แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
มาตรการ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ขั้นตอน/วิธีการ
- เผยแพร่คู่มือ/แนว
ทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถชี้แจงและตอบ
คำถามผู้รับบริการได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของสำนักงาน
- เผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เจ้าหน้าที่
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐมให้ผู้รบั บริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
2. การปรับปรุงระบบการ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทำงานของหน่วยงานให้
เพื่อให้บุคลากรและ
สะดวกและทันสมัย
ประชาชนรับทราบ
- จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานสามารถสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานของ
หน่วยงาน
3. การบริหารงานบุคคลให้ สำนักงาน ฯ เป็นราชการ
มีคุณธรรม โปร่งใส
ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ปฏิบัติ
ตรวจสอบได้
ตามแนวทางการบริหาร
บุคคล

ผลการดำเนินงาน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง
ลำดับที่ 1
คู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่/คู่มือบริการ
ประชาชนช่องทางการ
สื่อสารผ่านเว็บไซด์ของ
สำนักงาน

- จัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น การสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการให้บริการ
ของสำนักงาน ฯ

ลำดับที่ 2 แบบสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจัดหางานใน
ประเทศ

การบริหารงานบุคคลจะ
ดำเนินการตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ นโยบายของต้น
สังกัดจากส่วนกลางหรือ
จังหวัดนครปฐม

-

4. การลดปัญหาการทุ
จจริตในหน่วยงาน

- เผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

5. การใช้ทรัพย์ของราชการ
ให้เป็นไปด้วยความ
ประหยัดและถูกต้องตาม
ระเบียบ
๖.การใช้งบประมาณของ
ราชการให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้

- จัดทำมาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
- เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านเว็บไซด์
- สร้างการรับรู้และเปิดเผย
ข้อมูลให้กับบุคลากรด้วย
การแจ้งที่ประชุมและ
มอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
ดำเนินการเป็นลายลักษณ์
อักษร
- เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องจริยธรรมและ
คุณธรรมให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

- ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.
2564
- เผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564
- จัดทำมาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับที่ 3
การเผยแพร่ช่องทางการ
แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ลำดับ 4
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจจริต(ตาราง 1 – 9)

- กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- เผยแพร่แผนงาน/
โครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณพร้อมผลการใช้
จ่ายเพื่อให้สาธารณชน
รับทราบ
-

ลำดับที่ 6
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านงบประมาณผ่านเว็บ
ไซด์หน่วยงานและ
กรมบัญชีกลางเพื่อให้
สาธารณชนรับทราบ

ลำดับที่ 5
มาตรการการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ

บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน

คํานํา
กรมการจัดหางาน ดําเนินการพัฒนาระบบและวางรูปแบบการใหบริการจัดหางาน สําหรับประชาชน
ทุ ก กลุ ม ทุ ก ช ว งวั ย ซึ่ งมี ลั ก ษณะและเงื่ อ นไขที่ แ ตกต า งกั น เช น คนหางานทั่ ว ไป ผู ป ระกั น ตน นั ก เรี ย น
นักศึกษา ผูพนโทษ คนพิการ เปนตน โดยไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตางๆไวรองรับและมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อให เหมาะสมสอดคล องกั บ สภาพการป จจุบัน พรอมทั้ งจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการจัดหางานในประเทศเพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการจัดหางานในประเทศ ประกอบดวยการใหบริการ
จัดหางานสําหรับผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย/ตัวชี้วัดแนวปฏิบัติการตามโครงการ/กิจกรรม ของกองพัฒนาระบบ
บริการจัดหางาน รวมถึงแนววิธีการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
กรมการจัดหางานหวังวา คูมือการปฏิ บัติงานของเจาหน าที่ในการใหบ ริการจัดหางานในประเทศ
จะเป นประโยชนตอเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานในการให บริการจัดหางานในประเทศ สําหรับประชาชนทุกกลุม
ทุกชวงวัย อยางมีคุณภาพตอไป

กรมการจัดหางาน
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ตุลาคม 2561

สารบัญ

หนา

1. โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ

1

2. โครงการบริการจัดหางานแกผูประตนกรณีวางงาน

3

3. โครงการเสริมสรางความมั่นคง และยั่งยืน

4

4. โครงการนัดพบแรงงาน

6

5. โครงการบริการจัดหางาและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง

11

6. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ

12

7.โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ

14

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ

15

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา

16

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษใหคนพิการมีงานทํา

17

- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ

18

- กิจกรรมสรางโอการการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

19

8. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

20

9. โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ

23

- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา

24

- กิจกรรมสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว

26

- การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่นๆ

28

ภาคผนวก
1. แนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
แบบขึ้นทะเบียนคนหางาน
2. แนวปฏิบัติการใหบริการจัดกางานแกคนพิการ

29
38
40

แบบรายงานผลการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของผูพิการ/ผูดูแลคนพิการ
(พก.001)

51

แบบสรุปผลการดําเนินตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
(พก.002)

52

สารบัญ (ตอ)

หนา

แบบรายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการที่ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (พก.003)
แบบรายชื่อสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐที่ขอใชสิทธิตามมาตรา 35

53

(พก.004)

54

3. แนววิธีปฏิบัติงานใหบริการจัดหางานแกผูสูงอายุ

55

แบบชื่อผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนวิทยากร
ถายทอดองคความรู (ผส.1)

59

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผูเขารับการถายทอด
องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น (ผส.2)

60

แบบรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวที่มีความตองการ
จางงานผูสูงอายุ (ผส.3)

61

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
แผนงานที่ : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
แผนงานที่ : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
โครงการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน
โครงการนัดพบแรงงาน
โครงการบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง
โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
- กิจกรรมจัดหางานสําหรับผูพนโทษ
- กิจกรรมจัดหางานสําหรับนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ
- กิกรมสรางโอกาสมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
โครงกานสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัยและประสบการณ
- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
- กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการ
ทองเที่ยว
- การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่นๆ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑

โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ
1. เปาหมายผลผลิต : 180,000 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ใหบริการจัดหางานในประเทศ
3.1.1 ใหบริการจัดหางานโดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชบริการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
3.1.2 ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลดวยตนเอง
3.1.3 ใหบริการสืบคนโดยเจาหนาที่ ในกรณีที่ผูใชบริการไมสามารถใชคอมพิวเตอรได
3.1.4 จัดใหมีจุดบริการคนพิการ เพื่อใหไดรับความสะดวกเปนลําดับแรก
3.1.5 ให บริ การจั ดหางานตามระบบ Recruitment เพื่ อคั ดกรองผู สมั ครงานให ได งานทํ า ตามความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของตนเอง และนายจางไดคนทํางานที่เหมาะสมกับงานและองคกร
3.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงานโดย
1) ติดตามผลการบรรจุงานเปนรายบุคคล จนกวาคนหางานจะไดงานทํา
2) บริการจัดหางานเชิงรุก โดยการออกพบนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อหาตําแหนงงานวาง
นําเสนอรายชื่อคนหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการบรรจุงาน และใหคําปรึกษาการหางานและหาคนทํางาน
เขาทํางาน

3) ใหบริการถายคลิปวิดีโอ เพื่อเปนขอมูลใหนายจาง/สถานประกอบการไดพิจารณาคนหางาน

4) ใหบริการสัมภาษณงานผานระบบอินเตอรเน็ต โดยคนหางานและนายจางสามารถสัมภาษณ
งานไดทันทีโดยไมเสียคาใชจายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปสัมภาษณงาน
3.2 บริการแนะแนวอาชีพ
3.2.1 บริการขอมูลอาชีพ
3.2.2 บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพดวยตนเอง
3.2.3 แนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาอาชีพทั้งรายบุคคลและรายกลุม
3.2.4 จัดมุมแสดงสินคากลุมผูรับงานไปทําที่บาน/การประกอบอาชีพอิสระ
3.3 บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารการมี งานทํ า เช น ประกาศตํ า แหน งงานว า งทั้ งในและต า งประเทศ การรั บ
ลงทะเบียนผูประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ เปนตน
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3.4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน เอกสารแผนพับ แผนพลาสติก คูมือ สมุดพก สมุดฉีก ฯลฯ เพื่อเผยแพร
ขอมู ลข าวสารตลาดแรงงานตามภารกิจ และการให บริการของศูน ยบ ริการจัด หางานเพื่ อคนไทยให เป น ที่รูจั ก
อยางแพรหลาย
3.5 สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ระบบสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน (Recruitment) เปนระบบงานที่ใชในการคัดกรองและคัดเลือก
ผู ส มั ค รงานในแต ล ะกลุ ม อาชี พ เพื่ อ คั ด กรองผู ส มั ค รงานที่ มี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะ ประสบการณ
ที่เหมาะสมกับตํ าแหน ง อั นจะทําให ผูสมั ครงานไดงานทํ าตรงตามความรู ความถนัดของตนเอง และนายจาง
ไดคนทํางานตรงความตองการ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางานไดจัดจางที่ปรึกษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพื่อจัดทําระบบ Recruitment พรอมทั้งจัดทําหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของกรมการจัดหางาน ขยายผลไปสู
การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในเดือนมกราคม 2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62
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โครงการบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : 310,800 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เป า หมายผลผลิ ต : นั บ จากจํ า นวนผู ป ระกั น ตนกรณี วางงานที่ ขึ้ น ทะเบีย นหางานจากระบบสารสนเทศ
การใหบริการจัดหางานในประเทศ (sso.go.th) ระบบ Smartjob.doe.go.th และระบบประกันตนกรณีวางงาน
(Empui.doe.go.th)
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานและรายงานตัวผูประกันตนในระบบสารสนเทศ ของกรมการจัดหางาน
empui.doe.do.th
3.2 ขึ้นทะเบียนหางาน ในระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน smartjob.doe.go.th และตรวจสอบคุณสมบัติ
กอนสงตัวไปพบนายจาง/สถานประกอบการ
3.3 ประสานนายจาง/สถานประกอบการ สงตัวผูขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีวางงานเพื่อพิจารณาสัมภาษณ
งานและบรรจุงาน
3.4 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการสมัครงาน การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเพิ่มทักษะฝมือเพื่อ
เพิ่มโอกาสการไดงานทําใหแกผูประกันตน
3.5 ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสมใหผูประกันตนไดรับการ
บรรจุงานโดยเร็ว
3.6 ติดตามผลการบรรจุงาน
3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน
4. ปญหาอุปสรรค
4.1 ในระบบ Empui เปนการขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานดวยตนเอง แมระบบจะมีการแนะนํา
ตําแหนงงานวางใหกับผูขึ้นทะเบียนแลวก็ตาม แตผูขึ้นทะเบียนไมไดไปสมัครงานตามที่ระบบแนะนํา
4.2 ผูประกันตนเมื่อขึ้นทะเบียนและรายงานตัวแลว จะหางานทําดวยตนเอง และไมใชบริการจัดหางาน
ณ สํานักงาน จึงทําใหผลการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนมีจํานวนลดนอยลง
5. แนวทางแกไข
5.1 กรมการจัดหางานพัฒนาระบบประกันตนกรณีวางงาน (Empui.doe.go.th) ใหมีการเชื่อมโยงกับระบบ
Smartjob.doe.go.th เพื่อใหผูประกันตนเมื่อขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวจะตองเขาสูระบบการจางงานโดยจะให
ผูประกันตนเขาระบบSmartjob.doe.go.thเพื่อหางานทํา
5.2 ผูป ระกัน ตนที่ขึ้น ทะเบียนหรือรายงานตัวตามขอ 5.1 จะมีขอมูลอยูในระบบ Smartjob.doe.go.th
จะทําใหมีขอมูลสถิติในการหางานทําเพิ่มขึ้นเมื่อมีผูมาใชบริการก็สามารถใหบริการจัดหางานไดทันทีโดยไมตอง
บันทึกขอมูลใหม รวมถึงสามารถบันทึกผลการมีงานทําของผูประกันตนได
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โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยัง่ ยืน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : 94,700 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 จางเหมาบริการลู กจาง วุฒิ การศึกษาปริญญาตรี จํานวนไมเกิน 160 คน และพนักงานขับรถบริการ
จัด หางานเคลื ่อ นที่ (Mobile Unit) วุฒ ิก ารศึก ษาไมต่ํ า กวา ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนตน จํา นวน 13 คน
เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด
3.2 ประสานงานกั บหน วยงานและองคกรชุ มชนในพื้ นที่ เพื่ อรวมดํ าเนิ นการแกไขป ญหาความยากจนใหกั บ
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งประชาสัมพันธการใหบริการตามโครงการและภารกิจ
อื่นของกรมการจัดหางาน
3.4 ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อหาตําแหนงงานวางเชิงรุก พรอมทั้งจัดทํา Company Profile
และรายละเอียดลักษณะงาน เพื่อใหผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานโดยเร็ว
3.5 นํารถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกใหบริการในชุมชนและตําบลเปาหมาย
3.6 ดํ าเนิ นการให บริ การจั ดหางานและรั บลงทะเบี ยนให คํ าปรึ กษา แนะแนวการประกอบอาชี พอิ สระของ
ประชาชนกลุมเป าหมาย และแนะนําแหลงเงิน ทุ น การประกอบอาชีพ พรอมทั้ งติด ตามผลการมีงานทํา และ
การประกอบอาชีพเสริม
3.7 รายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางจางเหมาตามโครงการ
3.8 สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
4.1 ประชาชนสวนใหญตองการประกอบอาชีพอิสระและตองการหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพไม
ประสงคจะหางานในสถานประกอบการอีกทั้งบางสวนเปนผูสูงอายุ ซึ่งมีขอจํากัดในการทํางาน และตําแหนงงาน
นอยมาก
4.2 ประชาชนที่เขารับบริการตองการที่จะฝกอาชีพระยะสั้นมากกวาการหางานทํา เนื่องจากผูเขารับบริการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไมประสงคทํางานในสถานประกอบการ
4.3 ในสวนผูตองการมีงานทํา มักจะตองการทํางานอยูในพื้นที่ หรือใกลเคียง
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5. แนวทางแกไข
5.1 ใหคําแนะนํ าขอมูล อาชีพอิสระพรอมแจกเอกสารการประกอบอาชี พตางๆ รวมถึงแจกเอกสารขอมู ล
แหล ง เงิ น ทุ น และแนะนํ า ข อ มู ล กองทุ น เพื่ อ ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นทางเว็ บ ไซด https://doe.go.th/vgnew
เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงขอมูลการประกอบอาชีพอิสระและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5.2 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอยางยั่งยืน ไมมีงบประมาณสําหรับใชในการสาธิต/ฝกอาชีพอิสระ
หากหนวยปฏิบัติตองการที่จะนํากิจกรรมการสาธิต/ฝกอาชีพอิสระออกไปใหบริการควรใชงบประมาณในโครงการ
อื่นที่เกี่ยวของใชในการดําเนินการ
5.3 ตองพยายามเสาะแสวงหาตําแหนงงานที่อยูในพื้นที่ หรือใกลเคียงใหมากที่สุดเพื่อรองรับความตองการ
การมีงานทําของประชาชนในเขตชนบทหางไกล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62
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โครงการนัดพบแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน จํานวน 18,700 คน
1.1 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน จํานวน 11,800 คน
- สวนกลาง (สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10)
- สวนภูมิภาค (สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด)
1.2 จัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จํานวน 6,900 คน
- ส ว นภู มิ ภ าค จํ า นวน 8 หน ว ยงาน (สํ านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา อุ ด รธานี
ขอนแกน ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา)
- การจัดงานนั ดพบตลาดงานเชิงคุณ ภาพ เป น สวนหนึ่งในนโยบายเน น หนักของกระทรวง
แรงงาน ในการพัฒนาฝมือแรงงานตามมาตรฐานอาชีพแรงงานแหงชาติ เพื่อรองรับ 10 คุณภาพ เปาหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) โดยกรมการจัดหางานดําเนินภารกิจที่เกี่ยวของในการหางานทํา จึงตองมี
การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมนัดพบแรงงาน
1) ออกเยี่ ย มนายจ า ง/สถานประกอบการเพื่ อ หาตํ าแหน งงานว างเชิ งรุก พร อ มทั้ งจั ด ทํ า
Company Profile และรายละเอียดลักษณะงาน เพื่อใหผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานโดยเร็ว
2) ติดตอ ประสานงาน ตรวจสอบ และลงทะเบียนนายจาง/สถานประกอบการที่ตองการเขา
รวมรับสมัครงาน
3) รวบรวม และวิเคราะหตําแหนงงานวางที่ไดรับแจงจากนายจาง/สถานประกอบการ
4) ประชาสัมพันธการจัดงานเพื่อใหผูสมัครงานและประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อเขารวมงาน
5) จัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดงาน และจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับแจกจายใหแก
ผูสมัครงาน เชน แผนพับ คูมือผูสมัครงาน เปนตน
6) รับขึ้นทะเบียนผูสมัครงานและบันทึกขอมูลผูสมัครงานเขาสูระบบสารสนเทศการจัดหางานใน
ประเทศ
7) ประเมิ น ความพึ งพอใจของนายจ าง/สถานประกอบการ ผู ส มั ครงานที่ เขาร วมงานและ
รายงานผลการจัดงาน
8 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
1) กระบวนการดําเนินโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ โดยมีรูปแบบ ดังนี้
(1) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหบริการผูสมัครงานและนายจางที่เขารวมงานโดย
ผูสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ตไดกอนวันงาน อยางนอย 15-30 วัน และ
ผูท่ีไมลงทะเบียนลวงหนาก็สามารถลงทะเบียนสมัครงานไดภายในงาน หลังจากวันงานแลวระบบดังกลาวยังเปด
ใหนายจาง/สถานประกอบการสามารถดาวนโหลดขอมูลของผูสมัครงานกับบริษัทของตนเองไดอีกอยางนอย
15-30 วัน
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(2) การลงทะเบี ยนของผู สมั ครงาน ลงทะเบี ยนเพี ยงครั้ งเดี ยวแต สามารถเข ารั บบริการ
จากงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพไดหลายพื้นที่
(3) นายจาง/สถานประกอบการที่จะเขารวมงานจะตองเปนบริษัทที่มีความมั่นคงเปนที่
รูจักและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชนโดยทั่วไป
(4) ตําแหนงงานวางจะตองสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยมีคาจางรายวัน ๆ
ละไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา รวมทั้งตําแหนงงานตองมีคุณภาพ มีส วัสดิการที่ดี มีความกาวหนาในหนาที่มี
ความสะดวกและปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
(5) สถานที่ในการจัดงานจะตองมีความสะดวกในการเดินทาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการทั้งผูสมัครงาน นายจาง/สถานประกอบการ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจเขารวมงาน
(6) ประชุ มชี้ แจงนายจาง/สถานประกอบการ เกี่ ย วกับ ขั้น ตอนและวิธีการของการใช
โปรแกรมนัดพบแรงงาน การใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายในวันงาน
และหลังการจัดงาน (ถามี)
(7) จัดอบรมคนหางาน เพื่อพิจารณา/คัดสรรผูสมัครงานที่จะเขาสมัครงานกับนายจาง/
สถานประกอบการ ใหมีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน ซึ่งจะทําใหนายจาง/
สถานประกอบการไดรับพนักงานที่มีคุณภาพ และมีความเชื่อมั่นกับงานนัดพบแรงงานของกรมการจัดหางานเพิ่ม
มากขึ้น (ถามี)
(8) กิจ กรรมภายในงาน ตอ งตอบสนองความตอ งการของตลาดในปจ จุบ ัน ทํ า ให
ผูเขารวมงานสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
หรือแนวทางในการศึกษาตอ เชน การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ นิทรรศการความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ
ที ่ต ลาดแรงงานมี ค วามต อ งการในอนาคต ตลอดจนให ค วามรู ด าน พ.ร.บ. ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety Thailand) เปนตน
(9) หลังจากวันงานจะตองรายงานผลการจัดงาน และการบรรจุงาน
2) ขั้นตอนการดําเนินการโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
2.1) หนวยงานผูจัดงาน (สํานักงานจัดหางานจังหวัด 8 แหง)
(1) กําหนดวันเวลาและสถานที่ สําหรับจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จํานวน 2 วัน
(2) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
(3) แต งตั้งคณะทํ างานดําเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิ งคุ ณภาพ เพื่ อกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม อาทิเชน ฝายอํานวยการ ฝายจัดหางาน ฝายสถานที่และพิธีการ
ฝายประชาสัมพันธ ฯลฯ
(4) ประสานกรมการจัดหางานและจังหวัด เพื่อทําการประชาสัมพันธการจัดงานให
นายจาง/สถานประกอบการ ที่สนใจลงทะเบียนเขารวมรับสมัครงาน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปทราบและเขารวมงาน
(5) ติดตั้งโปรแกรมนัดพบแรงงาน และประชาสัมพันธการจัดงาน เพื่อใหนายจาง/
สถานประกอบการที่สนใจเขารวมรับสมัครงานลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต
(6) ตรวจสอบการลงทะเบี ย นของนายจ าง/สถานประกอบการ และออกพื้ น ที่
ตรวจสอบสถานที่ตั้ ง/สภาพการทํางาน/ลั กษณะการทํางานของตําแหนงงานที่ รับ สมัคร พรอมกับ บัน ทึกภาพ
เพื่อนํามาเผยแพรใหผูสมัครงานไดทราบ
(7) บันทึกตําแหนงงานวางลงโปรแกรมนัดพบแรงงาน เพื่อเปดใหลงทะเบียนสมัคร
งานลวงหนากอนการจัดงาน อยางนอย 15 – 30 วัน
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(8) ชี้ แ จงนายจ า ง/สถานประกอบการ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารของการใช
โปรแกรมนัดพบแรงงาน การใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายใน
วันงาน และหลังการจัดงาน
(9) อบรมใหแกนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ผูวางงาน และประชาชนทั่วไป
ที่ตองการหางานทํา เพื่อเตรียมความพรอมในการหางานทําที่เหมาะสมกับความรู ความถนัด และความสามารถ
ของตนเอง ตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณงาน การแตงตัวและการแตงหนาที่เหมาะสมในการสมัครงาน โดยการ
จัดหาวิทยากรสําหรับใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงาน การแตงกาย และวิธีการสัมภาษณงานเบื้องตน
รวมทั้งวิทยากรจากสถานประกอบการตางๆ มาใหความรูเกี่ยวกับตําแหนงงานวางและคุณสมบัติของผูสมัครงานที่
สถานประกอบการมีความตองการ ควบคูไปกับการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพดวย
(10) การเตรียมการดําเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
(10.1) กําหนดรูปแบบการจัดงานใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ
แตละหนวยงาน
(10.2) จัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับ การดําเนิ น โครงการฯ ที่ตองนํ า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหบริการแกประชาชน เชน หองประชุม โรงแรม หางสรรพสินคา ศูนยการคา ฯลฯ
สําหรับประชาชนที่อยูหางไกลสถานที่จัดงาน ควรมีการอํานวยความสะดวกใหโดยการจัดยานพาหนะรับ-สง
(10.3) ประสานหนวยงานอื่นๆ เขารวมจัดกิจกรรมเพื่อใหบริการแก
ประชาชนทั่วไป อาทิ
- การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- คลินิกอาชีพ เพื่อแนะแนวและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพใหแกผูที่สนใจ
- การจั ด นิ ท รรศการโลกอาชี พ เพื่ อ ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนที่เขารวมงานไดทราบถึงความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน และแนวโนมความตองการของ
ตลาดแรงงาน ในอนาคต รวมถึงอาชีพที่เขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อการนําไปเปนแนวทาง ในการศึกษาตอในอนาคต
- การแสดงสินคาของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน หรือสินคา OTOP
- การใหบริการ/คําปรึกษา แนะนําตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
ไดแก การใหคําปรึกษาการจางแรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมาย การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศและการรับลงทะเบียนผูประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ
- การให บ ริการ/คําปรึกษาของหน วยงานกระทรวงแรงงาน ได แ ก
สํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(11) จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ สําหรับนายจาง/สถานประกอบการ
ผูสมัครงาน และประชาชนทั่วไป โดยแยกเปนจุดใหบริการดังนี้
(11.1) จุดรับสมัครงานของนายจาง/สถานประกอบการ
(11.2) จุดลงทะเบียนสมัครงานดวยตนเอง
(11.3) จุดลงทะเบียนสมัครงานโดยเจาหนาที่ (กรณีผูสมัครงานไมสามารถใช
คอมพิวเตอรได)
(11.4) จุดยืนยันตัวเอง (สําหรับผูสมัครงานที่ไดลงทะเบียนลวงหนาผานระบบ
อินเทอรเน็ต)
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ภายในวันงาน

