ งการขอบั ต รประจ าตั ว นายจ้ า ง ให้ ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์พร้อมยื่นหลักฐานการเป็นนายจ้าง
(2) เจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ต รวจสอบความครบถ้ ว นของหลั ก ฐานนายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
ประกอบการในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังนี้
กรณีที่ 2 บุคคลธรรมดา
ที่ประกอบกิจการ
1.บัตรประจาตัวประชาชน
1.บัตรประจาตัวประชาชน
พร้อมสาเนา
พร้อมสาเนา
2.สาเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ กรณีมอบอานาจ
หมายเหตุ กรณีมอบอานาจ
1.หนังสือมอบอานาจ
1.หนังสือมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
กรณีที่ 1 บุคคลธรรมดา

กรณีที่ 3 นิตบิ ุคคล
1.สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล
หมายเหตุ กรณีมอบอานาจ
1.หนังสือมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ

(3) เมื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ให้จัดทาบัตรประจาตัวนายจ้าง
กรณีเป็นนายจ้างหรือสถานประกอบการรายเดิม ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการยื่นบัตรประจาตัวนายจ้าง
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อติดต่อใช้บริการ
(4) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ ต้องใช้เอกสารหลักฐานใด ๆ ประกอบคาขอ เพียงทาหนังสือจาก
หน่วยงานแจ้งขอความอนุเคราะห์ขอให้สิทธิตามมาตรา 35 มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(5) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มอบแบบแจ้งขอให้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) และแบบคาขอ (กกจ.
พก.2-1 ถึง 7) ตามกิจกรรมที่ประสงค์จะขอให้สิทธิ พร้อมคานวณมูลค่าการขอให้ สิทธิและแนบเอกสาร
ประกอบตามที่กาหนดในแบบคาขอ (กกจ.พก.2-1 ถึง 7) เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่รับยื่น
และตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
(6) กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ยื่นแบบคาขอและเอกสารไม่ครบถ้วน
และหรือต้องมีการแก้ไข ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อตกลงโดยผู้ยื่นคาขอต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ
ตามมาตรา 35
ผู้ปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
(1) นายจ้างหรือสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการตามมาตรา 35 แจ้งเจ้าหน้าที่
ขอคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ข้ึนทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยกรอกรายละเอียดของ
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (กกจ.พก.4)
(2) เจ้าหน้าที่จัดเก็บสาเนาแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตาม
การตกลงเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
(3) ก่อนการคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในครั้งต่อไป นายจ้างหรือ สถานประกอบการ
/หน่วยงานของรัฐ ต้องแจ้งผลการเข้าทาสัญญาให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การดาเนินการตรวจสอบมูลค่าการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของนายจ้าง
หรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
ผู้ปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
(1) ให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบมูลค่าการให้สิทธิตามมาตรา 35 ของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยดาเนินการภายใน 10 วันนับแต่วันที่เอกสารหลักฐานครบถ้วน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมูลค่าการให้สิทธิตามมาตรา 35 เรียบร้อยแล้ว ขอให้สรุปความเห็น (กกจ.พก.5)
เสนอจัดหางานจังหวัด/ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ภายใน 1 วัน
(3) จัดหางานจังหวัด/ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ พิจารณาอนุญาตและลงนาม
ในหนังสือให้ความเห็นชอบดาเนินการตามมาตรา 35 ภายใน 2 วัน
(4) ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานผลการดาเนินการตามมาตรา 35 (กกจ.พก.6) ให้ผู้อานวยการกองกองทุนและ
ความเสมอภาคคนพิการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประจาทุกเดือน
(5) ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ จัดส่งสาเนาสัญญาการดาเนินการตามมาตรา 35
ให้สานักงานจัดหางานจังหวัด/สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
โดยสัญญาจะต้องประกอบด้วยเอกสารหลักฐานและแบบ กกจ.พก.1 และสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการหรือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการตกลงเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
ผู้ปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่จัดหางานนารายชื่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่ส่งตัวไปพบนายจ้างเพื่อตกลงเข้าทาสัญญา
ขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 หรือที่นายจ้างหรือ สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ คัดลอกรายชื่อไปเพื่อ
เรียกเข้าทาสัญญามาดาเนินการติดตามผลการตกลงเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ดังนี้
- เมื่อครบ 7 วันนับจากวันที่ส่งตัวหรือคัดลอกรายชื่อเพื่อเรียกเข้าทาสัญญา ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลการ
ตกลงเข้าทาสัญญาของนายจ้างหรือ สถานประกอบการและหน่วยงานรัฐ ว่าได้มีการตกลงเข้าทาสัญญากับ
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ส่งตัวไปพบหรือไม่
- หากยังไม่ทราบผลการตกลงเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ให้เจ้าหน้าที่จัดหางานมีหนังสือ
ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อสอบถามไปยังนายจ้างหรือ สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ หรือคนพิการ
/ผู้ดูแลคนพิการ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งตัวหรือคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
ซึ่งการสอบถามจะต้องสอบถามเพื่อให้ทราบว่าได้ตกลงเข้าทาสัญญากันหรือไม่ หรือคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
ได้ไปพบนายจ้างหรือไม่
- การติดตามผลการตกลงเข้าทาสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 หากมีการติดตามมากกว่า 2 ครั้ง
แต่ยังไม่ทราบผลการตกลงเข้าทาสัญญาให้ถือว่าคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ไม่ได้รับการตกลงเข้าทาสัญญา
(2) หากเจ้าหน้าที่ได้ติดตามผลแล้วพบว่านายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ตกลงจะ
เข้ า ทาสั ญ ญากั บคนพิก าร/ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร ให้มี ก ารจั ดท าสั ญ ญาหรื อ ข้อ ตกลงการใช้สิ ท ธิ ตามมาตรา 35
กับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการต่อสานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ และแจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผังการให้บริการแจ้งขอให้สทิ ธิ มาตรา 35 ของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
นายจ้าง/สถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนา พร้อมรับบัตรคิว
- นายจ้าง/สถานประกอบการ (รายใหม่)
ยื่นหลักฐานการเป็นนายจ้างให้เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเพื่อจัดทาบัตรนายจ้าง
- หน่วยงานของรัฐ ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์
ขอให้สิทธิ

นายจ้าง/สถานประกอบการ (รายเดิม) ยื่นทาบัตร
ประจาตัวนายจ้าง

รับแบบแจ้งขอให้สิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.2)
เพื่อกรอกรายละเอียด

กรณีที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ/
หน่วยงานของรัฐ
จับคู่ (Matching)
กันมาแล้ว

ดาเนินการตรวจสอบมูลค่า
- กรณีผ่านหลักเกณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่
มีหนังสืออนุญาตให้นายจ้าง/
สถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการและเข้าทาสัญญา
- กรณีไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ให้
เจ้าหน้าที่แจ้งนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ เร่ง
แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยด่วน
เจ้าหน้าที่ติดตามผล
การเข้าทาสัญญา

กรณีที่นายจ้าง/สถานประกอบการ/
หน่วยงานของรัฐ ยังไม่มีคนพิการ/
ผู้ดูแลคนพิการเข้ารับสิทธิ และ
ประสงค์จะขอคัดเลือกรายชื่อ
คนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
สานักงานจัดหางานจังหวัด/
สานักงานจัดหางานกรุงเทพ
กรุงเทพมหานครพื้นที่
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การแจ้งการให้สิทธิ มีวิธีการ ดังนี้
(1) นายจ้ า งหรื อ สถานประกอบการแจ้ ง การให้ สิ ท ธิ แ ละด าเนิ น การให้ เ ข้ า รั บ สิ ท ธิ ภ ายในวั น ที่
31 ธันวาคมของปีก่อนปีที่มีหน้าที่ ส่วนหน่วยงานของรัฐแจ้งการให้สิทธิและดาเนินการให้เข้ารับสิทธิได้ทุกเมื่อ
(2) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฯ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 10 กาหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ประสงค์จะให้สิทธิมาตรา 35 แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ต้ องแจ้ งการให้ สิ ท ธิ แ ละด าเนิ นการให้ เข้ า รั บสิ ท ธิ ภายในวั นที่ 31 ธั น วาคมของปี ก่ อ นปี ที่ มี ห น้ า ที่ ทั้ ง นี้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 64 วรรคสาม กาหนดให้
กรณี ท่ี บุ ค คลใดต้ อ งท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดภายในระยะเวลาที่ ก าหนดโดยกฎหมายหรื อ โดยค าสั่ ง ของ
เจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการงานสาหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคาสั่ง
ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น ดังนั้น จึงถือว่าวันเปิดทางานวันแรกของปีถัดไป
เป็นวันสุดท้ายของการให้สิทธิและการให้เข้ารับสิทธิ
(3) การแจ้งการให้สิทธิ ให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ คือ
ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
(4) อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนดแนวปฏิบัติในการรับแจ้งการให้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการ ให้สามารถดาเนินการแจ้งการให้สิทธิ
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 กรณีสถานประกอบการประสงค์ดาเนินการมาตรา 35 ในหลายจังหวัด และสถานประกอบการ
มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีสานักงานสาขาในหลายจังหวัด สถานประกอบการสามารถแจ้ง
การให้สิทธิตามมาตรา 35 ณ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ โดยเป็น
การยื่นการให้สิทธิในภาพรวมของสถานประกอบการ ในกรณีนี้ให้สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ที่รับแจ้งการให้สิทธิของสถานประกอบการ ทาหนังสือประสานสานักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ดาเนินการ
ออกตรวจสอบการดาเนินการมาตรา 35 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ
- มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่าตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกาหนด
- การจัดทาสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ
- การดาเนินการต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
- รายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
เมื่อดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้สานักงานจัดหางานจังหวัดแห่งนั้นมีหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบส่งให้สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อจะได้มีหนังสือให้ความเห็นชอบดาเนินการตาม
มาตรา 35 ต่อไป
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วิธีที่ 2 สถานประกอบการสามารถแจ้งการให้สิทธิตามมาตรา 35 ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
หรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ดาเนินการ โดยให้สานักงานจัดหางานแห่งนั้นออก
ตรวจสอบ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ
- มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่าตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกาหนด
- การจัดทาสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ
- การดาเนินการต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
- รายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
เมื่อดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้สานักงานจัดหางานแห่งนั้นมีหนังสือให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการ ตามมาตรา 35 แก่สถานประกอบการ
เงื่อนไขในการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ
(1) คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐต้องยินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจเยี่ยมสถานที่หรือกิจการที่ดาเนินการแล้ว หากพบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
(2) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิ จะจาหน่าย จ่ายโอนสิทธิ หรือให้บุคคลใดเช่าช่วงสิทธิแทนมิได้
(3) กรณีผู้ดูแลคนพิการทีไ่ ด้รับสิทธิถึงแก่ความตาย ให้ผู้ดูแลคนพิการรายใหม่ที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจาตัว
คนพิการเป็นผู้รับสิทธิแทน
(4) กรณีคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตาย สิทธิที่ได้รับย่อมเป็นอันสิ้นสุด
(5) การยกเลิกสัญญา การต่อสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการต้องแจ้งให้สานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทราบ
(6) กรณีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเลิกกิจการก่อนสิ้นสุดสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอื่นเข้ารับสิทธิแทนที่
กรณีข้อ (2), (3), (4) หรือ (6) ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการอื่นเข้ารับสิทธิแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่การดาเนินการและแจ้งให้สานักงานจัดหางานจังหวัด
หรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทราบ
เพื่อประโยชน์แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการในการใช้บริการให้สิทธิตามมาตรา 35 เป็นไป
อย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ ก าหนดรู ป แบบ “หั ว ข้ อ ประกอบการพิ จ ารณาตามมาตรา 35
(Template)” เพื่อเป็นแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น
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หัวข้อประกอบการพิจารณาตามมาตรา 35 (Template)
หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง/สถานประกอบการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
ชื่อหน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ...........................................................................
ชื่อ-นามสกุล คนพิการ.....................................................................................................
ผู้ดูแลคนพิการ (กรณีผู้ดูแลคนพิการขอใช้สิทธิ).................................................................
2. ประเภทการขอใช้สิทธิ
การให้สัมปทาน
การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
การฝึกงาน
การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
3. ระยะเวลาดาเนินการตามสัญญา............ปี.................เดือน..................ชัว่ โมง
4. หลักเกณฑ์การพิจารณา
เอกสารถูกต้อง และครบถ้วน
มูลค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
เห็นชอบยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย โดยสมัครใจ
การดาเนินการไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
รายชื่อคนพิการไม่ซ้าซ้อนกัน
5. ผลการพิจารณา
ผ่านหลักเกณฑ์
ไม่ผ่านเนื่องจาก.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................ผู้พิจารณา
(...................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................
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วิธปี ฏิบัติ

2. การรับคนพิการตามอัตราสวนที่กฎหมาย
กําหนด

1.2 กรณีเอกชน

- สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐสามารถเลือกใชวิธีการ
ใดวิ ธี การหนึ่ งหรื อทั้ ง 3 วิ ธี ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และ
มาตรา 35 (กรณีห นว ยงานของรัฐ สามารถเลือกได 2 วิธี คือ
มาตรา 33 และ มาตรา 35 เทานั้น)

- นับจํานวนลูกจางทั้งหมด และหากมีหนวยงานและสาขา ใหนับ
จํานวนลูกจางทุกสาขาเขาดวยกัน

มาตรา 33
1. การนับจํานวนผูปฏิบัติงานที่จะนํามา
คํานวณจํานวนคนพิการที่ตอ งรับเขาทํางาน
1.1 กรณีหนวยงานของรัฐ องคกรปกครอง - นับจํานวนผูปฏิบัติงานทั้งหมดเขาดวยกัน
สว นทองถิ่น รัฐ วิส าหกิ จ (เฉพาะที่จัดตั้งโดย - นับจํานวนผูปฏิบัติตามนิติบุคคล
พระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาเทานั้น (ผู ป ฏิ บัติ ง าน หมายถึง ข าราชการ ลู ก จา งประจํ า พนั กงาน
หากจัดตั้งโดย พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2502 ราชการ พนักงาน ยกเวนลูกจางชั่วคราว และลูกจางโครงการ)
เช น ปตท. การท า อากาศยาน การบิ น ไทย
แคทเทเลคอม) / หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ (เช น
องคกรอิสระ)

มาตรา/การดําเนินการ

1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม

นับ ณ 1 ตุลาคม
ของแตละป

นับ ณ 1 ตุลาคม
ของแตละป

กําหนดเวลา

นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ

- หนวยงานของรัฐ
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- รัฐวิสาหกิจ
- หนวยงานอื่นของรัฐ

หนวยงาน/
ผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ

แนวปฏิบัตใิ นการจางงานคนพิการ ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35
แหง พระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

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

หมายเหตุ
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- กรณีเปนพนักงานราชการ

4. การสรรหาคนพิการ
4.1 หนวยงานของรัฐ
- กรณีเปนขาราชการ

- กรณีมาตรา ๓๕

3. การแจงผลการปฏิบัติ
- กรณีมาตรา 33 และมาตรา 34

มาตรา/การดําเนินการ

1. ใหป ลัดกระทรวง หรือหัว หนาสว นราชการระดับ กรมที่อยูในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
บริ ห ารจํ า นวนผู ป ฏิ บั ติ ง านในภาพรวมทั้ ง หมด ได แ ก ข า ราชการ พนั ก งาน
ราชการ ลูกจางประจํา หรือผูปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจํา
ในสวนราชการ และกําหนดอัตราสวนการรับคนพิการเขาทํางานในสวนราชการ
ทั้งขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือผูปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งปฏิบัติงานประจําในสวนราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด โดยดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังนี้

- ผูสมัครเขาทํางานตองสอบผานภาค ก. กอน
- จัดสอบแขงขันกันเองระหวางคนพิการ
- จัดสอบแขงขันระหวางคนพิการ
(ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเขา
ทํางานในสวนราชการ แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 21
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเขารับ
ราชการ)

-- นายจ้าง เจ้าของถานประกอบการ ที่มีที่อยู่ตั้งในกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค ให้แจ้งที่
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แล้วแต่กรณี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเห็นชอบของรองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตการจ้างงานคนพิการ โดยให้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ กรณีเมื่อมีการอนุมัติให้
ดำเนินการตามมาตรา 35 ให้จัดส่งสำเนาสัญญาและเอกสารประกอบที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการยื่นขณะขออนุมัติ ดำเนินการ พร้อมทั้งหนังสือแจ้งผลการอนุมัติและเอกสารการ
ตรวจสอบเพื่ออนุมัติไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี
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พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือผูปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งปฏิบัติงาน
ประจํา ในส ว นราชการที่ ป ฏิ บัติอ ยูจ ริง ในวัน ที่ 1 ตุ ล าคม ของทุ กป โดยนั บ
จํานวนผูปฏิบัติงานรวมกันเปนรายกระทรวง ยกเวนสวนราชการระดับกรมที่อยู
ในบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี
ใหนับเปนรายสวนราชการ
1.2 ให กํ า หนดจํ า นวนคนพิ ก ารที่ จ ะต อ งรั บ เข า ทํ า งานในส ว น
ราชการ โดยกํ า หนดจากจํา นวนผูป ฏิ บั ติง านที่ นับ ได ต าม 1.1 และกํ า หนด
อัตราสวนจํานวนผูปฏิบัติงาน 100 คน ตอการรับคนพิการ 1 คน และหากมี
จํานวนผูปฏิบัติงานที่นับเปนเศษไดเกิน 50 คน ตองรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน
ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงการบรรลุเปาหมายตามที่กฎหมายกําหนดภายในระยะเวลา
10 ป ด ว ย โดยส ว นราชการต อ งพิ จ ารณากํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การ
ทีร่ องรับเปาหมายดังกลาว เชน จํานวนครั้งที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
คนพิการ โดยอาจกําหนดเปนนโยบายใหมีการดําเนินการทุกปหรือดําเนินการ
ทุกสองป เปนตน รวมทั้งกําหนดใหมีการเก็บขอมูล ติดตาม ประเมินผล และ
ปรับแนวทางการดําเนินการเปนระยะอยางตอเนื่อง
1.3 เมื่อบริหารจํานวนผูปฏิบัติงานและกําหนดอัตราสวนการรับ
คนพิการเขาทํางานในสวนราชการในภาพรวมทั้งหมดแลว ใหปลัดกระทรวง
หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมทีอ่ ยูใ นบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ
2. เมื่อสวนราชการในสังกัดไดรับแจงขอมูลจํานวนคนพิการที่กําหนดตาม
ขอ 1 ใหสว นราชการดําเนินการกําหนดตําแหนงงานที่จะรับคนพิการเขาทํางาน
โดยพิจารณาจากลักษณะงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนง ประเภทความพิการ
ประสิทธิภ าพในการทํางาน และปจจัย อื่ น ๆ ที่สว นราชการเห็นสมควร เชน
สถานที่ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน โดยสวนราชการอาจ
พิจารณารับคนพิการเขาทํางานเปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
หรือผูปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจําในสวนราชการก็ได

1 .1 ให นั บ จํ า นวนผู ป ฏิ บั ติ ง านในส ว นราชการ ได แ ก ข า ราชการ
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3. เมื่อสวนราชการพิจารณาแลว เห็นควรรับคนพิการเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน ใหสวนราชการดําเนินการคัดเลือกบรรจุคนพิการ
เขารับ ราชการ โดยถือวาเปน กรณีท่ีมีเหตุพิเศษตามมาตรา 55 แหง พ.ร.บ.
ระเบีย บขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และใหดําเนิน การตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
3.1 ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย หัว หนาสว นราชการระดับ กรมหรือ
รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูไดรับมอบหมาย เปนประธาน ผูแทน
หนวยงานเจาของตําแหนงหรือผูไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ และผูปฏิบัติงาน
ดานการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล เปน กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ใหเป น
ดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน า ส ว นราชการหรื อ รองหั ว หน า ส ว นราชการหรื อ ผู ไ ด รั บ
มอบหมายพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับคนพิการรวมเปนกรรมการ
ไดตามความเหมาะสมของตําแหนงนั้น
3.2 ใหคณะกรรมการคั ดเลือกกําหนดวิธีการคัดเลือก ระเบีย บ
เกี่ย วกับ การคัดเลือก จัด ทําประกาศรั บ สมั คร วางแผนการดําเนิน การ และ
ดํา เนิ น การอื่ น ที่ เกี่ ย วข องกับ การคัด เลือ ก ทั้ง นี้ คณะกรรมการคัด เลือ กอาจ
พิจาณาดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ
หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการ
อาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอื่น หรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามความจําเปนก็ได
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3.3 ให ผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ประกาศรั บ สมั ค ร
คัดเลือกเฉพาะคนพิการ โดยประกาศรายละเอียดเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) ประเภทความพิ การที่ จ ะรับ สมั ครคัด เลื อก อาจระบุไ ด
มากกวา 1 ประเภทความพิการ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
(2) ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
(3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
(4) อุ ป กรณ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ส ว นราชการ
จัดเตรียมใหสําหรับคนพิการในวันดําเนินการคัดเลือกหรือในการปฏิบัติงาน
(5) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
(6) วิธีการรับสมัคร
(7) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
(8) การประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การคั ด เลื อ ก และ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
(9) วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตามที่ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กกํ า หนด
ซึ่งอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีส อบขอเขีย น
วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความเหมาะสม
(10) เกณฑการตัดสิน
(11) การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
(12) การบรรจุและแตงตั้ง
(13) เงื่ อ นไขหรื อ ข อ ความอื่ น ๆ ที่ ผู ส มั ค รควรทราบ เช น
คาธรรมเนียมสําหรับตําแหนง
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3.4 จัดใหมีการเผยแพรป ระกาศรับ สมัครกอนวัน รับ สมัคร โดยให
ปดประกาศ ณ ที่ทําการของสวนราชการที่รับสมัครในที่เปดเผย และประกาศ
รับสมัครบนเว็บไซตของสวนราชการที่รับสมัครและเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ หรือทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.5 กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไมนอยกวา 10 วันทําการ
3.6 ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการคัดเลือก
ที่กําหนด
3.7 เมื่ อ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กเสร็ จ สิ้ น ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ ก
รายงานผลการคั ด เลื อกตอ ผูมี อํา นาจสั่ง บรรจุ ตามมาตรา 57 เพื่ อ ประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกเรียงตามลําดับที่ที่ผานการคัดเลือก
3.8 ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับ
การคัดเลือก
3.9 ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงงานวาง
ใหรายชื่อผูผานการคัดเลือกที่ยังไมไดรับการบรรจุนั้นยังมีผลใชไดตอไปอีกไมเกิน
2 ป นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และหากภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจใชดุลพินิจบรรจุและแตงตั้ง
ผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
4. คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
4.1 คนพิการที่สมัครเขารับการคัดเลือกตองมีบัตรประจําตัวคนพิการ
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดว ยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
การออกบัตร และการกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ
การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ย นแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ
และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. 2556
4.2 คนพิการจะตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 36 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะเขารับการคัดเลือก
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5. แนวทางดํ า เนิ น การกรณี ท่ี ส ว นราชการไม ส ามารถรั บ คนพิ ก าร
เขาทํางานได
ในกรณีท่ีสวนราชการมีเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถรับคนพิการ
เขาทํางาน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 3 ได
อาทิ สวนราชการยังไมมีความพรอมในการรับคนพิการเขาทํางาน สวนราชการ
ไมมีตําแหนงงานที่เหมาะสมกับคนพิการ สวนราชการไดดําเนินการสรรหาและ
เลื อ กสรรคนพิ ก ารแล ว แต ไ ม มีผู ส มั ค รหรื อ ไม มี ผู ผา นการเลื อ กสรร ให ส ว น
ราชการดําเนินการ ดังนี้
5.1 รายงานปลั ด กระทรวงเพื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของกระทรวง
เกี่ ย วกั บ จํ า นวนคนพิ ก ารที่ จ ะรั บ เข า ทํ า งานและจั ด สรรจํ า นวนคนพิ ก าร
ใหสวนราชการอื่นๆ ในสังกัดที่สามารถรองรับได
5.2 หากปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถจัดสรรจํานวน
คนพิ ก ารให ส ว นราชการอื่ น ๆ ในสั ง กั ด ได ให แ จ ง ส ว นราชการทราบ
เพื่อดําเนินการใหมีการจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 เชน จัดสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมา
ชวงงาน หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวก (เปนการจัดใหมีข้ึน ใหมตามความตองการพิเศษของ
คนพิการเฉพาะราย และไมรวมสิ่งปลูกสรางตามมาตรฐานที่กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารกําหนดไวแลว) เปนตน
ในกรณีท่ีเปนสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหดําเนินการจัดบริการ
อื่นทดแทนกรณีตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ใหถือวา จํานวนคนพิการที่ไดรับสิทธิจากการจัดบริการอื่นทดแทน
เปนจํานวนคนพิการที่สวนราชการรับเขาทํางาน ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม

วิธปี ฏิบัติ
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หนวยงาน/
ผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ
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5 แนวทางการจางงานใหคนพิการ
ทํางานในชุมชน หรือองคกร
สาธารณประโยชน

4.2 นายจาง/สถานประกอบการ

มาตรา/การดําเนินการ

1. เปนการจางงานตามมาตรา 5 แหง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 คือลูกจางตกลงทํางานให และนายจางจายคาจางใหตลอดระยะเวลา
ที่ทํางาน โดยนายจางมีอํานาจปกครองบังคับบัญชา หรือลงโทษลูกจาง
2. นายจาง/เจาของสถานประกอบการ รับคนพิการเขาเปนพนักงานตาม
เงื่ อ นไขการจ า งงานปกติ ข องบริ ษั ท (ไม มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ อั น ไม เ ป น ธรรม
ต อ คนพิ ก ารและคนไม พิ ก าร) และเป น การจ า งงานที่ ส อดคล อ งและได รั บ
ความคุมครองตามกฎหมายแรงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

- สรรหาตามวิธีที่กําหนดเอง

6. การรายงานผลการดําเนินงาน
ใหส ว นราชการรายงานผลการดําเนิน การสรรหาและเลื อกสรรหา
คนพิการเขาทํางานในสวนราชการใหสํานักงาน ก.พ. ทราบทุกครั้งภายหลังที่
ดําเนินการเสร็จสิ้น หากสวนราชการมีการจัดบริการอื่นทดแทน ใหสวนราชการ
รายงานข อมู ล ดั ง กล า วให สํ า นั ก งาน ก.พ. ทราบ ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน
ของทุกป
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 58 กําหนดไว ดังนี้
1. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งมีผูปฏิบัติงานตั้งแต 100 คนขึ้นไปรับคนพิการ
ที่สามารถทํางานไดเขาทํางานตามมาตรา 33 หรือใหสัมปทานตามมาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใหครบตามอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด
ภายในปงบประมาณ 2561
2. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งมีผูปฏิบัติงานตั้งแต 100 คนขึ้นไป รายงานผล
การปฏิบัติ หรือนําเสนอแผนการดําเนินงานทุก 1 ป โดยใหกรมสงเสริมและ
พัฒ นาคุ ณภาพชี วิต คนพิ การ พม. เป น ผู ร วบรวมรายงานผลการดํ าเนิ น งาน
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

วิธปี ฏิบัติ

-8-

-

กําหนดเวลา

นายจาง/สถานประกอบการ

หนวยงาน/
ผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ

หมายเหตุ

1. การจ า ง
ค น พิ ก า ร
สามารถจางได
ม า ก ก ว า ที่
กํ า ห น ด ใ น
กฎกระทรวง
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มาตรา/การดําเนินการ

3. นายจาง/เจาของสถานประกอบการมอบหมาย ใหคนพิการปฏิบัติงาน
ในฐานะพนั ก งานของบริษั ท เพื่ อ ให ก ารสนั บ สนุ น ภารกิ จ อั น เป น ประโยชน
สาธารณะทั้งทางตรงและทางออม แกองคกรในชุมชนหรือองคกรสาธารณประโยชน
(ทั้งที่มีการจัดตั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เชน ชมรมตาง ๆ)
4. นายจาง/เจาของสถานประกอบการมอบหมายใหหนวยงานในพื้นที่
กําหนดภารกิจและกํากับการทํางานของพนักงานคนพิการ และรายงานผลการ
ทํางานตอบริษัทเปนระยะ ตามที่นายจาง/เจาของสถานประกอบการกําหนด
และนายจาง/เจาของสถานประกอบการคงไวซ่ึงอํานาจปกครองบังคับบัญชา
หรือลงโทษพนักงาน
5. ตนสังกัดจัดทําเอกสารระบุการมาปฏิบัติงานของพนักงานคนพิการ
ตามแบบที่น ายจ าง/เจ าของสถานประกอบการกําหนด และสงใหน ายจาง/
เจาของสถานประกอบการทําการจายคาจางทุกเดือน

วิธปี ฏิบัติ

-9กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ

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 วุฒิ การ
ศึกษา และคาจาง
ให เ ป น ไปตามที่
กฎหมายกําหนด
ดวย

หมายเหตุ
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กําหนดเวลา

- เสี ย ดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละเจ็ ด ครึ่ ง ต อ ป ข อง
คิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ ของปเปนตนไป
จํานวนเงินที่ยังไมไดสงเขากองทุน

3. การผิดนัดชําระหนี้
- ไมไดสงเงินเขากองทุน
- สงลาชา
- สงไมครบถวน

-

ภายใน ๓๑ มีนาคม
ของแต่ละปี
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐

31 มกราคม ของปที่มีหนาที่

- สงเปนเงินสด เช็คขีดครอม หรือธนาณัติสั่งจาย
กองทุน โดยสงไปยังกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก าร หรื อ สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่น คงของมนุษยจัง หวัด ที่ตั้ งของสํ านั กงาน
ใหญสถานประกอบการตั้งอยู

- นายจาง/เจาของสถานประกอบการ ที่ไมไดรับ
ภายในวันที่ 31 มกราคม
คนพิ ก ารเข าทํ า งานตามที่ กํ า หนดในมาตรา 33
ของแตละป
และไมไดดําเนินการตามมาตรา 35 จะตองสงเงิน
เขากองทุนเปนรายป โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุด
ของอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
คุมครองแรงงาน ที่ใชบังคับหลังสุดในปกอนปที่มี ภายใน ๓๑ มีนาคมของทุกปี
หนาที่ สงเงินเขากองทุน คูณดวยสามรอยหกสิบหา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
และคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธปี ฏิบัติ

2. วิธีการสงเงิน

มาตรา 34
1. จํานวนเงินที่ตองสงเขากองทุน

มาตรา/การดําเนินการ

-10-

นายจาง/เจาของ
สถานประกอบการ

- นายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการ/
- กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

นายจาง/เจาของ
สถานประกอบการ

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

อ้างอิง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของปีก่อนปีที่มีหน้าที่

- ปจจุบัน อัตราคาจางขั้นต่ํา
300 บาท/วัน ทั่วประเทศ
+ จํานวนเงินที่ตองสงเขา
กองทุนตอคนพิการ 1 คน
300 บาท x 365 วัน
= 109,500 บาท

หมายเหตุ
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- การจางเหมาชวงงานหรือการจางเหมาบริการจาก
คนพิ ก ารหรื อ ผู ดูแ ลคนพิ ก าร เพื่อ ประโยชน ข อง
หน ว ยงานของรั ฐ นายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการแหงนัน้

1.3 การจัดจางเหมาชวงงานหรือจาง
เหมาบริการ

-

-

1.5 การจัดใหมีอุปกรณ หรือมีสิ่งอํานวย - การจั ด ให มี เ ครื่ อ งช ว ยอํ า นวยความสะดวกซึ่ ง
ความสะดวก
เคลื่อนที่หรือเคลื่อนยายได เพื่อใหคนพิการเขาถึง
และใช ป ระโยชน ใ นการประกอบอาชี พ ได บ น
พื้นฐานของความตองการพิเศษของคนพิการแตละ
ประเภท

-

-

-

กําหนดเวลา

- การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ หรือการ
ถายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีท่ีสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได

1.4 การฝกงาน

- การจัดสถานที่บริเวณองคกรหรือสถานประกอบการ
ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก เพื่อใหคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพ

- การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใช
ประโยชนจากทรัพยสนิ ในการประกอบอาชีพ

วิธปี ฏิบัติ

1.2 การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือ
บริการ

มาตรา 35
1. วิธกี ารดําเนินงาน ตามมาตรา 35
1.1 การใหสัมปทาน

มาตรา/การดําเนินการ

-11หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

- ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ป 156/2561 กรณีนายจ้าง เจ้าของ
สถานประกอบการ รับคนพิการเข้า
ทำงาน (มาตรา 33) สามารถนำมา
เป็นรายจ่ายในการคำนวฯกำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากร ลดหย่อนได้ 2 เท่า

- การปฏิบัติตามมาตรา 35 ไมได
รั บ สิ ท ธิ ก ารลดหย อ นภาษี เ งิ น ได
เนื่องจากเปน การสนับ สนุน ใหค น
พิก ารหรือ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารมี อ าชี พ
มี ง านทํ า (ตามพระราชกฤษฎี ก า
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่
499) พ.ศ. 2553) แตไดรับสิทธิ
ตามกฎหมายสรรพากรประมวล
รัษ ฎากรเดิ ม เช น วิ ธี ท่ี 7 การให
ความชวยเหลืออื่นใด มี 2 แบบ คือ
ใหของ / เงิ น / อุปกรณเพื่อสราง
งานสรางอาชีพ และซื้อสินคาจาก
คนพิการ การใหของจะไปเขาขาย
ประมวลรัษฎากรเปนคาใชจายของ
บริษัทสามารถหักลดได
- ค า จ า งสามารถนํ า ไปหั ก เป น
คาใชจายได

หมายเหตุ
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2. การใหสิทธิของหนวยงานของรัฐ
นายจาง/เจาของสถานประกอบการ

1. แจงการใหสิทธิ ณ ทองที่ที่เปนที่ตั้งของ
หนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ ดังนี้
- ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจง ณ สํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพ
- ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ให แ จ ง ณ สํ า นั ก งาน
จัดหางานจังหวัด
- ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2. ดําเนินการใหเขารับสิทธิ
ของทุกป

