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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
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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

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

(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 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
(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
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
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 ซึ่งไมมฐี านะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน
ใหเลขาธิการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแตงตั้งใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงาน การทํางาน
รวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานคนพิการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
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(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 ผูพทิ ักษ 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 สิน ของนายจางหรื อ
เจาของสถานประกอบการซึ่งไมสงเงินที่จะตองสงตามมาตรา ๓๔
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การมีคําสั่งใหอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนําเงินสงเขากองทุนหรือ
สงเงิน ที่คางจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวัน ที่นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการไดรบั หนังสือนั้น 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