(11.5) จุดดูตําแหนงงานวาง (สําหรับผูสมัครงานทั่วไปและคนพิการ โดยจะตอง
จัดเตรียมตําแหนงงานและสถานที่ไวรองรับดวย)
(11.6) จุดทดสอบภาษาอังกฤษและความถนัดทางอาชีพ
(11.7) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
(12) ทําการถายโอนขอมูลของผูสมัครงานลวงหนาเขาโปรแกรมเพื่อเปดใหบริการ

(13) สรุปผลการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ แยกเปนยอดผูสมัครงาน การ
บรรจุงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อการนํามาปรับปรุงในการจัดงานครั้งตอไป
(14) หลั งการจั ด งานต อ งเป ด โปรแกรมนั ด พบแรงงาน เพื่ อ ให น ายจ า ง/สถาน
ประกอบการ ดาวนโหลดขอมูลของผูสมัครงานกับบริษัทของตนเองกลับไปพิจารณาบรรจุงาน อยางนอย ๑๕-๓๐ วัน
(15) ผูสมัครงานสามารถขึ้นทะเบียนสมัครงานผานคอมพิวเตอรที่จัดเตรียมไวในวัน
จัดงาน
(16) สรุปและรายงานผลการจัดงาน
(17) ติดตามผลการบรรจุงาน และถายโอน ขอมูลผูสมัครงานและทําเปนไฟล XML
เพื่อนําลงระบบสารสนเทศการประกันสังคม (SSO)
2.2) นายจาง/สถานประกอบการ
(1) ติดตอลงทะเบียน/แจงตําแหนงงานวางผานระบบอินเทอรเน็ต หรือที่ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
(2) สงหลักฐานการจัดตั้งบริษัทฯ เชน การจดทะเบียนพาณิชย บัตรนายจาง (ถามี) ฯลฯ
(3) เขารวมประชุมชี้แจง เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการของการใชโปรแกรมนัดพบ
แรงงานการใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายในวันงานและหลังการ
จัดงาน
(4) แจงผลการบรรจุงานภายในวันงาน และหลังการจัดงาน
(5) ดาวน โ หลดข อ มู ล ผู ส มั ค รงานหลั งการจั ด งานผ า นระบบอิ น เทอร เน็ ต และ
รายงานผลการพิจารณาบรรจุงานใหเจาหนาที่ทราบภายใน 7 วัน
2.3) ผูสมัครงาน
(1) ผูสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานและเลือกตําแหนงงานวางลวงหนาผาน
ระบบอิ นเทอรเน็ ตก อนการจัดงาน อยางน อย 15 - 30 วัน หรือลงทะเบี ยนสมัครงานและเลื อกตํ าแหน งงานวางได
ภายในวันงาน
(2) เขารับการอบรม เพื่อเตรียมความพรอมในการหางานทํ าที่ เหมาะสมกั บความรู
ความถนัด และความสามารถของตนเองตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณงาน การแตงตัว และการแตงหนาที่เหมาะสมใน
การสมัครงาน
(3) หลังจากสมัครงานเรียบรอยแลวใหเขาพบนายจาง/สถานประกอบการเพื่อทําการ
สัมภาษณงาน
(4) กรณีไมไดรับการพิจารณาจากบริษัทในเบื้องตน หรือไมมีตําแหนงงานวาง ที่ตรงตาม
ความตองการของตนเอง สามารถเขารับบริการดานอื่นๆ ภายในงาน
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4. ปญหาอุปสรรค
4.1 นายจาง/สถานประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ Smart Job เรียบรอยแลว เจาหนาที่จะทําการคัดลอก
ฐานขอมูลทั้งหมดที่อยูในระบบ Smart Job นําไปวางในระบบนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อใชในการดําเนินงาน ดังนั้น
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาใหลงทะเบียนรวมงาน นายจาง/สถานประกอบการประสงคเขาจะรวมงานเพิ่มอีก แตยัง
ไมเคยลงทะเบียนใน (SJC) จะไมสามารถลงทะเบียนเขารวมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพได
4.2 ปญหาดานการประชาสัมพันธไมทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย หรือเขาถึงกลุมเปาหมายลาชา ทําใหไมสามารถ
เตรียมตัวเขารวมงานไดทันการณพลาดโอกาสที่เขารวมงาน รวมถึงนายจาง/สถานประกอบการที่ประสงคจะเขา
รวมงานไมทราบวันเวลาในการจัดงานลวงหนา จึงไมสามารถแจงความประสงคไดทัน
4.3 นายจาง/สถานประกอบการสวนใหญไมใหความรวมมือรายงานผลการบรรจุงานภายหลังการเสร็จสิ้นงาน
เนื่องจากตองนัดผูสมัครงานที่ผานสัมภาษณเบื้องตน เขาไปสัมภาษณในเชิงลึกและทดสอบความสามารถเฉพาะ
ตําแหนงอีกครั้ง
5. แนวทางแกไข
5.1 เจาหนาที่ตองบริหารจัดการนายจาง/สถานประกอบการที่จะเขารวมงาน โดยการทํางานเชิงรุกเพื่อใหได
นายจ า ง/สถานประกอบการครบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดไว เพื่ อ จะได แ จ ง ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร นําขอมูลเขาระบบนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
5.2 เพิ่มเติมชองทางประชาสัมพันธทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เชน การประชาสัมพันธผาน Social
ตางๆใหมีความถี่มากยิ่งขึ้น Face book Fan Page ที่มีชื่อเสียงตางๆ การจัดทํา Viral Marketing และเผยแพร
ผาน YouTube เชน การแจงขาวการจัดงานยังสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดใกลเคียง หรือภาคีเครือขายในทองถิ่น สถาบันการศึกษาเพื่อแจกเอกสารแผนพับประชาสัมพันธการจัดงานและ
เชิญชวนเขารวมงาน
5.3 ประสานและกําหนดเงื่อนไขกับนายจาง/สถานประกอบการขอความรวมมือในการแจงผลการบรรจุงาน
ใหกับหนวยปฏิบัติ หลังจากจบงาน และภายหลังการเสร็จสิ้น 1 เดือน ทั้งนี้ สามารถนําไปเปนหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการพิจารณาใหเขารวมงานในครั้งตอไป
5.4 การจัดงานในแตละครั้งจําเปนตองพิจารณากําหนดกลุมเปาหมายหลักกอนวาจะเปนการสงเสริมการ
มี งานทํ าให กั บ กลุ ม เป า หมายกลุ ม ใด และต อ งแสวงหานายจา ง/สถานประกอบการและตํ าแหน งงานวา งที่
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้ยังตองจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสงเสริม
การมีงานทําในอาชีพที่อยูในความสนใจของกลุมเปาหมายดังกลาวดวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62
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กิจกรรมใหบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต: 16,700 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 9 โดยจัดเจาหนาที่หมุนเวียนเพื่อปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณชานชาลาสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
และสถานีรถไฟหัวลําโพง ดังนี้
3.1 ตรวจสอบเวลารถยนต/รถไฟที่ เขามาภายในบริเวณชานชาลาสถานี ขนสงผู โดยสารกรุ งเทพฯ
(จตุจักร) และสถานีรถไฟหัวลําโพง เพื่อประชาสัมพันธการใหบริการจัดหางาน และแจกเอกสารแผนพับ เกี่ยวกับการหา
งานทํ า แนะนําบริการจัดหางานของกรมฯ แกประชาชนที่ ประสงค จะหางานทํ าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รวมทั้งตรวจตราสอดสองพฤติกรรมบุคคล/กลุมบุคคลที่เปนพวกมิจฉาชีพ เพื่อสกัดกั้นไมใหหลอกลวงคนหางาน
3.2 ให บ ริ ก ารจั ด หางาน รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นสมั ค รงาน พร อ มตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก ฐาน
ในการสมัครงาน จัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมกับผูสมัครงาน
3.3 สัมภาษณ ผูสมัครงานเบื้ องตน กอนพิจารณาประสานจัดสงใหน ายจาง/สถานประกอบการ
ไดพิจารณาสัมภาษณงานและบรรจุงาน
3.4 ติ ด ต อ ประสานงานกั บ นายจ า ง/สถานประกอบการ เพื่ อ พิ จ ารณาสั ม ภาษณ ผู ส มั ค รงาน
และติดตามผลการบรรจุงาน
3.5 จั ด ส ง ผู ส มั ค รงานไปฝ ก อบรมเพิ่ ม ทั ก ษะฝ มื อ แรงงาน กรณี พิ จ ารณาแล ว ว า ผู ส มั ค รงาน
ขาดทักษะ และจําเปนตองไดรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มเติมทักษะตามความตองการของนายจาง/สถานประกอบการ และ
ไดรับการพิจารณาบรรจุงานตอไป
4.6 ใหบริการนายจาง/สถานประกอบการที่ตองการจางงาน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกตอง
ตามที่ไดกําหนดไว เพื่อปองกันการหลอกลวงผูสมัครงาน
4.7 รับเรื่องรองทุกขและดําเนินการชวยเหลือ
4.8 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหการชวยเหลือคนหางานตามที่รองขอ
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โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนกลาง
1. เสริมสรางมาตรฐานการใหบริการในแตละสํานักงาน
1.1 จัดทําแนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ
1.2 วิเคราะห รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ
1.3 วัดความพึงพอใจของผูใชบริการ
1.4 การประชุ ม ร ว มกั บ สํ านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด เพื่ อ รั บ ทราบป ญ หาและหาแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการใหบริการจัดหางานในประเทศใหมีคุณภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.5 ตรวจติดตามคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน
2. พัฒนาการใหบริการจัดหางานในประเทศดวยระบบคอมพิวเตอร Online และระบบ Internet
2.1 ตรวจสอบขอมูลในระบบเพื่อใหมีขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
2.2 เผยแพรประชาสัมพันธการใหบริการดวยระบบคอมพิวเตอร
2.3 ใหคําปรึกษาและแกไขสภาพปญหาการใชงานระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศแก
ผูใชบริการและเจาหนาที่
2.4 รวบรวมขอมูลดานแรงงานเพื่อบทความเผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรบริการจัดหางานในประเทศของภาครัฐใหประชาชนรับรู และ
สามารถเขาถึงบริการได เชน สมุดฉีก เอกสารแผนพับ แผนพลาสติก คูมือ สมุดพก เปนตน
4. จัดทําระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
จางเหมาบริการลูกจาง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เพื่อปฏิบตั ิงานตามโครงการ ณ สํานักงานจัดหางาน จังหวัด
พรอมกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการจางเหมาบุคลากร โดยดําเนินการดังนี้
1. ฝกอบรมและสอนงาน (On the job training) ตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร (Recruitment)
และวิธีการจัดระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการจัดหางานในประเทศ
2. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อรวบรวมตําแหนงงานวาง จัดทํารายละเอียดลักษณะงาน
(Job Description) และ Company Profile ที่สอดคลองกับแนวทางพัฒนาประเทศ และบันทึกขอมูลตําแหนง
งานวางลงในระบบสารสนเทศ
3. เก็ บ รายละเอี ย ดลั ก ษณะงาน (Job Description) จากนายจางเพื่ อ ใช ในการพิ จ ารณาคัด เลื อ ก
ผูสมัครงาน
4. นําเสนอขอมูลของผูสมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับที่นายจางตองการ เพื่อเพิ่มโอกาสการไดงานทํา
ของผูสมัครงาน
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5. นําขอมูลตําแหนงงานวางไปของผูสมัครงานประชาสัมพันธในสถานศึกษากลุมเปาหมาย
6. ใหบริการจัดหางานตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ดังนี้
6.1 ใหบริการผูสมัครงานที่มาติดตอ ณ สํานักงาน เพื่อทําการประเมินความรูความสามารถ
ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน กอนพิจารณาสงตัวไปพบนายจาง
เบื้องตน