-

1.7 การใหความชวยเหลืออื่นใด
- การใหความชวยเหลือแกคนพิการหรือผูดูแลคน
(ใหเงิน ซื้อสินคาจากคนพิการ ฯลฯ) พิการโดยตรง เพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได

กําหนดเวลา
-

วิธปี ฏิบัติ

- การจา งบุค คลซึ ่ง จดแจง เปน ลา มภาษามือ ตอ
กรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก ค นพิ การทางการได ยิ น หรื อสื่ อ
ความหมาย

1.6 การจัดใหมีลามภาษามือ

มาตรา/การดําเนินการ

-12หมายเหตุ

กรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10
- สํ า นั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดทุกจังหวัด

- กรณีนายจ้าง เจ้าของ
สถานประกอบการ ดำเนิน
การใช้สิทธิตามมาตรา 35
สามารถลดหย่อนภาษีได้
หนึ่งเท่าตามที่จ่ายจริง
(ยกเว้น ประเภทการให้
สัมปทาน การจัดสถานที่
จำหน่ายสินค้า)
- สัดส่วนล่ามภาษามือ 1 คน
ต่อคนพิการทางการได้ยิน
- สํ า นั ก งานจั ด หางาน 20 คน

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ
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กรณี ผู ดู แ ลคนพิ ก ารจะยื่ น รั บ คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ ต าม
มาตรา 35 คนพิการที่อยูในอุปการะหรือดูแลตองไม
สามารถประกอบอาชีพไดโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1. เปนผูเยาว
2. เปนผูสูงอายุตั้งแต 70 ป ขึ้นไป
3. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ
4. เปน คนพิก ารซึ่ งมีส ภาพความพิการถึง ขั้น ไม
สามารถประกอบอาชีพได

5. การใชสิทธิแทนคนพิการ

-

-

- ใหมีการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงกันระหวาง
หน ว ยงานของรั ฐ /นายจ า ง/สถานประกอบการ
กับคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
- แจงผลการดําเนิน งานตอสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพหรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด

4. การทําสัญญาหรือขอตกลงการยินยอม
ใหคนพิการ/ผูดูแลคนพิการใชสิทธิ

กําหนดเวลา

คนพิการหรือผูดูแลคนพิการใหยื่นคําขอรับสิทธิ
- ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
ณ สถานที่ดังตอไปนี้
ของทุกป
- ในเขตกรุ ง เทพมหานครให ยื่ น ณ สํ า นั ก งาน
จัดหางานกรุงเทพ
- ในเขตจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด

วิธปี ฏิบัติ

3. การขอรับสิทธิของคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการ

มาตรา/การดําเนินการ

-13หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ
- สํ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10
- สํ า นั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดทุกจังหวัด

หมายเหตุ
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1. คนพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก าร นายจ า งหรื อ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐตอง
ยิ น ยอมให เ จ า หน า ที่ ต รวจสอบหรื อ ตรวจเยี่ ย ม
สถานที่หรือกิจการที่ดําเนินการแลว หากพบวาไม
เปนไปตามระเบียบใหเจาหนาที่แจงกรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
2. คนพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารที่ ได รั บ สิ ท ธิ จ ะ
จําหนาย จายโอนสิทธิ หรือใหบุคคลใดเชาชวงสิทธิ
แทนตนมิได
3. กรณีผูดูแลคนพิการที่ไดรับสิทธิถึงแกความตาย
ใหผูดูแลคนพิการรายใหมท่ีมีช่ือเปน ผูดูแลในบัตร
ประจําตัวคนพิการเปน ผูดําเนินการแทน
4. กรณีคนพิการที่ไดรับสิทธิถึงแกความตายสิทธิ
ที่ไดรับยอมเปนอันสิ้นสุด
5. การยกเลิกสัญญา การตอสัญญา การเปลี่ยน
แปลงสั ญ ญา ให ห น ว ยงานของรั ฐ นายจ า งหรื อ
เจาของสถานประกอบการแจงหนวยงานเพื่อทราบ
(แจงตอสํานักงานจัดหางานกรุงเทพฯ กรณีอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และแจงตอสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดกรณีอยูในจังหวัดอื่น)
6. กรณี คนพิ การหรือ ผูดูแ ลคนพิการเลิ กกิจ การ
กอนสิ้นสุดสัญญา ใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือ
เจ า ของสถานประกอบการจั ด ให มี ค นพิ ก ารหรื อ
ผูดูแลอื่นเขารับสิทธิแทนที่

มาตรา/การดําเนินการ

6. เงื่อนไขในการใหสิทธิและการขอรับสิทธิ

-14-

การดําเนินการตามขอ 2 , 3 , 4
หรื อ 6 ให น ายจ า งหรื อ เจ า ของ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ใ ห มี
คนพิการหรือผู ดูแลคนพิการอื่ น
เ ข า รั บ สิ ท ธิ ภ า ย ใ น 4 5 วั น
นับตั้งแตวันที่มีการดําเนินการ

กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ
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7. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
7.1 การใหสัมปทาน

มาตรา/การดําเนินการ

กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

การให สั ม ปทาน ให ดํ า เนิ น การอย า งหนึ่ ง อย า งใด ระยะเวลาการดําเนิน การตาม นายจ า ง/เจ า ของสถาน
ดังตอไปนี้
กระบวนการพิจ ารณาอนุญาต ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ
1. การใหใชประโยชนจากอาคาร สถานที่ หรือทรัพยสิน มาตรา 35 จํานวน 38 วัน
ที่อยูในความดูแลหรือใชประโยชนของหนวยงานของรัฐ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
2. การใหสิทธิไดจําหนายสินคาหรือบริการภายใต
ลิขสิท ธิ์ห รื อเครื่องหมายการคาของหน ว ยงานของรั ฐ
นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการ
3. การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานี
โทรทัศน เคเบิลทีวี ซึ่งอยูในชวงเวลาที่ประชาชนสามารถ
รับฟงหรือรับชมไดอยางแพรหลาย และใหหมายความ
รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต หรือเครือขายคอมพิวเตอร
4. การใหสัมปทานอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการ
สงเสริมอาชีพคนพิการประกาศกําหนด
หนวยงานของรัฐ
- กรณีหนวยงานของรัฐอาจดําเนินการภายในองคกร
หรื อ ภายนอกองค ก ร ซึ่ ง หน ว ยงานของรั ฐ มี สิ ท ธิ
ครอบครองหรื อ ใช ป ระโยชน โ ดยการเช า ก็ ไ ด โดยให
หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซ่ึงมีอํานาจอนุญาตใหใช
ประโยชน จ ากอาคาร สถานที่ หรื อ ทรัพ ย สิ น แห ง นั้ น
เปนผูอนุญาตและลงนามในสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
หนวยงานของรัฐกับคนพิการและผูดูแลคนพิการ

วิธปี ฏิบัติ

-15-

ระยะเวลาตามที่ กํ า หนด
ในคู มื อ ประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
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กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

- ไมนอ ยกวา อัตราที่ กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ.
2554
- ระยะเวลาการใหใชสิทธิ
- ไมนอยกวาหนึ่งป
7.2 การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ระยะเวลาการดําเนิน การตาม นายจ า ง/เจ า ของสถาน
1. ตั้งอยูในสถานที่ซ่ึงเห็นไดงาย และสะดวกตอ กระบวนการพิจ ารณาอนุญาต ประกอบการ/หนวยงาน
การจําหนายสินคาหรือใหบริการ
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน
ของรัฐ
2. มีสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
คนพิการเขาถึงและใชประโยชนได
3. มีส่ิงปลูกสรางสําหรับใชเปนสถานที่จําหนาย
สิน คา ที่มั่น คง ปลอดภัย โดยหนว ยงานของรัฐ
นายจ า งหรื อ เจ า ของสถานประกอบการมี สิ ท ธิ
ครอบครองในสถานที่แหงนั้น
4. มี ขนาดพื้น ที่ เหมาะสมตามประเภทกิ จ การ
จําหนายสินคาหรือบริการ
5. ไดรับการยกเวนคาเชาพื้นที่และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่คูสัญญาตกลงกัน
6. ชวงเวลาการจําหนายสินคาหรือใหบริการให
เป น ไปตามเวลาเป ด และป ด ทํ า การปกติ ข อง
หนว ยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการแหงนั้ น
หรือตามที่คูสัญญาตกลงกัน

- มูลคาการดําเนินงาน

มาตรา/การดําเนินการ

-16-

ระยะเวลาตามที่ กํ า หนด
ในคู มื อ ประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
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- ไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนว ยงานของรั ฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ.
2554
- การคํา นวณมูล คา ใหเ ปน ไปตามอั ต ราอ า งอิ ง
ราคาในทองตลาด กรณีไมมีร าคาในทองตลาดมา
อางอิง ใหเปนไปตามอัตราที่ผูรับการประเมิน ยื่น
แบบชําระภาษาโรงเรือนและที่ดินของราชการสวน
ทองถิ่นแหงนั้น หรือตามอัตราที่คณะอนุกรรมการ
สงเสริ มอาชีพ คนพิการหรือ อนุกรรมการส งเสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารประจํ า จั ง หวั ด
กําหนด
- กรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการได
ดําเนิน กิจ การเกี่ ย วกับ เกี่ย วกั บ การใหเ ชา อาคาร
สถานที่หรือมีหลักฐานการใหเชาจากผูเชารายอื่น
มาแสดงก็ใหนําอัตราคาเชานั้นมาคํานวณ

- ไมนอยกวา 1 ป
- กรณีหนวยงานของรัฐ ใหหวั หนาหนวยงานของ
รัฐมีอํานาจอนุญาตภายใตเงื่อนไขใหใชอาคารหรือ
สถานที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด กํ า หนดไว
โดยไดรับ การยกเว น คาเชาและคาธรรมเนีย มอื่ น
และมีระยะเวลาตามสัญญาไมนอยกวาหนึ่งป

- ระยะเวลาการใหสิทธิ

วิธปี ฏิบัติ

- มูลคาการดําเนินงาน

มาตรา/การดําเนินการ

-17-

-

-

-

กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

หมายเหตุ
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- การจัดทําเอกสารประกอบสัญญา

- ตองจัดทําเอกสารแนบทายสัญญาที่มีรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ การประมาณด า นต น ทุ น ค า ใช จ า ยใน
การจัดการ และกําไร เพื่อประกอบพิจารณาของ
สํ า นั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพ หรื อ สํ า นั ก งาน
จัดหางานจังหวัด

- ใหเปนไปตามที่คูสัญญาตกลงกัน หากมีระยะเวลา
มากกวา 1 ป ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบและคํานวณ
มูลคาตามสัญญาเปนรายป

ตองมีลักษณะและเงื่อนไข
1. เป น การจ า งคนพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก าร
โดยตรง
2. เปนการจางที่มีลักษณะมุงผลสําเร็จของงาน
ที่วาจางภายใตระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญาหรือ
ขอตกลง เชน การรักษาความสะอาด งานความ
ปลอดภัย งานสวน งานศึกษาวิจัย งานสํารวจ
งานติด ตามประเมิน ผล งานขอ มูล งานพิม พ
งานผลิต เอกสาร งานผลิต สื่อ ประชาสัม พัน ธ
งานผลิต สิน คา หรือบริการ งานกอสรา ง หรือ
งานปรับ ปรุง สิ่ง อํา นวยความสะดวก เปน ตน
หรือ ลักษณะอื่ นตามที่ คณะอนุกรรมการประกาศ
กําหนด

7.3 การจัดจางเหมาชวงงานหรือการจาง
เหมาบริการ

- ระยะเวลาของสัญญา

วิธปี ฏิบัติ

มาตรา/การดําเนินการ

-18หนวยงาน/
หมายเหตุ
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนิน การตาม นายจ า ง/เจ า ของสถาน
1. ระยะเวลาตามที่
กระบวนการพิจ ารณาอนุญาต ประกอบการ/หนวยงาน กําหนดในคูมือประชาชน
ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน
ของรัฐ
การอํ า นวยความสะดวก
ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ของทางราชการ พ.ศ.
2558
2. กรณี ก ารจั ด จ า ง
เหมาชวงงานหรือจางเหมา
บ ริ ก า ร ค น พิ ก า ร ห รื อ
ผู ดู แ ลคนพิ ก ารทํ า งาน
สาธารณประโยชน ค วร
ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ
ผลสําเร็จของการดําเนินการ
ในสัญญา
กําหนดเวลา
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- มูลคาการดําเนินงาน

มาตรา/การดําเนินการ

- ไมนอยกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงวา
ด ว ยการกํ า หนดจํ า นวนคนพิ ก ารที่ น ายจ า งหรื อ
เจาของสถานประกอบการและหนว ยงานของรั ฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ.
2554
- กรณีหนวยงานของรัฐอาจดําเนินการจางโดยวิธี
กรณีพิเศษ โดยใหดําเนินการภายในปงบประมาณ
และในกรณีที่มีขอตกลงใหจางตอเนื่อง ใหสัญญา
หรื อ ข อ ตกลงดั ง กล า ว มี ผ ลตั้ ง แต 1 ตุ ล าคม
ของแตละป

- กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ก อ นดํ า เนิ น การใน
แต ล ะป ให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ มอบหมาย
เจาหนาที่ กําหนดลักษณะงานที่เหมาะสมในองคกร
เพื่ อมอบให คนพิ การ หรื อ ผู ดู แ ลทํ า แทนได และ
จั ด สรรงบประมาณตามวงเงิ น ที่ กํ า หนด แล ว ให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานติดตอกับผูรับ
จ า งเป น รายกรณี โ ดยตรง เพื่ อ เสนอให หั ว หน า
หน ว ยงานของรั ฐ นั้ น เป น ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ และ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและคณะกรรมการ
ตรวจรั บ การจ า งตามระเบี ย บว า ด ว ยการพั ส ดุ
โดยวิธีกรณีพิเศษ

วิธปี ฏิบัติ

-19กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

หมายเหตุ
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- การคํานวณมูลคา

มาตรา/การดําเนินการ

ใหกระทําได 2 กรณี ดังตอไปนี้
1. กรณีกําหนดใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
เปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินลงทุนตามลักษณะ
ของงานที่จาง ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เปนกําไร
ที่ ค นพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารจะได รั บ เมื่ อ ครบ
กําหนดสัญญาจางในปนั้น
2. กรณี กํ า หนดให น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุน
ตามลัก ษณะของงานที่จา ง ใหพิจ ารณาเฉพาะ
ในสวนทีเ่ ปนคาตอบแทนหรือคาแรงงานที่คนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการไดรับเมื่อครบกําหนดสัญญาจาง
ในปนั้น
- กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ให กํ า หนดวงเงิ น ตาม
สั ญ ญ า ห รื อ ข อ ต ก ล ง ที่ จ ะ จ า ง ใ น แ ต ล ะ ค รั้ ง
โดยพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม
ตามลั ก ษณะของงานและจํ า นวนคนพิ ก ารที่ ต อ ง
รับเขาทํางาน

วิธปี ฏิบัติ

-20กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

หมายเหตุ
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7.4 การฝกงาน

มาตรา/การดําเนินการ

มีลักษณะและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรการฝกงานตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ความชํานาญ
การถายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี หรือองคความรู
ตาง ๆ เพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการนําไปใช
ในการประกอบอาชีพได
2. ระยะเวลาฝ กงานตอ งไมน อ ยกว า หกเดื อ น
ทั้งนี้ ตองไมนอยกวาหกรอยชั่วโมง หรือตามที่
หนวยงานของรัฐแหงนั้นเห็นสมควรและมีการมอบ
วุฒิบัตรที่ออกโดยหนวยงานที่รับฝกงานแกผูผาน
การฝกงานดวย
3. หลักสูตรการฝกงานของนายจางหรือสถาน
ประกอบการต องได รับ ความเห็น ชอบจากอธิ บ ดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัดหรือ
ผูซ่ึงไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี เวนแตหลักสูตร
ของเอกชนซึ่งไดรับ การเห็นชอบจากทางราชการ
แล ว ไม ต อ งขอความเห็ น ชอบตามระเบี ย บนี้ อี ก
โดยก อ นดํ า เนิ น การให ผู แ ทนนายจ า งหรื อ สถาน
ประกอบการเสนอเรื่อ งตออธิบ ดีก รมพัฒ นาฝมื อ
แรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด
4. นายจางหรือเจาของสถานประกอบการอาจ
จัดฝกงานเอง หรือมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนเปนผูจัดฝกงานแทนก็ได โดยรับผิดชอบ
คาใชจายเกี่ยวกับการฝกงาน เชน คาสถานที่ฝกที่พัก
วัสดุอุปกรณ เอกสาร วิทยากรคาพาหนะ และใหจาย

วิธปี ฏิบัติ

-21หนวยงาน/
หมายเหตุ
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนิน การตาม นายจ า ง/เจ า ของสถาน ระยะเวลาตามที่ กํ า หนด
กระบวนการพิจ ารณาอนุญาต ประกอบการ/หนวยงาน ในคู มื อ ประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน
ของรัฐ
อํานวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
กําหนดเวลา
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- เอกสารประกอบหลักสูตรการฝกงาน

มาตรา/การดําเนินการ

- ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการแจง
จํ า นวนรายชื่ อ คนพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก าร
วิทยากร และรายการคาใชจาย ตลอดจนหลักสูตร
ให สํ า นั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพ หรื อ สํ านั กงาน
จั ด หางานจั ง หวั ด แล ว แต ก รณี เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบกอนการฝกงาน

คาเบี้ย เลี้ย งหรือคาอาหารแกผูเขารับ การฝกงาน
ตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ การฝกงานในสถานประกอบการ
ใหคนพิ การหรือผูดู แลคนพิการ ไดรับ เบี้ยเลี้ยงใน
อัตราไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน และมิใหเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ
จากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ กรณีนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการมอบหมายใหหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนเปนผูจัดฝกงาน ใหสงสําเนาสัญญา
หรือขอตกลงแกหัวหนาสํานักงานจัดหางานกรุงเทพ
หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด แลวแตกรณี
5. หนว ยงานของรัฐ อาจจัดฝ กงานเองหรื อจะ
สนั บ สนุ น งบประมาณใหแ ก ห น ว ยงานของรั ฐ อื่ น
หรือเอกชนเปนผูจัดฝกงานแทนก็ได ซึ่งตองไมใช
ภารกิ จ ตามปกติ ข องหน ว ยงานของรั ฐ แห ง นั้ น
โดยใหหนวยงานของรัฐ รับผิดชอบคาใชจายในการ
ฝกงาน เชน คาสถานที่ ที่พัก วัสดุอุปกรณ เอกสาร
วิทยากร คาพาหนะ และคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหาร
แกผูเขารับการฝกงาน

วิธปี ฏิบัติ

-22กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

หมายเหตุ
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7.5 การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก

- มูลคาการดําเนินงาน

มาตรา/การดําเนินการ

กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

มีลักษณะและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ระยะเวลาการดําเนิน การตาม นายจ า ง/เจ า ของสถาน
1. หนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถานประกอบการ กระบวนการพิจ ารณาอนุญาต ประกอบการ/หนวยงาน
แหงนั้น ไดรับลูกจางคนพิการ ซึ่งมีความตองการ มาตรา 35 จํานวน 38 วัน
ของรัฐ
จําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลที่ตองการความชวยเหลือ
เพื่อใหสามารถทํางานได
2. หนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถานประกอบการ
แหงนั้น อาจจัดใหมีอุป กรณห รือสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกหนวยงานของรัฐ นายจางหรือสถาน
ประกอบการซึ่งมีคนพิการเขาทํางานเปนลูกจาง
3. การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ไดแก การจัดใหมีข้ึนใหม หรือปรับปรุง สิ่งปลูกสราง
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ โดยดําเนินการ
ในสถานทีข่ องหนวยงานของรัฐนายจางหรือเจาของ
ประกอบการซึ่ง รับ คนพิก าร เขา ทํา งาน ทั้ง นี้
ตามรายการที่ กํ าหนดในกฎกระทรวง ที่ อ อกตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

- ไม น อ ยกว า อั ต ราที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการและหน วยงานของรั ฐ จะต องรับ เข า
ทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554

วิธปี ฏิบัติ

-23-

ระยะเวลาตามที่กําหนดใน
คู มื อ ประช าช นภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
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- หนวยงานของรัฐ นายจาง เจาของสถานประกอบการ
ดําเนินการสํารวจและออกแบบเกี่ยวกับการจัดใหมี
อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก และเสนอแผนงาน
โครงการที่มีรายละเอีย ดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ
ประมาณการคาใชจาย วงเงินงบประมาณที่ไดรับ
และประโยชน ท่ีค าดว าจะได รับ ยื่ นตอสํานั กงาน
จัดหางานกรุงเทพ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
แลวแตกรณี เพื่อตรวจสอบและใหความเห็นชอบ

- ไมนอ ยกวา อัตราที่ กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนว ยงานของรั ฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554
- กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ การพิ จ ารณาวงเงิ น
สํ า หรั บ การจั ด ให มี อุ ป กรณ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก ารให พิ จ ารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสมเพื่อใหคนพิการเขาถึงและใช
ประโยชนได

- มูลคาการดําเนินงาน

4. มิ ใ ช อุ ป กรณ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่
อาคารสํานักงานแหงนั้น ตองอยูภายใตบังคับ ของ
กฎกระทรวงตามขอ ๓.
5. ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ป

วิธปี ฏิบัติ

- การสํารวจและออกแบบ

มาตรา/การดําเนินการ

-24กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

หมายเหตุ
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มีลักษณะและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. หนวยงานของรัฐ นายจาง หรือเจาของสถาน
ประกอบการแหงนั้ น มี คนพิ การซึ่ง ความต องการ
จําเปน พิเศษที่จ ะตองใชบ ริการลามภาษามือเพื่อ
สนั บ สนุ น หรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารให
สามารถสื่อสารกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การจัดใหมีลามภาษามือในสัดสวนหนึ่งคนตอ
คนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายยี่สิบคน

- ใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ ดํ า เนิ น การสํ า รวจความต อ งการ
จํา เป น พิ เ ศษเฉพาะบุค คลเกี่ ย วกั บ การใหบ ริก าร
ล า มภาษามื อ และเสนอแผนงานโครงการที่ มี
รายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการคาใชจาย วงเงิน
งบประมาณ และประโยชน ท่ี ค าดว า จะได รั บ ต อ
สํ า นั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพ หรื อ สํ า นั ก งาน
จัดหางานจังหวัด

- ไมนอ ยกวา อัตราที่ กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนว ยงานของรั ฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ.
2554

- การสํารวจความตองการ

- มูลคาการดําเนินงานตองการ

วิธปี ฏิบัติ

7.6 การจัดใหมีลามภาษามือ

มาตรา/การดําเนินการ

-25หนวยงาน/
หมายเหตุ
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนิน การตาม นายจ า ง/เจ า ของสถาน ระยะเวลาตามที่กําหนดใน
กระบวนการพิจ ารณาอนุญาต ประกอบการ/หนวยงาน คู มื อ ประช าช นภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน
ของรัฐ
อํานวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

กําหนดเวลา
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- ไมนอ ยกวา อัตราที่ กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหน ว ยงานของรั ฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ.
2554

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

- มูลคาการดําเนินงาน

กําหนดเวลา

ดําเนินการไดใน 2 กรณี ดังตอไปนี้
ระยะเวลาการดําเนิน การตาม นายจาง/เจาของสถาน
- ให ก ารสนั บ สนุ น ด า นการเงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ กระบวนการพิจ ารณาอนุญาต ประกอบการ/หนวยงาน
ของรัฐ
มาตรา 35 จํานวน 38 วัน
เครื่องมือ หรือทรัพยสินอื่น ๆ
- ซื้ อ สิ น ค า จากคนพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก าร
โดยตรง โดยมี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ใหค นพิ การหรื อ
ผู ดู แ ลคนพิ ก ารได ป ระกอบอาชี พ ฝ ก อาชี พ
เตรี ย มความพร อมในการทํา งาน หรือ กิจ กรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ การมีงานทําหรือ
การมีรายไดของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตาม
ความจําเปน

- กรณีหนวยงานของรัฐ ใหกําหนดวงเงินในการ
จัดใหมีลามภาษามือ ใหพิจารณาตามความจําเปน
และเหมาะสมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ
คนพิการ

วิธปี ฏิบัติ

7.7 การชวยเหลืออื่นใด

มาตรา/การดําเนินการ

-26-

ระยะเวลาตามที่ กํ า หนด
ในคู มื อ ประชาชนภายใต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
อํานวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
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- การคํานวณมูลคา

มาตรา/การดําเนินการ

- การซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารจากคนพิ ก ารหรื อ
ผูดูแลคนพิการโดยตรง ตองใหคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการมีกําไรจากการขายสินคาหรือบริการ
- ให น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถานประกอบการ
แสดงหลักฐานรายการคาใชจายเพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาของสํ า นั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพ หรื อ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด

วิธปี ฏิบัติ

-27กําหนดเวลา

หนวยงาน/
ผูท ี่รับผิดชอบปฏิบัติ

หมายเหตุ
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46
แนวปฏิบัติในการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่
การนับจำนวนลูกจ้าง
การนับจำนวนลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทํางาน
และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี โดย
1. หน่วยงานของรัฐมีวิธีการนับ ดังนี้
1) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่ วนราชการที่ เรียกชื่ ออย่ างอื่นที่ มี ฐานะเป็ นกรม ให้ นั บจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง
2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับจำนวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
3) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับจำนวนผู้ปฏิบัติงานของ
แต่ละรัฐวิสาหกิจ
4) หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้นับจำนวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่นของรัฐ
5) ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่ วยงานของรัฐและปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
ต่างประเทศ และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือน ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่
ปฏิบัติงานโดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
๒. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีวิธีการนับ ดังนี้
1) ให้นับจำนวนลูกจ้างทั้งหมด
2) หากมีหน่วยงานหรือสำนักงานสาขาให้นับหน่วยงานหรือสำนักงานสาขาทุกแห่งเข้าด้วยกัน
การแจ้งการให้สิทธิ
1. ผู้มีห น้าที่แจ้งการให้ สิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญั ติส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่
(1) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
(2) หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะ
เป็ น กรม ราชการส่ ว นภู มิภ าค ราชการส่ ว นท้ องถิ่น รัฐ วิส าหกิจที่ ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญ ญั ติ ห รือ พระราช
กฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. ระยะเวลาการแจ้งให้สิทธิและดำเนินการให้เข้ารับสิทธิ
หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ป ระสงค์รับคนพิการเข้าทำงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการ ไม่รับ
คนพิการเข้าทำงานและไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน แต่ประสงค์ให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่าย สินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก ล่ ามภาษามือ หรือให้ ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้แจ้งการให้ สิทธิและ
ดำเนินการให้เข้ารับสิทธิภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปกีอ่นปทีม่ีีหนา้ท่ี
/๓. สถานที่...
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-๑๑(3) การซื้อสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง ต้องให้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการมีกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
จำนวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางการประเมินมูลค่า
ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแสดงหลักฐานรายการค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการ
พิจารณาของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ดังนี้
(1) กรณีให้การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ ทรัพย์สิน ให้ชี้แจง
รายละเอียดมูลค่าราคาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จะให้กับพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนำมาคำนวณมูลค่าตามที่
ระเบียบกำหนด
(2) กรณีการซื้อสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
(2.1) คำนวณมูลค่าจากกำไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับจากการขายสินค้า
(2.2) แจงรายละเอียดสินค้า ราคา พร้อมกำไรต่อชิ้น
การแจ้งผลตรวจสอบการให้สิทธิ
การแจ้งผลตรวจสอบการให้สิทธิ ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทราบ
ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. กรณี หน่ วยรั บแจ้ ง และมี คนพิ การหรือผู้ ดูแลคนพิ การมี ภู มิ ลำเนาอยู่ในพื้ นที่ รับผิ ดชอบ
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับแจ้งลงพื้นที่ตรวจสอบและปฏิบัติ ดังนี้
1.1 บันทึกรายงานชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ ตามมาตรา ๓๕ (กกจ.พก.๕)
1.2 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งการให้สิทธิ
1.3 แจ้งผลตรวจสอบการให้สิทธิให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการทราบ (ตามแบบ ๓) และแจ้งให้ พก./พมจ. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทราบ (ตามแบบ ๕)
2. กรณี เป็ น หน่ ว ยตรวจสอบ คื อ ไม่ ใช่ ห น่ ว ยรับ แจ้ ง แต่ มี ค นพิ ก ารหรือ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร
มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
2.1 ให้ สจจ./สจก. ที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีภูมิลำเนาอยู่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
2.2 บันทึกรายงานชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ ตามมาตรา ๓๕ (กกจ.พก.๕)
2.3 แจ้งผลตรวจสอบการให้สิทธิให้ สจจ./สจก. ซึ่งเป็นหน่วยที่รับแจ้งการให้สิทธิทราบ
(ตามแบบ 2) และแจ้งให้ พก./พมจ. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทราบ (ตามแบบ ๖)
3. เมื่ อ สจจ./สจก. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยที่ รั บ แจ้ ง การให้ สิ ท ธิ ได้ รั บ ผลตรวจสอบการให้ สิ ท ธิ
ตามข้อ 2 (2.3) แล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งการให้สิทธิ
3.2 แจ้ งผลการให้ สิทธิให้ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ทราบ (ตามแบบ 3) และแจ้งให้ พก./พมจ. ซึง่ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ทราบ (ตามแบบ ๕)
3.3 แจ้งผลการให้สิทธิ ตามข้อ 3.2 ให้ สจจ./สจก. ที่เป็นหน่ว ยตรวจสอบทราบ
(ตามแบบ ๔) และแจ้งให้ พก./พมจ. ซึ่งคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอยู่ในพื้นที่ทราบ (ตามแบบ ๕) เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบการรับสิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ต่อไป
หมายเหตุ : แบบ ๑ - แบบ ๖ เป็นแบบที่ปรากฎท้ายหนังสือสั่งการของกรมการจัดหางาน ด่วนที่สุด
ที่ รง 0307/ว 189882 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
************************************

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินการ
ตามมาตรา 35
- การให้สัมปทาน
- การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
- การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
- การฝึกงาน
- การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
- การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
- การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
- การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อคนพิการ ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 7/2561
- ประมวลคำถาม – คำตอบ
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การดาเนินการตามมาตรา 35
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจดาเนินการตามมาตรา 35 ดังนี้

1. การให้สัมปทาน

การให้สัมปทาน หมายความว่า การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ในการประกอบอาชีพ
หลักเกณฑ์
(1) การให้สัมปทานให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
(1.1) การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลหรือใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
(1.2) การให้ สิ ท ธิ ไ ด้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารภายใต้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ของ
หน่วยงานรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
(1.3) การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา
ที่ประชาชนสามารถรับฟังหรือรับชมได้อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงการจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(1.4) การให้สัมปทานอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการกาหนด
(2) การให้ใช้สิทธิในสัมปทานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
อัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) การให้ใช้สิทธิในสัมปทานต้องมีระยะเวลาตามสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีการให้ใช้สิทธิใน
สัมปทาน มีระยะเวลาตามสัญญามากกว่า 1 ปี ให้หน่วยงานดาเนินการตรวจสอบและคานวณมูลค่าการให้ใช้
สิทธิในสัมปทานเป็นรายปี
กรณีสถานประกอบการ
แนวทางการประเมินมูลค่า
(1) ประเมินตามมูลค่าการให้สัมปทานการเช่าหรือการขายขาดทรัพย์สิน (ตามกรณีการให้เช่าหรือ
ขายขาด) โดยไม่เกินอัตราที่องค์กรคิดค่าบริการในปีก่อนหน้าปีประเมิน
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีการซ่อมบารุงให้ประเมินมูลค่าตามกาหนดเวลาและราคาที่
องค์กรคิดค่าบริการในปีก่อนหน้าปีประเมิน
(3) ประเมินมูลค่าตามราคาของช่องสัญญาณช่วงเวลาและความถี่ในการออกอากาศโดยไม่เกิน
อัตราที่องค์กรคิดค่าบริการในปีก่อนหน้าปีประเมิน
หมายเหตุ ในกรณีที่องค์กรไม่มีข้อมูลสถิติให้องค์กรทางการประเมินเปรียบเทียบกับองค์กรในประเภท
เดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียง
แนวทางการให้สัมปทานใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน
(1) ควรพิจารณาการจัดอบรมการใช้งานวัสดุ/อุปกรณ์ให้คนพิการได้ประโยชน์จากการสัมปทาน
ดังกล่าวและสามารถดาเนินงานได้ตรงตามความต้องการในเชิงธุรกิจ
(2) ควรกาหนดแนวทางการบ่งใช้ ตลอดจนแนวทางความปลอดภัยจากการใช้งานเป็นพิเศษกับ
กรณีความพิการ

58

17

(3) ควรกาหนดระยะเวลาการประกันทรัพย์สิน แนวทางการซ่อมบารุง/และตรวจสอบสภาพ
การใช้งานให้เป็นปกติอย่างสม่าเสมอจากองค์กรธุรกิจเจ้าของทรัพย์สิน
(4) ในกรณีที่ทรัพย์สินเครื่องมือหรื อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับสัมปทานมานั้น เกิดปัญหาและทาให้
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของการให้สัมปทาน องค์กรธุรกิจควรสรรหาอุปกรณ์ทดแทน
เพื่อให้การดาเนินงานตามสัญญาสัมปทานนั้นบรรลุผล
(5) การพิจารณาระยะเวลาในการให้สัมปทานให้พิจารณาถึงช่วงเวลาที่เกิด ผลผลิตจริง และหาก
เมื่ อ สิ้ น สุ ด เวลาการสั ม ปทาน ผลผลิ ต อื่ น ใดที่ ยั ง คงค้ า งจากการด าเนิ น งานของคนพิ ก ารให้ พิ จ ารณาเป็ น
กรรมสิทธิ์ของคนพิการ
แนวทางการให้สิทธิได้จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
(1) พิจารณาการให้แนวทางสนับสนุนการขาย/การตลาด/การประชาสัมพันธ์ให้แก่คนพิการ
/ผู้ดูแลคนพิการ ตามความเหมาะสมที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขายสินค้าและบริการดังกล่าว
(2) พิจารณาการฝึกอบรมคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในทักษะการขายสินค้า/บริการ
(3) ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าที่กาหนดนั้น องค์กรควรมีมาตรการการช่วยส่งเสริม
หรือพัฒนาทักษะ กระบวนการ ตลอดจนโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นใดที่จะเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการสามารถพัฒนาผลการดาเนินงานขึ้น
แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
(1) ช่องสัญญาณดังกล่าวควรอยู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถรับฟังหรือรับชมได้อย่างแพร่หลาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการและการดาเนินงานคนพิการ
(2) ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ท ารายการหรื อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ นั บ รวมค่ า ใช้ จ่ า ยการจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากค่าช่องสัญญาณ
กรณีหน่วยงานของรัฐ
หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจด าเนิ น การภายในองค์ ก รหรื อ ภายนอกองค์ ก รซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ มี สิ ท ธิ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยการเช่าก็ได้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งมีอานาจอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินแห่งนั้นเป็นผู้อนุญาตและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
แบบของสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง นั้ น ก าหนด (ส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ไม่ ไ ด้ ก าหนดมู ล ค่ า ในการให้ สั ม ปทาน แต่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงของทั้ ง สองฝ่ า ย และจะต้ อ งมี
ระยะเวลาการให้สัมปทานไม่น้อยกว่า 1 ปี)
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มูลค่าของสัญญา ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x …..)