6.2 สรรหาคนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางานเพื่อคัดกรองคนหางาน

6.3 นํ า ข อ มู ล คนหางานที่ ผ า นการคั ด กรองเบื้ อ งต น ตามข อ 6.2 มาติ ด ต อ คนหางาน
เพื่อสัมภาษณ ทางโทรศัพท และตรวจสอบเบื้องตนวาคนหางานตองการทํางานจริงหรือไม พรอมนัดหมาย
เพื่อใหมาสัมภาษณและประเมินคนหางาน
6.4 รวมรายชื่อคนหางานตามขอ 6.1 และ 6.3 สงใหนายจางคัดเลือกและพิจารณาบรรจุงาน
7. ติดตามผลการบรรจุงานจากนายจาง/สถานประกอบการ และผูสมัครงาน และบันทึกผลการบรรจุงาน
ลงในระบบสารสนเทศ
8. แนะนําการใชงานระบบสารสนเทศจัดหางานใหแกคนหางานและนายจาง
9. รายงานผลการใหบริการจัดหางาน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๔

โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ
- กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๕

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การสงเสริมการมีงานทําสําหรับผูพนโทษ เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) โดยเนนรูปแบบประชารัฐ จึงตองมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ อยางจริงจังและเรงดวน
1. เปาหมายผลผลิต : 500 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ประสานเรือนจํา/ทัณฑสถาน สํารวจรายชื่อผูตองขังที่จะไดรับการพนโทษและตองการหางานทําหลัง
ไดรับการปลดปลอยเพื่อจัดหาตําแหนงงานวางหรือสงไปฝกอบรมเพิ่มทักษะฝมือแรงงาน
3.2 ติดตอนายจาง/สถานประกอบการเพื่อหาตําแหนงงานวางใหกับผูพนโทษ
3.3 ประชาสัมพันธตําแหนงงานวางไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศใหผูสนใจไดทราบ
3.4 จัดวิทยากรแนะแนวใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมในการสมัครงานใหแกผูพนโทษ รวมทั้ งให
คําปรึกษาแนะนําเรื่องการประกอบอาชีพอิสระเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูพนโทษ
3.5 ใหผูพนโทษที่ประสงคจะทํางานขึ้นทะเบียนสมัครงาน
3.6 ประสานการจางงานกับนายจาง/สถานประกอบการ
3.7 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
- ติดตามผูพนโทษไมได บางคนโยกยายไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
- ไมมีตําแหนงงานวางรองรับผูพนโทษเทาที่ควร
5. แนวทางแกไข
- ขอที่อยู/เบอรโทรศัพทญาติที่สามารถติดตอได กอนพนโทษออกมา
- ออกพบปะเยี่ยมเยือนนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อหาตําแหน งงานวางเชิงรุก รวมทั้ งทําความเขาใจ
ปรับทัศคติการจางงานผูพนโทษ เปนการคืนคนดีสูสังคม และผูพนโทษมีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดดีดวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุไมนอยกวารอยละ 62

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๖

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดหางานพิเศษสํ าหรับนั กเรียน นักศึ กษา เปน นโยบายเน นหนั กของกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) โดยการสงเสริมการจางงานยุวแรงงานในรูปแบบ
ประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน เปาหมาย 35,000 คน จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง และเรงดวน
1. เปาหมายผลผลิต : 10,230 คน (เปาหมายดานงบประมาณ)
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ประสานนายจาง/สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เพื่อขอตําแหนงงานวางใหกับนักเรียนนักศึกษา
3.2 ประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงคจะทํางานชวงปด
ภาคเรียน หรือชวงวางจากการเรียนไดทราบขอมูลการจางงาน
3.3 ประสานการจางงานนักเรียน นักศึกษาใหแกนายจาง/สถานประกอบการตามความตองการ
3.4 สงเสริมการจางงานนักเรียน นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียนหรือชวงวางจากการเรียนใหชวยปฏิบัติงานใน
หนวยงานของกรมการจัดหางานเพื่อจะไดมีโอกาสฝกทํางานในหนวยงานภาครัฐ
3.5 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
- นักเรียน นักศึกษา ไมมีความพรอมในการทํางาน
5. แนวทางแกไข
- สถาบันการศึกษาควรอบรมใหความรูกอนการฝกงาน
หมายเหตุ * กองจะไดมีหนังสือแจงปรับ เปาหมาย/ตามนโยบายใหหน วยปฏิบัติทราบ ตามนโยบายกระทรวง
แรงงาน จํานวน 35,000 คนตอไป

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๗

กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
การใหบริการจัดหางานแกคนพิการ เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ
2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ในการสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา มีอาชีพ กับนายจาง/สถาน
ประกอบการ และหนวยงานของรัฐตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด คน จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน
1. เปาหมายผลผลิต : 1,662 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงาน (คนพิการ) มาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 รับลงทะเบียนสมัครงานสําหรับคนพิการที่สนใจทํางาน
3.2 รับลงทะเบีย นนายจาง/สถานประกอบการ และลูกจางที่ ประสงค จะขอใชสิทธิตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3.3 ติดตอประสานนายจาง/สถานประกอบการเพื่อรับแจงตําแหนงงานวางและแจงขอใชสิทธิ ตามมาตรา 35
3.4 จัดสงคนพิการที่ลงทะเบียนสมัครงานไปพบนายจาง/สถานประกอบการเพื่อพิจารณาบรรจุงาน
3.5 จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ
3.6 สาธิตอาชีพใหมใหแกคนพิการที่ตองการประกอบอาชีพอิสระ
3.7 เสนอรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการดีเดนที่ใหการสนับสนุนการจางงานคนพิการ
3.8 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
- คนพิ การบางคนยั งไม รู สิ ทธิ ที่ พึ งได ของตน และพระราชบัญญั ติ สงเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิ การ
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- คนพิการบางคนไมสะดวกในการเดินทาง
- คนพิการบางคนไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการได ม.35
- บางบริษัทก็ยังไมเขาใจวาตองจางงานคนพิการ และไมเขาใจ ม.35
5. แนวทางแกไข
- ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธในเขตที่รับผิดชอบของตน
ประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับตําบล อําเภอ หมูบาน แจงใหลูกบานทราบ
- ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธ พระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประสานนายจาง/สถาน
ประกอบการ
- ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจัดหางานจังหวัดประสานนายจาง/สถานประกอบการ
ขอรับตําแหนงงานวางสําหรับผูพิการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการ (คนพิการ) ไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 35

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๘

กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ
1. เปาหมายผลผลิต : 88 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดเงื่ อ นไขและระยะเวลาการจ า งคนพิ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ณ สํ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุ งเทพมหานครพื้ นที่ 1-10 สํ านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด กองพั ฒ นาระบบบริการจั ดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
3.2 ดําเนินการประกาศรับสมัคร และคัดเลือกคนพิการเพื่อจางเหมาใหปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10 สํานั กงานจัดหางานจั งหวัดทุ กจังหวัด กองพั ฒ นาระบบบริการจั ดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย จํานวน 88 คน
3.3 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคนพิ ก ารที่ ได รั บ การจ า งเหมาให ป ฏิ บั ติ ง าน ณ สํ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10 สํานั กงานจัดหางานจั งหวัดทุ กจังหวัด กองพั ฒ นาระบบบริการจั ดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๙

กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (โครงการเดิม)
1. เปาหมายผลผลิต : จางเหมาผูสูงอายุจํานวน 20 คน (ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา อุบลราชธานี
ขอนแกน สกลนคร เชียงใหม ลําพูน พิษณุโลก นครปฐม ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา)
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ประชาสั ม พั น ธ ให ผู สู งอายุ ที่ มี อ ายุ ตั้ งแต 60-75 ป และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ าหนดมาขึ้ น ทะเบี ย น
กั บ กรมการจั ด หางาน จบการศึ กษาไม ต่ํ ากวาอนุ ป ริญ ญา มี ความรูและประสบการณ ท างดานการแนะแนว
หรือมีประสบการณทางดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน รวมทั้งมีใจรักงานบริการ
3.2 ดําเนิ นการจางผูสูงอายุแห งละ 1 คน เพื่อใหคําปรึกษากับ ผูที่ห างานทําไดยาก รวมทั้ งใหคําแนะนํ า
กับเจาหนาที่ในสํานักงานจัดหางาน เพื่อไปใหบริการจัดหางานกับผูที่ตองการหางานทํา ระยะเวลาการทํางาน
144 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง โดยไดรับคาจางชั่วโมงละ 250 บาท ในหนวยปฏิบัติงาน 20 แหง
3.3 ผูสูงอายุ บันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO)
รหัสบริการ 1900 “ผูสูงอายุภาครัฐ”
3.4 สรุปรายงานผลการดําเนินงานพรอมประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๒๐

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิ ารศึกษาเพิ่ม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : 3,600 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต

: นับจากจํานวนผูสมัครงานที่มาใชบริการ

3. วิธีดําเนินการ
3.1 จัดหาสถานประกอบการเขารวมโครงการ
1) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัด รวบรวมขอมูลความต องการ
แรงงาน โดยการสํารวจ/ออกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ เพื่อทราบความตองการจางแรงงานที่แทจริงตําแหนง
งานวาง สภาพการจางงาน และเงื่อนไขการจางงาน เชน ลักษณะงานที่ทําสภาพแวดลอมในการทํางานคุณสมบัติของ
คนหางานที่ ต อ งการ อั ต ราค าจ าง และสวั ส ดิ ก ารต างๆ พร อ มทั้ งประชาสั ม พั น ธ โครงการ และเชิ ญ ชวนให
สถานประกอบการเขารวมโครงการ
2) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัด จัดประชุมสถานประกอบการ
ที่สนใจเขารวมโครงการ เพื่อใหทราบวัตถุประสงครายละเอียด และวิธีการดําเนินการตามโครงการ
3.2 จัดหาสถานศึกษาเขารวมโครงการ
สํ านั กงานจั ดหางานกรุ งเทพมหานครพื้ น ที่/สํ านั กงานจัดหางานจังหวัดประสานหน ว ยงานในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อหาสถานศึกษาเขารวมโครงการ
3.3 จัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) (ถามี)
สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัด จัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง
สถานประกอบการและสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ เพื่อประสานความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการ 3 ม.
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
3.4 จั ด หาผู ส มั ค รงานที่ ห างานทํ า และต อ งการมี โ อกาสศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เข า ร ว มโครงการ
(กลุมเปาหมาย)
1) สํานั กงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ส งข อมู ล ความต องการแรงงานพรอมรายละเอีย ดให แกสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูส มั ครงาน
กลุมเปาหมาย
2) สํ านั กงานจั ดหางานจังหวัดที่ มีผูส มั ครงานกลุมเป าหมายฯประชาสัมพั น ธโครงการใหผูส มัครงาน
กลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลของโครงการ สถานประกอบการ และสถานศึกษาที่เขารวมโครงกา โดยการให
นั ก แนะแนวอาชี พ เข าไปให ค วามรู ความเข าใจแก ผู ส มั ค รงานกลุ ม เป า หมายและผู ป กครองเพื่ อ เป น ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ
3) สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ประสานสถานประกอบกาและสถานศึกษา
ในโครงการฯ เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ ในการใหขอมูล เกี่ย วกับ ตําแหน งงาน ลักษณะการทํ างาน
สิทธิประโยชนตางๆ รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน วันเวลาเรียน ที่พัก และอื่นๆ พรอมรับสมัครผูสมัครงาน
กลุมเปาหมาย เพื่อพิจารณาเขาโครงการฯ
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3.5 การเคลื่อนยายแรงงานและการฝกอบรมผูสมัครงานที่หางานทําและตองการมีโอกาสศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นเขารวมโครงการ
1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ประสานสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ เพื่อใหทราบวัน เวลาในการเดินทางของ
ผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ไปยังจังหวัดที่ตองการทํางาน
2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ จางเหมายานพาหนะเพื่อสงผูสมัครงาน
กลุมเปาหมายฯ ไปยังจังหวัดที่ตองการทํางาน
3) สํานั กงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ประสานสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมในการรับแรงงานกลุมเปาหมายฯ เขาทํางาน เชน ที่พัก
การฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน ฯลฯ
4) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ จัดฝกอบรมใหแกผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ที่เขารวมโครงการกอนที่จะปฏิบัติงานจริง เพื่อใหมีความรู
ความเข าใจในวั ฒ นธรรมองค กร การใช ชี วิตประจําวัน ในระหวางทํ างานในสถานประกอบการ การเรีย นใน
สถานศึกษา และวินัยอุตสาหกรรม
3.6 การติดตามและประเมินผล
1) สํานั กงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สํานั กงานจัดหางานจังหวัดที่ มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ออกติดตามผลผูสมัครงานกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
พรอมทั้งหาแนวทางแกไข
2) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ติดตามและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
4.1 ผูสมัครงาน
1) กลุมเปาหมายยังจํากัดอยูในกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา โดยไมกระจายไปยังกลุม
อื่น เชน ผูหางาน ผูวางงาน ประชาชนทั่วไป เปนตน
2) การรับรูยังคงอยูในวงแคบ ไมกระจายไปอยางกวางขวาง
3) กลุ มเป าหมายและผู เกี่ ยวข องยั งขาดความรู ความเข าใจในโครงการฯ เช น กลุ มนั กเรี ยน/นั กศึ กษา
ซึ่งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง เปนตน
4.2 สถานประกอบการ
1) มีจํานวนนอย และสวนใหญยังคงเปนสถานประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจประเภทใหบริการ
3) รับผูสมัครงานเขาทํางานในชวงอายุ 18 – 25 ป และรับผูสมัครงานจํานวนจํากัด
4.3 สถานศึกษา
1) มีจํานวนนอย
2) ขาดหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเปนที่ตองการของผูเขารวมโครงการและสถานประกอบการ เชน
สาขาวิชาชางตาง ๆ
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5. แนวทางแกไข
5.1 ผูสมัครงาน
1) ขยายการรับรูไปยังกลุมเปาหมายอื่น เชน ผูหางาน ผูวางงาน ประชาชนทั่วไป เปนตน
2) ประชาสัมพันธโครงการ 3 ม. ใหเปนที่กวางขวาง เชน
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายประชาสัมพันธ
เปนตน

- ประชาสัมพันธโครงการแกผูมาติดตอราชการ เชน ผูลงทะเบียนสมัครงาน ผูมาขึ้นทะเบียนวางงาน

- เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เชน Facebook/Line ของสํานักงาน รวมทั้งใหความรูแกผูนําชุมชน
อาสาสมัครแรงงาน และการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
5.2 สถานประกอบการ
แสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่หลากหลายใหมากยิ่งขึ้น
5.3 สถานศึกษา
1) แสวงหาความรวมมือในการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา และหลักสูตรตาง ๆ เพื่อรองรับกับความตองการ
2) ประชาสัมพันธความสําเร็จของโครงการใหแกผูบริหารของสถานศึกษาไดรับทราบ เพื่อกระตุนใหเกิดความ
สนใจและให ความรวมมือที่ จะเขารวมโครงการฯ และเกิดความหลากหลายในหลักสูตรการเรีย นการสอนใน
สาขาวิชาตาง ๆ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
- กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม การใหบริการจัดหางานแกผูสงู อายุ ทุกโครงการ/กิจกรรม เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวง
แรงงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
1. เปาหมายผลผลิต : 1,650 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
2.1 นับจากจํานวนผูสูงอายุมาเปนวิทยากรถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
2.2 ผูไดรับการถายทอดองคความรู จํานวน 1,500 คน
2.3 ผูไดรับการถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
3 พื้นที่เปาหมาย
14 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม
เพชรบูรณ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร รอยเอ็ด สุราษฎรธานี และตรัง
4 แนวทางการดําเนินงาน
4.1 การจางงานผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรถายทอดองค
ความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
1. สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณ
ขึ้ น ไป) ที่ มี ทั ก ษะและองค ค วามรู ด า นภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในสาขาต า ง ๆ เข า ร ว มกิ จ กรรม จากผู สู ง อายุ
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนผานระบบขึ้นทะเบียนหางานผูสูงอายุ (www.doe.go.th/elderly)
ผูสูงอายุจากการสํารวจตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กองสงเสริมการมีงานทํา ผูสูงอายุที่ผาน
การฝ กทั กษะฝ มื อแรงงานจากกรมพั ฒ นาฝ มือ แรงงาน เป น ตน โดยผู สู งอายุ ที่ รับ หน าที่ เป น วิ ท ยากร ต องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
- มีอายุ 60 ปบ ริบูรณ ขึ้น ไป มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
ไมติดยาเสพติด และไมเปนโรคติดตอรายแรง
- เปนผูที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ เปนที่
ยอมรับในสังคม และสามารถถายทอดองคความรูไดดี
- เปนผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานไวกับกรมการจัดหางาน
- หลักฐานแสดงถึงการมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น เชน
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง (ถามี)
2. พิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานที่มีภูมิปญญาและเปนที่ยอมรับของ
สังคม และพรอมที่จะถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชนหรือบุคคลอื่นที่สนใจ โดยภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับ
การคัดเลือกตองไมซ้ําซอนกันในแตละจังหวัด
3. สํานักงานจัดหางานจังหวัดบันทึกตําแหนงงานวางในระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสอนอื่น ๆ
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4. สํานั กงานจัดหางานจังหวัดขึ้ นทะเบียนหางานใหผู สูงอายุในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบ
วิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
5. จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหกับผูสูงอายุที่ผานการคัดเลือก และบันทึกผลการบรรจุ
งานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง
2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
6. แจงรายชื่อ พรอมรายละเอียดของผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากรถายทอดองคความรู สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
(เอกสารแนบ 1)
และวิธีการดําเนินงาน

7. จัดประชุมชี้แจงผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อใหทราบวัตถุประสงค รายละเอียด

8. ผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดองคความรู โดยการ
สาธิตและฝกปฏิบัติจริงใหกับผูเขารับการถายทอดองคความรู
9. ติดตามและรายงานผลการการดําเนินงานการถายทอดองคความรูของผูสูงอายุ
4.2 ผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1,500 คน และ ผูเขารับการถายทอด
องคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
1. สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน
ประชาชนทั่วไป) เพื่อเขารับการถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตางๆ
2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดรับลงทะเบียนใหผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนทั่วไป
3. พิจารณาคัดเลือกผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนทั่วไป) เขารวมกิจกรรม
4. ผูไดรับการคัดเลือกเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การมีอาชีพ หรือมีงานทําและ มีรายไดของผูเขา
รับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ตัดยอด
ทุกวันที่ 25 ของเดือน และรายงานผลใหทราบทุกวันสิ้นเดือน โดยไมตองบันทึกผลในระบบสารสนเทศการจัดหา
งานในประเทศ (SSO) (เอกสารแนบ 2)
4.3 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคคลทั่วไป ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนผูสูงอายุที่เปนวิทยากรถายทอดองคความรู คนละ 20 ชั่วโมง ๆ ละ
1,200 บาท เปนเงิน (20 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 24,000 บาท
(2) คาอาหารกลางวันผูเขารับการฝกอบรม
(3) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการฝกอบรม
(4) คาเชาสถานที่ฝกอบรม
(5) คาวัสดุฝกอบรม
(6) คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
กิจกรรมการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
1.เปาหมายผลผลิต : จํานวน 900 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสูงอายุมาใชบริการจัดหางานในประเทศ
3. พื้นที่เปาหมาย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
4. แนวทางการดําเนินงาน
1. สํานั กงานจัดหางานจั งหวั ด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10
ออกสํารวจ/เยี่ยมเยียนนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว เพื่อทราบความตองการ
จ างงานผู สู งอายุ (อายุ 60 ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไป) ตํ าแหน งงานวาง สภาพการจางงาน และเงื่อ นไขการจา งงาน
(เช น คุ ณสมบั ติ ของผู สู งอายุ ลั กษณะงานที่ ทํา ระยะเวลาการทํ างาน อัตราค าจ าง และสวัสดิ การตาง ๆ เป นต น)
ตามคู มื อปฏิ บั ติ ง านการสรรหาและคั ด เลื อ กผู ส มั ค รงาน พร อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ แ ละเชิ ญ ชวนนายจ า ง/
สถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
2. สํานั กงานจัดหางานจั งหวั ด และสํ านั กงานจั ดหางานกรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10
พิ จ ารณาจั ด ทํ าบั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ด า นการส ง เสริ ม การจ า งงานผู สู งอายุ ระหว า งกรมการจั ด หางาน
กับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และแจงรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว ที่มีความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) สงให
กรมการจัดหางาน
3. สํ านั กงานจั ดหางานจังหวั ด และสํ านั กงานจั ดหางานกรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ไดรับทราบตําแหนงงานวางของนายจาง/สถานประกอบการ
ในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการท อ งเที่ ย ว และประกาศตํ าแหน งงานว างผู สู งอายุ ในระบบระบบสารสนเทศ
การจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
4. ประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุที่มีความรูและทักษะตรงตามความตองการของ
นายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการท องเที่ ยว โดยระบุรายละเอียดในใบสมัครงานให
ชัดเจน รวมทั้ง ขอจํากัดในการทํางานของผูสู งอายุ และขึ้นทะเบี ยนหางานให ผูสูงอายุ (อายุ 60 ป บริบู รณ ขึ้นไป)
ในระบบสารสนเทศการจั ด หางานในประเทศ (SSO) รหั ส บริก าร 2103 “ผู สูงอายุในอุ ตสาหกรรมบริก าร
และการทองเที่ยว”
5. จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณ ขึ้นไป) กับนายจาง/
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
พิจารณาบรรจุงาน

6. ประสานงานและสงตัวผูส ูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ใหนายจาง/สถานประกอบการ

7. ติ ดตามและรายงานผลการบรรจุ งานผูสู งอายุ (อายุ 60 ป บริ บู รณ ขึ้ นไป) ในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูส ูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
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5. การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
1. ให สํ านั กงานจั ดหางานจังหวั ดนนทบุ รี ปทุ มธานี สิ งห บุ รี ปราจีนบุ รี สมุ ทรปราการ
บุรีรัมย อุบลราชธานี เลย แมฮองสอน ลําปาง นาน พิษณุ โลก ราชบุรี สมุทรสงคราม และปตตานี พิจารณาจัดทํา
บั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ด า นการส ง เสริ ม การจ า งงานผู สู ง อายุ ระหว า งกรมการจั ด หางานกั บ นายจ า ง/
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ๆ ละไมนอยกวา 5 แหง
2. สําหรับสํานักงานจัดหางานจังหวัดอื่น ๆ และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
1-10 พิ จารณาจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลง (MOU) ด านการส งเสริ มการจ างงานผู สู งอายุ ระหว างกรมการจั ดหางาน
กับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวตามความเหมาะสมในพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการ (ผูสูงอายุ) ไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 35
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การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
ปงบประมาณ 2562
สําหรับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําให
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา กิจกรรมการสงเสริมการจางงาน
ผู สู งอายุ ในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการท อ งเที่ ย ว ให บั น ทึ ก ผลการดํ าเนิ น งานและการบรรจุ งานในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2101 “การสงเสริมผูสูงอายุมีงานทํา”

ภาคผนวก
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แนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ
ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
1. แนวปฏิบัติการใหบริการคนหางาน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
1.1 วัตถุประสงค
เพื่ อใหทราบคุณสมบัติเบื้ องตน ความตองการมีงานทํ าของคนหางานที่ ถูกเลิกจาง หรือลาออก
การจัดเก็บขอมูลในการใหบริการจัดหางาน และการใหคนหางานไดตัดสิน ใจเลือกตําแหน งงานวางตามความ
ตองการและความเหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง
1.2 ขอบเขต
การใหบริการจัดหางาน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยแกคนหางาน ที่ตองการสมัครงานโดย
เขียนแบบขึ้นทะเบียนหางานหรือบันทึกขอมูลสวนตัวลงในระบบคอมพิวเตอร และคัดเลือกตําแหนงงานวางใน
ระบบบริการจัดหางานในประเทศ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) ของกรมการจัดหางาน
1.3 คํานิยาม
“คนหางานใหม” คือ คนหางานที่ไมเคยขึ้นทะเบียน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
“คนหางานเกา” คือ คนหางานที่เคยขึ้นทะเบียน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยแลว
1.4 การรับสมัครงาน
1) เจาหนาที่ประชาสัมพันธกลาวตอนรับ สอบถามและรับแจงความตองการหางานทําจากคนหางาน
พรอมรับบั ตรประจําตัวประชาชนนํ าเขาเครื่องอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card) เพื่ อตรวจสอบจากระบบ
คอมพิวเตอรกอนใหบริการจัดหางาน โดยตรวจสอบสถานะคนหางานวาเปนคนหางานใหม คนหางานเกา
2) สอบถามรายละเอียดการใชบริการเพื่อคัดแยกกลุมเปาหมายผูใชบริการ
3) บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารใช บ ริ ก ารของคนหางานใหม คนหางานเก าลงในโปรแกรมอ านบั ต ร
อเนกประสงค (Smart Card)
1.4.1 คนหางาน
1) คนหางานใหม
1.1) คนหางานใหมใชคอมพิวเตอรได
เจาหน าที่ สงคืน บั ตรประจําตัวประชาชน ออกบัตรคิว พรอมมอบ Username
และ Password ใหคนหางาน เพื่อรอบันทึกขอมูลสวนตัวและคนหาตําแหนงงานวางจากระบบคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง
1.2) คนหางานใหมใชคอมพิวเตอรไมได
1.2.1) มอบแบบขึ้ น ทะเบี ย นหางานที่ พิ ม พ จ ากโปรแกรม Smart Card
ใหคนหางานกรอกรายละเอียด ณ จุดกรอกเอกสาร และแจงใหสงคืนแกเจาหนาที่ประชาสัมพันธเมื่อกรอกขอมูล
เรียบรอยแลว
1.2.2) เจาหนาที่ ประชาสัมพันธรับแบบขึ้นทะเบียนหางานและบั ตรประจําตัว
ประชาชน ตรวจสอบความถูกตองในการกรอกเอกสาร และสงคืนบัตรประจําตัวประชาชนและแบบขึ้นทะเบียนหา
งานใหคนหางานเพื่อพบเจาหนาที่จัดหางาน ณ จุดจัดหางานโดยเจาหนาที่ เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลและ
คนหาตําแหนงงานวางที่ตองการและเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
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2) คนหางานเกา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธรับบัตรประจําตัวประชาชนจากคนหางานนําเขาเครื่องอาน
บัต รอเนกประสงค (Smart Card) เพื่อตรวจสอบจากระบบคอมพิ วเตอรและบั น ทึกประวัติ การใชบ ริการลงใน
โปรแกรม Smart Card พรอมสอบถามวามีการเปลี่ยนแปลงประวัติ เชน ที่อยูที่ติดตอได ตําแหนงงานที่ตองการ
วุฒิการศึกษา เปนตน
2.1) กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ
2.1.1) คนหางานที่ใ ชค อมพิว เตอรได ใหม อบบัต รคิว เพื่อคน หาตําแหนง
งานว า งด ว ยตนเอง และเมื่ อ คั ด เลื อ กตํ า แหน ง งานว า งที่ ต อ งการได แ ล ว ให พิ ม พ ร ายละเอี ย ดใบส ง ตั ว /
ใบเรียกรายงานตัว และพบเจาหนาที่จัดหางาน ณ จุดหางานดวยตนเอง เพื่อใหคําปรึกษาและวิเคราะหตําแหนง
งานวางที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
2.1.2) คนหางานที่ใชคอมพิวเตอรไมได ใหมอบบัตรคิวรอพบเจาหนาที่จัดหา
งาน ณ จุ ด จั ด หางานโดยเจ าหน า ที่ เพื่ อ ให เจ าหน า ที่ บ ริ ก ารค น หาตํ าแหน งงานว า งตามความต อ งการและ
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
2.2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ มอบใบเปลี่ยนแปลงประวัติใหคนหางาน
2.2.1) คนหางานที่ ใ ช ค อมพิ ว เตอร ไ ด แนะนํ า ให เ ปลี่ ย นแปลงประวั ติ
ในระบบคอมพิวเตอรกอนจึงดําเนินการคนหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสมดวยตนเองตอไป
2.2.2) คนหางานที ่ใ ชค อมพิว เตอรไ มไ ด ใหก รอกรายละเอีย ดในใบ
เปลี่ ย นแปลงประวั ติ เมื่ อ คนหางานกรอกรายละเอี ย ดเสร็ จ เรี ย บรอ ย ให ม อบบั ต รคิ ว เพื่ อ รอพบเจ า หน า ที่
ณ จุ ด จั ด หางานโดยเจ า หน า ที่ เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ บ ริ ก ารค น หาตํ า แหน ง งานว า งตามความต อ งการและ
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
1.5 การคัดเลือกตําแหนงงานวาง
1.5.1) คนหางานที่ใชคอมพิวเตอรได
1) คนหางานเขาใชบริการคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเองตามลําดับคิว
2) กรณี มี ก ารแก ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงประวั ติ ให ดํ า เนิ น การแก ไขข อ มู ล ในระบบ
คอมพิ ว เตอร ให ถู ก ต อ งก อ นใช บ ริ ก ารคั ด เลื อ กตํ าแหน งงานว างด ว ยตนเอง เมื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว
คนหางานจะคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเอง ระบบจะแสดงขอมูลนายจาง/สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงกั บ คนหางาน ซึ่ ง คนหางานจะเลื อ กตํ า แหน ง งานที่ ต นต อ งการและพิ ม พ ใ บส ง ตั ว เพื่ อ พบนายจ า ง/
สถานประกอบการ โดยเจา หน าที่ จั ดหางานจะลงลายมือชื่อในใบสงตัว ให ขณะเดีย วกัน ระบบก็จ ะสงขอมู ล
ใหนายจาง/สถานประกอบการไดทราบวามีคนหางานสนใจขอมูลตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการ
3) เมื่ อ คนหางาน/ผู ป ระตนได เ ลื อ กตํ า แหน ง งานว า งได ต รงตามความต อ งการ
แลวใหพิมพใบสงตัว เพื่อนําไปรับคําปรึกษาและไปพบนายจาง
1.5.2) คนหางานที่ใชคอมพิวเตอรไมได
1) คนหางาน/เขาพบเจาหนาที่จัดหางานตามลําดับคิวเพื่อรับบริการจัดหางาน
2) กรณีมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติใหเจาหนาที่จัดหางานเปนผูดําเนินการแกไข
ขอมูลใหคนหางานกอนคัดเลือกตําแหนงงานวางที่เหมาะสมกับคนหางานและตอไป
3) เจาหน าที่ จัดหางานพิ มพ ใบสงตัวใหคนหางานที่ใชคอมพิวเตอรไม ไดและมอบใบสงตั ว
พรอมบัตรประจําตัวประชาชนใหคนหางาน พรอมแจงใหเดินทางไปพบนายจางโดยเร็ว
1.5.3) กรณี ค นหางาน เลื อ กตํ า แหน งงานว า งไม ได หรื อ ไม มี ตํ า แหน งงานว า งที่ ต รงตาม
คุณสมบัติจะขึ้นทะเบียนเปนผูรองาน
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1.6 การตรวจสอบการจัดหางานดวยตนเอง
คนหางาน (ใหม/เกา) นําใบสงตัวที่พิมพจากระบบคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเองพบเจาหนาที่
จั ด ห างานเพื่ อคั ด กรองผู ส มั ค รงาน (Recruit) ก อ น ส ง ตั ว ไป พ บ น ายจ า ง/ส ถาน ป ระกอบ การว า มี
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน พรอมตรวจสอบตําแหนงงานยังวางอยูหรือไม หรือใหขอมูลบริษัท
เพิ่มเติม เชน รายละเอียดบริษัท ลักษณะงาน สถานที่ตั้ง เงื่อนไข สวัสดิการ รวมทั้งตอรองลดเงื่อนไขการจางงาน
ของนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อใหคนหางานไดรับโอกาสการพิจารณาบรรจุงานมากขึ้น
1.7 การแนะแนวอาชีพและการสงฝกพัฒนาฝมือแรงงาน
กรณีที่คนหางาน/ตองการคําแนะนําเพิ่มเติม หรือมาใชบริการ 3 ครั้ง ในระยะเวลา 30 วันแลว
ยังไมไดงานทํา ใหสงพบเจาหนาที่แนะแนวอาชีพเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึก และนําขอมูลมาชวยเหลือในการหางานที่
เหมาะสม ตลอดจนใหคําแนะนําในดานตางๆ เชน การเตรียมตัวเพื่อเขารับการสัมภาษณ การทดสอบ ความพรอม
ทางอาชี พ เทคนิ คการเขี ยนประวั ติ ย อ (Resume) เป นต น โดยจะมี การติ ดตามผลการมี งานทํ า อย างต อเนื่ องจนกว า
คนหางาน/จะไดงานทํา โดยดําเนินการ ดังนี้
1.7.1. เมื่ อ เจ าหน าที่ แนะแนวอาชี พ ให บ ริ การแนะนํ า หรือ ให คําปรึก ษาแก คนหางา/แล ว
ใหบันทึกการใหคําแนะนําลงในระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษาในครั้งตอไป
1.7.2. การแนะแนวอาชีพ กรณีสํานักงานใดมีขอจํากัดดานบุคลากร อาจมอบหมายใหเจาหนาที่
จัดหางานที่ผานการอบรมหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่แนะแนวอาชีพควบคูไปดวยก็ได
1.7.3. การส งฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงาน กรณี ค นหางาน/ไม ส ามารถจั บ คู งานที่ เหมาะสมได
ให เจ าหน าที่ พิ จ ารณาความจํ าเป น ในการส งฝ กอบรมฝ มื อแรงงาน เพื่ อเพิ่ มทั กษะเพิ่ มเติ มหรื อเปลี่ ย นอาชี พ
โดยใหออกหนังสือสงตัวใหคนหางาน ถือไปยื่นตอสถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
1.8 การติดตามผลการมีงานทํา
1.8.1 การติดตามผลการมีงานทํา
1) วิธีติดตามผลการบรรจุงาน
1.1) ติดตามผลจากคนหางานและที่ไดรับการสงตัวไปพบนายจางให
ดําเนินการ ดังนี้
1.1.1) เจาหนาที่จัดหางานนํารายชื่อคนหางาน และที่สงตัวไปพบ
นายจางมาติดตามผลการบรรจุงาน โดยเมื่อครบกําหนด 7 วัน นับจากวันที่สงตัวคนหางาน และไปพบนายจาง ให
ตรวจสอบผลการบรรจุ งานหรื อไม บ รรจุ งานจากการตอบกลั บ ของนายจ างหรือ คนหางาน และซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบไดจาก
- ใบสงตัวที่นายจางตอบกลับมา
- เอกสารอื่นๆ ที่ทราบไดวานายจางบรรจุงานหรือไมบรรจุงาน
1.1.2)ในกรณี ค รบ 7 วั น แล ว แต ยั ง ไม ท ราบผลการบรรจุ ง าน
ใหเจาหนาที่จัดหางานสอบถามผลการบรรจุงานไปยังคนหางาน และหรือนายจาง/สถานประกอบการ นับจาก
วันที่สงตัวไปพบนายจาง ซึ่งการสอบถามคนหางาน/หรือนายจาง/สถานประกอบการจะตองสอบถามเพื่อใหทราบ
วาไดรับคนหางาน/เขาทํางานหรือไม หรือคนหางาน/ไมไปพบนายจาง โดยวิธีการสอบถาม อาจจะดําเนินการ โดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้ก็ได
- การสอบถามทางโทรศัพท
- การสงหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงใหตอบกลับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
- นายจาง/สถานประกอบการแจ งผ านระบบบริก ารจั ด หางานใน
ประเทศ
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- วิธีการอื่นๆ ที่สํานักงานเห็นสมควร เชน เนนย้ําใหคนหางาน และ
นายจ า ง/สถานประกอบการให ค วามร ว มมื อ และตระหนั ก เห็ น ความสํ า คั ญ ของการแจ ง ผลการบรรจุ ง าน
เพื่อประโยชนของทุกฝายที่เกี่ยวของ
1.1.3) การแจ งผลการบรรจุงานของคนหางาน/จะแจงผ านโทรศั พ ท
โทรสาร E-mail หรือวิธีการอื่นก็ได และนายจางใหแจงผลผานทางระบบจัดหางานในประเทศ
1.1.4) เมื่อเจาหนาที่จัดหางานทราบผลการบรรจุงานหรือไมบรรจุงานแลว
ใหบันทึกขอมูลเพื่อบันทึกผลการติดตามผลการบรรจุงานลงในระบบคอมพิวเตอรตอไป และสําหรับคนหางานที่
ไมไดรับการบรรจุงานใหติดตามการมีงานทําอยางตอเนื่องจนกวาจะไดงานทํา
1.2) ติดตามผลจากสํานักงานประกันสังคม
ประสานขอทราบขอ มูล ที่ มาขึ้น ทะเบี ย นหางานที่ กลั บ เขาสู ระบบ
ประกันสังคมกรณีวางงานเมื่อทราบผลการมีงานทําของคนหางาน หรือแลวใหบันทึกผลการมีงานทําลงในระบบ
คอมพิวเตอร
1.8.2. การบันทึกขอมูลผลการบรรจุงานในระบบสารสนเทศ
1) กรณีไดบรรจุงาน ใหบันทึก
- ประเภทงาน ตําแหนง อัตราคาจาง
- ชื่อ ที่อยูนายจางที่รับบรรจุงาน
- หางานไดเอง หรือจากการสงตัวของเจาหนาที่
- วัน เดือน ป ที่ไดบรรจุงาน
2) กรณีไมไดบรรจุงานใหบันทึกรองาน
1.9 การบันทึกขอมูลและการจัดเก็บเอกสาร
1.9.1 การบันทึกขอมูล : มี 2 ประเภท ไดแก
1) บันทึกในแบบเอกสาร คือ แบบขึ้นทะเบียนหางาน เพื่อเปนหลักฐานทางเอกสาร
ในกรณี คนหางาน/ใช ค อมพิ ว เตอร ไ ม ไ ด และเป น การจั ด เก็ บ การบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา โดยมี ก าร
ลงชื่อผูใหบริการไวดวยทุกครั้ง
2) บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร
2.1) คนหางานและที่ ใชคอมพิ วเตอรไดจะบัน ทึกขอมูล ประวัติสวนตัวและ
คนหาตําแหนงงานวางลงในระบบคอมพิวเตอร
2.2) เจาหนาที่เปนผูบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวและคนหาตําแหนงงานวางให
คนหางาน/ที่ใชคอมพิวเตอรไมไดทุกขั้นตอนที่มีการใหบริการ
1.9.2 การจัดเก็บเอกสาร
แบบขึ้ น ทะเบี ย นหางานของคนหางาน/ที่ ใช ค อมพิ ว เตอรไม ได ให จั ด เก็ บ รวมกั น โดย
เรีย งลํ า ดั บ ตามวั น ที่ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น (ยกเว น คนพิ การ เพื่ อ สะดวกในการคน หาขอมู ล ) แยกตามวุฒิ การศึก ษา
4 ระดับ คือ
- วุฒิประถมศึกษา
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
- วุฒิ ปวช. ปวส. วิชาชีพ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
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ผังการใหบริการคนหางาน