ตัวอย่างการให้สัมปทาน
1. ให้สัมปทานตู้เครื่องดื่มอัตโนมัตใิ นบริเวณสถานประกอบการ
สัญญา
มีก ารจั ดท าสั ญ ญาระหว่า งสถานประกอบการกับ คนพิ ก าร จ านวน 1 คน โดย
สถานประกอบการให้สิทธิในการดาเนินกิจการตู้เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
จานวน 3 ตู้ เมื่อครบกาหนดสัญญาให้ส่งคืน
สถานประกอบการ (ระยะเวลาของสัญญาต้องไม่ต่ากว่า 1 ปี)
สถานที่ตั้ง
บริเวณหน้าโรงอาหาร และบ้านพักพนักงานในสถานประกอบการ
รายละเอียด
ให้คนพิการดาเนินการโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มที่เติมในตู้ จาหน่าย
เครื่องดื่ม ส่วนสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าบารุงรักษาตูจ้ าหน่ายเครื่องดื่ม
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาให้สัมปทาน
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง... รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
เงินรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายเครื่องดื่มในตูใ้ ห้ตกเป็นของคนพิการ
มูลค่าของสัญญา
เป็นเงิน 120,000 บาท/ปี (ค่าตู้จาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ 30,000 บาท x 3 ตู้ = 90,000 บาท
ค่าบารุงรักษา 20,000 บาท/ปี ค่าไฟฟ้า 10,000 บาท/ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1
= 109,500 บาท)

60

19

2. องค์การบริหารส่วนตาบลให้สัมปทานพื้นที่ทาการเกษตร จานวน 1 ไร่ ให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับผู้ดูแลคนพิการ จานวน 1 คน
โดยหน่วยงานให้สิทธิในการดาเนินการด้านการเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่ เมื่อครบกาหนด
สัญญาให้คืนสิทธิแก่หน่วยงาน (ระยะเวลาของสัญญาต้องไม่ต่ากว่า 1 ปี)
สถานที่ตั้ง
พื้นที่ทาการเกษตรจานวน 1 ไร่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
รายละเอียด
ให้ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารด าเนิ น การโดยเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น
ทาการเกษตร ตลอดระยะเวลาให้สัมปทาน
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
เงินรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้ตกเป็นของผู้ดูแลคนพิการ
มูลค่าของสัญญา
เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นกาหนดตามความเหมาะสม (ไม่ต้องกาหนด
จานวนมูลค่าเพราะหน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่ต้องเป็นไปตาม
ความเหมาะสม)
3. สถานีเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นจัดสรรเวลาออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี ให้แก่คนพิการเพื่อ ทาการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และส่งเสริมโอกาสการสร้างงานคนพิการ
สัญญา
สถานประกอบการประกอบกิจการประเภทเคเบิ้ลทีวีในชุมชน จัดสรรเวลาออกอากาศ
ให้แก่คนพิการ จานวน 1 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในช่วงเวลา
14.00 – 15.00 น. อาทิตย์ละ 2 วัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี และทาสัญญากับคนพิการ
จานวน 1 คน
สถานที่ตั้ง
ออกอากาศทางสถานีเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการผลิตรายการโทรทัศน์
โดยคนพิการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าให้ตกเป็นของคนพิการ
มูลค่าของสัญญา
เป็นเงิน 288,000 บาท/ปี (ค่าผลิตรายการโทรทัศน์ 96 ตอน x 3,000 บาท = 288,000 บาท)
ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวน คนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
4. สถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สัญญา
มี การจั ดท าสั ญญาระหว่ างสถานประกอบการกั บคนพิ การ จ านวน 1 คน โดย
สถานประกอบการเป็นผู้ผลิตน้ายาล้างจานส่งมอบผลิตภัณฑ์ขนาด 500 มิลลิลิตร
ให้คนพิการเป็นตัวแทนจาหน่ายน้ายาล้างจาน จานวน 200 ขวด/เดือน
สถานที่ตั้ง
บ้านพักคนพิการที่เปิดเป็นร้านค้าในชุมชน
รายละเอียด
สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
เงินรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตกเป็นของคนพิการ

61
มูลค่าของสัญญา

20

เป็นเงิน 120,000 บาท/ปี (น้ายาล้างจาน 50 บาท x 2,400 ขวด) ซึ่งต้องมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท
x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)

2. การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ

หมายความว่า : การจัดสถานที่บริเวณองค์กรหรือสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก
เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
หลักเกณฑ์การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งเห็นได้ง่าย และสะดวกต่อการจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
(2) มีสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(3) มีสิ่งปลูกสร้างสาหรับใช้เป็นสถานที่จาหน่ายสินค้าที่มั่นคง ปลอดภัย โดยหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งนั้น
(4) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามประเภทกิจการจาหน่ายสินค้าหรือบริการ
(5) ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
(6) ช่ ว งเวลาการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามเวลาเปิ ด และปิ ด ท าการปกติ ของ
หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการแห่งนั้น หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
การให้ใช้สิทธิการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่าไม่
น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางการประเมินมูลค่า
(1) การคานวณมูลค่าให้เป็นไปตามอัตราอ้างอิงในท้องตลาด กรณีไม่มีราคาตามท้องตลาดมา
อ้างอิงให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้รับการประเมินยื่นแบบการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้น หรือตามอัตราที่คณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาจังหวัดประกาศกาหนด หรือกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการให้
เช่าอาคาร สถานที่ หรือมีหลักฐานการให้เช่าจากผู้เช่ารายอื่นมาแสดงก็ให้นาอัตราค่าเช่านั้นมาคานวณมูลค่า
(2) ประเมิ น จากมู ล ค่ า อั ต ราค่ า เช่ า พื้ น ที่ หรื อ การจั ด ช่ อ งทา งการตลาด ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึง ตลาดผลิตภัณฑ์/บริการของคนพิการไม่เกินกว่าอัตราที่ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือ
สถานประกอบการคิดในปีก่อนหน้าปีประเมิน
(3) รวมการประเมินมูลค่าค่าใช้จ่ายอันจะเกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการ
เป็นผู้สนับสนุนในการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าบริการหรือการจัดช่องทางการตลาดอื่นใด เช่น ค่าน้า ค่าไฟ
ค่าบารุงรักษาทาความสะอาด ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น
ในกรณีหน่วยงานของรัฐ
กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอานาจอนุญาตภายใต้เงื่อนไขให้ใช้อาคารหรือ
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้กาหนดไว้ โดยได้รับการยกเว้นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมอื่น และมีระยะเวลา
ตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยไม่ต้องคานวณมูลค่า
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มูลค่าของสัญญา ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x …..)

ตัวอย่างการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
1. สถานประกอบการเช่าพื้นทีใ่ ห้ผู้ดูแลคนพิการขายสินค้า
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับผู้ดูแลคนพิการโดยสถานประกอบการ
เช่าพื้นที่กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร เพื่อจาหน่ายสินค้า
สถานที่ตั้ง
จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด
ให้คนพิการนาสินค้ามาขายในพื้นที่ดังกล่าว โดยสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
เงินรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายสินค้าให้ตกเป็นของผู้ดูแลคนพิการ จานวน 1 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 182,500 บาท/ปี (ค่าเช่าพื้นที่รวมค่าสาธารณูปโภค 500 บาท x 365 วัน)
ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดพื้นที่บริเวณโรงอาหารให้คนพิการดาเนินการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สัญญา
มี ก ารจั ด ท าสั ญ ญาระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ กั บ คนพิ ก าร โดยจั ด สรรพื้ น ที่ เ พื่ อ
จาหน่ายสินค้า
สถานที่ตั้ง
พื้นที่ขนาด 3 x 3 เมตรบริเวณโรงอาหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอียด
ให้คนพิการนาอาหารและเครื่องดื่ม มาจาหน่ายในวันและเวลาทาการ โดยยกเว้น
ค่าเช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
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เงินรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ตกเป็นของผู้ดูแลคนพิการ
จานวน 1 คน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้อนุญ าตให้ใช้พื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
โดยยกเว้นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

3. ห้างสรรพสินค้าจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการร้านนวดแผนไทย
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างห้างสรรพสินค้ากับคนพิการทางการเห็น โดยจัดสรรพื้นที่
เปิดบริการร้านนวดแผนไทยสาหรับลูกค้าที่มาซื้อของในห้างสรรพสินค้า
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้นล่างของห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นสถานที่ที่พบเห็นได้ง่าย ขนาด 6 x 3 เมตร
ซึ่งมีความเหมาะสมในการให้บริการนวดแผนไทย
รายละเอียด
ให้คนพิการเปิดดาเนินการบริการนวดแผนไทย ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. โดยห้างสรรพสินค้า
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
เงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการนวดแผนไทยให้ตกเป็นของคนพิการที่ดาเนินการ
เปิดร้านนวดแผนไทยให้คนพิการ จานวน 3 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 342,000 บาท/ปี (ค่าเช่าพื้นที่เปิดร้านนวดแผนไทย 9,000 บาท x 12 เดือน
x 3 คน = 324,000 บาท ค่าไฟฟ้า เดือนละ 500 บาท x 12 เดือน x 3 คน = 18,000 บาท)
ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x 3 = 328,500 บาท)
4. เทศบาลเมืองจัดพื้นที่บริเวณชายหาดให้คนพิการเปิดร้านขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคนพิการ โดยจัดสรรพื้นที่บริเวณ
ริมชายหาดเพื่อจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สถานที่ตั้ง
บริเวณริมชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวจานวนมาก โดยจัดพื้นที่บริเวณริมชายหาด
ขนาด 5 x 5 เมตร เพื่อจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียด
เทศบาลเมืองจัดพื้นที่ริมชายหาดให้คนพิการนาอาหารและเครื่องดื่มมาจาหน่าย
โดยยกเว้นค่าเช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
เงิ น รายได้ ที่ เ กิ ด จากการจ าหน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ให้ ต กเป็ น ของคนพิ ก าร
จานวน 1 ราย
มูลค่าของสัญญา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้อนุญ าตให้ใช้พื้ นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
โดยยกเว้นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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หมายความว่า : การจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้น
หลักเกณฑ์การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ ต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็นการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง
(2) เป็นการจ้างที่มีลักษณะมุ่งผลสาเร็จของงานที่ว่าจ้างภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง เช่น การรักษาความสะอาด งานความปลอดภั ย งานสวน งานศึกษาวิจัย งานสารวจ งานติดตาม
ประเมินผล งานข้อมูล งานพิมพ์ งานผลิตเอกสาร งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานผลิตสินค้าหรือบริการ งานก่อสร้าง
หรืองานปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก เป็นต้น หรือลักษณะอื่นตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกาหนด
(3) ผู้ว่าจ้างต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายสัญญาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณการด้านต้นทุน
ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการ และก าไรเพื่ อประกอบการพิ จารณาของส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดหรื อ ส านั กงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
(4) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางการประเมินมูลค่า
(1) กรณีกาหนดให้คนพิการหรือผู้ดู แลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเงิน ลงทุนตาม
ลักษณะของงานที่จ้าง ให้ประเมินมูลค่าเฉพาะส่วนที่เป็นกาไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับ เมื่อครบกาหนด
สัญญาจ้างในปีนั้น
(2) ในกรณีนายจ้างหรือ เจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือเงินทุน ตาม
ลักษณะของงานที่จ้างให้ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนหรือค่าแรงงานที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
จะได้รับเมื่อครบกาหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
ในกรณีหน่วยงานของรัฐ
(1) ก่อนดาเนินการในแต่ละปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกาหนด
ลั ก ษณะงานที่ เ หมาะสมภายในองค์ ก ร เพื่ อ มอบให้ ค นพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารท าแทนได้ และจั ด สรร
งบประมาณตามวงเงินที่กาหนดแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานแห่งนั้นติดต่อกับผู้รับจ้างเป็นราย
กรณีโดยตรง เพื่อเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐแห่งนั้นโดยวิธีกรณีพิเศษ
(2) ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงที่จะจ้างในแต่ละครั้ง โดยพิจารณา
ความจาเป็นและความเหมาะสมตามลักษณะของงานและจานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทางาน
(3) หน่วยงานของรัฐอาจดาเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยดาเนินการภายในปีงบประมาณ
และในกรณีที่มีข้อตกลงให้จ้างต่อเนื่อง ให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของแต่ละปี
(4) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งสานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
พร้อมส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเข้าทาสัญญาดังกล่าว
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มูลค่าของสัญญา ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x …..)

ตัวอย่างการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
1. บริษัทผลิตนาฬิกาข้อมือจ้างเหมาผู้ดูแลคนพิการประกอบชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ดูแลคนพิการ โดยสถานประกอบการจ้างเหมาให้
ผู้ดูแลคนพิการประกอบสายนาฬิกาเข้ากับตัวเรือน
สถานที่ตั้ง
เป็นไปตามที่ผู้ดูแลคนพิการสะดวกในการประกอบกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียด
บริ ษัท จ้ างเหมาให้ ผู้ ดูแ ลคนพิ การประกอบสายนาฬิ กาเข้า กั บตั ว เรื อ น จ านวน
2,000 เรือน โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
ระยะเวลา
เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
ผลประโยชน์
บริษัท ตกลงจ่ายค่าจ้างเหมาในการประกอบสายนาฬิกาเข้ากับตัวเรือนจานวน
2,000 เรือน โดยจ่ายค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้ดูแลคนพิการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 160,000 บาท (ค่าแรงประกอบสายนาฬิกาเข้ากับตัวเรือน 80 บาท/เรือน
x 2,000 เรือน) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวน
คนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
2. โรงพยาบาลของรัฐจ้างเหมาบริการผู้ดูแลคนพิการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ ให้บริการข้อมูล
การดูแลสุขภาพสาหรับประชาชน
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาจ้างเหมาบริการระหว่างโรงพยาบาลและผู้ดูแลคนพิการ โดยให้
ผู้ดูแลคนพิการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่
โรงพยาบาลในจังหวัดกาแพงเพชร
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โรงพยาบาลจ้ า งเหมาบริ ก ารผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารซึ่ ง มี ค วามรู้ และทั ก ษะด้ า นจั ด ท า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทาโปรแกรมสาเร็จรูปให้บริการข้อมูลการดูแลสุขภาพ
สาหรับประชาชน
เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
ผู้ดูแลคนพิการได้รับค่าแรงในการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน 150,000 บาท (กรณีหน่วยงานของรัฐให้กาหนดวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่จะจ้างในแต่ละครั้งโดยพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสม)

3. สถานประกอบการจ้างคนพิการตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม หมวก ถุงมือสาหรับพนักงานในโรงงาน
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการจ้างเหมา
ให้ ค นพิ ก ารตั ด เย็ บ ชุ ด ยู นิ ฟ อร์ ม หมวก และถุ ง มื อ ส าหรั บ พนั ก งานในโรงงาน
จานวน 500 ชุด
สถานที่ตั้ง
จังหวัดระยอง
รายละเอียด
สถานประกอบการจ้ า งเหมาคนพิ ก ารตั ด เย็ บ ชุ ด ยู นิ ฟ อร์ ม หมวก และถุ ง มื อ
โดยสถานประกอบการเป็นผู้จัดเตรียมผ้า วัสดุ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ
ระยะเวลา
เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับค่าแรงในการตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม หมวก และถุงมือ จานวน 1 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 125,000 บาท/ปี (ค่า แรงในการตัดเย็บ ชุดยูนิฟอร์ม หมวก และถุงมือ
ชุดละ 250 บาท จานวนทั้งสิ้น 500 ชุด/ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า x
365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
4. สถานประกอบการจ้างเหมาบริการคนพิการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลของรัฐ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับ คนพิการ โดยให้คนพิการทางาน
สาธารณประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลของรัฐ
จานวน 30 เครื่อง/เดือน
สถานทีต่ ั้ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
คนพิ ก ารท างานเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ซ่ อ มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นโรงพยาบาลจั ง หวั ด
สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยสถานประกอบการซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด พั ง งามอบหมายให้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และคนพิการต้องรายงานผล
การปฏิบัติงานให้สถานประกอบการโดยตรง
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับค่าแรงจากการเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 144,000 บาท/ปี (ค่าแรง 400 บาท x 30 เครื่อง x 12 เดือน) ซึ่งต้องมี
มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
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หมายความว่า : การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีท่ี
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
หลักเกณฑ์การฝึกงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) หลักสูตรการฝึกงานต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชานาญ
การถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้
(2) ระยะเวลาฝึ ก งานต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หกเดื อ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หกร้ อ ยชั่ ว โมงหรื อ ตามที่
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเห็นสมควร และมีการมอบวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่รับฝึกงานแก่ผู้ผ่านการฝึกงานด้วย
(3) หลั กสูตรการฝึ กงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่หลักสูตรของ
เอกชนซึ่งได้รับการเห็นชอบจากทางราชการแล้ว ไม่ต้องขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้อีก โดยก่อนดาเนินการ
ให้ผู้แทนนายจ้างหรือสถานประกอบการเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจจัดฝึกงานเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกงาน เช่น ค่าสถานที่ฝึก ที่พัก วัสดุอุปกรณ์
เอกสาร วิทยากร ค่าพาหนะ และให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับการฝึกงานตามที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ การฝึกงานในสถานประกอบการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
(5) ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งจานวนและรายชื่ อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
วิทยากร และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรส่งให้จัดหางานจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกงาน
(6) การฝึกงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการฯ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางการประเมินมูลค่า
ประเมินมูลค่าจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกงานตลอดหลักสูตร ตามลักษณะและเงื่อนไข รวมถึงจานวน
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เข้ารับการฝึกงาน ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ (อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าคูณด้วยจานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทางานและคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าวัน)
ในกรณีหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐอาจจัดฝึกงานเองหรือจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นหรือ
เอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ ซึ่งต้องไม่ใช่ภารกิจตามปกติของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น โดยให้หน่วยงานของรัฐ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน เช่น ค่าสถานที่ ที่พัก วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง
หรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับการฝึกงาน ทั้งนี้ ให้นาระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมของส่วนราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มูลค่าของสัญญา ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x …..)

ตัวอย่างการฝึกงาน

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้คนพิการจานวน 20 คน
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างกระทรวง ICT กับคนพิการ จานวน 20 คน ในการเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมภายในกระทรวง ICT
รายละเอียด
กระทรวง ICT รับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน ค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดหลักสูตร
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
ผลประโยชน์
คนพิ การได้ รั บความรู้ และสามารถน าความรู้ ที่ ได้ รั บไปประกอบอาชี พการเขี ยน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 20 คน
มูลค่าของสัญญา กระทรวง ICT รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม
ของส่วนราชการ
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2. สถานประกอบการจัดหลักสูตรการนวดสปาและนวดแผนไทยให้แก่คนพิการ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาสถานประกอบการระหว่างกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
จัดหลักสูตรการนวดสปาและนวดแผนไทยให้แก่คนพิการ จานวน 5 คน
สถานที่ตั้ง
ร้านนวดสปา จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด
สถานประกอบการรับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าที่พัก
ตลอดหลักสูตร
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
ผลประโยชน์
คนพิการมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพพนักงานนวดสปา และนวดแผนไทย
จานวน 5 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 547,500 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาท x 5 คน x 6 เดือน = 450,000 บาท
ค่าวิทยากร 36,500 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการนวด 5,000 บาท x 5 คน = 25,000 บาท
ค่าที่พักพร้อมค่าน้าค่าไฟ 2 ห้อง x 3,000 บาท x 6 เดือน = 36,000 บาท) ซึ่งต้อง
มีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x 5 = 547,500 บาท)
3. สถานประกอบการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยให้มหาวิทยาลัย
จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ จานวน 10 คน
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัดสงขลา
รายละเอียด
สถานประกอบการให้ ม หาวิ ทยาลั ย ของรัฐ จั ดอบรมหลั ก สูต รภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ประกอบอาชีพ โดยสถานประกอบการรับผิดชอบค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าที่พัก ตลอดหลักสูตร
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับความรูแ้ ละทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ จานวน 10 ราย
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 1,100,000 บาท (ค่าสถานที่ 10,000 บาท x 6 เดือน = 60,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาท x 10 คน x 6 เดือน = 900,000 บาท ค่าวิทยากร
60,000 บาท ค่าเอกสารประกอบการอบรม 2,000 บาท x 10 คน = 20,000 บาท
ค่าที่พัก 5 ห้อง x 2,000 บาท x 6 เดือน = 60,000 บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อย
กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 10
= 1,095,000 บาท)
4. สถานประกอบการจัดหลักสูตรการตัดเย็บและซ่อมรองเท้าหนังให้แก่คนพิการ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการผู้ผลิตรองเท้าหนังกับคนพิการ เพื่อฝึกงาน
หลักสูตรการตัดเย็บและซ่อมรองเท้าหนัง โดยสถานประกอบการจัดฝึกงานให้แก่
คนพิการ จานวน 2 คน
สถานที่ตั้ง
โรงงานตัดเย็บรองเท้า จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียด
สถานประกอบการรับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าที่พัก
ตลอดหลักสูตร
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
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คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพ จานวน 2 คน
เป็นเงิน 220,000 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาท x 6 เดือน x 2 คน = 180,000 บาท
ค่าวิทยากร 18,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท x 2 คน = 10,000 บาท
ค่าที่พัก 2,000 บาท x 6 เดือน = 12,000 บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1
= 109,500 บาท)

5. การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก

การจัดให้มีอุปกรณ์ หมายความว่า : การจัดให้มีเครื่องช่วยอานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก หมายความว่า : การจัดให้มีเครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือโดยการสร้าง ติดตั้ง
หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
หลักเกณฑ์การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) หน่ วยงานของรั ฐ นายจ้า งหรือ สถานประกอบการแห่ง นั้น ได้ รับลู กจ้ างคนพิการ ซึ่ ง มีค วาม
ต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถทางานได้
(2) หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้น อาจจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการซึ่งมีคนพิการเข้าทางานเป็นลูกจ้าง
(3) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ การจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยดาเนินการในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐนายจ้างหรือเจ้า ของ
สถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทางาน ทั้งนี้ ตามรายการที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เว้นแต่ไม่มีการกาหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกาหนด
(4) มิใช่อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกที่อาคารสานักงานแห่งนั้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงตาม (3)
(5) ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี
(6) เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิก าร หรือสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
แนวทางการประเมินมูลค่า
(1) ก่อนเริ่มดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการดาเนินการสารวจและ
ออกแบบเกี่ยวกับการจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการ และเสนอแผนงาน โครงการที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ ประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้ดหางาน
จังหวัดหรือผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
(2) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีหน่วยงานของรัฐ การพิจารณาวงเงินสาหรับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการให้พิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
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มูลค่าของสัญญา ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x …..)

ตัวอย่างการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก

1. สถานประกอบการติดตัง้ ลิฟต์สาหรับคนพิการให้พนักงานซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
สัญญา
สถานประกอบการทาสัญญากับบริษัทรับติดตั้งลิฟต์ เพื่อติดตั้งลิฟต์สาหรับคนพิการ
จานวน 1 ตัว
สถานที่ตั้ง
สถานประกอบการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
สถานประกอบการติดตั้งลิฟต์สาหรับคนพิการที่มีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวง
กาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
พ.ศ. 2555 โดยสถานประกอบการรับผิดชอบค่าติดตั้ง ทั้งหมด ก่อนดาเนินการ
สถานประกอบการต้ อ งเสนอแผนงานโครงการ ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยวงเงิ น
งบประมาณ รายชื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ทางานในสถานประกอบการ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้สานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสานัก งานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับความสะดวกและปลอดภัยระหว่างการทางาน จานวน 1 คน
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เป็นเงิน 150,000 บาท (ค่าอุปกรณ์ 130,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์ 20,000 บาท)
ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้อง
รับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)

2. สถานประกอบการจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการเห็น
สัญญา
สถานประกอบการทาสัญญากับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส
สาหรับคนพิการทางการเห็น บริเวณทางเข้าและภายในอาคารสานักงาน
สถานที่ตั้ง
สถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด
สถานประกอบการจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการเห็นที่มีลักษณะ
เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 โดยสถานประกอบการรับผิดชอบค่าติดตั้ง
ทั้งหมด ก่อนดาเนินการสถานประกอบการต้องเสนอแผนงานโครงการ ประมาณ
การค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ รายชื่อคนพิการทางการเห็นที่ทางานในสถาน
ประกอบการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้สานักงานจัดหางานจัง หวัดหรือ
สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ต้ังสถานประกอบการตรวจสอบและให้
ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับความสะดวก และปลอดภัยระหว่างการทางาน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 125,000 บาท (ค่าวั สดุอุป กรณ์ แ ละค่า รั บ เหมาจัด ทาพื้ นผิว ต่างสัมผั ส
125,000 บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวน
คนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
3. สถานประกอบการสร้างห้องน้าสาหรับคนพิการให้พนักงานซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
สัญญา
สถานประกอบการทาสัญญากับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อสร้างห้ องน้าสาหรับ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว บริเวณอาคารสานักงาน
สถานที่ตั้ง
สถานประกอบการ จังหวัดระยอง
รายละเอียด
สถานประกอบการสร้างห้องน้าสาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะ
เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 โดยสถานประกอบการรับผิดชอบค่าก่อสร้าง
ทั้ ง หมด ก่ อ นด าเนิ น การสถานประกอบการต้ อ งเสนอแผนงานโครงการ และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ รายชื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ที่ทางานในสถานประกอบการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้สานักงานจัดหางาน
จังหวัดหรือสานักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับความสะดวก และปลอดภัยในระหว่างการทางาน
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เป็นเงิน 300,000 บาท (ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่ารับเหมาจัดทาห้องน้าสาหรับคนพิการ
ห้องละ 100,000 บาท x 3 ห้อง) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า x
365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)

4. สถานประกอบการสร้างทางสัญจรให้แก่พนักงานซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
สัญญา
สถานประกอบการทาสัญญากับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อสร้างทางสัญจรสาหรับ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว บริเวณอาคารสานักงาน
สถานที่ตั้ง
สถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด
สถานประกอบการสร้างทางสัญจรสาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะ
เป็ นไปตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจั ดให้ มีอุ ปกรณ์ สิ่ งอ านวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 โดยสถานประกอบการรับผิดชอบค่า
ก่อสร้างทั้งหมด ก่อนดาเนินการสถานประกอบการต้องเสนอแผนงานโครงการ และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ รายชื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ทางานใน
สถานประกอบการ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ให้สานักงานจัดหางานจังหวัด
หรือสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับความสะดวก และปลอดภัยในระหว่างการทางาน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 120,000 บาท (ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า รับเหมาสร้างทางสัญจรสาหรับ
คนพิการห้องละ 100,000 บาท x 3 ห้อง) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า x365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
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6. การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ

หมายความว่า : การจ้างบุคคลซึ่งจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้นมีคนพิการซึ่ง มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษที่จะต้องใช้บริการล่ามภาษามือ เพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถสื่อสาร
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การจัดให้มีล่ามภาษามือในสัดส่วนหนึ่งคนต่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายยี่สิบคน ( 1 : 20 )
(3) ก่อนเริ่มดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสารวจความต้องการ
จาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการให้บริการล่ามภาษามือและเสนอแผนงาน/โครงการที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ต่อจัดหางานจังหวัดหรือ
ผู้อานวยการสานักงานกรงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อให้ความเห็นชอบ
(4) เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
แนวทางการประเมินมูลค่า
(1) มูลค่าของสัญญาจ้างล่ามภาษามือ ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนด
จานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อการจ้างล่ามภาษามือหนึ่งคน
กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณากาหนดวงเงินในการจัดให้มีล่ามภาษามือตามความจาเป็นและ
ความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคนพิการ

มูลค่าของสัญญา ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x …..)
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ตัวอย่างการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
1. สถานประกอบการจัดให้มีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารระหว่างพนักงานที่เป็นคนพิการทางการได้ยินกับ
พนักงานปกติ
สัญญา
สถานประกอบการมีพนักงานที่เป็นคนพิการทางการได้ยินจานวน 20 คน ทาสัญญาจ้าง
ล่ามภาษามือ จานวน 1 คน เพื่ออานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทางาน
สถานที่ตั้ง
สถานประกอบการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
สถานประกอบการเป็นผู้ดาเนินการจัดหาล่ามภาษามือ จานวน 1 คน เพื่อสื่อสาร
ระหว่างพนักงานที่เป็นคนพิการทางการได้ยินกับพนักงานปกติ โดยเสนอแผนงานโครงการ
และประมาณการค่าใช้จ่ายวงเงินงบประมาณและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
คนพิการได้รับความสะดวกในการสื่อสารขณะทางาน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงินไม่เกิน 109,500 บาท (ค่าจ้างล่ามภาษามือ ชั่วโมงละ 300 บาท จานวน
365 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน
x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)

7. การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

หมายความว่า : การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการโดยตรง เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดแู ลคน
พิการสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลืออื่นใด
(1) หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อม
ในการทางาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ การมีงานทาหรือการมีรายได้ของคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการตามความจาเป็น สามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ
(1.1) การให้การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น
(1.2) การซื้อสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง
(2) การให้ความช่วยเหลืออื่นใดต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) การซื้อสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง ต้องให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการมีกาไรจากการขายสินค้าหรือบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนด
จานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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แนวทางการประเมินมูลค่า
ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแสดงหลักฐานรายการค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา
ของสานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ดังนี้
(1) กรณี ใ ห้ ก ารสนับ สนุ นด้ านการเงิ น วัสดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภัณ ฑ์ เครื่องมือ ทรัพ ย์สิน ให้ ชี้ แจง
รายละเอียดมูลค่าราคาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จะให้กับพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนามาคานวณมูลค่าตามที่
ระเบียบกาหนด
(2) กรณีการซื้อสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
(2.1) คานวณมูลค่าจากกาไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับจากการขายสินค้า
(2.2) แจงรายละเอียดสินค้า ราคา พร้อมกาไรต่อชิ้น

มูลค่าของสัญญา ซึ่งต้องมีมูลค่า ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x …..)
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ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
1. สถานประกอบการให้จักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ให้คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ รับตัดเย็บ
เสื้อผ้า
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
ให้จักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัตแิ ละวัสดุอุปกรณ์แก่คนพิการ จานวน 1 คน
สถานที่ตั้ง
จังหวัดตรัง
รายละเอียด
สถานประกอบการเป็นผู้ซื้อจักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัติ ผ้า และอุปกรณ์เย็บผ้า และ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงตลอดระยะเวลาสัญญา
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
คนพิการมีรายได้จากการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จานวน 1 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 110,000 บาท (ค่าจักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่องราคา 70,000 บาท
ค่าผ้า เข็ม ด้ายและอุปกรณ์ เย็บผ้า 30,000 บาท ค่าซ่อมบารุง 10,000 บาท)
ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ
(300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
2. สถานประกอบการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ให้คนพิการ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการสนับสนุน
เงินทุนเพื่อให้คนพิการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ จานวน 1 คน
สถานที่ตั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด
สถานประกอบการสนับสนุ นเงินทุนให้ค นพิการ โดยคนพิการแจงรายละเอีย ด
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโรงเรือน ค่าแม่พันธุ์ไก่ ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าอาหาร
สาหรับเลี้ยงไก่ตลอดระยะเวลาของสัญญาให้สถานประกอบการเพื่อประกอบการ
ยื่นขอใช้สิทธิ
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 1 ปี
ผลประโยชน์
รายได้จากการจาหน่ายไก่ให้ตกเป็นของคนพิการ จานวน 1 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 150,000 บาท (ค่า โรงเรือนและอุปกรณ์ 50,000 บาท ค่าแม่พันธุ์ไก่
40 บาท x 1,000 ตัว = 40,000 บาท ค่าอาหารไก่ตลอดระยะเวลา 1 ปี 60,000
บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่
ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)
3. สถานประกอบการซื้อสินค้าจากคนพิการ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ จานวน 1
ราย
โดยสถานประกอบการซื้อสบู่สมุนไพรที่คนพิการเป็นผู้ผลิต
สถานที่ตั้ง
จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด
สถานประกอบการซื้อสบู่สมุนไพรจากคนพิการ จานวน 5,000 ก้อน โดยกาหนด
จัดส่ง 5 ครั้งๆ ละ 1,000 ก้อน
ระยะเวลา
ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา 5 เดือน
ผลประโยชน์
กาไรจากการขายสบู่สมุนไพรเป็นของคนพิการ จานวน 1 คน
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เป็นเงิน 125,000 บาท (ราคาขายสบู่สมุนไพร 80 บาท) – (ต้นทุนการผลิต 50 บาท)
 กาไรต่อชิ้น = 25 บาท ดังนั้น คนพิการมีกาไรจากการขายสบู่สมุนไพรสุทธิ 25
บาท x 5,000 = 125,000 บาท ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า
x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 บาท x 365 วัน x 1 = 109,500 บาท)

4. สถานประกอบการสนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในการเกษตรให้ผู้ดูแลคนพิการ
สัญญา
มีการจัดทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับ ผู้ดูแลคนพิการ จานวน 1 คน
โดยสถานประกอบการสนับสนุนปุ๋ยเคมีให้ผู้ดูแลคนพิการเพื่อใช้ในการเกษตร
สถานที่ตั้ง
จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด
สถานประกอบการสนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในการเกษตรให้ผู้ดูแลคนพิการจานวน
130 กระสอบ
ระยะเวลา
เป็นไปตามที่คู่สัญญากาหนด
ผลประโยชน์
รายได้จากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้ตกเป็นของผู้ดูแลคนพิการ จานวน
1 คน
มูลค่าของสัญญา เป็นเงิน 110,500 บาท (ปุ๋ยเคมีราคา 850 บาท x 130 กระสอบ) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ต้องรับ (300 x 365 วัน
x 1 = 109,500 บาท)
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การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อคนพิการ ตามคาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 7/2561

เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่ า เช่ า และค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การจั ด หาประโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
กรณีองค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20/2
บั ญ ญั ติ ว่ า “ให้ อ งค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารหรื อ องค์ ก รอื่ น ใดที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ค นพิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ รองมาตราฐานจาก
คณะกรรมการตามมาตรา 6 (10) มีสิทธิดาเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุหรือทรัพย์สินอื่นของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” กรมธนารักษ์จึงได้กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุไว้ดังนี้
1. กรณีองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ
เช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ตามมาตรา 20/2 (8)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กาหนดอัตรา
ค่าเช่า และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ต้ังที่ทาการหรือสานักงาน
ให้เรียกเก็บเท่ากับกิจการอันเป็นสาธารณกุศลที่ไม่ได้หวั งมุ่งหากาไร เว้นแต่ที่ตั้งที่ทาการหรือสานักงานนั้น
ใช้เป็นศูนย์บริการคนพิการตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ยกเว้นค่าเช่า
และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
2. กรณีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งผู้ใช้ที่ราชพัสดุประสงค์ จะนาที่ราชพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองและใช้ประโยชน์ในการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ ทดแทนการรับคนพิการเข้าทางานตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ยกเว้นค่าเช่า และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกาหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้ที่ใช้ราชพัสดุใดที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วนตามที่
กฎหมายกาหนด แต่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะนาที่ราชพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองและใช้ประโยชน์ไปให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ ทดแทนการรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การให้สิทธิ
ดังกล่าวจะต้องดาเนินการโดยวิธีการเช่าตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การพิจารณาจัดให้เช่า ผู้ใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ จะต้อง
พิจารณาจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ดังนี้
(1.1) พิจารณาจัดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเช่าที่ราชพัสดุได้ไม่เกินจานวน
คนพิการที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่ประสงค์จะรับเข้าทางาน โดยหักจากจานวนที่ได้ให้สิทธิประเภทอื่นด้วยแล้ว (ถ้ามี)
(1.2) ให้ดาเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุโดยไม่ต้องใช้วิธีการประมูล
(1.3) เป็นการให้เช่าในลักษณะดังต่อไปนี้
1) กรณีเป็นการให้สัมปทานการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
- การให้เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้ประกอบเกษตรกรรม
- การให้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
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- การให้เช่าอาคารซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
2) กรณีเป็นการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการในที่ราชพัสดุ
- การให้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
- การให้เช่าอาคารซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
(1.4) วัตถุประสงค์ในการเช่าจะต้องเป็นกิจกรรมที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้
ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในการประกอบอาชีพตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เท่านั้น
(1.5) พื้นที่และจานวนเนื้อที่ท่ีจะจัดให้เช่าต้องคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสม
ในการประกอบอาชี พ ของคนพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารที่ จ ะจั ด ให้ เ ช่ า เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ กรณี อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ก่อนจะให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเช่าที่ราชพัสดุจะต้องพิจารณาให้ใช้
ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองก่อน
(1.6) ระยะเวลาการเช่าจะต้องเกิน 1 ปี
(1.7) การจัดให้เช่าซึ่งเป็นการให้สัมปทานการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ จะต้องทา
ความตกลงกับกรมธนารักษ์ก่อน ดังนี้
1) ที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งเรื่องไปยังกรมธนารักษ์
2) ที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ส่งเรื่องไปยังสานักงานธนารักษ์พื้นที่ เพื่อ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความยินยอม แล้วส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์
(1.8) ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่จัดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเช่าที่ราชพัสดุ จะต้องไม่
อนุญาตให้มีการโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าช่วงหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าแต่อย่างใด
(1.9) ผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสัญญาโดยเคร่งครัด เมื่อผู้เช่า
ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาให้ดาเนินการใช้สิทธิตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า
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คาถาม – คาตอบ
คาถาม 1

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการมีกี่วิธีอะไรบ้าง

คาตอบ

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มมี 3 วิธีได้แก่
1. มาตรา 33 จ้างงานคนพิการ
2. มาตรา 34 ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 หรือ 35
3. มาตรา 35 การให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ

คาถาม 2

หากบริษัทไม่ได้ดาเนินการจ้างงานคนพิการ (เนื่องจากประกาศรับสมัคร
แล้วแต่ไม่มีคนพิการมาสมัคร, ลักษณะงานของบริษัทไม่เอื้อต่อคนพิการ, ไม่
ประสงค์รับคนพิการเข้าทางาน ฯลฯ จะดาเนินการอย่างไรได้บ้าง

คาตอบ

คณะกรรมการกฤษฎี ก า วิ นิ จ ฉั ย ที่ 146/2554 ว่ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 33
มาตรา 34 ให้อานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงจานวนคนพิการและจานวนเงินที่
นายจ้างจะต้องนาส่งเข้ากองทุน ดังนั้นสาระสาคัญจึงสามารถกาหนดได้เพียงเรื่อง
จานวนคนพิการเข้าทางานตามจานวนที่กาหนดจะต้องนาส่งเข้ากองทุนเท่านั้น โดย
ไม่สามารถกาหนดข้อยกเว้นให้นายจ้างที่ประสงค์จะรับคนพิการเข้ าทางานแต่ไม่มี
คนพิการมาสมัครไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนไว้ในกฎกระทรวงนี้ได้
เมื่อบริษัทไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ตามมาตรา 33 จึงอาจเลือกวิธี
นาส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หรือเลือกวิธีดาเนินการให้สิทธิคนพิการตาม
มาตรา 35 แทนได้
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คาถาม 3

การนับจานวนลูกจ้างของสถานประกอบการมีวิธีการนับอย่างไร

คาตอบ

- การนับจานวนลูกจ้างจะนับยอด ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี
- การนับจานวนลูกจ้างให้นับจานวนลูกจ้างของสานักงานสาขาทุกสาขา
รวมเข้ า กั บ ส านั ก งานใหญ่ แ ละให้ ส านั ก งานใหญ่ ยื่ น รายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายเพียงที่เดียว
- อัตราส่วนลูกจ้าง 100 คน จะต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน โดยเศษที่เกิน
100 คนขึ้นไป หากเกิน 50 คน จะต้องจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน เช่น บริษัทมี
จานวนลูกจ้าง 250 คน จะต้องจ้างงาน คนพิการ 2 คน แต่หากบริษัทมีจานวนลูกจ้าง
251 คน จะต้องจ้างงานคนพิการจานวน 3 คน เป็นต้น
- ปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใช้ฐานข้อมูลจานวน
ลูกจ้างที่สถานประกอบการนาส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการ
ตรวจสอบอัตราส่วนคนพิการที่ต้องจ้างด้วย

คาถาม 4

กรณีบริษัทรับคนพิการเข้ามาทางานแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แต่ต่อมา
คนพิการลาออกในวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทสามารถนาคนพิการมายื่นรายงานผล
การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 33 ได้หรือไม่

คาตอบ

กรณีการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายโดยวิ ธีการจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33 นั้น บริษัทจะต้องจ้างงานคนพิการ และคนพิการจะต้องทางานอยู่ท่ี
บริษัท ณ วันที่ยื่นรายงาน ดังนั้น กรณีปัญหาดังกล่าวบริษัทจึงไม่สามารถนาคนพิการ
ที่ลาออกไปแล้วมานับรวมและยื่นรายงานได้
ทางแก้ : บริษัทต้องหาคนพิการใหม่ให้ได้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่เลิกจ้าง
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คาถาม 5

ถ้าบริษัทรับคนพิการเข้าทางานจากพนักงาน 5,000 คน (ทั่วประเทศ) แต่บริษัท
มีคนพิการทางาน 5 คนถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

คาตอบ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับ
คนพิการเข้าทางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ.2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดอัตราไว้ที่ลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน
ดังนั้น บริษัทจะต้องรับคนพิการเข้าทางานจานวน 50 คน หากมีคนพิการทางาน
แล้ว 5 คน ถือว่าไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด ดังนั้นจึงต้องรับเพิ่มอีก 45 คน
หากไม่สามารถจ้างคนพิการได้ ให้เลือกดาเนินการตามมาตรา 35 หรือเลือกส่งเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา 34 ตามจานวนที่ขาดดังกล่าว (อัตราค่าแรงขั้นต่า x 365
x จานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทางาน)

คาถาม 6

กรณีบริษัทที่ทาธุรกิจ Outsource ด้านแรงงานคือจัดส่งแรงงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
จานวนแรงงานเหล่านี้ถือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการแห่งนั้น หรือเป็นลูกจ้างของ
บริษัท Outsource

คาตอบ

กรณีพนักงานของบริษัท Outsource ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างของนายจ้างในสถาน
ประกอบการแห่ ง นั้ น แต่ พ นั ก งานดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบริ ษั ท Outsource
เนื่องจากมีสถานะเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง กันโดยตรง
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คาถาม 7

กรณีบริษัทมีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่จังหวัดต่างๆ แต่ไม่มีการจดทะเบียนสาขานั้นๆ
การนับจานวนลูกจ้างจะนับจานวนพนักงานที่ประจาสานักงานใหญ่ (กทม.) เท่านั้น
หรือนับจานวนลูกจ้างทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งบางจังหวัดมีไม่ครบ 100 คนจะนับรวม
ด้วยหรือไม่

คาตอบ

แนวปฏิบัติการจ้างงานคนพิการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
กาหนดวิธีปฏิบัติการนับจานวนผู้ปฏิบัติงานที่จะนามาคานวณจานวนคนพิการที่ต้อง
รับเข้าทางาน ในกรณีเอกชน มีวิธีการ ดังนี้
(1) ให้นับจานวนลูกจ้างทั้งหมด
(2) หากมีหน่วยงานสาขาให้นับจานวนลูกจ้างทุกสาขาเข้าด้วยกัน
(3) ให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี
บริษัทได้มีสาขาอื่นอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และเป็นนิติบุคคลเดียวกัน จึงต้องนับ
จานวนลูกจ้างทั้งหมดทุกสาขาทั่วประเทศรวมกัน

คาถาม 8

กรณีที่บริษัทมีลูกจ้างหลายประเภท เช่น รายเดือน รายวัน ชั่วคราว ให้นับเป็น
ลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทด้วยหรือไม่

คาตอบ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการ
เข้าทางาน คาว่า “ลูกจ้าง” ไม่มีบทนิยามไว้ จึงต้องตีความตามบทกฎหมายที่ใกล้เคียง
(มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ดังนั้น คาว่า “ลูกจ้าง” จึงหมายถึง
ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ผู้ซ่ึ งตกลงทางานให้นายจ้าง
โดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ส่วนคาว่า “นายจ้าง” ตามกฎหมายดังกล่าว
หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ดังนั้น หากลูกจ้างประเภท
ต่าง ๆ อยู่ในความหมายดังกล่าวข้างต้นย่อมเป็นลูกจ้างของนายจ้างทั้งสิ้น
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คาถาม 9

ถ้ามีการรับคนพิการเข้ามาทางานแล้ว ยังต้องใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เหมือนคนงานทั่วไปหรือมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานสาหรับคนพิการ

คาตอบ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์
และสาระสาคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการเป็นการทั่วไป ซึ่ง
รวมถึ ง แรงงานซึ่ ง เป็ น คนพิ ก ารด้ ว ย ขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิและการให้โอกาสในการมี งานทาของคนพิการ เช่น กาหนดจานวนใน
การรับคนพิการเข้าทางานทั้งในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐตามมาตรา
33 การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 การให้สิทธิ
อื่นแทนการจ้างงานตามมาตรา 35 รวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อให้สิทธิประโยชน์
นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทางานด้วย
เฉพาะ

คาถาม 10

ในธุรกิจบางประเภทอาจไม่เอื้ออานวยต่อการจ้างคนพิการ จะมีข้อยกเว้นไม่ต้อง
จ้างคนพิการหรือไม่

คาตอบ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายภายในขอบเขต 3 วิธี ได้แก่ การจ้างงาน
คนพิการตามมาตรา 33 การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
หรือการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ทั้งนี้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จึงไม่มีเหตุที่ยกเว้นโดยไม่รับคนพิการได้
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คาถาม 11

กรณีคนพิการไม่สามารถทางานได้ บริษัทสามารถจ้างผู้ดูแลคนพิการเข้าเป็น
พนักงานแทนได้หรือไม่

คาตอบ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการ
เข้าทางานตามลักษณะของงานในสถานประกอบการนั้น ดังนั้น ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายในมาตราดังกล่ าว จึงหมายถึงการจ้างคนพิการเท่ านั้น ไม่ได้หมายความ
รวมถึงผู้ดูแลคนพิการด้วย

คาถาม 12

การรับคนพิการเข้าทางานได้รับการลดหย่อนภาษี แต่การส่งเงินเข้ากองทุนแทน
การจ้างคนพิการจะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีหรือไม่

คาตอบ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าสถานประกอบการซึ่ง
รับคนพิการเข้าทางานหรือส่งเงินเข้ากองทุน ได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจานวน
เงิ น ค่ า จ้ า งที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ค นพิ ก ารหรื อ เงิ น ที่ ส่ ง เข้ า กองทุ น แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ต าม ที่
กฎหมายกาหนด
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คาถาม 13

มีข้อจากัดหรือไม่ในการจ้างคนพิการเข้าทางานว่า งานแบบใดที่จ้างคนพิการ
ได้หรือแบบใดที่ไม่สามารถจ้างได้

คาตอบ

ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3
กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป
รับคนพิการที่สามารถทางานได้ไม่ว่าจะอยู่ ในตาแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ มิใช่
คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคน
ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ดังนั้น ลักษณะงานที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับสภาพงาน
จริงของสถานประกอบการและลักษณะความสามารถของคนพิการแต่ละบุคคลเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายอื่นจากัดคนพิการประกอบการอาชีพด้วย เช่น ห้ามคนพิการ
ขับรถบรรทุก

คาถาม 14

ลูกจ้างเป็นโปลิโอตั้งแต่เกิดสามารถทางานได้แต่มีอาการเดินไม่ปกติ ถือเป็น
คนพิการหรือไม่

คาตอบ

คาว่า “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็ น การได้ ยิ น การเคลื่ อนไหว การสื่ อสาร จิ ตใจ อารมณ์ พฤติ กรรม
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ
และมีความจาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่ว นร่วมทางสังคมได้อย่าง
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด
หากมีความประสงค์จะเข้าถึงสิทธิต้องยื่นคาขอมีบัตรคนพิการ โดยติดต่อ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสานักงานพัฒนาสัง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี
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คาถาม 15

การนับจานวนลูกจ้างในบริษัท จะนับแรงงานต่างด้าวด้วยหรือไม่

คาตอบ

การพิ จ ารณาว่ า เป็ น ลู ก จ้ า งหรื อ ไม่ ให้ พิ จ า รณาความเป็ น ลู ก จ้ า งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดว่า “ลูกจ้าง”
หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

คาถาม 16

บริ ษั ท มี พ นั ก งานรวม 800 คน อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร 500 คน อยู่ ใ น
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศอีก 300 คน (แต่ละจังหวัดมีพนักงาน 5 คน) บริษัทต้อง
รับคนพิการกี่คน

คาตอบ

ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ
3 กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้น
ไป รับคนพิการที่สามารถทางานได้ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการหนึ่งร้อยคน
ต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มคน
หนึ่ง
แนวปฏิบัติการจ้างงานคนพิการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
กาหนดวิธีปฏิบัติการนับ จานวนผู้ปฏิบัติงานที่จะนามาคานวณจานวนคนพิการ
ที่ต้องรับเข้าทางาน ในกรณีเอกชน มีวิธีการ ดังนี้
(1) ให้นับจานวนลูกจ้างทั้งหมด
(2) หากมีหน่วยงานสาขาให้นับจานวนลูกจ้างทุกสาขาเข้าด้วยกัน
(3) ให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี
บริษัทได้มีสาขาอื่นอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และเป็นนิติบุคคลเดียวกัน จึงต้องนับ
จานวนลูกจ้างทั้งหมดทุกสาขาทั่วประเทศรวมกัน ซึ่งบริษัทจะต้องรับคนพิการเข้า
ทางานตามมาตรา 33 จานวน 8 คน
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คาถาม 17

กรณีมีลูกจ้างทั้งสิ้น 400 คน แบ่งเป็นโรงงานที่ชลบุรี 250 คน สานักงานใหญ่
ที่กรุงเทพฯ 150 คน นายจ้างมีวิธีคิดในการรับคนพิการเข้าทางานอย่างไร

คาตอบ

ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ
3 กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้น
ไป รับคนพิการที่สามารถทางานได้ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการหนึ่งร้อยคน
ต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มคน
หนึ่ง
แนวปฏิบัติการจ้างงานคนพิการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
กาหนดวิธีปฏิบัติการนับจานวนผู้ปฏิบัติงานที่จะนามาคานวณจานวนคนพิการที่
ต้องรับเข้าทางาน ในกรณีเอกชน มีวิธีการ ดังนี้
(1) ให้นับจานวนลูกจ้างทั้งหมด
(2) หากมีหน่วยงานสาขาให้นับจานวนลูกจ้างทุกสาขาเข้าด้วยกัน
(3) ให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี
บริษัทได้มีสาขาอื่นอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และเป็นนิติบุคคลเดียวกัน จึงต้องนับ
จานวนลูกจ้างทั้งหมดทุกสาขาทั่วประเทศรวมกัน ซึ่งบริษัทจะต้องรับคนพิการเข้า
ทางานตามมาตรา 33 จานวน 4 คน

คาถาม 18

ถ้าบริษัท มีพนักงานประจา 658 คนและมีพนักงานชั่วคราวและพนักงานรายวัน
75 คน จะต้องนับรวมทั้งหมดหรือไม่

คาตอบ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับ คน
พิการเข้าทางาน คาว่า “ลูกจ้าง” ไม่มีบทนิยามไว้จึงต้องตีความตามบทกฎหมายที่
ใกล้ เ คี ย ง ดั ง นั้ น ค าว่ า “ลู ก จ้ า ง” จึ ง หมายถึ ง ลู ก จ้ า ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ซึ่งตกลงทางานให้นายจ้าง
โดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ส่วนคาว่า “ลูกจ้าง” ตามกฎหมายดังกล่าว
หมายถึง ผู้ ซึ่ ง ตกลงรับ ลู กจ้ างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้ า งให้ ดั งนั้น หากลูกจ้ างทุ ก
ประเภทอยู่ในความหมายดังกล่าวข้างต้นย่อมเป็นลูกจ้างของนายจ้างทั้งสิ้น กรณี
ดังกล่าวจึงต้องนับรวมลูกจ้างทั้ง 2 ประเภทด้วย
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คาถาม 19

กรณีสถานประกอบการไม่มีความพร้อมเรื่องอาคารหรือสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อรับคนพิการเข้าทางานและไม่ประสงค์จะจ่ายเงินเข้ากองทุน โดยจะจัดพื้นที่
ขายสิ่งของบริเวณอาคารสานักงานได้หรือไม่ และมีระยะเวลานานเท่าไหร่

คาตอบ

สามารถทาได้ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่
จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณี
พิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้
ความช่ วยเหลื ออื่ น ใดแก่ ค นพิ ก ารหรื อ ผู้ดู แลคนพิ ก าร พ.ศ. 2558 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม
- การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ หมายความว่า การจัดสถานที่
บริเวณองค์กร หรือสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเพื่อให้
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์
- การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีระยะเวลาการดาเนินงาน
ตามสั ญ ญาไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี หากมี ร ะยะเวลาตามสั ญ ญามากกว่ า หนึ่ ง ปี ให้
หน่วยงานดาเนินการตรวจสอบและคานวณมูลค่าการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือ
บริการเป็นรายปี

คาถาม 20

กฎหมายบังคับกับบริษัทกิจการร่วมค้าหรือไม่

คาตอบ

เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
มีเจตนารมณ์ในการระดมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และการให้โอกาสทางสังคมแก่คนพิการ ถือเป็นการให้โอกาสที่ดีที่สุด คือการมีงานทา
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมาตรการตามกฎหมายนี้จึงครอบคลุ ม
กิจการทั้งหมดภารรัฐและเอกชน ดังนั้นจึงรวมถึงกิจการร่วมค้าด้วย โดยกรณีร่วมกัน
เสมือนเป็นองค์กรธุรกิจขึ้นมาใหม่ก็ให้นับรวมคนงานทั้งหมด
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คาถาม 21

การซื้อสินค้าจากคนพิการมีวธิ ีการคานวณมูลค่าอย่างไร จึงจะถือว่าได้ปฏิบัติ
ตามมาตรา 35 แล้ว

คาตอบ

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มี
อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่
คนพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร พ.ศ.2558 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 36 วรรค 2
กาหนดให้การซื้อสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง ต้องให้
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีกาไรจากการขายสินค้าหรือบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทางาน และจานวน
เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาถาม 22

การคานวณมูลค่าการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายใดบ้าง

คาตอบ

การคานวณมูลค่าการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการให้คานวณจาก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามที่คู่สัญญาตกลงกัน และอยู่ภายใต้การคานวณมูลค่า
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23
(1) กรณีกาหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือ
เงินลงทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง ให้ประเมินมูลค่าเฉพาะส่วนที่เป็นกาไรที่คน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับเมื่อครบกาหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
(2) ในกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์
หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จ้างให้ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
หรือค่าแรงงานที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับเมื่อครบกาหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
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คาถาม 23

สานักงานจัดหางานจังหวัด และสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
สามารถรับยื่นการขอใช้สิทธิมาตรา 35 ของนายจ้างและสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ วันสุดท้ายคือวันใด

คาตอบ

วันเปิดทาการวันแรกของปีถัดไป เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการ พ.ศ. 2558
ก าหนดให้ ด าเนิ น การแจ้ ง การให้ สิ ท ธิ แ ละด าเนิ น การให้ เ ข้ า รั บ สิ ท ธิ ภ ายในวั น ที่
31 ธันวาคมของทุกปี แต่ด้วยวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ และ
มาตรา 64 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ “ในกรณีท่ีบุคคลใดต้องทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายหรือโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็น
วันหยุดทาการงานสาหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคาสั่ง ให้
ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้ นสุ ดในวันทางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีคาสั่งจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คาถาม 24

กรณีใดที่ผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แทนคนพิการได้

คาตอบ

กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการจะยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 คนพิการที่อยู่ในการ
อุ ป การะหรื อ ดู แ ลต้ อ งไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ โ ดยเหตุ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้เยาว์
(2) เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
โดยมีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หรื อ ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด หรื อ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี

51

93

คาถาม 25

พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กระบวนงานการพิจารณาอนุญาต ให้หน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือสถานประกอบการใช้มาตรา 35 กี่ขั้นตอน และมีระยะเวลากี่วัน

คาตอบ

5 ขั้นตอน ระยะเวลา 14 วัน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการยื่นหนังสือ
ขอใช้สิทธิพร้อมเอกสาร/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ระยะเวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตรวจสอบมูลค่าให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด ระยะเวลา 10 วัน
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นผู้มีอานาจ ระยะเวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 4 ผู้มีอานาจพิจารณา/ลงนาม/ออกหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ
มาตรา 35 ระยะเวลา 2 วัน
ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการ ส่งสาเนา
คู่สัญญาการให้สิทธิคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีก่อนปี
ที่มีหน้าที่

คาถาม 26

การจ้างเหมาช่วงงานคนพิการทางานด้านรณรงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการ
คานวณมูลค่าอย่างไร

คาตอบ

คานวณจากค่าตอบแทนตามค่าจ้างขั้นต่า ซึ่ ง ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการ ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทางาน และจานวนเงินที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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คาถาม 27

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อนวด
แผนไทยให้แก่พนักงานในบริษัท มีการคานวณมูลค่าอย่างไร

คาตอบ

การคานวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้ ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
1. กรณีกาหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
หรือเงินลงทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นกาไรที่คน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับเมื่อครบกาหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
2. กรณีกาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหา
วัสดุอุปกรณ์หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าแรงงานที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเมื่อครบกาหนด
สัญญาจ้างในปีนน้ั
ส าหรั บ การจ้ า งเหมาบริ ก ารคนพิ ก ารเพื่ อ นวดแผนไทย ให้ ค านวณจาก
ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง x จานวนชั่วโมง ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทางาน และจานวนเงินที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

คาถาม 28

หลักสูตรการฝึกงานใดบ้างที่นายจ้างหรือสถานประกอบการไม่ต้องเสนอให้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความเห็นชอบอีก

คาตอบ

1. หลักสูตรที่เป็นการพัฒนาทักษะฝีมื อที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือสถาบั น
อาชีวะศึกษาหรือหน่วยงานราชการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ทางราชการแล้ว
2. หลักสูตรของเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการแล้ว
3. หลักสูตรฝึกงานที่เคยได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปีที่ผ่านมา
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คาถาม 29

สถานประกอบการประสงค์จะสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงเห็ดแบบพอเพียง สาหรับ
คนพิการ 10 คน ซึ่งมีมูลค่า 1,200,000 บาท สถานประกอบการต้องกรอกรายละเอียด
ในแบบ กกจ.พก.2 อย่างไร

คาตอบ

สถานประกอบการต้องกรอกมูลค่าของศูนย์เพาะเลี้ยงเห็ดแบบพอเพียง แนบ
รายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณา และใส่รายละเอียดในแบบ กกจ.พก2. เพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการ
ศูนย์เพาะเลี้ยงเห็ดแบบพอเพียงเป็นการบริหารจัดการของคนพิการ จานวน 10 คน
และรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายเห็ดให้ตกเป็นของคนพิการ จานวน 10 คนนี้
เท่านั้น

คาถาม 30

สถานประกอบการประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องสุขาสาหรับคนพิการในวัด
หรือศาสนสถาน หรือตลาดนัดชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร

คาตอบ

สถานประกอบการไม่สามารถนาเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องสุขาสาหรับคนพิการใน
วัด หรือสถานที่ดังกล่าวมาคิดคานวณมูลค่าในการให้สิทธิคนพิการได้ เนื่องจากตาม
ระเบียบคณะกรรมการ พ.ศ. 2558 ข้อ 35 กาหนดให้ การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อมในการทางาน หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ การมีงานทา หรือการมีรายได้ของคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการตามความจาเป็น
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คาถาม 31

การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกตามกฎกระทรวงกาหนด
ลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
พ.ศ. 2555 มีกี่รายการ อะไรบ้าง

คาตอบ

23 รายการ ได้แก่ (1) ที่นั่งสาหรับคนพิการหรือพื้นที่สาหรับจอดรถเข็นคนพิการ
(2) ทางลาด (3) พื้นผิวต่างสาหรับคนพิการทางการเห็น (4) บันไดเลื่อนสาหรับคนพิการ
(5) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ (6) ราวกันตกหรือผนังกันตก (7) ถังขยะ
แบบยกเคลื่ อ นที่ ไ ด้ (8) สถานที่ ติ ด ต่ อ หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ คนพิ ก าร
(9) โทรศัพท์สาธารณะสาหรับคนพิการ (10) จุดบริการน้าดื่มสาหรับคนพิการ
(11) ตู้บริการเงินด่วนสาหรับคนพิการ (12) ประตูสาหรับคนพิการ (13) ห้องน้า
ส าหรั บ คนพิ ก าร (14) ลิ ฟ ต์ ส าหรั บ คนพิ ก าร (15) ที่ จ อดรถส าหรั บ คนพิ ก าร
(16) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสาหรับคนพิการ (17) ป้าย
แสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ (18) ทางสัญจรสาหรับ
คนพิการ (19) ตู้ไปรษณีย์สาหรับคนพิการ (20) พื้นที่สาหรับหนีภัยของคนพิการ
(21) การประกาศเตือนภัยสาหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรื อ
สัญญาณไฟเตือนภัยสาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (22) การ
ประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ
ป้ายแสดงความหมายสาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และ (23)
เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่
ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ
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คาถาม 32

หากนายจ้างหรือสถานประกอบการ ดาเนินการจ้างลูกจ้างคนพิการตาม
มาตรา 33 หรือได้ดาเนินการตามมาตรา 35 แต่ไม่ครบเงื่อนไขตามมูลค่าที่กาหนดไว้
จึ ง ต้ อ งส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น คนพิ ก ารตามมาตรา 34 วิ ธี ก ารส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ฯ
ดังกล่าวต้องทาอย่างไร

คาตอบ

ตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดให้ในกรณีท่ีนายจ้างหรือสถานประกอบการผู้ใดได้รับคนพิการเข้าทางาน
ตามที่กาหนดตามมาตรา 33 หรือได้ดาเนินการตามมาตรา 35 แต่ปฏิบัติไม่ครบ
ตามเงื่อนไขที่กาหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามจ านวนวั น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ เว้ น แต่ ไ ด้ มี ก าร
ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด เช่น นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้า
ทางาน จานวน 1 คน ได้เริ่มจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ในวันที่ 1 มกราคม
และต่อมาลูกจ้างคนพิการได้ลาออกในวันที่ 30 มิถุนายน รวมจานวนวันที่คนพิการ
ได้ทางานให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 181 วัน หากไม่
สามารถดาเนินการหาลูกจ้างคนพิการอื่นมาจ้างต่อจากคนพิการเดิมได้ภายใน 45 วัน
นายจ้างหรือสถานประกอบการจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามระยะเวลาที่ไม่ได้
จ้างคนพิการ (365 – 181 = 184 วัน) จานวน 184 x 300 (ค่าแรงขั้นต่า) =
55,200 บาท
และกาหนดให้การส่งเงิน ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่ง
จ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จั ง หวั ด ที่ ส ถานประกอบการตั้ ง อยู่ ห รื อ ส่ ง ทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต า มที่
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกาหนด ทั้งนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของแต่ละปี
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คาถาม 32

หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตาม
มาตรา 34 และในภายหลังได้รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 หรือดาเนินการ
ตามมาตรา 35 แล้วสามารถรับเงินที่ส่งเข้ากองทุนฯ คืนได้หรือไม่
คาตอบ
สามารถรับคืนได้ โดยให้ยื่นคาขอต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เพื่อขอรับเงินที่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ คืนได้ตามจานวนค่าจ้างที่ได้จ่ายไปจริง แต่
ไม่เกินจานวนเงินเฉลี่ยเป็นรายวันที่ได้ส่งเข้ากองทุน ฯ คูณด้วยจานวนวันที่ได้จ้าง
จริ ง และคู ณด้ วยจ านวนคนพิ การที่ ได้ จ้ างจริ ง เช่ น นายจ้ างหรื อเจ้ าของสถาน
ประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทางาน จานวน 1 คน ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม จานวน 109,500 บาท (ค่าแรงขั้นต่า 300 บาท X 365 วัน) และ
ภายหลังได้จ้างงานคนพิการจานวน 1 คน เริ่มจ้างงานวันที่ 1 สิงหาคม ภายในปี
เดียวกัน นายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถยื่นคาขอต่อกองทุ นฯ เพื่อขอรับ
เงินคืนได้จานวน 45,900 บาท (ค่าแรงขั้นต่า 300 บาท X 153 จานวนวันที่จ้างงาน
คนพิการภายในปีนั้น)
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แบบฟอร์มการให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา 35
ฉบับปรับปรุงใหม่
- แบบ กกจ.พก.1 (แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ))
- แบบ กกจ.พก.2 (แบบแจ้งขอให้สิทธิตามมาตรา 35 (หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ))
- แบบ กกจ.พก.2-1 (แบบคำขอการให้สัมปทาน)
- แบบ กกจ.พก.2-2 (แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการ)
- แบบ กกจ.พก.2-3 (แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ)
- แบบ กกจ.พก.2-4 (แบบคำขอการฝึกงาน)
- แบบ กกจ.พก.2-5 (แบบคำขอจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก)
- แบบ กกจ.พก.2-6 (แบบคำขอการให้มีบริการล่ามภาษามือ)
- แบบ กกจ.พก.2-7 (แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด)
- แบบ กกจ.พก.3 (แบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอให้สิทธิตามมาตรา 35)
- แบบ กกจ.พก.4 (แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)
- แบบ กกจ.พก.5 (แบบรายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา 35)
- แบบ กกจ.พก.5-1 (การให้สัมปทาน)
- แบบ กกจ.พก.5-2 (การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ)
- แบบ กกจ.พก.5-3 (การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ)
- แบบ กกจ.พก.5-4 (การฝึกงาน)
- แบบ กกจ.พก.5-5 (การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก)
- แบบ กกจ.พก.5-6 (ล่ามภาษามือ)
- แบบ กกจ.พก.5-7 (การให้ความช่วยเหลืออื่นใด)
- แบบ กกจ.พก.6 (แบบรายงานการดำเนินงาน ตามข้อ 37 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ)
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กกจ.พก.1

แบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา
35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)

รูปถ่าย 1 นิ้ว

คนพิการขอใชสิทธิด้วยตนเอง
1. เลขบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวคนพิการ
2. ประเภทความพิการ
3. ชื่อ-สกุล

การเห็น

1. ด.ช./ด.ญ.