คนหางาน
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

คนหางานใหม/ขึ้นทะเบียน

คนหางานเกา/เกา

- ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเขาเครื่องอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card)
- รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน
ใชคอมฯ ไมได

ใชคอมฯ ได

- กรอกรายละเอียด
ในแบบขึ้นทะเบียนหางาน
- สงแบบใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ

รับ Username
และ Password

รับบัตรคิว
จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ใชคอมฯ ไมได

ทดสอบความพรอม
ทางอาชีพ

พบเจาหนาที่ ณ จุดใหคําปรึกษา
- บันทึกขอมูลคนหางาน

เลือกไมได

- เลือกตําแหนงงานวาง
- คัดกรองผูสมัครงาน (Recruit)
- วิเคราะหตําแหนงงาน
- ประสานนายจาง
- แนะแนวอาชีพ
- ประกอบอาชีพอิสระ

ไดงานทํา

ติดตามผลการ

ใชคอมฯ ได

ไมไดงานทํา

- ขึ้นทะเบียนเปนผูรองาน
- ติดตามใหความชวยเหลือ
จนกวาจะไดงานทํา

บันทึกขอมูลและเลือก
ตําแหนงงานจาก
ระบบคนหาตําแหนงงาน
ดวยตนเอง

เลือกได

พิมพใบสงตัว/
ใบเรียกรายงานตัว
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2. แนวปฏิบัติการใหบริการนายจาง/สถานประกอบการ
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อรับ ตรวจสอบ และเผยแพรตําแหน งงานวาง รวมทั้งใหน ายจาง/เจาของสถานประกอบการ
คัดลอกรายชื่อคนหางาน/ในระบบคอมพิวเตอรไดตรงตามตําแหนงงานวางที่แจงไว
2.2 ขอบเขต
นายจ า ง/สถานประกอบการที่ ม าแจ งตํ าแหน งงานว างไวกั บ ศู น ย บ ริก ารจั ด หางานเพื่ อ คนไทย
ทั ้ง ดว ยตนเอง และวิธ ีอื ่น และมีค วามประสงคจ ะคัด ลอกรายชื ่อ คนหางาน และหรือ สัม ภาษณง าน
ผานระบบอินเตอรเน็ต
2.3. แนวปฏิบัติ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธกลาวตอนรับ และสอบถามวัตถุประสงคกรณีนายจาง/สถานประกอบการแจง
ความตอการหางาน โดยตรวจสอบหลักฐานเปนนายจาง ดังนี้
2.3.1 การรับแจงตําแหนงงาน
นายจา ง/สถานประกอบการติดต อกับ เจาหนาที่ป ระชาสัมพั น ธ เพื่ อแจ งความต องการ
หาคนงาน โดยเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานการเปนนายจาง
1) กรณีเปนการติดตอครั้งแรก (นายจางใหม)
1.1) เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานการเปนนายจางเพื่อทําบัตรนายจางโดย
กรอกรายละเอี ย ดในใบลงทะเบี ย นการแจ ง ตํ า แหน ง งานว า งและคั ด รายชื่ อ ผู ส มั ค รงานและหนั ง สื อ
มอบอํานาจ (กรณีไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) ดังนี้
กรณีที่ 1 บุคคลธรรมดา
1. บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบาน
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ
(เอกสารเพิ่ม)
1. หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป 30 บาท
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ

กรณีที่ 2 บุคคลธรรมดา
ที่ประกอบกิจการ
1. บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมสําเนา
2. สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ
(เอกสารเพิ่มเติม)
1. หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป 30 บาท
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจและผูรบั มอบ
อํานาจ

กรณีที่ 3 นิติบุคคล
1. สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของกระทรวง
พ าณิ ช ย (ออกไม เ กิ น 6 เดื อน
ประทับตราบริษัทและลงนามกํากับ
เอกสารโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล)
2.บัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ
(เอกสารเพิ่มเติม)
1. หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป 30 บาท
พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู ม อบอํ า นาจและผู รั บ มอบ
อํานาจ
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1.2) เมื่อเจาหน าที่ป ระชาสัมพัน ธตรวจสอบหลั กฐานตางๆ ครบถวนแลวใหบัน ทึ ก
ประวัตกิ ารใชบริการในโปรแกรม Smart Card
1.3) เจาหนาที่สงคืนเอกสารการเปนนายจาง เพื่อใหนายจางมอบใหเจาหนาที่จัดหางาน
จัดทําบัตรประจําตัวนายจางและเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัวนายจาง
2) กรณี เปน นายจาง/สถานประกอบการเดิ ม ใหยื่น บั ตรนายจางพรอมบัต รประจําตั ว
ประชาชนใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบ และบันทึกประวัติการใชบริการในระบบ Smart Card
2.3.2 เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบบัตรประจําตัวนายจาง ดังนี้
1) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรไมได
1.1) มอบใบแจงตําแหนงงานวางใหนายจาง/สถานประกอบการกรอกรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ตํ าแหน งงานว างที่ ต อ งการ เมื่ อ กรอกรายละเอี ย ดแล ว ให เจ าหน าที่ ป ระชาสัม พั น ธต รวจสอบความ
ครบถวนชัดเจนของขอมูลในใบแจงตําแหนงงานวาง
1.2) เจาหนาที่ประชาสัมพันธมอบใบแจงตําแหนงงานวาง บัตรประจําตัวนายจาง
และบัตรคิวใหนายจางพบเจาหนาที่จัดหางาน ณ จุดบริการนายจาง เพื่อใหเจาหนาที่จัดหางานบันทึกตําแหนง
งานวาง และแนะนําการคัดลอกรายชื่อคนหางานในระบบคอมพิวเตอร
2) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรได
1.1) เจ าหน าที่ ป ระชาสั มพั น ธมอบ Username และ Password พรอ มบั ต รคิ ว
เพื่อใหน ายจาง/สถานประกอบการบันทึกขอมูลนายจาง/สถานประกอบการในระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง
(กรณีเปนนายจางใหม) และบันทึกตําแหนงงานวาง พรอมแนะนําขั้นตอนการใชระบบจัดหางานดวยตนเอง
1.2) เมื่อนายจาง/สถานประกอบการบันทึกขอมูลนายจางในระบบคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลว และเจาหนาที่จัดหางานไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนนายจางแลว หากเอกสาร
ครบถวนถูกตองเจาหนาที่จะดําเนินการอนุมัตินายจาง พรอมทั้งบันทึกเลขบัตรประจําตัวนายจาง วัน/เดือน/ป
ที่หมดอายุ (กรณีเปนนายจางใหม)
2.3.3 การคัดลอกรายชื่อคนหางาน
นายจาง/สถานประกอบการ สามารถขอคัดลอกรายชื่อคนหางานได 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 คัดลอกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง
เมื่อนายจาง/สถานประกอบการไดรับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธแลวให
ดําเนินการดังนี้
1) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรไมได
1.1) เจาหนาที่จัดหางานรับบัตรคิวและเอกสารการเปนนายจางจากนายจาง/
สถานประกอบการ เพื่ อ เรี ย กข อ มู ล นายจ า งจากระบบคอมพิ ว เตอร กรณี ไ ม พ บข อ มู ล ให ล งทะเบี ย น
แทนนายจ า งโดยใช Username และ Password เป น เลขนิ ติ บุ ค คลของสถานประกอบการ หรื อ เลขบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของนายจางและบันทึกขอมูลสถานประกอบการพรอมตําแหนงงานลงในระบบคอมพิวเตอร
1.1) กรณีเปนนายจางรายเดิมใหตรวจสอบตําแหนงงานวางวามีการบันทึกลง
ในระบบคอมพิวเตอรแลวหรือไม หากตรวจสอบแลวไมพบขอมูล ใหเจาหนาที่จัดหางานบันทึกตําแหนงงานวางลง
ในระบบคอมพิวเตอร
1.3) เจ า หน า ที่ จั ด หางานแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การคั ด ลอกรายชื่ อ คนหางาน
จากขอมูลคนหางานซึ่งบันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร
1.4) นายจาง/สถานประกอบการเลือกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร
แลวใหนายจางตรวจดูขอมูลประวัติคนหางานที่ นายจางสนใจ เมื่ อนายจางคัดเลือกขอมูลคนหางานเรียบรอยแลว
ระบบจะสงขอมูลใหคนหางานทราบวามีนายจาง/สถานประกอบการสนใจขอมูลของคนหางาน
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1 .5 ) เจา หนา ที ่จ ัด ห างานพิม พร ายละเอีย ดคนหางานที ่น ายจา ง/
สถานประกอบการเลื อ กไว จ ากระบบคอมพิ ว เตอร โดยมอบให น ายจ า ง/สถานประกอบการจํ านวน 1 ชุ ด
และเก็บไว 1 ชุดเพื่อติดตามผลการบรรจุงาน
2) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรได
2.1) นายจาง/สถานประกอบการมอบบั ต รประจํ าตัว นายจ างให เจาหน าที่
จัดหางาน
2.2) นายจาง/สถานประกอบการใหมจะบันทึ กขอมูลสถานประกอบการและ
ตํ าแหน งงานวา ง โดยระบุ เงื่ อนไขและสวั ส ดิ การตางๆ ลงในระบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ งตํ าแหน งงานจะแบ งเป น
ตําแหนงงานของคนหางานทั่วไป หรือตําแหนงงานของคนพิการ และแบงประเภทงานไว 3 งาน คือ งานประจํา งาน
ชั่วคราว (มีระยะเวลาแนนอน) และงาน Part Time เพื่อใหเกิดความสะดวกในการคนหาขอมูลของทั้ง 2 ฝาย คือ
ฝายนายจาง/สถานประกอบการ และคนหางาน
2.3) นายจาง/สถานประกอบการเลือกรายชื่อและตรวจดูขอมูลคนหางานที่
นายจางสนใจจากระบบคอมพิ วเตอร เมื่ อนายจางคัดเลือกขอมูลคนหางานเรีย บรอยแลว ระบบจะสงขอมูล ให
คนหางานทราบวามีนายจาง/สถานประกอบการสนใจขอมูลของคนหางานรายนั้นๆ
2.4) นายจาง/สถานประกอบการพิมพ รายละเอียดคนหางานที่เลือกไวจาก
ระบบคอมพิวเตอร โดยมอบใหเจาหนาที่จัดหางานจํานวน 1 ชุด และใหนายจาง/สถานประกอบจํานวน 1 ชุด
เพื่อใชในการเรียกตัวคนหางานมาสัมภาษณงาน
2.5) เจ า หน า ที่ จั ด หางานคื น บั ต รประจํ าตั ว นายจ างให แ ก น ายจ าง/สถาน
ประกอบการ
หมายเหตุ : 1. การคัดลอกรายชื่อคนหางานระบบจะใหคัดลอกรายชื่อไดครั้ง
ละไมเกิน 5 ตําแหนงๆ ละ ไมเกิน 20 รายชื่อ
2. เมื่อนายจ าง/สถานประกอบการได รายชื่อคนหางานและได
ติดตอไปยังคนหางานแลวใหแจงผลการบรรจุงานในระบบสารสนเทศฯ เพื่อใหขอมูลตําแหนงงานวางเปนปจจุบัน
และสามารถคัดลอกรายชื่อคนหางานในครั้งตอไปได
กรณีที่ 2 คัดลอกรายชื่อจากระบบอินเตอรเน็ต
นายจาง/สถานประกอบการ ดําเนินการดังนี้
1. ลงทะเบี ย นสถานประกอบการใหม เพื่ อกรอกรายละเอี ย ดและยอมรั บ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการสมัครเขาใชบริการ ระบบจึงจะอนุมัติใหลงทะเบียน
2. สงหลักฐานการเปนนายจางใหศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือแนบ
ไฟลเอกสารผานระบบ เพื่อใหเจาหนาที่อนุมัติการใชงานในระบบ
3) ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ขอ 3.2 และ 3.4
หมายเหตุ : 1. กรณี น ายจ าง/สถานประกอบการประสงค สั มภาษณ งานผ า น
ระบบอิ น เตอร เน็ ต ให จั ดทํ าบั ญ ชี ผู ใช งาน เพื่อความสะดวกในการติดตอทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง/สถาน
ประกอบการ และศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
2. ก รณี น าย จ างบุ ค ค ล ธ ร รม ด า ให บ ริ ก า รจั ด ห า งา น
ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยเทานั้น

หมายเหตุ กรณีนายจาง/สถานประกอบการประสงคสัมภาษณงานผานระบบอินเตอรเน็ต ใหจัดทําบัญชีผูใชงาน
เพื่อความสะดวกในการติดตอทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง/สถานประกอบการ และศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
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ผังการใหบริการนายจาง/สถานประกอบการ

นายจาง/สถานประกอบการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

นายจางเกา

นายจางใหม

- ยื่นหลักฐานการเปนนายจาง
ใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบ
เพื่อทําบัตรนายจาง

- ยื่นบัตรประจําตัวนายจาง

ใชคอมฯ ได

ใชคอมฯ ได

ใชคอมฯ ไมได

ใชคอมฯ ไมได

รับใบแจงตําแหนงงานวาง
จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เพื่อกรอกรายละเอียด

รับใบแจงตําแหนงงานวาง
จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เพื่อกรอกรายละเอียด

สงใบแจงตําแหนงงานวาง
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ
- บันทึกประวัติการใชบริการในโปรแกรม
Smart Card
- รับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ใชคอมฯ ได
นายจางใหม

สงใบแจงตําแหนงงานวาง
ใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบ

ใชคอมฯ ไมได

นายจางเกา

พบเจาหนาที่จัดหางาน

- ลงทะเบียนเพื่อรับ
Username และ Password
- บั น ทึ ก ข อ มู ล น าย จ าง/
สถานประกอบการดวยตนเอง
- เจาหนาที่จัดหางานเขาระบบ
เพื่อทําการอนุมัติ และบันทึก
เลขบัตรประจําตัวนายจาง
และวัน เดือน ป ที่หมดอายุ

บันทึกตําแหนงงานวางดวยตนเอง
- ยื่นบัตรนายจางใหเจาหนาที่จัดหางาน
- เจาหนาที่จัดหางานตรวจสอบ
ตําแหนงงานวางในระบบคอมพิวเตอร

- เพื่ อ ทํ า การอนุ มั ติ พรอ มบั น ทึ ก
ขอมูลสถานประกอบการ เลขบัตร
ประจําตัวนายจางและวัน เดือน ป
ที่หมดอายุ และตําแหนงงานวาง
- แนะนําการคัดเลือกคนหางาน
จากระบบคอมพิวเตอร

เลือกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร

พิมพรายละเอียดคนหางาน
ติดตอ/เรียกพบผูสมัครงาน
นายจางบันทึกผลบรรจุงานลงในระบบคอมพิวเตอร
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แบบขึน้ ทÐàº Õ
Â¹ ËÒ§Ò¹
1. àÅ¢» ÃÐ¨ Òí µÑ
Ç» ÃÐª Òª ¹
2. ชื่อ ¡ ¹ ÒÂ ¡ ¹ Ò§ ¡ ¹ Ò§ÊÒÇ ¡ อื่นๆ

¹ ÒÁÊ¡ ØÅ

3. ÇÑ
¹ / à´ ×Í ¹ / »Õà¡ Ố
4. ÊèÇ¹ ÊÙ§

Í ÒÂØ

5. ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ : ¡ ที่อยูต่ รงตามบัตรประชาชน

â· ÃÈÑ
¾· ì

.ชื่ออาคาร/ËÁÙèºÒé¹
á¢Ç§/µíÒº Å

¡ ที่อยูไ่ ม่ตรงตามบัตรประชาชน

E-mail

ห้องเลขที่
à¢µ/Í Òí àÀÍ
¨ §ÑËÇÑ
´
.สถานที่ใกล้เคียง

6. จังหวัดที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
7. Ê¶Ò¹ ÀÒ¾ ¡ âÊ´

ÈÒÊ¹ Ò

¡ ÔâÅ¡ ÃÑÁ .