การได้ยิน

การเคลื่อนไหว

จิตใจ

สติปัญญา

การเรียนรู้

ออทิสติก

2. นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ............................................ นามสกุล ............................................

4. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ชื่ออาคาร ..............................................ชั้นที่............ เลขที่.......................................หมู่ท.ี่ ............................
ซอย..............................ถนน...................................... แขวง/ตาบล.................................... เขต/อาเภอ...............................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มอื ถือ.....................................
E-mail …………………………………………………………….. สถานที่ใกล้เคียง ...............................................................................
5. วัน / เดือน / ปีเกิด ............................................................. อายุ ............... ปี สัญชาติ .............................. ศาสนา ..............................
6. สถานภาพ

1. โสด

2. สมรส

7. สาเร็จการศึกษา

ต่ากว่าประถมศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโทขึ้นไป

3. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

อื่น ๆ (ระบุ) .............................................

ผู้ดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ
1. เลขบัตรประจาตัวประชาชน
2. ชื่อ-สกุล
1. นาย
2. นาง
3. นางสาว ชื่อ.............. ............ .............. นามสกุล ...................................................
3. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ชื่ออาคาร................................ ชั้นที่ ............. เลขที่................................หมู่ที่ ...................................................
ซอย ....................... ถนน ................................ แขวง/ตาบล ........................... เขต/อาเภอ ............................ จังหวัด .......................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............................. E-mail ...................................... สถานที่ใกล้เคียง ....................................
4. วัน / เดือน / ปีเกิด ............................................................. อายุ ............... ปี สัญชาติ .............................. ศาสนา ..............................
5. สถานภาพ

1. โสด

2. สมรส

6. สาเร็จการศึกษา

ต่ากว่าประถมศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโทขึ้นไป

7. รับสิทธิแทนคนพิการ

1. ด.ช./ด.ญ.

3. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

อื่น ๆ (ระบุ) .............................................
2. นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ..................................นามสกุล ...... ..................................

8. เลขบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวคนพิการ
9. เกี่ยวข้องกับคนพิการ ................................................................................................................................................................................
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กรณีคนพิการยินยอมให้ผู้ดูแลคนพิการใชสิทธิตามมาตรา 35 แทน

ข้าพเจ้า .............................................. ถือบัตรประจาตัวคนพิการเลขที่ .................................
ยินยอมให้ ....................................................
..
ซึ่งเป็นผู้ดูแลข้าพเจ้าดาเนินการขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตาม
มาตรา 35 แทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ .......................................... คนพิการ
วันที่ ............................................
ประเภทการขอใชสิทธิตามมาตรา 35
สัมปทาน ระบุประเภทสัมปทาน ............................................................................................................................
สถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ ระบุขนาดพื้นที่ที่ต้องการใช้ประกอบกิจการ ......................................ตารางเมตร
ระบุประเภทกิจการ ..................................................................................................................................................
จ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ระบุประเภทงาน ..............................................................
ฝึกงาน ระบุหลักสูตรที่ต้องการฝึกงาน .....................................................................................................................
จัดให้มอี ปุ กรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวก ระบุ....................................................................
ล่ามภาษามือ
ให้ความช่วยเหลืออื่นใด (ระบุ) ..................................................................................................................................
ระยะเวลาการขอใชสิทธิ . ............................................. ปี /เดือน
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................................................ผูขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิ
วันที่ ...............................................................................

กกจ.พก.2

ลาดับ
ที่

รายละเอียดการใหสิทธิ

จานวนคนพิการ
ที่ตองการใหสิทธิ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ ........................................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
(..........................................................................)
วัน/เดือน/ปี ..................................................................

ลงชือ่ .............................................................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(...........................................................................)

มูลค่าการให้สิทธิ
(บาท)

1. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / เลขนิติบุคคล ............................................................................................................................................................................................................
2. ชื่อหน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ .................................................................................................... ประเภทกิจการ .........................................................................
3. สถานที่ตั้งเลขที่ .................... ตรอก/ซอย ...................... ถนน ..................................... แขวง/ตาบล ................................... เขต/อาเภอ .............................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์/โทรสาร ................................. E-mail .........................................................................
4. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.................................................................................................................. โทรศัพท์/โทรสาร ...........................................................................................
5. เลขที่บัตรนายจ้าง.............................................................................................................................. ออกให้ ณ ..........................................................................................
6. หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการมีผู้ปฏิบัติงาน จานวน ........................................ คน อัตราส่วน 100:1 ต้องรับคนพิการ จานวน ................... คน
ได้จางคนพิการเข้าทางานแล้ว จานวน ..................................... คน ประสงค์ให้คนพิการรับสิทธิตามมาตรา 35 จานวน ............................... คน
7. ประเภทการใหสิทธิ
ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
ฝึกงาน
จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ ให้ความช่วยเหลืออื่นใด

(หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ)

แบบแจ้งขอใหสิทธิตามมาตรา 35
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กกจ.พก 2-1

แบบคาขอการให้สัมปทาน

เลขที่คาขอ ...........................
วันที่รับคาขอ......................................
สจจ./สจก. ........................................

ชือ่ หน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ ...................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 หนังสือของนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ยื่นขอใหสิทธิตามมาตรา 35
 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน /ภพ.20
 หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
 แบบแจ้งขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
 ภาพถ่ายสถานที่ / ทรัพย์สิน
การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร /สถานที่/ทรัพย์สิน
 สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน / อาคาร / ทรัพย์สิน
 ใบแสดงรายละเอียดมูลค่า
การให้สิทธิได้จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
 ใบเสนอราคารายละเอียดสินค้าหรือบริการ
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ / โทรทัศน์
 ใบเสนอราคารายละเอียดอัตราค่าเช่าสถานีวิทยุ / โทรทัศน์

ลงชือ่ ...............................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................
หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ิดต่อได้..................................
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กกจ.พก 2-2

แบบคาขอการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ

เลขที่คาขอ ...........................
วันที่รับคาขอ......................................
สจจ./สจก. ........................................

ชือ่ หน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ ...................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 หนังสือของนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ยื่นขอใหสิทธิตามมาตรา 35
 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน /ภพ.20
 หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
 แบบแจ้งขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
 ใบแจ้งรายละเอียดมูลค่าพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 แผนที่ตั้งสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
 ภาพถ่ายสถานที่
เอกสารแสดงรายละเอียดการคิดมูลค่าพื้นที่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 เอกสารหลักฐานแสดงอัตรา/ราคาพื้นที่อ้างอิงในท้องตลาด
 ใบเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่
 เอกสารแสดงราคาประเมินตามการยื่นแบบชาระภาษีโรงเรือน/ที่ดิน

ลงชือ่ ...............................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................
หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ิดต่อได้............................................
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กกจ.พก 2-3

แบบคาขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ

เลขที่คาขอ ...........................
วันที่รับคาขอ......................................
สจจ./สจก. ........................................

ชือ่ หน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ ...................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 หนังสือของนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ยื่นขอใหสิทธิตามมาตรา 35
 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน /ภพ.20
 หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
 แบบแจ้งขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
 ใบแสดงรายละเอียดลักษณะงาน
กรณีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินทุน
 ใบแสดงรายละเอียดค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินทุน พร้อมแจงรายละเอียดของกาไร
กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินทุน
 ใบแสดงรายละเอียดค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินทุน พร้อมแจงรายละเอียดของค่าตอบแทนหรือค่าแรงงาน

ลงชือ่ ...............................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................
โทรศัพท์มอื ถือ..................................
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กกจ.พก 2-4

แบบคาขอการฝึกงาน

เลขที่คาขอ ...........................
วันที่รับคาขอ......................................
สจจ./สจก. ........................................

ชือ่ หน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ ...................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 หนังสือของนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ยื่นขอใหสิทธิตามมาตรา 35
 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน /ภพ.20
 หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
 แบบแจ้งขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
 ใบรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน
 ใบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมการฝึกงาน
 รายละเอียดหลักสูตรฝึกงาน
 เป็นหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 เป็นหลักสูตรของเอกชนที่ผ่านการเห็นชอบจากทางราชการ

ลงชือ่ ...............................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................
โทรศัพท์มอื ถือ..................................
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กกจ.พก 2-5

แบบคาขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก

เลขที่คาขอ ...........................
วันที่รับคาขอ......................................
สจจ./สจก. ........................................

ชือ่ หน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ ...................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 หนังสือของนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ยื่นขอใหสิทธิตามมาตรา 35
 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน /ภพ.20
 หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
 แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
 แผนงาน / โครงการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมแจงรายละเอียดประมาณการ และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ
 ใบประมาณการค่าใช้จ่าย

ลงชือ่ ...............................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................
โทรศัพท์มอื ถือ..................................

107
กกจ.พก 2-6

แบบคาขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ

เลขที่คาขอ ...........................
วันที่รับคาขอ......................................
สจจ./สจก. ........................................

ชือ่ หน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ ...................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 หนังสือของนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ยื่นขอใหสิทธิตามมาตรา 35
 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน /ภพ.20
 หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
 แบบแจ้งขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
 แผนงาน / โครงการการจัดให้มีล่ามภาษามือ พร้อมแจงรายละเอียดประมาณการ วงเงินงบประมาณ และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ
 ใบรายชื่อพนักงานพิการทางการได้ยิน จานวน 20 คน
 ใบแสดงรายละเอียดค่าจ้างล่ามภาษามือ

ลงชือ่ ...............................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................
โทรศัพท์มอื ถือ..................................
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กกจ.พก 2-7

แบบคาขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด

เลขที่คาขอ ...........................
วันที่รับคาขอ......................................
สจจ./สจก. ........................................

ชือ่ หน่วยงานของรัฐ /สถานประกอบการ ...................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 หนังสือของนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐถึงจัดหางานจังหวัด / ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ยื่นขอใหสิทธิตามมาตรา 35
 สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้าง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน /ภพ.20
 หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
 แบบแจ้งขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สิน
 ใบแสดงรายละเอียด / ใบเสนอราคา (พร้อมแจงประเภท จานวน และมูลค่า)
การซื้อสินค้าคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
 ใบเสนอราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (พร้อมแจงรายละเอียดต้นทุน และกาไร/ชิ้น)

ลงชือ่ ...............................................กรรมการ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................
โทรศัพท์มอื ถือ..................................
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กกจ.พก.3

แบบแจ้งเข้าทาสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35
วันที่
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
เรียน (ชื่อ - นามสกุล)
ที่อยู่
.
จังหวัด
ประเภทการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (ระบุ)

.

-

รหัสไปรษณีย์

.

.
.
.
.

พับตามเส้นปรุ (ส่งคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมการจัดหางานประสานสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ
ชื่อ (สถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ)
ที่อยู่
แขวง
เขต
จังหวัด
สถานที่ใกล้เคียง
โทรศัพท์
ลงชื่อ

ชื่อผู้ติดต่อ

รหัสไปรษณีย์

.
.
.

เจ้าหน้าที่

นายจ้าง กรุณากรอกแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร
1. รับเข้าทาสัญญา
เมื่อวันที่
.
1.1 ให้สัมปทาน (ระบุ)
1.2 จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
1.3 จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ
1.4 ฝึกงาน
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก 1.6 ล่ามภาษามือ
1.7 ให้ความช่วยเหลืออื่นใด
หมายเหตุ ส่งพร้อมสาเนาสัญญา จานวน 1 ชุด
2. ไม่รับเข้าทาสัญญา เนื่องจาก
.
.
.
.
.
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

นายจ้าง.
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พับตามเส้นปรุ (ตอบกลับสานักงานจัดหางาน)

ส่ง สานักงานจัดหางานจังหวัด....... หรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ........
ที่อยู่
.
.
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์
/โทรสาร
.

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่บัตรประจาตัวคนพิการ/
เลขที่บัตรประชาชนผูด้ ูแลคนพิการ
หมายเลขโทรศัพท์

ประเภทที่ขอใชสิทธิ
ตามมาตรา 35

ผลการพิจารณา
ทาสัญญา ไม่ทาสัญญา

หมายเหตุ

1. เลขที่บัตรนายจ้าง ........................................................................ ออกให้ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด/สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ...............................
2. เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขนิติบุคคล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ชือ่ นายจ้าง/สถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ..................................................................................... ประเภทกิจการ ...................................................................
4. สถานที่ตั้ง เลขที่ ........ หมู่ .......... ซอย .................... ถนน ........................... แขวง/ตาบล ............................... เขต/อาเภอ ........................ จังหวัด ..........................
รหัสไปรษณีย์ .......................................... โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ................................................ E-mail ...................................................................
5. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ ................................................................................................. วันที่ ......................................................................................

แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35)

กกจ.พก.4
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กกจ.พก.5 - ๑

รายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ ตามมาตรา ๓๕
(การให้สัมปทาน)
.................................................................
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ซึ่งเป็น  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ (โปรดทำเครื่องหมาย )
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ
ได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จากเจ้าหน้าที่
(ชื่อ - นามสกุล)
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
..ดังนี้

.
.
อายุ

การให้สัมปทาน
๑. ชื่อหน่วยงานของรัฐ/นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒. สถานที่ตั้ง
๓. ระยะเวลาการให้สิทธิ
ปี
เดือน
วัน
โดยเริ่มให้สิทธิตั้งแต่วันที่
เดือน
ปี
.
๔. มูลค่าของสัญญา
(บาท/ปี)
๕. ประเภทการให้สัมปทานแก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
 การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร/สถานที่/ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลหรือใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ (โปรดระบุรายละเอียดพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน)
๑) กรณีการให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร/สถานที่
(๑) สถานที่ตั้ง
(๒) ลักษณะหรือรูปแบบอาคาร/สถานที่
(๓) ค่าเช่าอาคาร/สถานที่ (ต่อเดือน/ต่อปี)
(๔) เทียบเคียงมูลค่าของพื้นที่ จาก
๒) กรณีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
(๑) ประเภททรัพย์สิน

ปี
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
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-๒-

(๒) ลักษณะหรือรูปแบบในการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
(๓) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ต่อเดือน/ต่อปี)
(๔) เทียบเคียงมูลค่าทรัพย์สิน จาก

.
.
.
.
.

 การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของหน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
กรณีการให้ใช้ประโยชน์จากสินค้าภายใต้ลิขสิทธิ์
(๑) ประเภทสินค้า/บริการ ................................................................................................
(๒) มูลค่าของสินค้า (ราคาสินค้าต้นทุนต่อชิ้น) .................................................................
(๓) เทียบเคียงมูลค่าสินค้าจากราคามาตรฐานการขายส่ง
.
.
 การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ/โทรทัศน์
๑) กรณีคลื่นความถี่วิทยุ
(๑) ชื่อสถานีวิทยุ
(๒) คลื่นความถี่
(๓) วัน เวลา ในการออกอากาศ
(๔) มูลค่าคลื่นความถี่วิทยุ
(๕) เทียบเคียงมูลค่าความถี่วิทยุ จาก

.
.
.
.
.
.

๒) กรณีการออกอากาศทางโทรทัศน์
(๑) ชื่อสถานีโทรทัศน์
(๒) วัน เวลา ในการออกอากาศ
(๓) มูลค่าการออกอากาศทางโทรทัศน์

.
.
.

 การให้สัมปทานอื่น ๆ (ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด)
.

.
.

***หมายเหตุ*** กรณีการจ่ายเงินให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35
ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยตรง ในรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือการ
จ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น
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-๓-

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและชี้แจง
(.................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ).......................................................คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
(...................................................)

(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(...................................................)

สำหรับหน่วยรับแจ้ง
ผลการพิจารณาการให้สัมปทานของผู้ขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
 ผ่านตามระเบียบฯ ข้อ 16 มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
จำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน
และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
 ไม่ผ่าน เนื่องจาก (ระบุเหตุผล).............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบ(หน่วยรับแจ้ง)
(....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
.
*****************************************
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รายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ ตามมาตรา ๓๕
(การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ)
....................................................................
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ซึ่งเป็น  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ (โปรดทำเครื่องหมาย )
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ
ได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จากเจ้าหน้าที่
(ชื่อ - นามสกุล)
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
..ดังนี้
การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
๑. ชื่อหน่วยงานของรัฐ/นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒. สถานที่ตั้ง

.
.
อายุ

ปี
.
.
.
.

.
.
.

๓. ระยะเวลาการให้สิทธิ
ปี
เดือน
วัน
โดยเริ่มให้สิทธิตั้งแต่วันที่
เดือน
ปี
.
๔. มูลค่าของสัญญา
(บาท/ปี)
๕. สภาพทั่วไปของสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
๑) บริเวณสถานที่ตั้ง
.
 สถานที่ตั้งเห็นง่าย สะดวกต่อการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 มีสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 สถานที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
 มีขนาดพื้นที่เหมาะสม
 แผนผัง (สถานที่)
 อื่น ๆ (ระบุ)
.
๒) ช่วงเวลาในการให้ใช้สถานที่ ตั้งแต่เวลา
น. ถึงเวลา
น. รวมตลอดสัญญา
เป็นจำนวนทั้งสิ้น
วัน
๖. ความเหมาะสมและความพร้อมของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในการรับสิทธิดังกล่าว
 คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ มีความพร้อมในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการ
ประกอบอาชีพที่จะดำเนินการในสถานที่ดังกล่าว (ระบุรายละเอียดในการประกอบอาชีพ)
.
.
.
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 สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อประกอบอาชีพได้จริง (ระบุรายละเอียดในการใช้พื้นที่
เพื่อประกอบอาชีพ)
.
.
 สะดวกในการเดินทางไปสถานที่ที่ได้รับสิทธิ
7. การคิดมูลค่าพื้นที่ (กรุณาเลือก)
 ราคาค่าเช่าตามที่ระบุในการยื่นภาษีโรงเรือน/ที่ดิน
ตารางเมตร/ตารางวาละ
บาท จำนวน
ตารางเมตร/ตารางวา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
บาท (
)
 ราคาค่าเช่าที่หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการได้เคยให้รัฐ/เอกชนด้วยกันเช่า
ตารางเมตร/ตารางวาละบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
บาท (
)
 เทียบเคียงจากราคาค่าเช่าพื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ (ระบุหน่วยงาน)
.
ตารางเมตร/ตารางวาละ
บาท จำนวน
ตารางเมตร/ตารางวา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
บาท (
)
กรณีพื้นที่มีมูลค่าไม่ครบตามที่กำหนดในระเบียบฯ หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการได้จัดเตรียม
อุปกรณ์/บริการอื่นๆ เพิ่มเติม (ระบุ)
.
รวมมูลค่า
บาท

***หมายเหตุ*** กรณีการจ่ายเงินให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35
ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยตรง ในรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือการ
จ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและชี้แจง
(...................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
(ลงชื่อ).......................................................คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
(.......................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.......................................................)
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ผลการพิจาณาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
 ผ่านตามระเบียบฯ ข้อ 19 มูลค่าการดำเนินงานไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
การดำเนินจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง
รับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
 ไม่ผ่าน เนื่องจาก (ระบุเหตุผล).........................................................................................................
.
.

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบ(หน่วยรับแจ้ง)
(...................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

*****************************************
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กกจ.พก.5 - ๓

รายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ ตามมาตรา ๓๕
(การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ)
........................................................................
เขียนที่

.

วันที่

.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ซึ่งเป็น  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ (โปรดทำเครื่องหมาย )
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ
ได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จากเจ้าหน้าที่
(ชื่อ - นามสกุล)
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดังนี้

อายุ

.
.

การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
๑. ชื่อหน่วยงานของรัฐ/นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒. สถานที่ตั้ง
๓. ระยะเวลาการให้สิทธิ
ปี
เดือน
วัน
โดยเริ่มให้สิทธิตั้งแต่วันที่
เดือน
ปี
๔. มูลค่าของสัญญา
(บาท/ปี)
๕. รายละเอียดการจ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ
๑) สถานที่ในการจ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ
๒) รูปแบบ/ลักษณะงานที่จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ

ปี
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

๓) วัน เวลา ในการทำงาน (กรณีทำงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ/องค์กร/อื่นๆ)
วันทำงาน................................................./สัปดาห์
เวลา
น. ถึง เวลา
น.
รวมตลอดสัญญา เป็นจำนวนทั้งสิ้น
วัน
อื่นๆ .......................................................................................................... ...................................
๖. ความเหมาะสมและความพร้อมของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในการรับสิทธิดังกล่าว
 คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ มีความพร้อมในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการ
ประกอบอาชีพตามที่ได้รับการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ อย่างไรบ้าง
(ระบุรายละเอียด)
.
.
.
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 การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการในรูปแบบหรือลักษณะดังกล่าว สามารถนำไป
ต่อยอดให้คนพิการประกอบอาชีพได้ในระยะยาว (โปรดระบุรายละเอียด)
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 สะดวกในการเดินทางไปสถานที่ที่ได้รับสิทธิ
๗. การคำนวณมูลค่าในการให้สิทธิ
๗.๑ กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
๑) กรณีกำหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินลงทุนตาม
ลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นกำไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
จะได้รับเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างในปีนั้น (โปรดระบุรายละเอียดในการคำนวณมูลค่า)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
๒) กรณีกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเงินทุนตาม
ลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนหรือค่าแรงงานที่คนพิการ
หรือผู้ ดูแลคนพิการได้รับเมื่อครบกำหนดสั ญญาจ้างในปีนั้น (โปรดระบุรายละเอียดในการ
คำนวณมูลค่า)
........................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... .................................
๗.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐ (ให้กำหนดวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงที่จะจ้างในแต่ละครั้งโดยพิจารณา
ความจำเป็นและความเหมาะสม) (โปรดระบุมูลค่าในการให้สิทธิ)
........................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... .................................

***หมายเหตุ*** กรณีการจ่ายเงินให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35
ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยตรง ในรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือการ
จ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและชี้แจง
(.....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
(ลงชื่อ).......................................................คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
(........................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.........................................................)
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ผลการพิจารณาการจัดเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
 ผ่านตามระเบียบฯ ข้อ 23 มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กำหนดจำนวนคนพิการทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง
รับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 ไม่ผ่านเนื่องจาก (ระบุเหตุผล).................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบ(หน่วยรับแจ้ง)
(....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
******************************************
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รายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ ตามมาตรา ๓๕
(การฝึกงาน)
..........................................
เขียนที่ ..........................................
วันที่................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) .......................................... นามสกุล ........................... อายุ........................ปี
บ้านเลขที.่ .............หมู่ท.ี่ ..................ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ...........................................
ซึ่งเป็น  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ (โปรดทำเครื่องหมาย )
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ........................................................................
ได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จากเจ้าหน้าที่
(ชื่อ - นามสกุล) .......................................................................ตำแหน่ง .................................................................
หน่วยงาน................................................................................. ดังนี้
การฝึกงาน
1.1 ชื่อหน่วยงานของรัฐ/นายจ้าง/สถานประกอบการ...............................................................................
1.2 สถานที่ตั้ง................................................................................................................... .........................
1.3 ชื่อหลักสูตรในการฝึกงาน...................................................................................................................
1.4 ระยะเวลาการฝึกงาน...................เดือน จำนวน ............ ชัว่ โมง ต้องการให้คนพิการ/ผู้ดูแล
คนพิการใช้สิทธิ จำนวน..........คน
1.5 การเห็นชอบหลักสูตร (กรุณาเลือก)
 ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย แล้วแต่กรณี
 เป็นหลักสูตรของเอกชนซึ่งได้รับการเห็นชอบจากทางราชการแล้ว
1.6 รวมมูลค่าการฝึกงาน...............................................บาท (...................................................................)
รายละเอียดมูลค่าการฝึกงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าสถานที่............................................................................................. บาท
ค่าวิทยากร………………………………………………..………………….…………… บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์...................................................................................... บาท
อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………… บาท
รวมเป็นเงิน .................................................บาท (......................................................................)
ผลประโยชน์ที่ผู้รับสิทธิได้รับ
ค่าที่พัก.................................................................................................. บาท
ค่าอาหาร ..............................................................................................บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์.................………………………………………………….…..……. บาท
ค่าเดินทาง.................. …………………….………………………………………….. บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง ……………………………………………………………………............ ..บาท
อื่นๆ (ระบุ)............……………………………………………..………………………. บาท
รวมเป็นเงิน ......................................บาท (......................................................................)
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***หมายเหตุ*** กรณีการจ่ายเงินให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35
ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยตรง ในรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือการ
จ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ...............
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและชี้แจง
(.....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
(ลงชื่อ).......................................................คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
(......................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(...................................................)
สำหรับหน่วยรับแจ้ง
ผลการพิจาณาการฝึกงาน
 ผ่านตามระเบียบฯ ข้อ 28 มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
จำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน
และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
 ไม่ผ่านเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)......................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบ(หน่วยรับแจ้ง)
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
******************************************
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กกจ.พก.5 - ๕
รายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ
(การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก)
.....................................................................
เขียนที่
วันที่

.
.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
นามสกุล
อายุ
ปี
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
.
จังหวัด
.
ซึ่งเป็น  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ (โปรดทำเครื่องหมาย )
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ
.
ได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จากเจ้าหน้าที่
(ชื่อ - นามสกุล)
ตำแหน่ง
.
หน่วยงาน
ดังนี้
การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ดำเนินโครงการ......................................................................................................................................
ระบุประเภทอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก...............................................................................................
มูลค่า...........................................................................บาท
 แบบแปลน/แผนผัง สถานที่ดำเนินโครงการ
- ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่...............................................................................................
 สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี
- ประมาณการค่าใช้จ่าย.....................................................บาท (....................................................................)
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและชี้แจง
(....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
(ลงชื่อ).......................................................คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
(......................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.......................................................)
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ผลการพิจารณาจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
 ผ่านตามระเบียบฯ ข้อ 31 มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
จำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน
และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
 ไม่ผ่านเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)......................................................................................................................
.
.

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบ(หน่วยรับแจ้ง)
(.....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

******************************************
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กกจ.พก.5 - ๖

รายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ
(ล่ามภาษามือ)
..................................................................
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ซึ่งเป็น  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ (โปรดทำเครื่องหมาย )
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ
ได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จากเจ้าหน้าที่
(ชื่อ - นามสกุล)
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดังนี้

.
.
อายุ

ปี
.
.
.
.

ล่ามภาษามือ
จำนวนล่ามภาษามือ..............................คน
จำนวนลูกจ้างพิการทางการได้ยิน..........................คน
ค่าจ้างล่ามภาษามือ..............................................บาท/เดือน/ปี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและชี้แจง
(.....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ).......................................................คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
(......................................................)

(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(......................................................)
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ผลการพิจารณาจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
 ผ่านตามระเบียบฯ ข้อ 34 มูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
จำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน
และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
 ไม่ผ่านเนื่องจาก (ระบุเหตุผล).......................................................................................................................
.
.

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบ(หน่วยรับแจ้ง)
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

******************************************
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กกจ.พก.5 - ๗

รายงานการชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ
(การให้ความช่วยเหลืออื่นใด)
.................................................................

เขียนที.่ ........................................
วันที่.................................................................................... .
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ..................................นามสกุล........................................อายุ........................ปี
บ้านเลขที.่ ...............หมู่ที่................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด...................................................................
ซึ่งเป็น  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ (โปรดทำเครื่องหมาย )
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ........................................................................
ได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จากเจ้าหน้าที่
(ชื่อ - นามสกุล)............................................................ตำแหน่ง.................................................................................
หน่วยงาน.........................................................ดังนี้
การให้ความช่วยเหลืออื่นใด (กรุณาเลือก)
 กรณีสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
- ประเภท (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………….
- จำนวนเงินในการสนับสนุน.......................................บาท
- รูปแบบและวิธีการจ่ายเงิน (โอนเข้าบัญชีธนาคาร/เงินสด/อื่นๆ (ระบุ).................................................
- ระยะเวลาในการจ่ายเงิน (กรณีจ่ายเป็นงวดๆ ละ) (ระบุ)……………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 กรณีสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/ทรัพย์สิน เพื่อการประกอบอาชีพ
- ประเภท (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………….
- มูลค่า/ชิ้น.................................................บาท
- จำนวน.....................................................ชิ้น
- มูลค่ารวมทั้งหมด...............................................บาท
- แนบเอกสารประกอบการคำนวณมูลค่า (ใบเสนอราคา/เอกสารอื่นที่ยืนยันมูลค่า).............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(หมายเหตุ : กรณีมีมากกว่า 1 รายการ กรุณาแนบเอกสารรายการ วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ ประกอบเพิ่มเติม)
 การซื้อสินค้า/บริการ จากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
- ประเภทสินค้า/บริการ....................................................................................................................
- มูลค่า (กรุณาระบุโดยรายละเอียด)..................................บาท จำนวน......................................ชิ้น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น.............................บาท (...................................................................................)
ระยะเวลาการจัดซื้อ............................(เดือน/ปี)
- ราคาที่จะนำไปจำหน่าย...............................บาท/ชิ้น รวมมูลค่า.................................................บาท
ต้นทุนสินค้า .......................................บาท/ชิ้น รวมมูลค่า..........................................................บาท
(ราคาสินค้า – ต้นทุนสินค้า=กำไร)
ผลกำไรทีผ่ ู้รับสิทธิจะได้รับ..................................บาท (................................................................)
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 อื่นๆ ............................................................................................................................. ..............................
- ประเภท (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………….
- มูลค่า (กรุณาระบุโดยรายละเอียด).......................................บาท จำนวน......................................ชิ้น
.............................................................................................................................................................
มูลค่ารวมทั้งสิ้น.....................................บาท (...................................................................................)
ระยะเวลาการจัดซื้อ............................เดือน/ปี
- ราคาขาย ...........................................บาท/ชิ้น รวมมูลค่า.......................................................บาท
ต้นทุนสินค้า .......................................บาท/ชื้น รวมมูลค่า.......................................................บาท
(ราคาสินค้า – ต้นทุนสินค้า=กำไร)
ผลกำไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับ.....................................................บาท
(..............................................................................................................................)

***หมายเหตุ*** กรณีการจ่ายเงินให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35
ให้ดำเนินการจ่ายเงิน ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยตรง ในรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือการ
จ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและชี้แจง
(.................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ).......................................................คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
(...................................................)

(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(...................................................)
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ผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
 ผ่านตามระเบียบฯ ข้อ 36 มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
จำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน
และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
 ไม่ผ่านเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)......................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบ(หน่วยรับแจ้ง)
(.................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

******************************************

ชื่อหน่วยงานของรัฐ/
สถานประกอบการ

ระบุกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
รวม
สั
ญ
ญา
สั
ญ
ญา
ตามมาตรา 35
ระยะเวลา
มูลค่าสัญญา
(บาท)

หมายเหตุ “ช่องระบุกิจกรรมตามมาตรา 35” ให้ระบุกิจกรรมดังนี้
1. ให้สัมปทาน ต้องมีระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1ปี มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวน
คนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทางาน และจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนาส่งเข้ากองทุนฯ
2. จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ ต้องมีระยะเวลาดาเนินการไม่น้อยกว่า 1 ปี มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
3. จัดจ้างเหมาช่วงงาน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
4. ฝึกงาน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 600 ชม. มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
5. จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
6. จัดให้มีล่ามภาษามือ จ้างล่ามภาษามือ 1 คนต่อคนพิการทางการได้ยิน 20 คน มูลค่าการดาเนินงานไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
7. ให้ความช่วยเหลืออื่นใด มูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ

ลาดับ
ที่

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

(ลงชื่อ).......................................................................ผูร้ ายงาน
(.......................................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................

ชื่อคนพิการ/ผู้ดูแล
คนพิการที่ขอรับสิทธิ

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามข้อ 37 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558
ประจาเดือน...............................................................

กกจ.พก.6
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หนังสือกรมการจัดหางาน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการรับแจ้งการให้สิทธิ ตามมาตรา 35
รายละเอียดชี้แจงตัวอย่างเอกสารเพิ่มเติม (แบบ 1-6)
- แบบที่ 1 ตัวอย่าง ตรวจสอบการขอรับสิทธิ ตามมาตรา 35
(ของหน่วยรับแจ้ง)
- แบบที่ 2 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบการขอรับสิทธิ ตามมาตรา 35
(ของหน่วยตรวจสอบ)
- แบบที่ 3 ตัวอย่าง แจ้งผลการให้สิทธิของการขอรับสิทธิ ตามมาตรา 35
(แจ้งหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ให้สิทธิ)
- แบบที่ 4 ตัวอย่าง แจ้งผลการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ ตามมาตรา 35
(แจ้งหน่วยตรวจสอบ)
- แบบที่ 5 ตัวอย่าง รายงานการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ ตามมาตรา 35
(หน่วยรับแจ้ง แจ้งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี)
- แบบที่ 6 ตัวอย่าง รายงานการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ ตามมาตรา 35
(หน่วยรับตรวจสอบ แจ้งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี)
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รายละเอียดชี้แจงตัวอยางเอกสารเพิ่มเติม (แบบ ๑ – ๖) และแบบ กกจ. พก. ๕
ลําดับ
1
2
3

4
5
6
7

แบบหนังสือ
แบบ ๑

รายละเอียดชี้แจง
ให (หนวยรับแจง) มีหนังสือไปยัง (หนวยตรวจสอบ) กรณีที่คนพิการ/ผูดูแล
คนพิการที่ไดรับสิทธิอยูนอกพื้นที่หนวยรับแจง
แบบ ๒
หลังจากที่ (หนวยตรวจสอบ) ไดรับหนังสือ (แบบ ๑) จาก (หนวยรับแจง) แลว
ให (หนวยตรวจสอบ) มีหนังสือแจงผลการตรวจสอบการไดรับสิทธิของคนพิการ/
ผูดูแลคนพิการ ไปยัง (หนวยรับแจง)
แบบ ๓
เมื่อ (หนวยรับแจง) ไดรับผลการตรวจสอบการรับสิทธิจาก (หนวยตรวจสอบ)
ตาม (แบบ ๒) แลว และพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการตามคําขอดังกลาว
ใหมีหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังนายจาง/สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามคําขอตอไป
แบบ ๔
เมื่อ (หนวยรับแจง) เห็นชอบการใหสิทธิและมีหนังสือแจงไปยังนายจาง/สถาน
ประกอบการ/หนวยงานของรัฐ ตาม (แบบ ๓) แลว ใหมีหนังสือแจงไปยัง
(หนวยตรวจสอบ) เพื่อทราบผลการพิจารณาดวย
แบบ ๕
เมื่อ (หนวยรับแจง) เห็นชอบการใหสิทธิดังกลาวแลว ให (หนวยรับแจง) มีหนังสือ
แจงไปยัง (พื้นที่ กทม. ใหแจง พก. , พื้นที่ตางจังหวัดใหแจง พมจ.)
แบบ ๖
เมื่อ (หนวยตรวจสอบ) ไดรับแจงผลการพิจารณาจากหนวยรับแจง ตาม (แบบ ๔)
แลว ให (หนวยตรวจสอบ) มีหนังสือแจงไปยัง (พื้นที่ กทม. ใหแจง พก. , พื้นที่
ตางจังหวัดใหแจง พมจ.)
แบบ กกจ. พก. 5 ให (หนวยตรวจสอบ) พิจารณารายละเอียดการใหสิทธิประเภทตาง ที่กําหนดไวตาม
แบบฟอรม
**********************************************

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
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ตัวอยาง
บันทึกขอความ
สวนราชการ สจจ./สจก. (หนวยรับแจง)
ที่
วันที่
เรื่อง ตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕

แบบ ๑

โทรศัพท

.

เรียน สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ)
ดวย สจจ./สจก. (หนวยรับแจง) ไดรับแจงจาก (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ) ตั้งอยูเลขที่
.วามีความประสงคจะดําเนินการใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อ ง (ระบุป ระเภทตามระเบีย บ และลัก ษณะของกิจ กรรม
พอสังเขป) ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ
วิธีก าร และเงื่อ นไขการใหสัม ปทาน จัด สถานที่จํา หนา ยสิน คา หรือ บริก าร จัด จา งเหมาชว งงานหรือ
จางเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุป กรณห รือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ
หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ (
) พรอมแนบคําขอรับ สิทธิของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ จํานวน
ราย
ตามบัญชีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการแนบทาย ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ (ระบุจังหวัด)
สจจ./สจก. (หนว ยรับ แจง ) พิจ ารณาแลว เห็น วา คนพิการหรือ ผูดูแ ลคนพิก าร ที่ยื่น คํา
ขอรับสิทธิ อยูใ นเขตพื้น ที่ค วามรับ ผิด ชอบของทาน สจจ./สจก. (หนว ยรับ แจง ) จึงขอความอนุเ คราะห
ทานตรวจสอบรายละเอียดการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕ ดังนี้
๑. คนพิก ารหรือ ผู ด ูแ ลคนพิก าร ที ่ (หนว ยงานของรัฐ นายจา งหรือ เจา ของสถาน
ประกอบการ) ใหสิทธิ มีจํานวนครบตามรายชื่อที่แจงใหสิทธิหรือไม อยางไร
๒. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดรับทราบรายละเอียดของการใหสิทธิ มูลคา ระยะเวลา
ตามสัญญา รวมถึงรูปแบบการดําเนินการตามที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ)
ใหสิทธิหรือไม อยางไร
๓. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมที่จะเขารับสิทธิดังกลาวหรือไม อยางไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ตัวอยาง
บันทึกขอความ
สวนราชการ สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ)
ที่
วันที่
เรื่อง ผลการตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕

แบบ ๒

โทรศัพท

.

เรียน สจจ./สจก. (หนวยรับแจง)
ตามที่ สจจ./สจก. (หนวยรับแจง) ไดมีหนังสือ ที่ / ลงวันที่
ขอให สจจ./สจก.
(หนวยตรวจสอบ) ตรวจสอบการขอรับสิทธิของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง (ระบุ
ประเภทตามระเบียบ และลักษณะของกิจกรรมพอสังเขป) ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณ
หรือ สิ่งอํา นวยความสะดวก ลา มภาษามือ หรือใหค วามชว ยเหลืออื่น ใดแกค นพิก ารหรือ ผูดูแ ลคนพิก าร
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ (
) จํานวน
ราย ตามบัญ ชี
รายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการแนบทาย ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ (ระบุจังหวัด) นั้น
สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ) ไดดําเนินการตรวจสอบการขอรับสิทธิของคนพิการ/ผูดูแล
คนพิการเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา
๑. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ)
ใหสิทธิ มีจาํ นวน (ครบตามรายชื่อที่แจงใหสิทธิหรือไม อยางไร อธิบาย)
๒. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดรับทราบรายละเอียดของการยินยอมใหใชสิทธิ มูล คา
ระยะเวลาตามสัญญา รวมถึงรูป แบบการดําเนิน การตามที่ (หนว ยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ) ใหสิทธิหรือไม อยางไร (อธิบาย)
๓. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมที่จะเขารับสิทธิดังกลาวหรือไม อยางไร (อธิบาย)
ทั้งนี้ สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ) ไดแนบรายงานการตรวจสอบมูลคาการใหสิทธิที่คนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการ ไดลงลายมือชื่อรับทราบ และภาพถายของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ที่ไดรับสิทธิดังกลาว
ไวดวยแลวทุกราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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อยาง
ที่ .............../.................

แบบ ๓

สจจ./สจก. (หนวยรับแจง)
...............................................
วัน เดือน ป

เรื่อง แจงผลการใหสิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕
เรียน (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ)
อางถึง หนังสือหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ เลขที่

ลงวันที่

สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่ไดรับสิทธิ

ชุด

จํานวน

)

ตามหนัง สือ ที่อา งถึง หนว ยงานของรัฐ นายจา งหรือ เจา ของสถานประกอบการ ไดแ จง
ความประสงคจะดําเนินการใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง (ระบุประเภท
ตามระเบียบ และลักษณะของกิจ กรรมพอสังเขป) ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการแหงชาติ วาดว ยหลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไขการใหสัม ปทาน จัด สถานที่จําหนา ยสิน คา
หรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุป กรณห รือ
สิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ( ) จํานวน ราย ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ (ระบุ
จังหวัด) โดยมอบหมายให (ถามี) ชมรม/องคกร/สมาคม/หนวยงานอื่นๆ เปนผูดําเนินการแทน (อธิบายรายละเอียด
การใหดําเนินการแทน) นั้น ซึ่ง สจจ./สจก. (หนวยรับแจง) ไดตรวจสอบรายละเอียดการขอใหสิทธิและการ
ขอรับสิทธิของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ แลว ปรากฏวา
๑. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ที่ประสงคจะเขารับสิทธิ มีจํานวน ราย (รายละเอียดตาม
สิ่งที่สงมาดวย)
๒. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดรับทราบรายละเอียดของการใหสิทธิ มูลคา ระยะเวลาตามสัญญา
รวมถึงรูปแบบการดําเนินการตามที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) จํานวน ราย
๓. รายละเอียดที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) ไดใหสิทธิแกคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการ นั้น ถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข มูลคาที่กฎหมายกําหนด และตรงตามความประสงค
ที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) ไดยื่นไวกับ สจจ./สจก. ซึ่งคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการพรอมที่จะเขารับสิทธิดังกลาว
สจจ./สจก. จึงเห็นชอบใหดําเนินการใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดเขารับสิทธิตามที่แจงไว
ทั้งนี้ หากทานมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน ขอใหติด ตามและตรวจสอบการดํา เนิน งานอยา งใกลชิด
เพื่อปกปองใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดรับสิทธิครบถวนตามกฎหมายตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กลุม/ฝาย/งาน
โทรศัพท/โทรสาร

136

ตัวอยาง
บันทึกขอความ
สวนราชการ สจจ./สจก. (หนวยรับแจง)
ที่
วันที่
เรื่อง แจงผลการใหสิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕

แบบ ๔

โทรศัพท

.

เรียน สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ)
ตามที่ สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ) ไดมีหนังสือ ที่
/
ลงวันที่
แจงผลการ
ตรวจสอบรายละเอีย ดการใหสิท ธิต ามมาตรา ๓๕ ของ (หนว ยงานของรัฐ นายจา งหรือ เจา ของสถาน
ประกอบการ) นั้น
บัด นี้ สจจ./สจก. (หนวยรับแจง) ไดเห็นชอบให (หนว ยงานของรัฐ นายจา งหรือ เจา ของ
สถานประกอบการ ) ดําเนินการใหสิทธิแกคนพิการ จํานวน
ราย ซึ่งอยูในพื้นที่ (ระบุจังหวัด) เปนที่
เรียบรอยแลว จึงขอสงแบบรายงานผลการดําเนินงาน (กกจ.พก. ๖) พรอมหนังสือแจงผลการใหสิทธิและการ
ขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕ และสําเนาสัญญาดังกลาว มาเพื่อเปนขอมูล ทั้งนี้ ขอใหทานแจง พก./พมจ. ในพื้นที่
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตัว137
อยาง
ที่

/

แบบ ๕

สจจ./สจก. (หนวยรับแจงและเห็นชอบ)
........................................
........................................
วัน เดือน ป

เรื่อง รายงานการใหสิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕
เรียน พก./พมจ. (พื้นที่ กทม. ใหแจง พก. , พื้นที่ตางจังหวัดใหแจง พมจ.)
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบรายงานผลการดําเนินงาน (กกจ. พก. ๖) ประจําเดือน
๒. สําเนาสัญญาการใหสทิ ธิตามมาตรา ๓๕ จํานวน

จํานวน

แผน

ชุด

ดวย สจจ./สจก. (หนวยรับแจงและเห็นชอบ) ไดรับแจงการใหสิทธิตามมาตรา ๓๕ จาก (หนวยงาน
ของรัฐ นายจา งหรือเจา ของสถานประกอบการ) ตั้งอยูเลขที่
ซึ่งไดใหสิทธิตามมาตรา ๓๕ เรื่อ ง
(ระบุประเภทตามระเบียบ และลักษณะของกิจกรรมพอสังเขป) แกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ จํานวน
ราย
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูพื้นที่ (ระบุจังหวัด) ซึ่ง สจจ./สจก. และ (หนวยรับแจงและเห็นชอบ) ไดพิจารณาตรวจสอบและ
เห็นชอบใหดําเนินการตามการใหสิทธิดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ที่ประสงคจะเขารับสิทธิ มีจํานวน
ราย
๒. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดรับทราบรายละเอียดของการใหสิทธิ มูลคา ระยะเวลาตามสัญญา
รวมถึงรูปแบบการดําเนินการตามที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) จํานวน ราย
๓. รายละเอียดที่ (หนว ยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) ไดใหสิทธิ
แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ นั้น ถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข มูลคาที่กฎหมายกําหนด และ
ตรงตามความประสงคที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) ไดยื่นไวกับ สจจ./สจก.
ซึ่งคนพิการหรือผูดูแลคนพิการพรอมที่จะเขารับสิทธิดังกลาว
สจจ./สจก. (หนวยรับแจงและเห็นชอบ) พิจารณาแลวเห็นวา หนวยงานของทานเปนหนวยงานหลัก
ที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอ
รายงานผลการดําเนินงาน (กกจ. พก.๖) (สิ่งที่สงมาดวย ๑) พรอมสําเนาสัญญาการใหสิทธิแกคนพิการ/ผูดูแล
คนพิการ (สิ่งที่สงมาดวย ๒) เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กลุม/ฝาย/งาน
โทรศัพท/โทรสาร

ตัว138
อยาง
ที่

/

แบบ ๖

สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ)
........................................
........................................
วัน เดือน ป

เรื่อง รายงานการใหสิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕
เรียน พก./พมจ. (พื้นที่ กทม. ใหแจง พก. , พื้นที่ตางจังหวัดใหแจง พมจ.)
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบรายงานผลการดําเนินงาน (กกจ. พก. ๖) ประจําเดือน
๒. สําเนาสัญญาการใหสทิ ธิตามมาตรา ๓๕ จํานวน

จํานวน

แผน

ชุด

ดวย สจจ./สจก. (หนวยตรวจสอบ) ไดรับแจงจาก สจจ./สจก. (หนวยรับแจงและเห็นชอบ)
ตามหนังสือ ที่
/ ลงวันที่
เห็นชอบให (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ)
ตั้งอยูเลขที่
ซึ่งไดใหสิทธิตามมาตรา ๓๕ เรื่อง (ระบุประเภทตามระเบียบ และลักษณะของกิจกรรม
พอสังเขป) แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ จํานวน
ราย ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูพื้นที่ (ระบุจังหวัด) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ที่ประสงคจะเขารับสิทธิ มีจํานวน
ราย
๒. คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดรับทราบรายละเอียดของการใหสิทธิ มูลคา ระยะเวลาตามสัญญา
รวมถึงรูปแบบการดําเนินการตามที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) จํานวน ราย
๓. รายละเอียดที่ (หนว ยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) ไดใหสิทธิ
แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ นั้น ถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข มูลคาที่กฎหมายกําหนด และ
ตรงตามความประสงคที่ (หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ) ไดยื่นไวกับ สจจ./สจก.
ซึ่งคนพิการหรือผูดูแลคนพิการพรอมที่จะเขารับสิทธิดังกลาว
สจจ./สจก. (หนว ยตรวจสอบ) พิจารณาแลวเห็นวา คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ดังกลาวอยูใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของทาน ประกอบกับหนวยงานของทานเปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ตรวจสอบการได รั บ สิ ทธิ ประโยชน ของคนพิการ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอสงแบบรายงานผล
การดําเนินงาน (กกจ. พก. ๖) (สิ่งที่สงมาดวย ๑) พรอมสําเนาสัญญาการใหสิทธิแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
(สิ่งที่สงมาดวย ๒) เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กลุม/ฝาย/งาน
โทรศัพท/โทรสาร
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ภาคผนวก

160
หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร

161
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในดานตาง ๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ เข า ไปมี ส ว นร ว มทางสั ง คมได อ ย า งบุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ ง นี้
ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
ประกาศกําหนด
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถ
ของคนพิ การใหมี สภาพที่ดี ขึ้น หรือ ดํา รงสมรรถภาพหรื อความสามารถที่มี อยู เดิ ม ไว โดยอาศั ย
กระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อใหคนพิการ
ไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ
“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความวา การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ
การสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอม
ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“องคการคนพิการแตละประเภท” หมายความวา องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการ
ที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง หรือบุคคลอื่นใด
ที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
“ผูชวยคนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐ มนตรีแ ตงตั้ง โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององคการคนพิการนั้น และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป ทั้งนี้ นโยบายดังกลาวตองคํานึงถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย
(๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ (๖) มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
(๓) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมาย
อื่นใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบตอคนพิการ
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(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ
เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตาง ๆ อยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๕) วินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
(๖) พิจ ารณาใหก ารสนั บ สนุ น และช วยเหลื อกิ จกรรมของหน วยงานของรั ฐ และเอกชน
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เปนสูญโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงิน กองทุน ในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
(๑๐) กําหนดมาตรฐาน ใหการรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน
ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ได รับโทษจํ าคุ กโดยคําพิพากษาถึ งที่ สุดให จําคุก เว นแต ในความผิดอันได กระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่ม ขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุ มหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการทํ าหน าที่ แทน ถ ารองประธานกรรมการไม อยูในที่ ประชุ มหรื อไม สามารถปฏิ บั ติหน าที่ ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสามครั้ง
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มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเปนการทั่วถึง
ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแตละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
องคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม และการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
คณะอนุกรรมการแตละคณะตามวรรคหนึ่งใหมีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙
อยางนอยหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๒ ใหมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติขึ้นเปนสวนราชการ
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน
ใหเลขาธิการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแตงตั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงาน การทํางาน
รวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานคนพิการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

166
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณของคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชนตอการปองกัน การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และจัดทําแผนงาน
วิเคราะห วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(๔) สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดําเนินงาน การสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ
เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐ
จัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือแจงใหน ายจางหรือเจาของสถานประกอบการชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็น
ในการปฏิบัติงาน สงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น มาประกอบ
การพิจารณา
(๒) มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๑๕ การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
จะกระทํามิได
การกระทํ าในลั กษณะที่ เป น การเลื อกปฏิ บั ติ โดยไม เป น ธรรมต อคนพิ การตามวรรคหนึ่ ง
ใหหมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเวนกระทําการที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ
โดยตรง แตผลของการกระทํ านั้ นทํ าใหคนพิการตองเสียสิทธิ ประโยชนที่ ควรจะได รับเพราะเหตุ แห ง
ความพิการดวย
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การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชนสาธารณะสนับสนุนใหกระทํา
ไดตามความจําเปนและสมควรแกกรณี ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แตผูกระทําการนั้นจะตองจัดใหมีมาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน
แกคนพิการตามความจําเปนเทาที่จะกระทําได
มาตรา ๑๖ คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําสั่งเพิกถอน
การกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การรองขอตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด
ตอศาลที่มีเขตอํานาจ โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอื่น อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการนั้นเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกิน
สี่เทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได
หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ในการใชสิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผูดูแ ลคนพิการอาจขอใหองคกร
ดานคนพิการที่เกี่ยวของเปนผูรองขอหรือฟองคดีแทนได
การฟองคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไมวาคนพิการเปนผูฟองเองหรือองคกรดานคนพิการ
ที่เกี่ยวของเปนผูฟองแทน ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานเปนสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร
โดยมีเลขาธิการ เปนนายทะเบียนกลาง สําหรับจังหวัดอื่นใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหนาที่หนึ่ง
โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนนายทะเบียนจังหวัด
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มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการไดรับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่น คําขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงาน
ทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถหรือในกรณี
ที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล
หรือผูดูแลคนพิการ แลวแตกรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได แตตองนําหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอ
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและการออกบัตร การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ดังตอไปนี้
(๑) การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล
คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ และสื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้น ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
(๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติหรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม
ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ
โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม
(๓) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การใหบริการที่มีมาตรฐาน การคุมครองแรงงาน มาตรการ
เพื่อการมีงานทํา ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
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(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอยางเต็มที่และ
มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานแหงความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ
(๕) การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเปน
สาธารณะ ผลิ ตภั ณฑ ที่มี ความจํ าเปน ตอ การดํ ารงชีวิ ต การชว ยเหลื อทางกฎหมายและการจั ดหา
ทนายความวาตางแกตางคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อ
สาธารณะจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง
(๗) บริการลามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) สิทธิที่จะนําสัตวนําทาง เครื่องมือหรืออุปกรณนําทาง หรือเครื่องชวยความพิการใด ๆ
ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชนในการเดินทาง และการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ โดยไดรับการยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียม และคาเชาเพิ่มเติมสําหรับสัตว เครื่องมือ
อุปกรณ หรือเครื่องชวยความพิการดังกลาว
(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
(๑๐) การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การมีผูชวยคนพิการ หรือการจัดใหมีสวัสดิการอื่น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
ผูชวยคนพิการ ใหมีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียมตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
คนพิการที่ไมมีผูดูแ ลคนพิการ มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู
จากหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะหเอกชนจัดที่อยูอาศัยและสวัสดิการใหแลว รัฐตองจัดเงิน
อุดหนุนใหแกสถานสงเคราะหเอกชนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
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ผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการศึกษา
การสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความชวยเหลืออื่นใด เพื่อใหพึ่งตนเองได ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
คนพิการและผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี ตามที่กฎหมายกําหนด
องคกรเอกชนที่จัดใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรานี้ มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี
หรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหราชการสวนทองถิ่น
ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒ ใหหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องใดมีหนาที่ใหการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหนาที่นั้น
มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบดวย
(๑) ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายไดในกองทุนฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินอุดหนุน จากรัฐบาล ทั้งนี้ ใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของกองทุน
(๔) เงินรายไดจากการออกสลากหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
(๕) เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการสงเขากองทุนตามมาตรา ๓๔
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
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(๗) รายไดจากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๘) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรม
(๙) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย
กําหนด
(๑๐) รายไดอื่น
เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การบริจาคเงิน หรือทรัพยสิน เขากองทุน ใหผูบริจาคนําไปหักลดหยอนหรือยกเวน ภาษีไ ด
ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวง
แรงงาน ผู แทนกระทรวงศึ กษาธิการ ผู แทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แทนสํ านั กงบประมาณ ผู แทน
กรมบัญชีกลาง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนเกาคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการ
อยางนอยเจ็ดคนเปนอนุกรรมการ และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๖ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการคาใชจาย เพื่อสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการ
ตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดหรือ
คณะอนุกรรมการอื่นเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๗ ใหสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดรับเงินสนับสนุนสําหรับ
คาใชจายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
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มาตรา ๒๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เปนสูญ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๙ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํารายงานผลการ
สอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจาก
ผูซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณดานการเงิน การประเมินผล และการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวน
สองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ
โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ
ผูดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนผูแทนขององคกรที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนนี้
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แ จงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินผลได
มาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
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ตามมาตรา ๒๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนตามมาตรา ๓๐
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการใหน ายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวน
ที่เหมาะสมกับผูปฏิ บัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ใหรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงาน
ของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทํางาน
มาตรา ๓๔ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวน
ที่กําหนดตามมาตรา ๓๓ ใหสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ตองสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง แตมิไดสง สงลาชา
หรือสงเงินไมครบถวน ใหเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของจํานวนเงินที่ยังไมไดสงเขากองทุน
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเขาทํางานหรือสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาจางที่จายใหแ กคนพิการหรือเงินที่สงเขากองทุน
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓
หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓ และไมประสงค
จะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๔ หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจ
ใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใด
แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ
มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่ งเปน หนั งสือ ใหอายัดทรัพย สิ น ของนายจางหรื อ
เจาของสถานประกอบการซึ่งไมสงเงินที่จะตองสงตามมาตรา ๓๔
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การมีคําสั่งใหอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนําเงินสงเขากองทุนหรือ
สงเงิน ที่คางจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวัน ที่นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการไดรับหนังสือนั้น และนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมจายภายในเวลาทีก่ าํ หนด
หลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
บริการขนสง หรือบริการสาธารณะอื่น ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการสาธารณะอื่น ซึ่งไดจัด
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี หรือยกเวน
ภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๘ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ
หกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด
มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาขอมูลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน การสงเสริมการลงทุน การประกาศ
เกียรติคุณ สิน เชื่อ รางวัล เครื่อ งราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด แกนายจางหรือสถาน
ประกอบการใด ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท
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มาตรา ๔๑ ใหถือวาบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ ใหโอนบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายไดที่ประกอบเปนกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเปนของกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ สังกัดสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๔ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รัฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงแรงงาน และรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและ
การฟน ฟูสมรรถภาพคนพิก ารไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุง
วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิก ารใหมีค วามเหมาะสมยิ่งขึ้น และกํา หนดบทบัญ ญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุข ภาพ รวมทั้งใหค นพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน เปน สาธารณะและความ
ชวยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า “เลขาธิการ” ในพระราชบัญญัติ ส่งเสริ มและพั ฒนาคุณภาพชีวิ ต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “ผู้อํานวยการ” ทุกแห่ง
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “เลขาธิการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๒ ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีผู้อํานวยการ
ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๔/๑) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการ
ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่ว ยเหลืออื่น
ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๓/๑ ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อสํานักงานพบว่าหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ให้สํานักงานแจ้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลดังกล่าว
ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงานดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ เป็น หน่ ว ยงานของรัฐ ให้ ร ายงานต่อ คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาดํา เนิน การ
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป
(๒) ในกรณีที่เป็นองค์กรเอกชนหรือบุคคลใด ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
พิจารณาสั่งการเพื่อใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าจนอาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่คนพิการ ให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับองค์กรเอกชนหรือบุคคลนั้น และให้ดําเนินการตาม (๑)
กับหน่วยงานของรัฐต่อไป ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ยและ
การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งคณะกรรมการอาจจัดให้มี
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ และค่าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“การยื่น คําขอมีบัต รประจําตัว คนพิการ การออกบัต ร การกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออก
บัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุ
บัตรประจําตัวคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ในกรณีที่บัตรประจําตัวประชาชนสามารถบรรจุข้อมูลคนพิการได้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการ”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๙/๑ คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๐/๒ มาตรา ๒๐/๓ และ
มาตรา ๒๐/๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๒๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ คนพิการอาจดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ สํานักงานหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดมาตรการให้คนพิการ
ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้มี สนับสนุน อํานวยความสะดวก
หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) ร้องขอให้ หน่ว ยงานของรั ฐหรื อเอกชนพิ จารณาแก้ ไขปั ญ หาที่เกี่ย วกับ การเลือกปฏิบั ติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
(๔) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐชี้แจงรายละเอียด
และอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารหรือใช้
สิทธิประโยชน์ของตนได้
(๕) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดําเนินการแก้ไขกฎหรือระเบียบ แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการแทนได้
ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่มี
การร้องขอ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการมีสิทธิร้องขอให้สํานักงานดําเนินการตาม
มาตรา ๑๓/๑ ได้
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มาตรา ๒๐/๒ ให้ อ งค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารหรื อ องค์ ก รอื่ น ใดที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ค นพิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑๐) มีสิทธิดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือสํานักงาน เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการเพิ่มขึ้น
(๒) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมหรือให้บริการแก่คนพิการ
ให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน
(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้ความช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการ โดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการสําหรับคนพิการโดยอาจได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐ
(๗) ประสานงานเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่คนพิการ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์
(๘) ขอใช้ที่ราชพัสดุหรือทรัพย์สินอื่นของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๙) ดําเนินการตามที่สํานักงานมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
มาตรา ๒๐/๓ ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตามวรรคหนึ่งได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง
การจัดตั้งและการยกเลิก การกําหนดประเภทองค์กร มาตรฐานการดําเนินการ และคุณสมบัติ
ของผู้ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริการคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๐/๔ ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการ
ร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอ
ใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ
(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๔) ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ
และการจัดหางานให้แก่คนพิการ
(๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็น พิเศษ
เฉพาะบุคคล
(๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับ
การดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
(๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
คนพิการตามประเภทความพิการ
(๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
และการดํารงชีวิตของคนพิการ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ
หรือสํานักงานมอบหมาย
การให้บริการแก่คนพิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา
และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยคํานึงถึงการคุ้มครองคนพิการเป็นสําคัญ ในกรณีที่มีปัญหาการดําเนินการ
ให้ศูนย์บริการคนพิการรายงานต่อสํานักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยหรือดําเนินการอื่นใด
ตามอํานาจหน้าที่
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภท การดําเนินงาน และการให้บริการ
แก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส่ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณของตนเองเพื่อตั้งเป็น
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การบริหารกองทุน การจัดการกองทุน
และการอนุมัติการจ่ายเงิน ราชการส่ว นท้องถิ่นอาจนําระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดมาใช้บังคับโดย
อนุโลมก็ได้”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“การดําเนินการตาม (๒) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแทนได้”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๗ ให้ส มาคมสภาคนพิ การทุ กประเภทแห่ง ประเทศไทยและองค์ก ารคนพิก าร
แต่ละประเภทได้รับเงินสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๒๗/๑ ให้องค์กรเอกชนมีสิท ธิได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับเงิน ที่ได้รับการอุดหนุน
จากกองทุนตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน
จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิง่ อํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรื อให้ ความช่ ว ยเหลื อ อื่น ใดแก่ค นพิก าร
หรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น
จากรัฐ จึงเป็นการสมควรกําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรม
และกําหนดให้มีอํานาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และ
การอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอืน่ ใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาท
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อทําหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้การให้สัมปทาน
จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการคุ้มครองคนพิการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การให้สัมปทาน” หมายความว่า การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ
“การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ” หมายความว่า การจัดสถานที่บริเวณองค์กร
หรือสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ
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“การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ” หมายความว่า การจ้างเหมาช่วงงานหรือ
การจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการแห่งนั้น
“การฝึกงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการถ่ายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้
“การจัดให้มีอุปกรณ์” หมายความว่า การจัดให้มีเครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่
หรือ เคลื่ อนย้ ายได้ เพื่ อให้ คนพิ การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ได้บ นพื้น ฐานของ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
“การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความว่า การจัดให้มีเครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือ
โดยการสร้าง ติดตั้ง หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้คนพิการ
เข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ใ นการประกอบอาชี พ ได้ บ นพื้ น ฐานของความต้ อ งการพิ เ ศษของคนพิ ก าร
แต่ละประเภท
“การจัดให้มีล่ามภาษามือ” หมายความว่า การจ้างบุคคลซึ่งจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือต่อ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
“การให้ความช่วยเหลืออื่นใด” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการโดยตรง เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“คนพิการที่จะขอใช้สิทธิ” หมายความว่า คนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดย
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“ผู้ดูแลคนพิการที่จะขอใช้สิทธิ” หมายความว่า ผู้รับอุปการะหรือดูแลคนพิการซึ่งมีชื่อใน
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“หน่วยงาน” หมายความว่า สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักจัดหางานกรุงเทพ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงาน
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
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ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
หมวด ๑
บททั่วไป
ส่วนที่ ๑
คณะอนุกรรมการ
ข้อ ๗ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้ แ ทนกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ผู้ แ ทนกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ แ ทนสมาคมสภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภทแห่ ง ประเทศไทย ผู้ แ ทนองค์ ก าร คนพิ ก ารแต่ ล ะประเภท
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
ในด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จํานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งต้องเป็นผู้แทนองค์กรเพื่อคนพิการ ไม่เกินสองคน
เป็นอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางานซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
ให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ อ ธิ บ ดี ก รมการจั ด หางานแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด กรมการจั ด หางานไม่ เ กิ น หนึ่ ง คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ ๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้า
หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพิ่มเติม
จากที่กําหนดในระเบียบนี้
(๒) กํ า กั บ ดู แ ลและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาให้ แ ก่ ค นพิ ก าร ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก
ตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) จัดทํารายงานประจําปีการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพหรือความช่วยเหลือ
คนพิ ก าร และผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารซึ่ ง นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการและหน่ ว ยงานของรั ฐ
เป็นผู้สนับสนุน
(๔) ขอให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการ หน่ ว ยงานของรั ฐ มาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบปีละครั้ง
(๖) พิจ ารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อ ให้ ประกาศเกี ย รติ คุณ หรื อ สนับ สนุ น สิน เชื่ อ รางวั ล
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพ
(๗) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานใด ๆ
(๘) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ส่วนที่ ๒
การให้สิทธิและการขอรับสิทธิ
ข้อ ๑๐ หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทํางาน นายจ้างหรือสถานประกอบการ
ไม่รับคนพิการเข้าทํางานและไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน แต่ประสงค์ให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์
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หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ให้แจ้งการให้สิทธิและดําเนินการให้เข้ารับสิทธิภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
การแจ้งการให้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้
ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ
ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ข้อ ๑๑ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งประสงค์ขอรับสิทธิจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการตามข้อ ๑๐ ให้ยื่นคําขอรับสิทธิ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ
ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กรณีผู้ดูแลคนพิการจะยื่นคําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง คนพิการที่อยู่ในการอุปการะหรือดูแล
ต้องไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เยาว์
(๒) เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมีหนังสือ
รับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี
การยื่นขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจยื่นขอรับสิทธิได้หลายแห่ง
โดยการขอรับสิทธิตามข้อ ๑๐ ไม่เป็นการตัดสิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่จะขอรับการสนับสนุน
โดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ แต่รับสิทธิได้เพียงแห่งเดียว
ข้อ ๑๒ การแจ้งการให้สิทธิของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และการขอรับสิทธิของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ได้ยินยอมให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิเข้ารับสัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ รับเหมาช่วงงาน
หรือรับเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือรับความช่วยเหลืออื่นใด ให้มีการจัดทําสัญญาหรือข้อตกลงกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินการต่อหน่วยงานตามข้อ ๑๐ ทราบ
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แบบการแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด
ข้อ ๑๔ เงื่อนไขในการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ
(๑) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ของรัฐต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจเยี่ยมสถานที่หรือกิจการที่ดําเนินการแล้ว หากพบว่า
ไม่เป็นไปตามระเบียบให้เจ้าหน้าที่แจ้ งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
(๒) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิตามระเบียบนี้จะจําหน่าย จ่ายโอนสิทธิ หรือให้
บุคคลใดเช่าช่วงสิทธิแทนตนมิได้
(๓) กรณีผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตาย ให้ผู้ดูแลคนพิการรายใหม่ที่มีชื่อเป็นผู้ดูแล
ในบัตรประจําตัวคนพิการเป็นผู้ดําเนินการแทน
(๔) กรณีคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตายสิทธิที่ได้รับย่อมเป็นอันสิ้นสุด
(๕) การยกเลิกสัญญา การต่อสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งหน่วยงานตามข้อ ๑๐ เพื่อทราบ
(๖) กรณี ค นพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารเลิ ก กิ จ การก่ อ นสิ้ น สุ ด สั ญ ญา ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอื่นเข้ารับสิทธิแทนที่
กรณีมีการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอื่นเข้ารับสิทธิภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการดําเนินการ
และแจ้งให้หน่วยงานทราบ
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
ส่วนที่ ๑
การให้สัมปทาน
ข้อ ๑๕ การให้สัมปทานให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลหรือใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
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(๒) การให้ สิ ท ธิ ไ ด้ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารภายใต้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ของ
หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ
(๓) การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา
ที่ประชาชนสามารถรับ ฟังหรือรับชมได้อย่างแพร่หลาย และให้ห มายความรวมถึงการจัดสรรพื้น ที่
ในเว็บไซต์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) การให้สัมปทานอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
การให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการภายในองค์กรหรือภายนอก
องค์กรซึ่งหน่วยงานของรัฐมีสิทธิครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยการเช่าก็ได้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินแห่งนั้นเป็นผู้อนุญาต
และลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
แบบของสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามแบบที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นกําหนด
ข้อ ๑๖ การให้ใช้สิทธิในสัมปทานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข้อ ๑๗ การให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นสั ม ปทานต้ อ งมี ร ะยะเวลาตามสั ญ ญาต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี
กรณีการให้ใช้สิทธิในสัมปทาน มีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหนึ่งปี ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบ
และคํานวณมูลค่าการให้ใช้สิทธิในสัมปทานเป็นรายปี
ส่วนที่ ๒
การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ
ข้อ ๑๘ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งเห็นได้ง่าย และสะดวกต่อการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
(๒) มีสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(๓) มีสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าที่มั่นคง ปลอดภัย โดยหน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งนั้น
(๔) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามประเภทกิจการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ
(๕) ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
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(๖) ช่ ว งเวลาการจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามเวลาเปิ ด และปิ ด ทํ า การปกติ
ของหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการแห่งนั้น หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
ข้อ ๑๙ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าการดําเนินงานไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงิน
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การคํานวณมูลค่าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราอ้างอิงราคาในท้องตลาด กรณีไม่มีราคา
ตามท้องตลาดมาอ้างอิงให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้รับการประเมินยื่นแบบการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง นั้ น หรื อ ตามอั ต ราที่ ค ณะอนุก รรมการหรื อ คณะอนุ กรรมการส่ ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดประกาศกําหนด
กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าอาคาร สถานที่
หรือมีหลักฐานการให้เช่าจากผู้เช่ารายอื่นมาแสดงก็ให้นําอัตราค่าเช่านั้นมาคํานวณมูลค่าตามวรรคสอง
ข้อ ๒๐ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา
ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี หากมี ร ะยะเวลาตามสั ญ ญามากกว่ า หนึ่ ง ปี ให้ ห น่ ว ยงานดํ า เนิ น การตรวจสอบ
และคํานวณมูลค่าการจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นรายปี
กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอํานาจอนุญาตภายใต้เงื่อนไขให้ใช้อาคาร
หรื อ สถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ โดยได้ รั บ การยกเว้ น ค่ า เช่ า และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น
และมีระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๒๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ นายจ้า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการดํา เนิ น การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถดําเนินกิจการจําหน่ายสินค้า
หรือบริการได้
ส่วนที่ ๓
การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ
ข้อ ๒๒ การจั ด จ้ า งเหมาช่ ว งงานหรื อ การจ้ า งเหมาบริ ก ารต้ อ งมี ลั ก ษณะและเงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง
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(๒) เป็นการจ้างที่มีลักษณะมุ่งผลสําเร็จของงานที่ว่าจ้างภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง เช่น การรักษาความสะอาด งานความปลอดภัย งานสวน งานศึกษาวิจัย งานสํารวจ
งานติดตามประเมินผล งานข้อมูล งานพิมพ์ งานผลิตเอกสาร งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานผลิตสินค้า
หรือบริการ งานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นต้น หรือลักษณะอื่นตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
ผู้ว่าจ้างต้องจัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณการด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และกําไรเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ ๑๐
กรณีหน่วยงานของรัฐ ก่อนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ในแต่ละปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกําหนดลักษณะงานที่เหมาะสมภายในองค์กรเพื่อมอบให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการทําแทนได้ และจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่กําหนดแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน
แห่งนั้นติดต่อกับผู้รับจ้างเป็นรายกรณีโดยตรงเพื่อเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นโดยวิธีกรณีพิเศษ
ข้อ ๒๓ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ ที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การคํานวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกําหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินลงทุน
ตามลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นกําไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับ
เมื่อครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
(๒) กรณี กํ า หนดให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการเป็ น ผู้ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนหรือค่าแรงงาน
ที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเมื่อครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ให้ กํ า หนดวงเงิ น ตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงที่ จ ะจ้ า งในแต่ ล ะครั้ ง
โดยพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสม ตามลักษณะของงานและจํานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทํางาน
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ข้อ ๒๔ ระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญา
ตกลงกัน หากมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบและคํานวณมูลค่าตามสัญญา
เป็นรายปี
กรณีหน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยให้ดําเนินการภายในปีงบประมาณ
และในกรณีที่มีข้อตกลงให้จ้างต่อเนื่อง ให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ของแต่ละปีได้
ข้อ ๒๕ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตามข้ อ ๑๐ พร้ อ มส่ ง สํ า เนาสั ญ ญา
หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเข้าทําสัญญาดังกล่าว
ส่วนที่ ๔
การฝึกงาน
ข้อ ๒๖ การฝึกงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการฝึกงานต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ความชํานาญ การถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
(๒) ระยะเวลาฝึ ก งานต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หกเดื อ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หกร้ อ ยชั่ ว โมง
หรือตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเห็นสมควรและมีการมอบวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่รับฝึกงาน
แก่ผู้ผ่านการฝึกงานด้วย
(๓) หลักสูตรการฝึกงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่หลักสูตร
ของเอกชนซึ่ ง ได้ รั บ การเห็ น ชอบจากทางราชการแล้ ว ไม่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบตามระเบี ย บนี้ อี ก
โดยก่อนดําเนินการให้ผู้แทนนายจ้างหรือสถานประกอบการเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจจัดฝึกงานเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกงาน เช่น ค่าสถานที่ฝึก
ที่พัก วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร ค่าพาหนะ และให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกงานตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ การฝึกงานในสถานประกอบการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับ
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เบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงาน ให้ส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงแก่หน่วยงานตามข้อ ๑๐
(๕) หน่วยงานของรัฐอาจจัดฝึกงานเองหรือจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่น
หรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ ซึ่งต้องไม่ใช่ภารกิจตามปกติของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น โดยให้
หน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน เช่น ค่าสถานที่ ที่พัก วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
วิทยากร ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับการฝึกงาน ทั้งนี้ ให้นําระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม
ของส่วนราชการมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งจํานวนและรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ วิทยากร และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรส่งให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๑๐ เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกงาน
ข้อ ๒๘ การฝึกงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
จํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน
และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ส่วนที่ ๕
การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ข้อ ๒๙ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้นได้รับลูกจ้างคนพิการ ซึ่งมีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถทํางานได้
(๒) หน่ ว ยงานของรั ฐ นายจ้ า งหรื อ สถานประกอบการแห่ ง นั้ น อาจจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ
สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการซึ่งมีคนพิการเข้าทํางาน
เป็นลูกจ้าง
(๓) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ การจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง
สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยดําเนินการในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทํางาน ทั้งนี้ ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เว้นแต่ไม่มีการกําหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
(๔) มิใช่อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่อาคารสํานักงานแห่งนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎกระทรวงตาม (๓)
(๕) ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี
ข้อ ๓๐ ก่ อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๒๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นายจ้ า ง หรื อ เจ้ า ของ
สถานประกอบการ ดํ า เนิ น การสํ า รวจและออกแบบเกี่ ย วกั บ การจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกแก่คนพิการและเสนอแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ ประมาณการค่าใช้จ่าย
วงเงิ น งบประมาณและประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ โดยยื่ น ต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตามข้ อ ๑๐
เพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๑ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรณีหน่วยงานของรัฐ การพิจารณาวงเงินสําหรับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการให้พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ส่วนที่ ๖
การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
ข้อ ๓๒ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้นมีคนพิการซึ่งความต้องการ
จําเป็นพิเศษที่จะต้องใช้บริการล่ามภาษามือเพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถสื่อสาร
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) การจัดให้มีล่ามภาษามือในสัดส่วนหนึ่งคนต่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายยี่สิบคน
ข้อ ๓๓ ก่อนเริ่มดําเนินการตามข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ดําเนินการสํารวจความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการให้บริการล่ามภาษามือและเสนอ
แผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับต่อหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๑๐ เพื่อให้ความเห็นชอบ
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ข้อ ๓๔ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมี
มูลค่าการดําเนินงานไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อการจ้าง
ล่ามภาษามือหนึ่งคน
กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้กําหนดวงเงินในการจัดให้มีล่ามภาษามือให้พิจารณาตามความจําเป็น
และเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคนพิการ
ส่วนที่ ๗
การช่วยเหลืออื่นใด
ข้อ ๓๕ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการอาจให้การสนับสนุน
ด้านการเงินวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ง การซื้อสินค้าจากคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบอาชีพ
ฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อมในการทํางาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ การมีงานทํา
หรือการมีรายได้ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามความจําเป็น หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
ที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๓๖ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดต้ อ งมี มู ล ค่ า การดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การซื้อสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงต้องให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิ ก ารมี กํ า ไรจากการขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า อั ต ราที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การกํ า หนดจํ า นวนคนพิ ก ารที่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการและหน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ ง
รับคนพิการเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การคํานวณมูลค่าตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแสดงหลักฐาน
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ ๑๐
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ข้อ ๓๗ เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑๓ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๒ แล้ว ให้แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ตคนพิ การ หรื อสํ า นักงานพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุษ ย์จั งหวั ด แล้ ว แต่ก รณี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เ ป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่มเติ มระเบียบคณะกรรมการส่ง เสริม และพั ฒนาคุ ณ ภาพชีวิ ต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่รับคนพิการเข้าทํางานและไม่ประสงค์
ส่งเงินเข้ากองทุน แต่ประสงค์ให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ
หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้แจ้งการให้สิทธิและดําเนินการให้เข้ารับสิทธิ
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีก่อนปีที่มีหน้าที่
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การแจ้งการให้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้
ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง ณ สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทํางานให้แจ้งการให้สิทธิ ณ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคสามและวรรคสี่ได้ทุกเมื่อ”
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