เซนติเมตร นํ้าหนัก

เลขที่
หมู่ที่
«Í Â
¶¹ ¹
ÃËÑÊä» ÃÉ³ ÕÂì

»Õ ÊÑ- ª ÒµÔ

ชั้นที่

.
.
.

.

¡ ÊÁÃÊ ¡ อื่น ๆ (ÃÐº )Ø

.

8. Ê¶Ò¹ ÀÒ¾· Ò§· ËÒÃ ¡ ¾é¹ ÀÒÃÐ· Ò§· ËÒÃ ¡ ÂÑ
§äÁèà¡ ³ ± ì ¡ Í ÂÙ»è ÃÐ¨ Òí ¡ ÒÃ Ë¹ èÇÂ……….ปลดประจําการเมื่อ……………….
9. §Ò¹ »Ñ̈¨ Øº¹Ñ : ¡ ÇèÒ§§Ò¹ µéÍ §¡ ÒÃËÒ§Ò¹ · Òí ¡ มีงานทํา แต่ตอ้ งการเปลี่ยนงาน àËµØ¼Å.....................................................................
10. ผูท้ ี่สามÒÃ¶µỐµèÍ ä´ ãé¹ ¡ Ã³ Õ©Ø¡à©Ô¹ : ¹ ÒÂ/¹ Ò§/¹ Ò§ÊÒÇ

¹ ÒÁÊ¡ ØÅ

â· ÃÈÑ
¾· ì

11. » ÃÐàÀ· ¢Í §¤¹ ËÒ§Ò¹ : ¡ คนหางานทัว่ ไป ¡ ¤¹ ¾Ô¡ÒÃ ¡ ¼ÙÊé Ù§Í ÒÂØ
12. ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ(เรี ยงลําดับจากวุฒิที่ได้รับครั้งสุ ดท้าย)
ชื่อสถาบันการศึกษา

» ÃÐ¡ ÒÈ¹ ÕÂº µÑÃ
ËÃ×Í » ÃÔ- - Òº µÑÃที่ได้รับ

á¼¹ ¡ ËÃ×Í
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ

ÇÔªÒàÍ ¡

ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ
เกรดเฉลี่ย/à» Í Ãìà« ç¹ µì
ตั้งแต่ปีพ.ศ. - »Õ¾.È.

13. ¡ ÒÃ½Ö¡Í º ÃÁÇÔªÒª Õ¾ËÃ×Í ¡ ÒÃ½Ö¡Í º ÃÁ½ÕÁ×ÍáÃ§§Ò¹
» ÃÐàÀ· Í Òª Õ¾/สาขาที่ฝึก

Ê¶ Òº ¹Ñ/Ë¹ èÇÂ§Ò¹ /สถานที่½Ö¡

ระยะเวลาที่ฝึก (»Õ/à´ ×Í ¹ )

ÇÑ
¹ ¨ º ½Ö¡Í º ÃÁ

14. ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ
(1) พิมพ์คอมพิวเตอร์
¡ ä· Â ¡ Í §Ñ¡ ÄÉ
(1) คอมพิวเตอร์
¡ Word ¡ Excel
¡ อื่นๆ (ระบุ)..............................................
(2) ÊÒÁÒÃ¶¢Ñ
º ขี่ยานพาหนะ ¡ Ã¶Â¹ µì ¡ ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ Ã¶Â¹ µìá ÅÐ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ อื่น ๆ (ÃÐº Ø)………..………….….
(3) ใบอนุญาตขับขี่
¡ Ã¶Â¹ µì ¡ ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ Ã¶Â¹ µìá ÅÐ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ อื่น ๆ (ÃÐº …
Ø ………………..……
(4) ¤ÇÒÁÃÙé· Ò§´ Òé¹ ÀÒÉÒµèÒ§» ÃÐà· È
ÀÒÉÒ
. ¡ ¾Ù́ä´ é ¡ Í èÒ¹ ä´ é ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é
ÀÒÉÒ
. ¡ ¾Ù́ä´ é ¡ Í èÒ¹ ä´ é ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é
ÀÒÉÒ
. ¡ ¾Ù́ä´ é ¡ Í èÒ¹ ä´ é ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é
¼Å¡ ÒÃ· ´ ÊÍ º ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶· Ò§´ Òé¹ ÀÒÉÒÍ §Ñ¡ ÄÉ (
¤Ðá¹ ¹ ) Ê¶Òº ¹Ñ/Ë¹ èÇÂ§Ò¹
(5) ¤วามรู ้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ÃÐº )Ø
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15.» ÃÐÇÑ
µÔ¡ÒÃ· Òí §Ò¹ : ¡ ÁÕ
¡ äÁèÁÕ
ËÒ¡ ÁÕ»ÃÐÊº ¡ ÒÃ³ ì· Òí §Ò¹ ให้กรอกเฉพาะงานสําคัญที่เคยทํา โดยเริ่ มด้วยตําแหน่งครั้งสุ ดท้าย
ชื่อสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

» ÃÐàÀ·
¡ Ô̈¡ ÒÃ

¨ §ÑËÇÑ
´ µíÒáË¹ è§§Ò¹

Ê¶Ò¹ ÀÒ¾¡ ÒÃ· Òí §Ò¹
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÅÑ
¡ É³ Ð
¤èÒ¨ Òé§
µéÍ §¡ ÒÃ
»Õ/
¶Ù¡àÅÔ¡¨ Òé§ ÅÒÍ Í ¡
เปลี่ยนงาน
งานที่ทาํ
ÊǾ· ÒéÂ
ตั้งแต่วนั ที่ ตั้งแต่วนั ที่
à´ ×Í ¹
( P)

16. ผลงาน/กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
17. ÃÐº ØµÒí áË¹ èงงานที่ตอ้ งการทํางานตามลําดับความต้องการ
1.
» ÃÐàÀ· §Ò¹ ¡ » ÃÐ¨ Òí ¡ ชัว่ คราว ¡ Part Time อัตราค่าจ้างที่ตอ้ งการ
2.
» ÃÐàÀ· §Ò¹ ¡ » ÃÐ¨ Òí ¡ ชัว่ คราÇ ¡ Part Time อัตราค่าจ้างที่ตอ้ งการ
3.
» ÃÐàÀ· §Ò¹ ¡ » ÃÐ¨ Òí ¡ ชัว่ คราว ¡ Part Time อัตราค่าจ้างที่ตอ้ งการ
18. ต้องการที่พกั จากนายจ้างหรื อไม่

¡ µéÍ §¡ ÒÃ

19. ทํางานจังหวัดอื่นได้หรื อไม่

¡ ä´ éÃÐº Ø̈Ñ
§ËÇÑ
´ ........................................................

º Ò· /ชัว่ โมง/ÇÑ
¹ /à´ ×Í ¹
º Ò· /ชัว่ โมง/ÇÑ
¹ /à´ ×Í ¹
º Ò· /ชัว่ โมง/ÇÑ
¹ /à´ ×Í ¹

¡ äÁèµÍé §¡ ÒÃ
¡ äÁèä ´ é

20. ¶ ÒéäÁèä ´ ÃéÑº¡ ÒÃº ÃÃ¨ Øà¢éÒ· Òí §Ò¹ » ÃÐÊ§¤ì(àÅ×Í ¡ ä´ Áé Ò¡ ¡ ÇèÒ1 ¢éÍ )
¡ ½Ö¡Í º ÃÁ½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹ ËÅÑ
¡ ÊÙµÃ
.
¨ ½Ö¡Í º ÃÁ½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹ ¡ ÃÁ¾Ñ
² ¹ Ò½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹ ¨ ฝึ กอบรมฝี มือแรงงานหน่วยงานอื่น (ÃÐº Ø……………………………)
¡ » ÃÐ¡ Í º Í Òª Õ¾Í ÔÊÃÐ ¡ ä» · Òí §Ò¹ ã¹ µèÒ§» ÃÐà· È ¡ ÃÑบงานไปทําที่บา้ น ¡ ÃÍ §Ò¹
¡ อื่นๆ……………..
21. ¡ Ã³ ÕÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ.
ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ´ Òé¹ ¡ ¡ ÒÃÁÍ §àËç¹ ¡ ¡ ÒÃä´ Âé¹Ô ¡ การเคลื่อนไหว ¡ ¨ Ôµã¨ ¡ ÊµÔ»Ñ- - Ò ¡ ¡ ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÙé ¡ Í Í · ÔÊµÔ¡
- ÃÐº Ø¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ
.
- ต้องการฟื้ นฟูสมรรถภาพหรื อไม่ ¡ µéÍ §¡ ÒÃ ¡ äÁèµÍé §¡ ÒÃ
22. ¡ ÒÃº Ñ¹· Ö
¡ ¢éÍ ÁÙÅ¤¹ ËÒ§Ò¹ ÂÔ
¹ ÂÍ Á/äÁèÂÔ
¹ ÂÍ Áà»Ốà¼Â¢éÍ ÁÙÅµÒÁ¾ÃÐÃÒª º Ñ- - ÑµÔ
¢ éÍ ÁÙÅ¢èÒÇÊÒÃ¢Í §ÃÒª ¡ ÒÃ ¾.È. ò õ ô ð
“ผู้ขึน้ ทะเบียนหางานประสงค์ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่นายจ้ าง/สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน หรื อไม่ ”
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Áà»Ốà¼Â¢éÍ ÁÙÅ
¡ ÂÔ¹ÂÍ Áà»Ốà¼Â¢éÍ ÁÙÅã¹ ÃÐº º ÊÒÃÊ¹ à· È¨ ´ÑËÒ§Ò¹ ã¹ » ÃÐà· È
¡ ÂÔ¹ÂÍ Á
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ ¹ ÒÂ¨ Òé§» ÃÐàÀ· ¨ Òé§àËÁÒáÃ§§Ò¹
¡ ÂÔ¹ÂÍ Á
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ ¹ ÒÂ¨ Òé§» ÃÐàÀ· ¢ÒÂ» ÃÐ¡ ¹Ñ/¢ÒÂµÃ§
¡ ÂÔ¹ÂÍ Á
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ º ÃÔÉ·Ñ¨ ´ÑËÒ§Ò¹
ËÁÒÂàËµØ: ¡ Ã³ ÕãËé¤ ÇÒÁÂÔ¹ÂÍ Á ¶×Í ÇèÒãËé¤ ÇÒÁÂÔ¹ÂÍ ÁµÒÁ¾ÃÐÃÒª º -Ñ- µÑÔ¢Íé ÁÙÅ
¢ èÒÇÊÒÃ¢Í §ÃÒª ¡ ÒÃ ¾.È. ò õ ô ð
¢éÒ¾à¨ éÒ¢Í ÃÑºÃÍ §ÇèÒ¢éÍ ÁÙÅ¢éÒ§µé¹ à»ç¹ ¤ÇÒÁ¨ ÃÔ§
ลงชื่อ
วันที่

.ผูข้ ้ ึนทะเบียนหางาน
.
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แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
กรมการจั ดหางาน ในฐานะหน วยงานที่มีภารกิ จในการส งเสริมและสนั บสนุ นให เกิดการจางงานคนพิการ
ไดใหบริการจัดหางานแกคนพิการที่ประสงคจะหางานทํา/เปลี่ยนงาน และใหบริการแกนายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการที่ตองการหาคนพิการเขาทํางาน โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ
1. ผูปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
2. เจาหนาที่บันทึกขอมูล
3. เจาหนาที่จัดหางาน
4. เจาหนาที่แนะแนวอาชีพ
2. วิธีปฏิบัติงานการใหบริการคนหางาน (คนพิการ)
2.1 การสมัครงาน
เอกสารการสมัครงาน
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวคนพิการ
กรณีเปนคนหางานใหม
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธใหคําแนะนําเบื้องตน
2. คนพิ การกรอกแบบขึ้ นทะเบี ยนหางาน กรณี คนพิ การไม สามารถกรอกแบบขึ้ นทะเบี ยนหางานได
ใหเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทน โดยใหผูสมัครงาน (คนพิการ) ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ
3. เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการสมัครงาน
4. เจาหนาที่บันทึกขอมูล บันทึกประวัติคนหางานในระบบคอมพิวเตอร
กรณีเปนคนหางานเกา
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธขอตรวจบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวคนพิการ พรอมสอบถามวา
มีการเปลี่ยนแปลงประวัติหรือไม เชน ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอ เปนตน
2. กรณี มี การเปลี่ ยนแปลงประวั ติ ให เจ าหน าที่ ดํ าเนิ นการเปลี่ ยนแปลงข อมู ลในระบบ โดยให คนหางาน
(คนพิการ) ลงลายมือชื่อ หากคนพิการไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือ หรือใชแกงได หรือตราประทับ
หรือทําเครื่องหมายอื่นแทนการลงชื่อ แลวแตกรณีลงในแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติ
2.2 การคัดเลือกตําแหนงงาน
1. เจ าหน าที่ จั ดหางานจะต องพยายามค น หา ทั ก ษะความสามารถของผู ส มั ค รงานคนพิ ก ารให ได
เพื่ อชวยหางานที่ เหมาะสม และเป น ประโยชน ในกระบวนการ ให คําปรึกษา นอกจากนั้น เจาหนาที่จ ะตองมี
ขอมูลรายละเอียดของตําแหนงงานวาง สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานเพื่อใหขอมูลกับผูสมัครงานคนพิการได
อยางชัดเจน
2. เจาหนาที่จัดหางานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกตําแหนงงานวางจากฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
Online และขอมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจเลือกตําแหนงงานวางที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ความถนัดของตนเอง
3. เมื่อคนหางานเลือกตําแหนงงานวางไดตรงตามความตองการแลว กอนจะสงคนหางานไปพบนายจาง ให
เจาหนาที่จัดหางานประสานนายจาง/สถานประกอบการ สอบถามตําแหนงงานและใหขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ ที่จะ
สงไปสัมภาษณ
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4. เจ า หน า ที่ จั ด หางานพิ ม พ ใบเรี ย กรายงานตั ว ให ค นพิ ก ารไปพบนายจ างเพื่ อ รั บ การสั ม ภาษณ
และการพิจารณาบรรจุงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจางเพื่อเขารับการสัมภาษณ เจาหนาที่ควร
จะจัดรถไปสงผูสมัครงาน หรือประสานใหนายจางมาสัมภาษณคนพิการที่สํานักงาน
5. กรณี ที่ ค นหางานต อ งการคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม ให เจ า หน า ที่ แ นะแนวอาชี พ ให บ ริ ก ารแนะแนว
และใหคําแนะนําในดานอื่น ๆ เชน การฝกทักษะเพิ่มเติม การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเตรียมตัวกอนเขา
รับการสัมภาษณงาน การทดสอบความพรอมทางอาชีพ เปนตน
หมายเหตุ กรณี สจก. หรือ สจจ. มีคนพิการปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน ใหเจาหนาที่ดังกลาวเปนผูใหบริการจัดหางาน
อยางครบวงจร
3.วิธีปฏิบัติงานการใหบริการนายจางหรือเจาของสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ
3.1การรับแจงตําแหนงงานวาง
นายจ างหรื อเจ าของสถานประกอบการ/หน วยงานของรั ฐ ติ ดต อกั บ เจ าหน าที่ ป ระสั มพั น ธ เพื่ อแจ ง
ความตองการหาคนหางาน (คนพิการ) โดยเจาหนาที่ประชาสัมพันธจะตรวจหลักฐานการเปนนายจาง
กรณีเปนนายจางใหม
1. นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองยื่นหลักฐานการเปนนายจางใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เพื่อขอทําบัตรนายจาง ดังนี้
- บุคคลธรรมดา ไดแก บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา และสําเนาทะเบียนบาน
- นิ ติ บุ ค คล ได แ ก สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลหรื อ ทะเบี ย นพาณิ ช ย
สําเนาบัต รประจําตัวผูเสียภาษีอากรของสถานประกอบการ หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ ม (ภ.พ.20)
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
(กรณีที่นายจางไมไดดําเนินการดวยตนเอง)
2. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ใหจัดทําบัตรนายจางใหแกนายจาง
3. เจาหนาที่มอบใบแจงตําแหนงงานวางใหนายจางกรอกรายละเอียดตําแหนงงานวางที่ตองการพรอม
ทั้งตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลตําแหนงงานวาง
กรณีเปนนายจางเดิม
เจาหน าที่ประชาสัมพันธตรวจสอบบั ตรนายจางพรอมบั ตรประจํ าตัวประชาชน และมอบใบแจงตํ าแหน ง
งานวางให นายจ างกรอกรายละเอียดตํ าแหน งงานวางที่ ต องการ เมื่อกรอกเรียบรอยแล วเจาหน าที่ประชาสั มพั นธ
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลตําแหนงงานวางในใบแจงตําแหนงงานวาง
กรณีหนวยงานของรัฐ
ใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหแจงตําแหนงงานวางที่ตองการรับสมัครในหนวยงาน
มาแสดงตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
3.2 การบันทึกขอมูลตําแหนงงานวาง
1. เจาหนาที่บันทึกขอมูล บันทึกตําแหนงงานวางที่นายจางแจงลงในระบบคอมพิวเตอร
2. หากนายจางตองการคัดเลือกขอมูลผูสมัครงาน ใหออกบัตรคิวใหแกนายจางเพื่อรอรับบริการคัดเลือก
ผูสมัครงานตามลําดับ
3. กรณี น ายจ า งแจ ง ตํ า แหน ง งานว า งด ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ เช น โทรศั พ ท หรื อ โทรสาร ให เ จ า หน า ที่
ประชาสั มพั นธ ตรวจสอบความเป นนายจ างและบุ คคลที่ สามารถติ ดต อได ในระบบคอมพิ วเตอร พร อมตรวจสอบ
ขอมูลขอมูลตําแหนงงานวาง และใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร
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3.3 การคัดเลือกผูสมัครงาน
เมื่อนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐไดรับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
แลว ใหเจาหนาที่จัดหางานเรียกใหบริการคัดเลือกคนหางานตามลําดับคิว
กรณีคัดเลือกผูสมัครงานจากระบบคอมพิวเตอร
1. เจาหนาที่จัดหางานเรียกขอมูลนายจางจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบตําแหนงงานวาง
ลักษณะงานและเงื่อนไขการจาง
2. เจาหนาที่จัดหางานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการคัดเลือกคนหางาน (คนพิการ) จากขอมูลคนหางานซึ่งได
บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร
3. นายจางรายชื่อและประวัติคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร
4. เจาหนาที่จัดหางานพิมพรายชื่อคนหางาน
กรณีคัดเลือกคนหางานจากแฟมประวัติคนหางาน
เมื่อนายจางแจงความตองการคนหางานกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบบัตรนายจาง
และมอบแฟ มประวั ติคนหางานเพื่ อให นายจ างคัดเลือกรายชื่ อ โดยให นายจางกรอกรายละเอี ยดในแบบคั ด ลอก
ประวัติคนหางาน และเมื่อนายจางคัดลอกรายชื่อเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่จัดเก็บสําเนาแบบคัดลอกประวัติ
คนหางานเพื่อเปนหลักฐานในการติดตามผลการบรรจุงาน
3.4 การบรรจุงาน
เมื่ อนายจ างหรื อสถานประกอบ/หน วยงานนของรัฐพิ จ ารณารับ ผูส มั ครงาน (คนพิ การ) เขาทํางาน
ในสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐแลว จะตองแจงผลการบรรจุงานใหสํานักงานจัดหางานทราบภายใน 15 วัน
3.5 การติดตามผลภายหลังจากที่คนพิการไดรับการบรรจุงาน
ภายหลังที่คนพิการไดรับการบรรจุงานในสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ ได 7 วัน จะตองมีการ
ติดตามผลอยางใกลชิด เจาหนาที่จัดหางานจะตองออกเยี่ยมเยียนคนพิการในสถานประกอบการ/หนวยงานของ
รัฐ เพื่อสอบถามสภาพการทํางาน ใหคําแนะนําในการปรับตัวกับเพื่อนรวมงาน หลังจากนั้นใหติดตามเปนระยะๆ
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ผังการใหบริการคนหางาน (คนพิการ)
คนหางาน