200
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หมายความ
รวมถึ ง ผู้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นต่ า งประเทศ และผู้ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการลาโดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นด้ ว ย
แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่ว คราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติง านโดยมีกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๓ ให้น ายจ้างหรือเจ้า ของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้ง แต่ หนึ่งร้อยคนขึ้น ไปรั บ
คนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคน
ต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนับจํานวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี และกรณีนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการผู้ใดมีหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงาน
หรือสํานักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน
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ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการหนึ่งคน
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนั บ จํ า นวนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ นั บ ทุ ก วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ของแต่ ล ะปี และให้ นั บ โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็น กรม ให้นับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อได้จํานวนคนพิการที่แต่ละกระทรวงจะต้องรับแล้ว
ให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัด สรรให้หน่ว ยงานใดในสังกัด รับคนพิการเข้าทํางาน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้ตามความเหมาะสม
(๒) ราชการส่ว นท้องถิ่น ให้นับจํานวนผู้ปฏิบั ติง านของแต่ละองค์ก ารบริหารส่ว นจังหวั ด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(๓) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น นิติบุคคล ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
ข้อ ๕ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนด
ในข้อ ๓ และมิได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุด ในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงิน เข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทํางาน
การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวัน ที่
๓๑ มกราคม ของแต่ละปี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

202
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือ หน่วยงานของรัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน
ตามจํานวนที่กําหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

141
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง

กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับ
เข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕60
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 5 แห่ งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิ การ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงิน
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติส่ังจ่ายกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงาน
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ที่ ส ถานประกอบการตั้ ง อยู่ หรื อ ส่ ง ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกําหนด ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของแต่ละปี”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6 และข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงิน
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2554
“ข้อ 6 ในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่
กําหนดในข้อ 3 หรือได้ดําเนินการตามมาตรา 35 แต่ปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 33
หรือมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการตามจํานวนวันที่ไม่ได้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ เว้นแต่ได้มีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 7 ในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนด
ในข้อ ๓ หรือได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 5 วรรคสอง
ให้ยื่นคําขอต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอรับเงินที่ได้ส่งเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง คืนได้ตามจํานวนค่าจ้างที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน
จํานวนเงินเฉลี่ยเป็นรายวันที่ได้ส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณด้วยจํานวน
วันที่ได้จ้างจริง และคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ได้จ้างจริง”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554
ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการและการคํานวณเงิน
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ
ยังไม่มีความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการในการรับคนพิการ
เข้าทํางาน และให้คนพิการสามารถหางานทําได้ในระหว่างปี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการและระยะเวลาในการส่งเงิน
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ กําหนดเรื่องการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการในกรณี นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิ บัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
และกําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดในภายหลัง
จากครบระยะเวลาในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอรับเงินที่ส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการคืนได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒ นาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย วกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการ
แต่ละประเภท
“สิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกอาคาร
หรือสถานที่ โดยการสร้าง ติดตั้ง หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
“บริการ” หมายความว่า การปฏิบัติ การดูแล การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความสะดวก
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการนั้น และให้หมายความรวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือการมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
กับบุคคลทั่วไป
“อาคาร” หมายความว่า พื้นที่ในส่วนของอาคารหรือสํานักงานที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้
เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม
และให้หมายความรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารนั้นด้วย
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หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

“สถานที่” หมายความว่ า สถานที่ที่ให้ป ระชาชนเข้าไปหรื อใช้ประโยชน์ได้ ทั้งกรณีที่ มี
การจัดเก็บค่าบริการและกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงทางสัญจรสาธารณะด้วย
ข้อ ๒ อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดให้มีในอาคารหรือสถานที่ตามกฎกระทรวงนี้
ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
ข้อ ๓ การจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคารหรือสถานที่เพื่อให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้นําบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๔ อาคารที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นคนพิการร่วมอยู่ด้วย ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก
หรื อ บริ การเพื่ อให้ ค นพิก ารสามารถเข้า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
ข้อ ๕ อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดให้มีอุปกรณ์
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ที่นั่งสําหรับคนพิการหรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็นคนพิการ
(๒) ทางลาด
(๓) พื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น
(๔) บันไดเลื่อนสําหรับคนพิการ
(๕) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ
(๖) ราวกันตกหรือผนังกันตก
(๗) ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้
(๘) สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สําหรับคนพิการ
(๙) โทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการ
(๑๐) จุดบริการน้ําดื่มสําหรับคนพิการ
(๑๑) ตู้บริการเงินด่วนสําหรับคนพิการ
(๑๒) ประตูสําหรับคนพิการ
(๑๓) ห้องน้ําสําหรับคนพิการ
(๑๔) ลิฟต์สําหรับคนพิการ
(๑๕) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ
(๑๖) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสําหรับคนพิการ
(๑๗) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
(๑๘) ทางสัญจรสําหรับคนพิการ
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๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

(๑๙) ตู้ไปรษณีย์สําหรับคนพิการ
(๒๐) พื้นที่สําหรับหนีภัยของคนพิการ
(๒๑) การประกาศเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย
สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(๒๒) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ
ป้ายแสดงความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(๒๓) เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท
อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ
ลักษณะของอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ ในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร หรือสถานที่เพื่อให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ดําเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ให้ มี คู่ มื อ รายการอุ ป กรณ์ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก หรื อ บริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท สําหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ
องค์กรอื่นใดใช้เป็นแนวทางในการกําหนดอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการสําหรับคนพิการ
(๒) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
(๓) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่คนพิการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ก รเอกชน หรือ องค์ก รอื่น ใดจัด ให้ มี เพื่ อให้ ค นพิก ารสามารถเข้า ถึง และ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ที่ นั่ ง ส าหรั บ คนพิ ก ารหรื อ (๑) จั ด ให้ มี ที่ นั่ ง ส าหรั บ คนพิ ก าร และมี พื้ น ที่ ก ว้ า งเพี ย งพอ
พื้ น ที่ ส าหรั บ จอดรถเข็ น
ส าหรั บ การจอดรถเข็ น คนพิ ก ารไว้ ใ กล้ กั บ ต าแหน่ ง ที่ นั่ ง
คนพิการ
สาหรับคนพิการ
(๒) ติ ด ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงต าแหน่ ง ที่ นั่ ง ส าหรั บ คนพิ ก าร
มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัญลักษณ์และข้อความ
ดังกล่าวให้ติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
(๓) มีราวจับทาด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง
(๔) จ านวนที่ นั่ งส าหรั บคนพิ การหรื อพื้ นที่ ส าหรั บจอดรถเข็ น
คนพิการ ให้กาหนดดังนี้
(๔.๑) จานวนที่ นั่งสี่ ที่นั่งถึงยี่สิบห้ า ที่นั่ง ให้มีที่นั่งส าหรับ
คนพิ ก าร หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ จอดรถเข็ น คนพิ ก าร
หนึ่งที่
(๔.๒) จ านวนที่ นั่ ง ยี่ สิ บ หกที่ นั่ ง ถึ ง ห้ า สิ บ ที่ นั่ ง ให้ มี ที่ นั่ ง
ส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ จอดรถเข็ น
คนพิการสองที่
(๔.๓) จานวนที่นั่งห้าสิบเอ็ดที่นั่งถึงสามร้อยที่นั่ง ให้มีที่นั่ง
ส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ จอดรถเข็ น
คนพิการสี่ที่
(๔.๔) จานวนที่นั่งสามร้อยหนึ่งที่นั่งถึงห้าร้อยที่นั่ง ให้มีที่นั่ง
ส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ จอดรถเข็ น
คนพิการหกที่
(๔.๕) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่าห้าร้อยที่นั่งขึ้นไป ให้เพิ่มที่นั่ง
ส าหรั บ คนพิ ก าร หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ จอดรถเข็ น
คนพิการหนึ่งทีต่ ่อทุกหนึ่งร้อยที่นั่งที่เพิ่มขึ้น
(๕) จัดที่นั่งสาหรับ ผู้ทาหน้าที่ล่ามภาษามือ โดยให้มีแสงสว่าง
เพี ย งพอที่ ค นพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ สื่ อ ความหมาย
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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๒

ทางลาด

(๑) มี ท างลาดในบริ เวณพื้ น ที่ ต่ า งระดั บ โดยพื้ น ผิ ว เป็ น วั ส ดุ
ที่ป้องกันการลื่นไถล และติดตั้งราวกันตก
(๒) ทางลาดด้านทีไ่ ม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด
(๓) มีราวจับทาด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง

๓

พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส ส าหรั บ (๑) ให้มพี ื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว
คนพิการทางการเห็น
และสีในบริเวณข้างเคียงที่พื้น และบริเวณพื้นที่ต่างระดับ
ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได
(๑.๒) พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร
(๑.๓) พื้นด้านหน้าของประตูห้องน้า
(๑.๔) พื้นทางเข้าและทางออกของประตูลิฟต์
(๑.๕) พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน
(๑.๖) บริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร

๔

บันไดเลื่อนสาหรับคนพิการ

(๑) มีความกว้างเพียงพอสาหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งาน
โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และมี
โครงสร้ างที่ รองรั บการขึ้ นและลงของรถเข็ น คนพิก ารได้
อย่ างปลอดภั ย โดยสามารถรั บ น้ าหนั ก ได้ตั้ งแต่ ส องร้ อ ย
กิโลกรัมขึ้นไป หรือสามารถรับน้าหนัก รถเข็นคนพิการชนิด
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ได้
(๒) ขั้นบันไดเลื่ อนแต่ล ะขั้น ควรมีความกว้างเพียงพอส าหรับ
รถเข็นคนพิการในการใช้งาน โดยขั้นบันไดควรมีความกว้า ง
สุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติ เมตร หรือมีระบบในการยึด
ขั้ น บั น ไดสองขั้ น ไว้ ด้ ว ยกั น เพื่ อ รองรั บ การขึ้ น และลง
ของรถเข็นคนพิการ
(๓) ขอบด้านนอกของขั้น บันไดเลื่อนควรมีสีที่แตกต่างไปจากสี
ในบริเวณข้างเคียง
(๔) ติดตั้ งราวจับ ในระดั บที่ สู งจากพื้น ๘๐ ถึง ๘๕ เซนติ เมตร
โดยราวจั บ ต้ อ งเคลื่ อ นที่ ใ นทิ ศ ทางขึ้ น หรื อ ลงพร้ อ มกั บ
บันไดเลื่อน
(๕) บริเวณทางขึ้นและลงของบันไดเลื่ อนต้องไม่มี สิ่ งกีดขวาง
และให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส โดยพื้นผิวต่างสัมผัสต้องอยู่ ห่าง
จากบันไดเลื่อนในระยะ ๓๐ ถึง ๓๕ เซนติเมตร
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(๖) มี พื้ น เหล็ ก เป็ น ชานพั ก ของจุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด ของ
บั น ไดเลื่ อ น โดยมี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า สามเท่ า ของ
ความกว้างของขั้นบันไดเลื่อนลูกนอน และมีความลาดชัน
ไม่เกิน ๑ ต่อ ๑๒
(๗) ความเร็ว ของขั้นบันไดเลื่ อนไม่ควรเกิน ๓๐๐ เซนติเมตร
ต่อนาที
(๘) มีระบบหยุดบันไดเลื่อนอัตโนมัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับ
รถเข็นคนพิการ
(๙) มี ป้ า ยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ และสั ญ ญาณเสี ย งบอกทิ ศ ทางขึ้ น
และลงของบั น ไดเลื่ อ น และมี ป้ า ยเตื อ นห้ า มยื่ น อวั ย วะ
ออกจากบันไดเลื่อนในบริเวณที่เป็นอันตราย
(๑๐) ในกรณี ที่ ใต้ บั นไดเลื่ อนมี พื้ นที่ ว่ า งซึ่ งมี ค วามสู ง น้ อยกว่ า
๒๐๐ เซนติเมตร ให้ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการเดินเข้าไป
(๑๑) มีทางลาดหรือลิฟต์ บริเวณใกล้กับบันไดเลื่อน และไม่ควร
จัดให้มีบันไดเลื่อนแทนการจัดให้มบี ันไดธรรมดา
(๑๒) มีปุ่มกดเรียกพนักงานดูแลบันไดเลื่อนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๕

ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อน (๑) มีความกว้างเพียงพอสาหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งาน
ในแนวราบ
โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และมี
โครงสร้ างที่ รองรั บการขึ้ นและลงของรถเข็ น คนพิก ารได้
อย่ างปลอดภั ย โดยสามารถรั บ น้ าหนั ก ได้ตั้ งแต่ ส องร้ อ ย
กิโลกรัมขึ้นไป หรือสามารถรับน้าหนักรถเข็นคนพิการชนิด
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ได้
(๒) ติดตั้ งราวจับ ในระดั บที่ สู งจากพื้น ๘๐ ถึง ๘๕ เซนติ เมตร
โดยราวจั บ ต้ อ งเคลื่ อ นที่ พ ร้ อ มกั บ ทางลาดเลื่ อ นหรื อ
ทางเลื่อนในทิศทางเดียวกัน
(๓) บริ เ วณจุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด ของทางลาดเลื่ อ นหรื อ
ทางเลื่ อ นต้ อ งไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง และให้ มี พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส
โดยพื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากทางลาดเลื่ อ นหรื อ
ทางเลื่อนในระยะ ๓๐ ถึง ๓๕ เซนติเมตร
(๔) มี พื้ น เหล็ ก เป็ น ชานพั ก ของจุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด ของ
ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อน
(๕) มีระบบหยุด ทางลาดเลื่ อนหรือทางเลื่อนอัตโนมัติในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินกับรถเข็นคนพิการ
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(๖) มี ป้ า ยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ และสั ญ ญาณเสี ย งบอกทิ ศ ทาง
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ของทางลาดเลื่อน และมีป้ายเตือน
ห้ า มยื่ น อวั ย วะออกจาก ทางลาดเลื่ อ นในบริ เ วณที่ เ ป็ น
อันตราย
(๗) ในกรณีที่ใต้ทางลาดเลื่อนมีพื้นที่ว่างซึ่งมีความสูงน้อยกว่า
๒๐๐ เซนติเมตร ให้ ติดตั้งสิ่ งกีดขวางเพื่อ ป้องกัน การเดิน
เข้าไป
(๘) มีปุ่มกดเรียกพนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๖

ราวกันตกหรือผนังกันตก

(๑) ทาด้วยวัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง และไม่เป็นอันตราย
(๒) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร
(๓) ราวกันตกควรติดตั้งต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่าง ในกรณีที่
มีช่ อ งว่ า งระหว่ า งราวกั น ตกระยะห่ า งของช่อ งว่า งต้อ งมี
ความกว้างสุทธิ ๑๐ ถึง ๑๕ เซนติเมตร
(๔) ในกรณีที่ผนังกันตกทาเป็นลูกกรงต้องเป็นลูกกรงในแนวตั้ง
โดยระยะห่างของช่องว่างระหว่างลูกกรงต้องมีความกว้าง
สุทธิ ๑๐ ถึง ๑๕ เซนติเมตร

๗

ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้

(๑) มีสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากสีในบริเวณข้างเคียง และที่พื้น
ให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส
(๒) ฝาหรือช่องเปิดสาหรับทิ้งขยะควรหันหน้าเข้าทางเดินและ
เป็ น แบบฝาพลิ ก โดยมี ค วามสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๐
เซนติเมตร และไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร

๘

ส ถ า น ที่ ติ ด ต่ อ ห รื อ (๑) อยู่ในตาแหน่งที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและ
ประช าสั ม พั นธ์ ส า ห รั บ
สังเกตได้ง่าย
คนพิการ
(๒) ความสู งของโต๊ ะหรื อ เคาน์ เ ตอร์ ใ ห้ บ ริ การควรมีค วามสู ง
ในระดั บ ที่ ร ถเข็ น คนพิ ก ารสามารถใช้ บ ริ ก ารได้ โดยมี
ความสูงสุทธิไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะ
หรื อ เคาน์ เตอร์ เพี ย งพอส าหรั บ รถเข็ น คนพิ ก ารเข้ าไปได้
โดยมี ค วามสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๐ เซนติ เ มตร
และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร และมีความกว้างสุทธิ ไม่น้อย
กว่า ๔๐ เซนติเมตร
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(๓) มีการจัดทาแผนผังการใช้บริการอาคารหรือสถานที่ เอกสาร
หรื อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารส าหรั บ การเผยแพร่ ใ นรู ป แบบของ
สื่อเสียงหรือตัวอักษรสาหรับคนพิการทางการเห็น
(๔) มีคู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสาหรับ เจ้าหน้าที่
เพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ
(๕) มี เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ งผ่ า นการฝึ ก อบรมและมี คุ ณ สมบั ติ ต รงกั บ
ความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคน
เพื่อให้บริการคนพิการ

๙

โทรศั พ ท์ ส าธารณะส าหรั บ (๑) บริเวณด้านหน้าโทรศัพท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอสาหรับรถเข็น
คนพิการ
คนพิการ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๕๐
เซนติเมตร
(๒) ความสูงของโทรศัพท์หรือชั้นวางโทรศัพท์ ควรอยู่ในระดับที่
รถเข็ น คนพิ ก ารสามารถใช้ ง านได้ โดยมี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น
๘๐ เซนติ เ มตร และมี พื้ น ที่ ว่ า งใต้ โ ทรศั พ ท์ ห รื อ ชั้ น วาง
เพียงพอสาหรับรถเข็นคนพิการเข้าไป โดยมีความสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร
(๓) ช่ องหยอดเหรีย ญหรื อที่ เสี ยบบัต รโทรศั พท์ และจอภาพ
แสดงข้ อ มู ล ควรอยู่ ด้ า นหน้ า และมี ค วามสู ง จากพื้ น
ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร
(๔) สายโทรศัพท์ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร
(๕) ในกรณีทเี่ ป็นตู้โทรศัพท์
(๕.๑) ภายในตู้ ค วรมี พื้ น ที่ ก ว้ า งเพี ย งพอส าหรั บ รถเข็ น
คนพิ ก ารในการใช้ ง าน โดยมี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๙๐ เซนติเมตร
(๕.๒) ควรติดตั้งในตาแหน่งที่รถเข็นคนพิการสามารถเข้าไป
ใช้งานได้ทั้งทางตรงและทางขนาน
(๕.๓) พื้นภายในตู้ควรเรียบเสมอกับพื้นภายนอกตู้
(๖) โทรศั พ ท์ ส าธารณะส าหรั บ คนพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ
สื่อความหมาย ให้มีเครื่องช่วยฟังและเครื่องขยายความดัง
ของเสียง หรือติดตั้งเป็นโทรศัพท์ข้อความ และมีป้ายแสดง
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ ท ราบว่ า เป็ น โทรศั พ ท์ ส าหรั บ คนพิ ก าร
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
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(๗) แป้น โทรศัพท์ ควรเป็นแบบปุ่มกด และมี ตัว อักษรส าหรับ
คนพิการทางการเห็น
(๘) ติดตั้งที่นั่งแบบพับเก็บได้
(๙) ในบริเวณที่มีการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ให้ติดตั้งโทรศัพท์
ส าหรับคนพิ การอย่ างน้ อยหนึ่ง เครื่อง และในบริเวณที่ มี
การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะตั้งแต่สี่เครื่องขึ้นไป ให้ติดตั้ง
โทรศัพท์สาหรับคนพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
(๑๐) ติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็น โทรศัพท์สาหรับ
คนพิการ

๑๐

จุ ด บริ ก ารน้ าดื่ ม ส าหรั บ (๑) มีพื้นที่ว่างบริเวณจุดบริการน้าดื่มไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๕๐
คนพิการ
เซนติเมตร
(๒) อุปกรณ์ในการจ่ายน้าควรเป็นแบบก้านโยก หรือเป็นระบบ
จ่ายน้าแบบอัตโนมัติ
(๓) อุปกรณ์ในการจ่ายน้าควรติดตั้งไว้สองระดับ ดังนี้
(๓.๑) ระดั บ ที่ ห นึ่ ง มี ค วามสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๘๕
เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่างใต้อุปกรณ์ในการจ่ายน้า
โดยมีความสู ง จากพื้นไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร
และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร
(๓.๒) ระดั บ ที่ ส องมี ค วามสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๕
เซนติเมตร

๑๑

ตู้ บ ริ ก ารเงิ น ด่ ว นส าหรั บ (๑) บริ เ วณด้ า นหน้ า ตู้ บ ริ ก ารเงิ น ด่ ว นมี พื้ น ที่ ก ว้ า งเพี ย งพอ
คนพิการ
ส าหรับ รถเข็ นคนพิ การในการใช้ งานได้ อย่างสะดวก โดยมี
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
(๒) ความสู ง ของตู้ บ ริ ก ารเงิ น ด่ ว นควรอยู่ ใ นระดั บ ที่ ร ถเข็ น
คนพิ ก ารสามารถใช้ ง านได้ โดยมี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๘๐
เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่างบริเวณใต้ตู้เพียงพอสาหรับรถเข็น
คนพิการเข้าไป
(๓) ปุ่ ม กดสามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนและมี แ สงสว่ า ง
เพียงพอ รวมทั้งมีตัวอักษรสาหรับคนพิการทางการเห็น
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(๔) ติ ด ตั้ ง โทรศั พ ท์ เ พื่ อ แจ้ ง ข้ อ มู ล ขณะท ารายการส าหรั บ
คนพิการทางการเห็น โดยแสดงผลควบคู่กับการแสดงผล
เป็นตัวอักษร
(๕) จั ด ท าบั ต รกดเงิ น ด่ ว นส าหรั บ คนพิ ก ารทางการเห็ น
โดยบนบั ต รมี ตั ว อั ก ษรส าหรั บ คนพิ ก ารทางการเห็ น
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
(๖) มี เ สี ย งแจ้ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ คนพิ ก ารทางการเห็ น เกี่ ย วกั บ
การให้บริการและตาแหน่งที่ตั้งของตู้บริการเงินด่วน
(๗) ติดตั้งปุ่มกดสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีเสียงและแสงแสดงให้บุคคลที่อยู่
บริเวณโดยรอบรับรู้

๑๒

ประตูสาหรับคนพิการ

(๑) ประตูสามารถเปิดและปิดได้ง่าย
(๒) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานผลั กหรือเลื่ อนต้องมีพื้นที่ว่าง
บริ เวณที่ ประตูเปิ ดออก โดยมี ขนาดกว้ างเพี ยงพอส าหรั บ
รถเข็นคนพิการ
(๓) ประตู ที่ มี ร ะบบเปิ ด และปิ ด แบบอั ต โนมั ติ ต้ อ งมี ปุ่ ม กดที่
คนพิการสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูได้ด้วยตนเอง
ทั้งภายในและภายนอก
(๔) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกให้ติดตั้งเครื่องหมายหรือแถบสี
ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

๑๓

ห้องน้าสาหรับคนพิการ

(๑) มี พื้ น ที่ ก ว้ า งส าหรั บ รถเข็ น คนพิ ก ารในการใช้ ง านได้
อย่างสะดวก และมีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ
(๒) มีทางลาดในกรณีที่มีพื้นภายในห้องน้ามีความต่างระดับกับ
พื้นภายนอก
(๓) มีราวจับทาด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง
(๔) พื้ น ห้ อ งน้ าเป็ น วั ส ดุ ที่ พื้ น ผิ ว ไม่ ลื่ น สุ ข ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์
ในห้องน้าควรมีลักษณะที่เหมาะสมสาหรับคนพิการ
(๕) ประตู ห้ อ งน้ าควรอยู่ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น การเปิ ด ออกทาง
ด้านนอก หรือเป็นประตูบานเลื่อน
(๖) มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือ
(๗) มีสัญญาณเตือนภัยทั้งภายนอกและภายในห้องน้า
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๑๔

ลิฟต์สาหรับคนพิการ

(๑) ประตู ลิ ฟต์และพื้ นที่ ภายในลิ ฟต์ควรมีความกว้ างเพี ยงพอ
ส าหรั บ รถเข็ น คนพิ ก ารในการใช้ ง านได้ อ ย่ า งสะดวก
โดยติดตั้งราวจับโดยรอบภายในลิฟต์
(๒) มี ระบบแสงเพื่ อป้ องกั นไม่ ให้ ประตู ห นี บผู้ โ ดยสาร และมี
ปุ่ ม กดลิ ฟ ต์ ส าหรั บ คนพิ ก ารโดยติ ด ตั้ ง ในระดั บ ที่ ร ถเข็ น
คนพิการสามารถใช้ งานได้โดยสะดวก รวมทั้งมีระบบเสี ยง
แจ้งเตือนและบอกชั้นต่าง ๆ ภายในลิฟต์
(๓) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ให้มีสั ญญาณไฟเตือนภัยภายในลิฟต์
สาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่ อความหมาย โดยเป็น
แสงไฟกระพริ บ สี แ ดง และในกรณี ที่ ผู้ อ ยู่ ภ ายนอกลิ ฟ ต์
รั บทราบแล้ วและอยู่ ระหว่ างการให้ ความช่ วยเหลื อให้ ไฟ
กระพริบเปลี่ยนเป็นสีเขียว รวมทั้งให้มีสัญญาณเสียงเตือนภัย
สาหรับคนพิการทางการเห็น
(๔) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิ ฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับ
ภายนอก โดยที่ แ ป้ น โทรศั พ ท์ มี อั ก ษรส าหรั บ คนพิ ก าร
ทางการเห็ น และติดตั้ งในระดับที่ รถเข็ นคนพิ การสามารถ
ใช้งานได้โดยสะดวก
(๕) มีระบบเสี ยงและแสงเพื่ อแจ้งข้ อมู ลทั้ งบริ เวณภายในและ
ภายนอกลิฟต์

๑๕

ที่จอดรถสาหรับคนพิการ

(๑) ในกรณีมีที่จอดรถให้มีที่จอดรถสาหรับคนพิการ โดยกาหนด
ดังนี้
(๑.๑) จานวนที่จอดรถตั้งแต่สิบคันแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ให้มี
ที่จอดรถสาหรับคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคัน
(๑.๒) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดคันแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคัน
ให้มีที่จอดรถสาหรับคนพิการอย่างน้อยสองคัน
(๑.๓) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ห นึ่งร้อยหนึ่งคันขึ้นไป ให้ มี
ที่ จ อดรถส าหรั บ คนพิ ก ารอย่ า งน้ อ ยสองคั น และ
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง คั น ส าหรั บ ที่ จ อดรถทุ ก จ านวนรถ
หนึ่งร้อยคันที่เพิ่มขึ้น เศษของหนึ่งร้อยคันหากเกิน
กว่าห้าสิบคันให้คิดเป็นหนึ่งร้อยคัน
(๒) ที่จอดรถสาหรับคนพิการให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าและออกอาคาร
ให้มากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ เสมอกัน มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ
บนพื้นของที่จอดรถ และมีป้ายแสดงที่จอดรถของคนพิการ
ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
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๑๖

สัญญาณเสีย งและสัญญาณ (๑) สัญญาณขอความช่วยเหลือต้องแสดงผลบริเวณเจ้าหน้าที่
แ ส ง ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
รั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ บริ เ วณที่ มี ค นอยู่ เ ป็ น ประจ า
สาหรับคนพิการ
เพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ทันการณ์
(๒) สัญญาณขอความช่วยเหลือให้เป็น ปุ่มกดหรือเป็นอุปกรณ์ที่
ใช้สาหรับดึง โดยมีสีแดงหรือสีที่ตัดกับพื้นหลัง และมีขนาด
ในการใช้งานได้สะดวก รวมทั้งติดตั้งในตาแหน่งที่ ห่างจาก
แผงควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
(๓) สัญญาณขอความช่วยเหลือในห้องน้าให้ ติดตั้งในตาแหน่ง
ระหว่างชักโครกและอ่างอาบน้า
(๔) สัญญาณขอความช่วยเหลือให้ติดตั้งในระดับความสูงจากพื้น
๒๕ ถึง ๙๕ เซนติ เมตร เพื่อให้คนพิการสามารถใช้งานได้
ทั้งกรณีทนี่ ั่งและล้มลงบนพื้น

๑๗

ป้ า ย แ ส ด ง อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ (๑) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์
สิ่ ง อ า น ว ย คว า ม ส ะ ด ว ก
หรือสิ่งอานวยความสะดวก และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษร
สาหรับคนพิการ
แสดงประเภทของอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก โดยมี
สีขาวและพื้นป้ายเป็นสีน้าเงิน หรือมีสีน้าเงินและพื้นป้าย
เป็นสีขาว
(๒) ป้ายควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความชัดเจนมองเห็น
ได้ง่าย
(๓) ติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและจัดให้มี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน

๑๘

ทางสัญจรสาหรับคนพิการ

(๑) พื้นทางสัญจรต้องเรียบ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐
เซนติเมตร ในกรณีที่พื้นทางสัญจรต่างระดับ ให้มีทางลาด
และไม่ใช้ผิวจราจรเป็นทางสัญจร
(๒) มีพื้นผิวต่างสัมผัสบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณจุดรับและส่ง
บริเวณอันตราย บริเวณที่มีการหักมุม บริเวณที่มีทางแยก
หรือบริเวณทางต่างระดับ
(๓) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จาเป็นบนทางสัญจร ควรจัดให้ อยู่
ในบริ เ วณที่ ไ ม่ กี ด ขวางทางสั ญ จร และจั ด ให้ อ ยู่ ใ นแนว
เดียวกัน รวมทั้งมีพื้นผิวต่างสัมผัสก่อนถึงสิ่งกีดขวางนั้น
(๔) มีบริเวณจุดพักสาหรับรถเข็นคนพิการในระหว่างทางสัญจร
โดยสามารถจอดรถเข็ น คนพิ ก ารได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และ
ไม่กีดขวางทางสัญจร
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(๕) ในกรณีที่มีอาคารหลายอาคารอยู่ในบริเวณเดียวกันและ
มีการใช้งานร่วมกัน ต้องจัดให้มีทางสัญจรระหว่างอาคาร
และมีทางสัญจรจากอาคารแค่ละอาคารไปยังลานจอดรถ
หรืออาคารที่จอดรถหรือทางสาธารณะ โดยมีหลังคาคลุม
หรื อ มี ต้น ไม้ ให้ ร่ ม เงา รวมทั้ ง ติด ตั้ ง อุป กรณ์กั น ตกในทาง
สัญจรที่มีการยกระดับหรือมีการตัดผ่านพื้นที่อันตราย
(๖) อุปกรณ์ล้อมรอบต้นไม้ในบริเวณทางสัญจร ให้มีพื้นผิวเรียบ
เสมอกั บ บริ เ วณโดยรอบหรื อ มี ร ะดั บ ต่ า งกั น ไม่ เ กิ น
๑.๓๐ เซนติ เมตร หรือในกรณีที่เป็นตะแกรงต้องมีซี่ห รือ
รูเล็ก ขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร เพื่อป้องกันมิให้
ไม้เท้า ไม้ค้ายัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอื่นๆ หรือล้อรถเข็ น
คนพิการ เข้าไปได้ และร่องตะแกรงควรตั้งฉากกับทางสัญจร
ในกรณีที่เป็นทางสั ญจรสองทิศทาง ร่องตะแกรงควรเป็น
แบบตาราง โดยมีซี่ ห รือ รูเล็ กขนาดกว้ างไม่เกิน ๑.๓๐ x
๑.๓๐ เซนติเมตร
(๗) บ่อพักของท่อระบายน้าให้ มีฝาปิดสนิท โดยมี พื้นผิวเรียบ
เสมอกับพื้นบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่ต่างระดับควรไม่เกิน
๑.๓๐ เซนติเมตร ในกรณีที่ฝาปิดเป็นตะแกรงต้องมีซี่หรือ
รูเล็กขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร เพื่อป้องกันมิให้
ไม้เท้า ไม้ค้ายัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอื่นๆ หรือล้อรถเข็น
คนพิการตกลงไป

๑๙

ตู้ไปรษณีย์สาหรับคนพิการ

(๑) บริ เ วณด้ า นหน้ า ตู้ ไ ปรษณี ย์ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งเพี ย งพอส าหรั บ
รถเข็นคนพิการ โดยมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x
๑๕๐ เซนติเมตร
(๒) มีช่องใส่จดหมายสาหรับคนพิการ โดยความสูงของช่องใส่
จดหมายอยู่ใ นระดั บ ที่ รถเข็ นคนพิก ารสามารถใช้ งานได้
ในระดั บ ความสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๘๐ เซนติ เ มตร
และไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร

๒๐

พื้ น ที่ ส า ห รั บ ห นี ภั ย ข อ ง (๑) มี พื้ นที่ ก ว ้า งเพี ย งพอส าหรั บ รถเข็ น คนพิ ก าร และอยู่ ใ น
คนพิการ
บริเวณที่คนพิการสามารถออกจากสถานที่ได้สะดวกเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน
(๒) มี อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารแต่ ล ะ
ประเภทในกรณีเกิดอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน
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๒๑

การประกาศเตือนภัยสาหรับ (๑) การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน
คนพิก ารทางการเห็น และ
ทุกบริเวณทั้ง ภายในอาคารหรือสถานที่ และภายในห้ องน้า
ตัวอักษรไฟวิ่ง หรือสัญญาณ
ของอาคารหรือสถานที่
ไฟเตือ นภัย สาหรับคนพิการ (๒) ตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
เพี ย งพอส าหรั บ การมองเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยติ ด ตั้ ง
ในบริ เวณที่ส ามารถมองเห็ น ได้อ ย่างชัดเจน และจั ดให้ มี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน
(๓) ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในกรณี เกิดอันตรายหรือ
เหตุฉุกเฉิน โดยติดตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสมและสามารถ
ใช้งานได้สะดวก

๒๒

การประกาศข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น (๑) การประกาศควรมีเสียงดังและสามารถได้ยินอย่างชัดเจน
ประโยชน์ ส าหรั บ คนพิ ก าร
ทุกบริเวณ
ทางการเห็ น และตั ว อั ก ษร (๒) ตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่
ไ ฟ วิ่ ง ห รื อ ป้ า ย แ ส ด ง
เพี ย งพอส าหรั บ การมองเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยติ ด ตั้ ง
ความหมายสาหรับคนพิการ
ในบริ เวณที่ส ามารถมองเห็ น ได้อ ย่างชัดเจน และจั ดให้ มี
ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น ห รื อ สื่ อ
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน
ความหมาย

๒๓

เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร (๑) เจ้ า หน้ า ที่ ค วรได้ รั บ การฝึ ก อบรมในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ฝึ ก อบรมและมี คุ ณ สมบั ติ
การสื่ อ สารกั บ คนพิ ก ารแต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตรงกั บ ความต้ อ งการของ
สื่อสารกับ คนพิการได้
คนพิ ก ารแต่ ล ะประเภ ท (๒) เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน
อ ย่ า ง น้ อ ย ห นึ่ ง ค น
อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ เพื่อให้
เพื่อให้บริการคนพิการ
คาแนะนาในการใช้งานที่ถูกต้องสาหรับคนพิการ
(๓) เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือ
ผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละ
ของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๓ ง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

คําสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. ๑๕๖/๒๕๖๑
เรื่อง การเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสําหรับรายจายจากการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อ ให เจ าพนักงานสรรพากรถือ เป น แนวทางปฏิ บัติ ในการตรวจแนะนํ าผู เสีย ภาษีเ กี่ย วกั บ
คาใชจายในการจางคนพิการเขาทํางาน หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของ ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาลง
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร
จึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นายจา งหรื อเจ าของสถานประกอบการซึ่ ง รั บ คนพิก ารที่ มีบั ต รประจํ าตั ว คนพิก าร
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางาน มีสิทธินําคาใชจายที่ไดจาย
เนือ่ งจากการจางคนพิการเขาทํางานมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากรได ดังนี้
๑.๑ กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถานประกอบการรั บ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจํ า ตั ว
คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเขาทํางาน นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน นํามาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดเปนจํานวนสองเทา ของรายจายที่ไดจาย
ไปเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถานประกอบการรั บ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจํ า ตั ว
คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเขาทํางานเกินกวารอยละหกสิบ
ของลูกจางในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีหรือรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีที่ มีเ งิน ได นายจ างหรื อเจา ของสถานประกอบการนั้ น มี สิท ธินํ าค าใชจ ายที่ไ ดจ า ย
เนือ่ งจากการจางคนพิการเขาทํางานมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ไดเปนจํานวนสามเทา ของรายจายที่ไดจายไปเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน ทั้งนี้ ตามพระราช
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หนา ๑๗๐
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๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. รับนาย ข. ซึ่งเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัว คนพิการเขาทํางานเปน พนักงาน
ประจําของบริษัท โดยบริษัท ก. จา ยคาจา งใหน าย ข. จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือ น หรื อ
๒๔๐,๐๐๐ บาทตอป บริษัท ก. มีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายเปนคาจางนาย ข. นํามาลงเปนรายจายใน
การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจางไดท้ังสิ้นจํานวน
๔๘๐,๐๐๐ บาท
ตัวอยางที่ ๒
ในรอบระยะเวลาบัญชีตง้ั แต ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม บริษัท ก. มีพนักงานในบริษัท
ทั้งหมด ๑๐๐ คน เปนพนักงานที่เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการทั้งหมด ๖๑ คน โดยไดจาง
พนักงานที่เปน คนพิการดังกลา วตั้งแตวัน ที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ มี น าคมของปถัด ไป รวมทั้งสิ้ น
๒๗๕ วันในรอบระยะเวลาบัญชี ซึง่ เกินกวาหนึง่ รอยแปดสิบวันในรอบระยะเวลาบัญชี ดังนัน้ บริษทั ก.
จายคาจางใหพนักงานที่เปนคนพิการคนละ ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน หรือคนละ ๑๘๐,๐๐๐ บาทใน
รอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว บริษัท ก. จึงมีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายเปนคาจางพนักงานที่เปนคนพิการ
มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการ
จางไดทั้งสิ้นจํานวน ๕๔๐,๐๐๐ บาทตอพนักงานที่เปนคนพิการ ๑ คน
คาใชจายที่ไดจายเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน หมายความถึง คาใชจายที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการมีหนาที่ตองจายตามขอผูกพันที่กําหนดในสัญญาจางแรงงาน เชน เงินเดือน
คาลวงเวลา โบนัส คารักษาพยาบาล เงินประกันสังคม เปนตน
ขอ ๒ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไ ดจางคนพิการเขาทํางานตามจํานวนที่
กําหนดตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(มาตรา ๓๓ กํ าหนดใหน ายจ างหรื อเจา ของสถานประกอบการที่ มีลู กจ างตั้ งแตห นึ่ง ร อยคนขึ้น ไป
รับคนพิการเขาทํางานในอัตราสวนลูกจางที่ไมใชคนพิการทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของ
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หนึ่ ง ร อ ยคนถ า เกิ น ห า สิ บ คนต อ งรั บ คนพิ ก ารเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง คน) แต ไ ด ส ง เงิ น เข า กองทุ น ส ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํา
เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๔ ดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลได เพราะเปนรายจายที่จายตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขอ ๓ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดจางคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมสงเงินเขากองทุน
สงเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิ ต คนพิ การ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายจา งหรือ เจ าของสถานประกอบการอาจปฏิ บัติ ให เป น ไป
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
การปฏิบั ติต ามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญั ติสง เสริ มและพั ฒ นาคุณภาพชีวิต คนพิ การ
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาจกระทําไดโดยการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวง
งานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณห รือสิ่งอํานวยความสะดวก
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ หากนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการมีคาใชจายที่ไดจายไปจริง ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเกี่ยวของกับกิจการของตนเอง นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายนั้น มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลได แตรายจายดังกลาวจะตองไมเกินจํานวนเงินที่ตองจายเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก ารตามมาตรา ๓๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํารายจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรได ดังนี้
(๑) การใหสมั ปทาน คือ การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดครอบครอง
หรือใชประโยชนจากทรัพยสินในการประกอบอาชีพ เชน การใหใชประโยชนจากอาคาร สถานที่หรือ
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ทรัพยสินของสถานประกอบการ การใหสิทธิในลิขสิทธิ์ในการจําหนายสินคา การจัดสรรเวลาออกอากาศ
สถานีโทรทัศน วิทยุ
การดํ า เนิ น การในลั ก ษณะดั ง กล า ว เป น กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการใหคนพิการไดใชประโยชนจากสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยของตน ไมใชกรณีการจาย
คาใชจายใด ๆ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชน
ในทรัพยสินนั้น มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. มีท่ีดินเปน ของตนเอง ไดทําสัญญาใหสัมปทานใชพ้ืน ที่ในการทํา
การเกษตรปลู ก ผั ก แก ผู ดู แ ลคนพิ ก ารเป น ระยะเวลา ๑ ป โดยไม มี ค า ตอบแทน คิ ด เป น มู ล ค า
๑๐๙,๕๐๐ บาท โดยผูดูแลคนพิการจะเปนผูหาประโยชนและเปนผูไดรับรายไดจากการขายผักตลอด
ระยะเวลาการใหสัมปทาน บริษัท ก. ใหผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนจากที่ดินของตน ไมใชกรณี
การจายคาใชจายใด ๆ บริษัท ก. ไมมีสิทธินํามูลคาการใหผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในที่ดินนั้น
มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๒) การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ คือ การใหสถานที่เพื่อใหคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการประกอบอาชีพ
การดํ า เนิ น การในลั ก ษณะดั ง กล า ว เป น กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการใหค นพิการไดใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของตน ไมใชกรณีการจายคาใชจายใดๆ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชนในทรัพยสินนั้น มา
ถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. มีอาคารสถานประกอบการ ไดทําสัญญาใหคนพิการใชพ้ืนที่อาคาร
บริเวณโรงอาหารของบริษัทเปนระยะเวลา ๑ ป เพื่อใหคนพิการขายอาหารจํานวน ๑ ราน โดยไมมี
คาตอบแทน คิดเปนมูลคา ๑๐๙,๕๐๐ บาท ผลประโยชนเงินรายไดทเ่ี กิดจากการจําหนายอาหารใหตก
เปนของคนพิการ
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บริษทั ก. ใหคนพิการไดใชประโยชนจากอาคารของตน ไมใชกรณีการจายคาใชจายใด ๆ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชนในทรัพยสินนั้น
มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๓) การจัดจางเหมาชวงงานหรือการจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ คือ การจาง
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยตรง ในงานที่มุงผลสําเร็จของงาน หากนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการไดจายคาใชจายไปเพื่อการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการที่เปนไปเพื่อกิจการของ
ตน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนที่ไดจายไปนั้นมาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
หากการจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการนั้นเปนไปเพื่อประโยชนของบุคคล
อืน่ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น ไมมีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายไปเปนคาจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เพราะไมใช
รายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ตองหามตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๓) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. ไดทําสัญ ญาจางเหมาคนพิการเพื่อใหจัดทําของที่ระลึกของบริษัท
เพื่อแจกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ ใหคนพิการ โดยบริษัท
จะจายเงินคาจางทําของที่ระลึกในราคา ๑๐๙,๕๐๐ บาทตอคนพิการ ๑ คน บริษัท ก. มีสิทธินําเงิน
คาจางเหมาคนพิการดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลได
ตัวอยางที่ ๒
บริ ษั ท ก. ได ทํ า สั ญ ญาจ า งเหมาคนพิ ก ารเพื่ อ ให ไ ปทํ า งานในบริ ษั ท ข.
หรือสว นราชการใด ๆ เปน ระยะเวลา ๑ ป โดยมี มูลคาสัญญาจา งจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาทต อ
คนพิการ ๑ คน บริษัท ก. ไมมีสิทธินําเงินคาจางเหมาคนพิการดังกลาว มาลงเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๔) การฝกงาน คือ การฝกงานใหแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการในหลักสูตรที่เปน
การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ การถายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี องคความรู เพื่อให
นําไปใชประกอบอาชีพ
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หากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไดมีการจายเงินเพื่อการฝกงานใหแก
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนที่
ไดจายไปนั้นมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. จัดใหมีการอบรมอาชีพพนักงาน Call center สําหรับคนพิการ
โดยจางทีมงานฝกอบรมจากบริษัท ข. โดยบริษัท ก. จายเงินคาจางทีมงานฝกอบรมใหแกบริษัท ข.
จํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท ตอคนพิการ ๑ คน บริษัท ก. มีสิทธินําคาใชจายการจางทีมงานฝกอบรมที่
ไดจายไปจริง จํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลได
(๕) การจัด ใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก คือ การจัด ใหมีอุปกรณหรือ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให แ ก ค นพิ ก ารที่ ทํ า งานในสถานประกอบการ ให ส ามารถทํ า งานได ต าม
ความเหมาะสม นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํารายจายตามจํานวนที่ไดจายไปเพื่อการ
จัดใหมอี ปุ กรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. มีพนักงานลูกจางทั้งสิ้นจํานวน ๒,๑๐๐ คน ไดจางคนพิการทํางาน
ในสถานประกอบการจํานวน ๒๐ คน และไดจัดใหมีทางลาดสําหรับคนพิการ โดยบริษัท ก. จายเงิน
คาจัด ทําทางลาดคนพิการเปนจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท ดังนั้น บริษัท ก. มีสิทธินํามูลคาตน ทุน
ของทางลาดที่ไดจัดทํานั้นมาหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลได
และเนื่องจากกรณีดังกลาว เขาลักษณะเปนการจัดอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
หรื อ บริ ก ารในอาคาร สถานที่ ให แ ก ค นพิ ก ารในการเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด บริ ษั ท ก.
จึงไดรับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖) การจัดใหมบี ริการลามภาษามือ คือ การจัดหาบุคคลซึ่งจดแจงเปนลามภาษามือ
ตอกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางคนพิการ
ทางการไดยิน กับบุคคลอื่นในสถานประกอบการของตน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น
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มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนทีไ่ ดจา ยไปเพือ่ การจัดใหมลี า มภาษามือมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. มีพนักงานลูกจางทั้งสิ้นจํานวน ๒,๑๐๐ คน ไดจา งคนพิการทางการ
ไดยิน เขาทํางานในสถานประกอบการจํานวน ๒๐ คน และไดจายเงินคาจางลามภาษามือ ๑ คน
เปนจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาทตอ ๑ ป เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสารในสถานประกอบการ
บริษทั ก. มีสทิ ธินาํ คาใชจา ยในการจัดใหมบี ริการลามภาษามือดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได
ตัวอยางที่ ๒
บริษทั ก. จายเงินคาจัดใหมีบริการลามภาษามือเปนจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท
เพื่อจางลามภาษามือไปใหบริการในงานปใหมของโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง หรือสถานที่ของหนวยงาน
ของรัฐอื่นใด บริษัท ก. ไมมีสิทธินําคาใชจายในการจัดใหมีบริการลามภาษามือดังกลาว มาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๗) การชวยเหลืออื่นใด คือ การสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ
หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการซื้อสินคาจากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยตรงเพื่อใหมีอาชีพ ฝก อาชีพ
เตรียมความพรอมในการทํางาน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่สนับสนุนดานการเงิน วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ เครือ่ งมือหรือทรัพยสินอื่นแกคนพิการและผูดูแลคนพิการนั้น มีสิทธินําคาใชจายดังกลาวมาลง
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. สนับ สนุนใหเครื่องดนตรีแ กคนพิการเพื่อประกอบอาชีพนักดนตรี
โดยจายเงินเพื่อซื้อกีตาร ๑ ตัว ราคา ๑๐๙,๕๐๐ บาท บริษัท ก. มีสิทธินําคาใชจายในการซื้อ
เครื่องดนตรีดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลได
ตัวอยางที่ ๒
บริ ษั ท ก. สนั บ สนุ น เงิ น ให แ ก ค นพิ ก ารเป น จํ า นวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท
ในลักษณะเปนเงินสงเคราะหใหเปลา ใหคนพิการนําเงินดังกลาวไปใชโดยมิไดมวี ตั ถุประสงคเปนการสราง
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งานสรางอาชีพใหกับคนพิการ บริษัท ก. ไมมีสิทธินําคาใชจายดังกลาวมาลงเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน ไดนิติบุคคล เนื่องจากเปน การจายในลักษณะของการสงเคราะหคนพิการ
มิใชการสนับสนุนเพื่อใหมีอาชีพ ฝกอาชีพ หรือเตรียมความพรอมในการทํางาน
ในด า นรายได ข องบริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล กรณี ที่ น ายจ า งหรื อ เจ า ของ
สถานประกอบการใหบริการแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยไมมีคาตอบแทน อันเปนการดําเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจาก
เปนการปฏิบัติต ามที่กฎหมายกําหนด กรณีถือเปน เหตุอัน สมควร เจาพนักงานประเมิน ไมมีอํานาจ
ประเมินตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ ๕ รายจายตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้ เพือ่ แสดงตอเจาพนักงานประเมินกรมสรรพากร
(๑) กรณีการจางคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางาน ไดแก สัญญาจาง
แรงงาน และหลักฐานการจายเงินคาจางใหแกคนพิการทีจ่ า งเขาทํางาน
(๒) กรณี การจ ายเงิ น เขา กองทุ น ส งเสริ มและพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต คนพิ การ ได แ ก
ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๓) กรณีการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรื อ จ า งเหมาบริ ก ารโดยวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ ฝ ก งาน หรื อ จั ด ให มี อุ ป กรณ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดแก หนังสือแจงผลการใช
สิทธิต ามมาตรา ๓๕ แหง พระราชบัญญัติ สงเสริม และพัฒ นาคุณภาพชี วิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ ง อนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๓๕
แหงพระราชบัญญัตดิ งั กลาว จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รวมทัง้ เอกสารประกอบการขอใช
สิทธิ และหลักฐานการจายเงินเพื่อดําเนินการดังกลาว
ขอ ๖ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ หนังสือตอบขอหารือ หรือทางปฏิบตั ใิ ดทีข่ ดั หรือแยง
กับคําสั่งนี้ใหเปนอันยกเลิก
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สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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คาสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป.157/2561
เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสาหรับรายจ่ายจากการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
______________
เพื่อให้ เจ้า พนั กงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจแนะนาผู้เสียภาษีเกี่ย วกั บ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทางาน หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณ
กาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 4 ของคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 156/2561 เรื่อง การ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายจ่ายจากการดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ คือ การจ้างคนพิการหรือ
ผู้ดูแ ลคนพิการโดยตรง ในงานที่มุ่งผลสาเร็จของงาน หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายไปเพื่อการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการที่ เป็นไปเพื่อกิจการของตน หรือเป็นไปเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ โดยเป็นการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการไปยัง
สถานที่ดังต่อไปนี้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น มีสิทธินาค่าใช้จ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายไปนั้น
มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ข. สภากาชาดไทย
ค. วัดวาอาราม
ง. สถานพยาบาลของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล
จ. สถานศึกษาของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาเอกชน
ฉ. องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
หากการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
ซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ไปยังสถานที่ตาม ก. ถึง ฉ. ข้างต้น
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น ไม่มีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ
จ้างเหมาบริการมาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
/ ตัวอย่างที่ 1 ...
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ตัวอย่างที่ 1
บริษัท ก. ได้ทาสัญญาจ้างเหมาคนพิการเพื่อให้จัดทาของที่ระลึกของบริษัท เพื่อแจก
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้คนพิการ โดยบริษัทจะจ่ายเงิ นค่าจ้าง
ทาของที่ระลึกในราคา 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน บริษัท ก. มีสิทธินาเงินค่าจ้างเหมาคนพิการดังกล่าว
มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
ตัวอย่างที่ 2
บริษัท ก. ได้ทาสัญญาจ้างเหมาคนพิการเพื่อให้ไปทางานในบริษัท ข. เป็นระยะเวลา 1 ปี
โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างจานวน 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน บริษัท ก. ไม่มีสิทธินาเงินค่าจ้างเหมา
คนพิการดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตัวอย่างที่ 3
บริษัท ก. ได้ทาสัญญาจ้างเหมาคนพิการเพื่อให้ไปทางานในสภากาชาดไทยซึ่งเป็นไปเพื่อ
การสาธารณประโยชน์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างจานวน 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน
บริษัท ก. มีสิทธินาเงินค่าจ้างเหมาคนพิการดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
ข้อ 2 คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ ใช้มาตรา 35 แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือการส่ง
เงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธี
กรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐจะต้อง
รับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
)ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด(
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
)ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด(
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอ
1. มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2556 กำหนดให้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์ จะส่งเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน
จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือ
จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบฯ
2. หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทำงาน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับ
คนพิการเข้าทำงาน และไม่ประสงค์ส่งเงินเข้า กองทุน แต่ประสงค์ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้แจ้งการให้สิทธิและ
ดำเนินการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้ารับสิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีก่อนปีที่มีหน้าที่
3. หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ เมื่อได้รับการเห็นชอบให้ดำเนินการให้สิทธิ์
ดังกล่าวแล้ว จะต้องส่งสำเนาสัญญาการให้สิทธิ์ที่ล งนามแล้ว ของทั้ง 2 ฝ่าย ให้แก่สำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานจัดหางานจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือสถาน
ประกอบการยื่นหนังสือขอใช้สิทธิพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
)ระยะเวลา 1 วัน(

- สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
- สำนักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามที่
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการแจ้ง เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
ระเบียบ )กรณีหน่วยตรวจสอบอยู่ต่างพื้นที่ ให้สรุป
ความเห็นและแจ้งให้หน่วยรับแจ้งทราบ(

- สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
- สำนักงานจัดหางานจังหวัด

)ระยะเวลา 30 วัน(

3. สรุปความเห็นเสนอผู้มีอำนาจ
)ระยะเวลา 4 วัน(

4. ผู้มีอำนาจพิจารณา / ลงนามในหนังสือแจ้ง
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการอนุญาตให้ใช้มาตรา 35 ได้

- สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
- สำนักงานจัดหางานจังหวัด
- สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
- สำนักงานจัดหางานจังหวัด

)ระยะเวลา 3 วัน(

ระยะเวลาดำเนินการรวม 38 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1) การให้สัมปทาน
1. แบบคำขอการให้สัมปทาน )กกจ.พก 2-1(
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 )กกจ.พก 2(
3. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ถึงจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
จำนวน 1 ฉบับ
4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
)กรณีนิติบุคคล(
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 1 ฉบับ )กรณีนิติบุคคล(
6. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ )กรณีนิติบุคคล(
7. เอกสารแสดงสิทธิว่าหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิในอาคาร สถานที่
ทรัพย์สิน เครื่องหมายการค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ เวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวี หรืออื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการกำหนด จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารแสดงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้สัมปทาน เช่น ภาพถ่ายทรัพย์สินในกรณีที่ให้
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการครอบครองทรัพย์สินเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 1 ชุด
9. เอกสารแสดงมูลค่าของกิจกรรมการให้สัมปทานที่จะให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ไม่น้อยกว่าตามที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง จำนวน 1 ชุด
10. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วย
จำนวน 1 ชุด
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2) การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
1. แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ )กกจ.พก 2-2(
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 )กกจ.พก 2(
3. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ถึงจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
)กรณีนิติบุคคล(
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 1 ฉบับ )กรณีนิติบุคคล(
6. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ )กรณีนิติบุคคล(
7. ภาพถ่ายสถานที่ในการจัดพื้นที่พร้อมระบุขนาดของพื้นที่ที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้า
หรือบริการ จำนวน 1 ชุด
8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 1 ชุด
9. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดมูลค่าพื้นที่ ที่ให้คนพิการใช้ในการขายสินค้าหรือบริการ เช่น เอกสารอ้างอิง
ราคาพื้นที่ตามราคาท้องตลาด หรือเอกสารแสดงอัตราที่ผู้ยื่นให้สิทธิในการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าแก่
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น หรือ
เอกสารหลักฐานการให้เช่าพื้นที่จากผู้เช่ารายอื่น จำนวน 1 ชุด
10. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการมา
ด้วย จำนวน 1 ชุด
3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
1. แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ )กกจ.พก 2-3(
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 )กกจ.พก 2(
3. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ถึงจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
)กรณีนิติบุคคล(
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 1 ฉบับ )กรณีนิติบุคคล(
6. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ )กรณีนิติบุคคล(
7. เอกสารแสดงรายละเอียดลักษณะงาน จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และกำไร กรณีการ
จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาช่วงงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
เป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินลงทุน จำนวน 1 ชุด
9. เอกสารแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง
จำนวน 1 ชุด
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10. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการมา
ด้วย จำนวน 1 ชุด
4) การฝึกงาน
1. แบบคำขอการฝึกงาน )กกจ.พก 2-4(
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 )กกจ.พก 2(
3. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ถึงจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
)กรณีนิติบุคคล(
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 1 ฉบับ )กรณีนิติบุคคล(
6. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดง5
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ )กรณีนิติบุคคล(
7. เอกสารหลักสูตรการฝึกงานซึ่งได้รับการเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแล้ว จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหลักสูตร เช่น ค่าสถานที่ฝึก ที่พัก วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร
พาหนะ รวมทั้งเบี้ยเลี้ยง หรือค่าอาหารที่คนพิการจะได้รับ ในระหว่างการฝึกงาน จำนวน 1 ชุด
9. รายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ชุด
5) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
1. แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก )กกจ.พก 2-5(
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 )กกจ.พก 2(
3. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ถึงจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
)กรณีนิติบุคคล(
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 1 ฉบับ )กรณีนิติบุคคล(
6. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ )กรณีนิติบุคคล(
7. เอกสารแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ ประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงิน
งบประมาณและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 1 ชุด
6) การจัดให้มีล่ามภาษามือ
1. แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ )กกจ.พก 2-6(
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 )กกจ.พก 2(
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3. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ถึงจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
)กรณีนิติบุคคล(
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 1 ฉบับ )กรณีนิติบุคคล(
6. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ )กรณีนิติบุคคล(
7. เอกสารแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการจ้างล่ามภาษามือเพื่อประจำในสถานประกอบการที่มีพนักงานเป็นคนพิการทางการได้ยิน
จำนวน 20 คนขึ้นไป จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามภาษามือหนึ่งคน จำนวน 1 ชุด
7) การช่วยเหลืออื่นใด
1. แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด )กกจ.พก 2-7(
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 )กกจ.พก 2(
3. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ถึงจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
)กรณีนิติบุคคล(
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 1 ฉบับ )กรณีนิติบุคคล(
6. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ )กรณีนิติบุคคล(
7. เอกสารแสดงรายละเอียดกิจกรรมความช่วยเหลืออื่นใดที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ชุด
8. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการมา
ด้วย จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ :
กรมการจั ด หางานอยู ่ ใ นระหว่ า งดำเนิ น การเพื ่ อ เชื ่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ของทางราชการผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารบางอย่างที่ออกโดยส่วนราชการ
ด้วย
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
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ช่องทางการร้องเรียน
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 2017
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
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