รายใหม
- ยื่นบัตรประชาชน/ประจําตัว
คนพิการ และรูปถาย
- หลักฐานสมัครงาน (ถามี)*

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
- คัดกรองคนหางาน ใหม/เกา
- ใหคําปรึกษาเบื้องตน
- อธิบายขั้นตอนการใหบริการ
ของสํานักงานฯ (อยางเขาใจงาย)

รายเกา
ยื่นบัตรประชาชน/
ประจําตัวคนพิการ
แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล
(หากมี)

กรอกแบบขึ้นทะเบียน
คนหางาน
ตองการการแนะแนวเพิ่มเติม

เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ขึ้นทะเบียนคนหางาน
เลือกดูตาํ แหนงงาน

- แนะแนวอาชีพ
- ประกอบการอาชีพอิสระ
- สงอบรมหลักสูตรของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เจาหนาที่ประสานนายจางสอบถาม
ตํ าแหน งงานและให ข อ มู ล เกี่ ยวกั บ คนพิ การ
ที่สงไปสัมภาษณ

รับใบเรียกรายงานตัว/สงตัว
- ใหคําปรึกษาแนะนําเปนพิเศษกับผูสมัครงาน
- อธิบายรายละเอียดของสถานประกอบการ
และวิธีการเดินทางไปสมัครงาน
- เอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน
- แนะนําวิธีการเขารับการสัมภาษณ ฯลฯ

เดินทางไปพบนายจาง

ติดตามผลการบรรจุ

บรรจุงาน

ไมไดรับการบรรจุงาน

ขึ้นทะเบียน
เปนผูรองาน/รอนายจางเรียกตัว

หมายเหตุ 1. กรณีคนพิการไมสามารถกรอกแบบขึ้นทะเบียนคนหางานไดใหเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทนโดยใหผูสมัครงาน
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
2. กรณีที่สํานักงานจัดหางาน มีคนพิการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ดังกลาวเปนผูใหบริการจัดหางานอยางครบวงจร
3. หากไมมีคนพิการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่บริการจัดหางานใหบริการคนพิการถือเปนความสําคัญลําดับแรก
4. เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจางเพื่อเขารับการสัมภาษณเจาหนาที่ควรจะจัดรถไปสงผูสมัครงาน
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ผูปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
2. เจาหนาที่จัดหางาน
3. เจาหนาที่แนะแนวอาชีพ
วิธีปฏิบัติงานแกผูขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ)
1. เจาหนาที่ประชาสัมพัน ธห รือเจาหน าที่ ผูใหบ ริการแกคนพิการ ตรวจสอบหลักฐานการขึ้ นทะเบีย น
ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไดแก บัตรประจําตัวคนพิการหรือบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมมอบแบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1) ใหแกคนพิการ/
ผูดูแลคนพิการ
กรณีคนพิการขอใชสิทธิดวยตนเอง ใหคนพิการกรอกรายละเอียดในแบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตาม มาตรา
35 (คนพิ การ/ผู ดู แ ลคนพิ การ) (กกจ.พก.1) ในส ว นคนพิ การขอใช สิ ท ธิ ด ว ยตนเอง หากคนพิ การ
ไมสามารถกรอกรายละเอียดได ใหเจาหนาที่กรอกรายละเอียดแทนคนพิการ แตใหคนพิการเปนผูลงลายมือชื่อหรือ
ประทับลายนิ้วมือในชอง “ลงชื่อ.............ผูขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิ”
กรณี ผู ดู แ ลคนพิ ก ารขอใช สิ ท ธิ แทนคนพิ ก าร ให เจ าหน าที่ ต รวจสอบว าเป น ผู ดู แ ลคนพิ ก ารที่ มี ชื่ อ
อยูในบัตรประจําตัวคนพิการหรือไม (เนื่องจากผูดูแลคนพิการที่จะขอใชสิทธิแทนคนพิการได จะตองเปนบุคคลที่
มีชื่อในบัตรประจําตัวคนพิการ แตหากผูดูแลคนพิการไมสามารถเดินทางมาขอใชสิทธิดวยตนเอง อาจมอบอํานาจ
ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรดานคนพิการที่ดูแลคนพิการ ดําเนินการยื่นขอใชสิทธิแทนคนพิการที่อยูในความ
ดูแลได) ทั้งนี้ ให ผูดูแลคนพิ การกรอกรายละเอีย ดในแบบขึ้นทะเบียนขอใชสิ ทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1)
เฉพาะในสวนผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ
2. เจาหน าที่ จัดหางานให คําแนะนํ าแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิ การ เกี่ย วกับ ประเภทการขอใชสิทธิตาม
มาตรา 35 ไดแก การใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใด
ตามความต องการของคนพิ การ/ผู ดู แลคนพิ การ จากนั้ นจึ งให พิ จารณาเลื อกประเภทการขอใช สิ ทธิ หรื อพิ จารณา
เลือกประกาศของนายจางสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ ที่ไดแจงขอใหสิทธิตามาตรา 35 ไวแลว
3. เมื่ อคนพิ การ/ผู ดูแลคนพิ การ ได เลือกประเภทการขึ้นทะเบี ยนขอใชสิ ทธิตามมาตรา 35 เรียบรอยแล ว
ก อ นส งตั ว เข าทํ าสั ญ ญาขอใช สิ ท ธิ ต ามมาตรา 35 กั บ นายจ างหรื อ สถานประกอบการ/หน ว ยงานของรั ฐ
ให เจ าหน าที่ จั ดหางานประสานทางโทรศั พ ท กั บ สถานประกอบการ/หน ว ยงานของรั ฐก อน เพื่ อให แน ใจว า
สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐยังไมไดตกลงรับหรือเรียกคนพิการรายใดเขาทําสัญญา จากนั้นจึงประสานสงตัวคน
พิการ/ผูดูแลคนพิการ เขาทําสัญญากับนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐตอไป
4. เจาหนาที่จัดหางานจัดทําแบบแจงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.3) พรอมแนบแบบ
กจจ.พก.1 และสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว คนพิ ก ารหรื อ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู ดู แ ลคนพิ ก าร
และสงตัวคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไปพบนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยของรัฐ เพื่อตกลงเขาทําสัญญา
ขอใชสิทธิ ตามที่นายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐไดแจงขอใหสิทธิไว โดยเจาหนาที่จัดหางาน
จะตองชวยตรวจสอบมูลคาการใชสิทธิกอนที่นายจางและคนพิการจะลงนาม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย
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5. กรณี ที่ คนพิ การหรื อผู ดู แ ลคนพิ ก ารต องการคํ าแนะนํ าเพิ่ ม เติ ม ให ไปพบเจ าหน าที่ แ นะแนวอาชี พ
เพื่อใหเจาหนาที่แนะแนวใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาชีพใหแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการตอไป
6. กรณีคนพิการ/ผูดูแลคนพิการยังไมสามารถเลือกสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐที่แจงขอใชสิทธิ
ตามมาตรา 35 ได เนื่ อ งจากไม มี ส ถานประกอบการ/หน ว ยงานของรั ฐ ที่ แ จ ง ความประสงค ข อให สิ ท ธิ
ตามมาตรา 35 ตรงตามที่ ค นพิ ก าร/ผู ดู แ ลคนพิ ก ารต อ งการ ให เจ า หน า ที่ จั ด หางานทํ าหนั งสื อ แจ ง ผลให
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการทราบเปนระยะๆ
หมายเหตุ ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแหงชาติฯ พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 4 นิ ยาม “ผูดูแลคนพิการที่จะขอใชสิทธิ” หมายความวา ผูรับอุป การะหรือผูดูแลคนพิการซึ่งมี ชื่อในบัตร
ประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอ 11 วรรคสอง กําหนดวา
กรณี ผูดู แลคนพิ การจะยื่น คํ าขอรั บ สิท ธิแทนคนพิ การ คนพิการที่อยูในการอุ ป การะหรือดู แลต องไม สามารถ
ประกอบอาชีพไดโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) เปนผูเยาว (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด โดยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดเหตุ
พนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะไวดังนี้ “มาตรา 19 บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาว และบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ
ยี่สิบปบริบูรณ”)
(2) เปนผูสูงอายุ ตั้งแต 70 ปขึ้นไป (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด)
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ (พิจารณาจากคําสั่งศาล)
(4) เปนคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไมสามารถประกอบอาชีพได โดยมีหนังสือรับรองจาก
กรมส งเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ การ หรือสํานั กงานพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย จังหวัด หรื อ
ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด เพื่อประกอบการยื่นขอใชสิทธิ
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ผังการใหบริการขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ/ผูร ับมอบอํานาจ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ/เจาหนาที่จัดหางาน

คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (รายเกา)
ยื่นบัตรประจําตัวคนพิการ/
บัตรประจําตัวประชาชน

คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (รายใหม)
ยื่นบัตรประจําตัวคนพิการ/
บัตรประจําตัวประชาชน
รับขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.1)
เจาหนาที่ใหคําแนะนําในการกรอกรายละเอียด

เลือกประเภท
การขอใชสิทธิตาม ม.35
เจาหนาที่ประสานนายจาง
กอนสงตัวเขาทําสัญญา
รับแบบแจงเขาทําสัญญา
ขอใชสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.3)

พรอมแนบ กกจ.พก.1 และสําเนาบัตรประจําตัว
คนพิการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูดูแลคนพิการ

เดินทางไปพบนายจาง
ติดตามผลการเขาทําสัญญา

ตกลงทําสัญญา

ไมทําสัญญา

บันทึกในแฟม
ประวัติ

แจงผลใหคนพิการทราบ
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของนายจาง
หรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
ผูปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ประสัมพันธ
2. เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงานการแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (นายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ)
1. นายจางหรือสถานประกอบการที่ตองการขอบัตรประจําตัวนายจาง ใหติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
พรอมยื่นหลักฐานการเปนนายจาง
2. เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบความครบถวนของหลักฐานนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ในกรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังนี้
กรณีที่ 1 บุคคลธรรมดา

กรณีที่ 2 บุคคลธรรมดา
ที่ประกอบกิจการ

กรณีที่ 3 นิติบุคคล

1.บัตรประจําตัวประชาชน

1.บัตรประจําตัวประชาชน

1.สําเนาหนังสือรับรองการ

พรอมสําเนา

พรอมสําเนา

จดทะเบียนนิติบุคคล

2.สําเนาทะเบียนบาน

2.สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ

ของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

1.หนังสือมอบอํานาจ

1.หนังสือมอบอํานาจ

นิติบุคคล

ติดอากรแสตมป 30 บาท

ติดอากรแสตมป 30 บาท

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

1.หนังสือมอบอํานาจ

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

ติดอากรแสตมป 30 บาท
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

3. เมื่อเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ใหจัดทําบัตรประจําตัวนายจาง
กรณีเปนนายจางหรือสถานประกอบการรายเดิม ใหนายจางหรือสถานประกอบการยื่นบัตรประจําตัวนายจางพรอม
บัตรประจําตัวประชาชน เพื่อติดตอใชบริการ
4. กรณีเปนหนวยงานของรัฐไมตองใชเอกสารหลักฐานใด ๆ ประกอบคําขอ เพียงทําหนังสือจากหนวยงาน
แจงขอความอนุเคราะหขอใหสิทธิตามมาตรา 35 มอบใหแกเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
5. เจาหนาที่ประชาสัมพันธมอบแบบแจงขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) และแบบคําขอ (กกจ.
พก.2-1 ถึง 7) ตามกิจกรรมที่ประสงคจะขอใหสิทธิ พรอมคํานวณมูลคาการขอใหสิทธิและแนบเอกสารประกอบ
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ตามที่ กํ า ห น ดใน แบ บ คํ า ขอ (กกจ.พ ก.2 -1 ถึ ง 7 )เพื่ อใช ใ น การพิ จารณ าอนุ ญ าต ให เจ า ห น าที่
รับยื่นและตรวจสอบเอกสารใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน
6. กรณีนายจางหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ ยื่นแบบคําขอและเอกสารไมครบถวน และ
หรือ มีการแกไข ขอใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอตกลง โดยผูยื่นคําขอตองแกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่ขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35
ผูปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
1. นายจ างหรื อสถานประกอบการ/หน วยงานของรั ฐที่ ได รั บ อนุ ญ าตให ดํ าเนิ น การตามมาตรา 35
แจ งเจาหน าที่ ขอคั ดลอกรายชื่ อคนพิ การ/ผูดูแลคนพิ การที่ขึ้น ทะเบี ย นขอใชสิท ธิตามมาตรา 35 โดยกรอก
รายละเอียดของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการในแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (กกจ.พก.4)
2. เจาหนาที่จัดเก็บสําเนาแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผูดู แลคนพิ การ เพื่ อใชเป นหลักฐานในการติดตาม
การตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35
3. กอนการคั ดลอกรายชื่ อคนพิ การ/ผูดู แลคนพิการในครั้งตอไป นายจางหรือสถานประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ ตองแจงผลการเขาทําสัญญาใหเจาหนาที่ทราบกอนทุกครั้ง
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง การดํ า เนิ น การตรวจสอบมู ล ค า การขอใช สิ ท ธิ ต ามมาตรา 35 ของนายจ า ง
หรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ
ผูปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
1. ให เจ าหน าที่ อ อกพื้ น ที่ เพื่ อตรวจสอบมู ล คาการให สิท ธิตามมาตรา 35 ของนายจางหรือสถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐ โดยดําเนินการภายใน 10 วันนับแตวันที่เอกสารหลักฐานครบถวน
2. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบมูลคาการใหสิทธิตามมาตรา 35 เรียบรอยแลว ขอใหสรุปความเห็น (กกจ.
พก.5) เสนอจัดหางานจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ภายใน 1 วัน
3. จั ด หางานจั งหวั ด/ผู อํ านวยการสํ านั กจั ดหางานกรุ งเทพเขตพื้ น ที่ พิ จารณาอนุ ญ าตและลงนาม
ในหนังสือใหความเห็นชอบดําเนินการตามมาตรา 35 ภายใน 2 วัน
4. ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 35 (กกจ.พก.6) ใหผูอํานวยการกองทุน
และความเสมอภาคคนพิการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนประจําทุกเดือน
5. ใหนายจางหรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ จัดสงสําเนาสัญญาการดําเนินการตาม
มาตรา 35 ใหสํ านั กงานจัดหางานจังหวัด/สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้ นที่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
โดยสัญญาจะตองประกอบดวยเอกสารหลักฐานและแบบ กกจ.พก.1 และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิ การหรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแลคนพิการ
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35
ผูปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่จัดหางานนํารายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ที่สงตัวไปพบนายจางเพื่อตกลงเขาทําสัญญา
ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 หรือที่นายจางหรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ คัดลอกรายชื่อไปเพื่อเรียกเขา
ทําสัญญามาดําเนินการติดตามผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ดังนี้
- เมื่อครบ 7 วันนับจากวันที่สงตัวหรือคัดลอกรายชื่อเพื่อเรียกเขาทําสัญญา ใหเจาหนาที่ติดตามผล
การตกลงเขาทําสัญญาของนายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานรัฐ วาไดมีการตกลงเขาทําสัญญากับคน
พิการ/ผูดูแลคนพิการที่สงตัวไปพบหรือไม
- หากยั งไม ท ราบผลการตกลงเขาทํ าสั ญ ญาขอใช สิ ท ธิต ามมาตรา 35 ให เจ าหน าที่ จั ด หางาน
มีหนังสือลงทะเบียนตอบรับ เพื่อสอบถามไปยังนายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ หรือคนพิการ/
ผูดู แลคนพิ การ ให แลว เสร็จ ภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที่สงตัวหรือคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิ การ
ซึ่งการสอบถามจะตองสอบถามเพื่อใหทราบวาไดตกลงเขาทําสัญญากันหรือไม หรือคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
ไดไปพบนายจางหรือไม
- การติ ดตามผลการตกลงเขาทํ าสั ญญาขอใช สิทธิ ตามมาตรา 35 หากมีการติดตามมากกวา 2 ครั้ ง
แตยังไมทราบผลการตกลงเขาทําสัญญาใหถือวาคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไมไดรับการตกลงเขาทําสัญญา
2. หากเจาหนาที่ไดผลแลวพบวานายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ ตกลงจะเขา
ทํ า สั ญ ญากั บ คนพิ ก าร/ผู ดู แ ลคนพิ ก าร ให มี ก ารจั ด ทํ า สั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงการใช สิ ท ธิ ต ามมาตรา 35
กับคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ พรอมทั้งแจงผลการดําเนินการตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ และแจงกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
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ผังการใหบริการแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
นายจาง/สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ

เจาหนาที่ประชาสัมพันธใหคําแนะนํา
- นายจาง/สถานประกอบการ (รายใหม)
ยื่นหลักฐานการเปนนายจางใหเจาหนาที่
ประชาสัมพันธตรวจสอบเพื่อจัดทําบัตรนายจาง
- หนวยงานของรัฐ ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห
ขอใหสิทธิ

นายจาง/สถานประกอบการ (รายเดิม) ยื่นทําบัตร
ประจําตัวนายจาง

รับแบบแจงขอใหสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.2)
เพื่อกรอกรายละเอียด
กรณีที่นายจาง/สถาน
ประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ
จับคู (Matching) กัน
มาแลว

ดําเนินการตรวจสอบมูลคา
- กรณีผานหลักเกณฑ ใหเจาหนาที่

มีหนังสืออนุญาตใหนายจาง/สถาน
ประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
ดําเนินการและเขาทําสัญญา
- กรณีไมผานหลักเกณฑ ให
เจาหนาที่แจงนายจาง/สถาน
ประกอบการ/หนวยงานของรัฐ เรง
แกไขและปรับปรุงใหเปนไปตาม
หลักเกณฑโดยดวน

เจาหนาที่ติดตามผล
การเขาทําสัญญา

กรณีสถานประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ ยังไมมีคน
พิการ/ผูดุแลคนพิการเขารับ
สิทธิ และประสงคจะขอ
คัดเลือกรายชื่อคนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนไวกับสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด/สํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
พก.001

แบบรายงานผลการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ แยกตามประเภทความพิการ
หนวยงาน.....................................................
ประจําเดือน.......................................
ประเภทความพิการ
ลําดับ

รวมทั้งสิ้น

ประเภทการขอใชสิทธิตามมาตรา 35
รวม

1

สัปทาน

2

จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ

3

จัดจางเหมาชวงงาน/จางเหมาบริการ

4

ฝกงาน

5

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

6

ลามภาษา

7

การใหความชวยเหลืออื่นใด

ชาย

การ
มองเห็น
หญิง

ชาย

หญิง

การไดยิน
ชาย

หญิง

การ
เคลื่อนไหว
ชาย

หญิง

จิตใจ
ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. รายงานการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ใหตัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน และสงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. กรณีมีผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ ใหใสจํานวนลงในชองหมายเหตุ

สติปญญา
ชาย

หญิง

การเรียนรู
ชาย

หญิง

ออทิสติก
ชาย

หญิง

หมายเหตุ
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สรุปผลการดําเนินการตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
หนวยงาน.........................................
ประจําเดือน....................................
จํานวนคนพิการ
ลําดับ
ที่

ประเภทขอใชสิทธิตามมาตรา 35

/ผูดูแลคนพิการ
ที่ใหสิทธิ
(คน)

1

การใหสัมปทาน

2

การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ

3

จัดจางเหมาชวงงาน/จางเหมาบริการ

4

ฝกงาน

5

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

6

ลามภาษามือ

7

การใหความชวยเหลืออื่นใด

สถานประกอบการ
จํานวน
(แหง)

จํานวนที่ให
สิทธิคนพิการ
(คน)

หนวยงานของรัฐ
จํานวน
(แหง)

จํานวนที่ให
สิทธิคนพิการ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1.

รายงานการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ใหตัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน และสงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานทุกสิ้นเดือน

2.

กรณีการใหความชวยเหลืออื่นใดตามมาตรา 35 ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ พรอมทั้งแนบสําเนาแบบ กกจ.พก2
(แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ)

(คน)

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
พก.002

จํานวนคนพิการ
ที่ไดรับสิทธิเขา
ทําสัญญา
(คน)

หมายเหตุ
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พก.003

รายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการที่ขอสิทธิตามมาตรา 35
ชื่อหนวยงาน......................................
ประจําเดือน.....................................

ลําดับ

ชื่อ-สกุล คนพิการ/ผูดูแล

ที่อยู

ประเภทกิจกรรมที่คนพิการ
ขอใชสิทธิ

ลักษณะงานที่ขอใชสิทธิ

หมายเหตุ
1. ใหสงพรอมแบบรายงานขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของทุกเดือน
2. ตัวอยางประเภทกิจการที่ใหระบุ เชน กิจการซัก อบ รีด ฯลฯ ประเภทงาน เชน รับเหมาชวงงานพันสายไฟฟา ฯลฯ
3. หากเปนผูดูแลคนพิการ ใหใสขอมูลวาดูแลคนพิการชื่ออะไร และเลขบัตรประจําตัวคนพิการ

หมายเหตุ
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รายชื่อสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐที่ขอใชสิทธิตามมาตรา 35
ชื่อหนวยงาน........................................
ประจําเดือน.................................
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทกิจการของ

/หนวยงานของรัฐ

สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ

ที่อยู

หมายเหตุ
1. ใหสงพรอมแบบรายงานขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของทุกเดือน

ประเภทของ
การขอใชสิทธิ

ลักษณะงานที่ขอใชสิทธิ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
พก.004

จํานวนคนพิการ
ที่นายจางใหสิทธิ

หมายเหตุ
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กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
1.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อการจางงานผู สูงอายุ (อายุ 60 ป บริบูรณ ขึ้นไป) ที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิป ญญา
ทองถิ่นในสาขาตาง ๆ มาเปนวิทยากรถายทอดความรูแกคนในชุมชน
(2) เพื่อใหคนในชุมชนไดนําองคความรูไปประกอบอาชีพและสรางรายได
(3) เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
(4) เพื่อสรางคุณคาและความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ
(5) เพื่อลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว
1.2 เปาหมายการดําเนินงาน
(1) การจางงานผูสูงอายุมาเปนวิทยากรถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
(2) ผูไดรับการถายทอดองคความรู จํานวน 1,500 คน
(3) ผูไดรับการถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
1.3 พื้นที่เปาหมาย
14 จั งหวั ด คื อ จั งหวั ด ราชบุ รี ปทุ ม ธานี นครปฐม พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ชลบุ รี ระยอง เชี ย งใหม
เพชรบูรณ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร รอยเอ็ด สุราษฎรธานี และตรัง
1.4 แนวทางการดําเนินงาน
1.4.1 การจ างงานผู สูงอายุ ที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญ ญาทองถิ่น มาเปน วิทยากร
ถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
(1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้น
ไป) ที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ เขารวมกิจกรรม จากผูสูงอายุกลุมเปาหมาย ไดแก
ผูสูงอายุที่ขึ้น ทะเบี ยนผ านระบบขึ้นทะเบียนหางานผูสูงอายุ (www.doe.go.th/elderly) ผูสูงอายุจ ากการสํารวจตาม
โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กองสงเสริมการมีงานทํา ผูสูงอายุที่ผานการฝกทักษะฝมือแรงงานจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน โดยผูสูงอายุที่รับหนาที่เปนวิทยากร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
ติด และไมเปนโรคติดตอรายแรง

- มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมติดยาเสพ

- เปนผูที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ เปนที่ยอมรับใน
สังคม และสามารถถายทอดองคความรูไดดี
- เปนผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานไวกับกรมการจัดหางาน
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- หลั ก ฐานแสดงถึ ง การมี ทั ก ษะและองค ค วามรู ด า นภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เช น
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง (ถามี)
(2) พิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานที่มีภูมิปญญาและเปนที่ยอมรับของ
สังคม และพรอมที่จะถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชนหรือบุคคลอื่นที่สนใจ โดยภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือก
ตองไมซ้ําซอนกันในแตละจังหวัด
(3) สํานักงานจัดหางานจังหวัดบันทึกตําแหนงงานวางในระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการ
สอนอื่น ๆ
(4) สํานักงานจัดหางานจังหวัดขึ้นทะเบียนหางานใหผูสูงอายุในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสอนอื่น ๆ
(5) จั บคู ตํ าแหน งงาน (Matching) ให กั บผู สู งอายุ ที่ ผ านการคั ดเลื อก และบั นทึ กผลการ
บรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิป ญญา” รหั สตําแหน ง
2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
(6) แจงรายชื่อ พรอมรายละเอียดของผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญา
ท องถิ่น ที่ ได รับการคั ดเลื อกเป นวิทยากรถายทอดองคความรู ส งใหกองพั ฒนาระบบบริการจั ดหางาน กรมการจั ดหางาน
(เอกสารแนบ 1)
และวิธีการดําเนินงาน

(7) จัดประชุมชี้แจงผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อใหทราบวัตถุประสงค รายละเอียด

(8) ผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดองคความรู โดยการ
สาธิตและฝกปฏิบัติจริงใหกับผูเขารับการถายทอดองคความรู
(9) ติดตามและรายงานผลการการดําเนินงานการถายทอดองคความรูของผูสูงอายุ
1.4.2 ผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1,500 คน และผูเขารับการ
ถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
(1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน
ประชาชนทั่วไป) เพื่อเขารับการถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ
ทั่วไป)

(2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดรับลงทะเบียนใหผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชน
(3) พิจารณาคัดเลือกผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนทั่วไป) เขารวมกิจกรรม
(4) ผูไดรับการคัดเลือกเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น

(5) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผู
เขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ตัดยอดทุกวันที่
25 ของเดือน และรายงานผลใหทราบทุกวันสิ้นเดือน โดยไมตองบันทึกผลในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ
(SSO) (เอกสารแนบ 2)
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1.5 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคคลทั่วไป ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนผูสูงอายุที่เปนวิทยากรถายทอดองคความรู คนละ 20 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
เปนเงิน (20 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 24,000 บาท
(2) คาอาหารกลางวันผูเขารับการฝกอบรม
(3) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการฝกอบรม
(4) คาเชาสถานที่ฝกอบรม
(5) คาวัสดุฝกอบรม
(6) คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม
2. กิจกรรมการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
2.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางหลักประกันที่มั่นคงดานรายไดของผูสูงอายุ
(2) เพื่อสรางความอยูดีกินดีของผูสูงอายุ
(3) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
(4) เพื่อเพิ่มบทบาทและคุณคาของผูสูงอายุดวยการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ
(5) เพื่อลดภาระคาใชจายของรัฐดานสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
(6) เพื่อบรรเทาภาวการณวางงานของผูสูงอายุ
2.2 เปาหมายการดําเนินงาน
(1) ผูสูงอายุที่ตองการทํางานในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว จํานวน 900 คน
รอยละ 35 (315 คน)

(2) ผูสูงอายุที่ตองการทํางานในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว มีงานทําและมีรายได

2.3 พื้นที่เปาหมาย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
2.4 แนวทางการดําเนินงาน
(1) สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ออกสํารวจ/
เยี่ยมเยียนนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว เพื่อทราบความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ
60 ปบริบูรณขึ้นไป) ตําแหนงงานวาง สภาพการจางงาน และเงื่อนไขการจางงาน (เชน คุณสมบัติของผูสูงอายุ ลักษณะงาน
ที่ทํา ระยะเวลาการทํางาน อัตราคาจาง และสวัสดิการตาง ๆ เปนตน) ตามคูมือปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน
พรอมทั้งประชาสัมพันธและเชิญชวนนายจาง/สถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
(2) สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 พิจารณา
จั ด ทํ าบั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ด านการส งเสริ ม การจ า งงานผู สู งอายุ ระหว างกรมการจั ด หางานกั บ นายจ าง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และแจงรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
และการทองเที่ยว ที่มีความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) สงใหกรมการจัดหางาน
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(3) สํ านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด และสํ านั ก งานจั ด หางานกรุ งเทพมหานครพื้ น ที่ 1-10
ประชาสั มพั น ธ ให ผู สู งอายุ (อายุ 60 ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไป) ได รั บ ทราบตํ าแหน งงานว างของนายจ าง/สถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และประกาศตําแหนงงานวางผูสูงอายุในระบบระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
(4) ประชาสั ม พั น ธ แ ละเชิ ญ ชวนผู สู งอายุ ที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะตรงตามความต อ งการของ
นายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว โดยระบุรายละเอียดในใบสมัครงานใหชัดเจน รวมทั้ง
ขอจํากัดในการทํางานของผูสูงอายุ และขึ้นทะเบียนหางานใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
(5) จั บคู ตํ าแหน งงาน (Matching) ใหผูสู งอายุ (อายุ 60 ป บริ บู รณ ข้ึนไป) กั บนายจาง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
พิจารณาบรรจุงาน

(6) ประสานงานและสงตัวผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ใหนายจาง/สถานประกอบการ

(7) ติดตามและรายงานผลการบรรจุงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ในระบบสารสนเทศ
การจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
2.5 การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
(1) ให สํ านั กงานจั ดหางานจั งหวัดนนทบุรี ปทุ มธานี สิ งห บุ รี ปราจี นบุ รี สมุ ทรปราการ บุ รีรัมย
อุบลราชธานี เลย แม ฮองสอน ลําปาง น าน พิ ษณุ โลก ราชบุ รี สมุ ทรสงคราม และป ตตานี พิจ ารณาจัดทํ าบัน ทึกข อตกลง
(MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางานกับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
บริการและการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ๆ ละไมนอยกวา 5 แหง
(2) สําหรับสํานักงานจัดหางานจังหวัดอื่น ๆ และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
พิจารณาจั ดทํ าบั นทึ กขอตกลง (MOU) ด านการสงเสริมการจางงานผูสู งอายุ ระหวางกรมการจัดหางาน กับ นายจาง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวตามความเหมาะสมในพื้นที่
3. กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (โครงการเดิม)
ขอความรวมมือดําเนินงานและรายงานตามแนวทางเดิม พรอมทั้งบันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 1900 “ผูสูงอายุภาครัฐ”
4. สําหรับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 กิจกรรมดังกลาวขางตน ขอความ
รวมมือบันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2101
“การสงเสริมผูสูงอายุมีงานทํา”
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กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ผส.1
รายชื่อผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนวิทยากรถายทอดองคความรู
ลําดับที่

ชื่อ-สกุลผูสูงอายุ

หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

อายุ เพศ

การศึกษา

ที่อยู
เลขที่

หมู

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

สาขาภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

หมายเหตุ

59

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
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ผส.2
ผลการดําเนินงานการมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ที่อยู
ลําดับที่

ชื่อ-สกุลผูสูงอายุ

หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน

อายุ

เพศ การศึกษา

เลขที่

หมู

ถนน

ตําบล/
แขวง

ผลการดําเนินงาน
อําเภอ/
เขต

จังหวัด

สาขาภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เขารับ
การถายทอด
องคความรู

ชื่อผูสูงอายุ
ที่ถายทอด
องคความรู

การมีอาชีพ
หรือมีงานทํา
และมีรายได
(ระบุ)

หมายเหตุ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ผส.3
รายชื่อนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวที่มีความตองการจางงานผูสูงอายุ
ลําดับที่

นายจาง/สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ที่อยู
เลขที่

หมู

ถนน

ตําบล/แขวง

ตําแหนงงานวาง
อําเภอ/เขต

จังหวัด

ตําแหนง

อัตรา

อัตราคาจาง

หมายเหตุ
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(ล่าสุด)

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
แนวปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา 35
- การนับจำนวนลูกจ้าง
1
- วิธีการปฏิบัติงานการให้บริการจัดหางานแก่คนพิการตามมาตรา 33
2
- ผังการให้บริการคนหางาน (คนพิการ)
5
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
6
- ผังการให้บริการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
8
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
9
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
10
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบมูลค่าการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของนายจ้าง
10
หรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการตกลงเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
11
- ผังการให้บริการแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
12
- การแจ้งการให้สิทธิของนายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐ
13
- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 มาตรา 34
16
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
- หนังสือกรมการจัดหางาน แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตการจ้างงานคนพิการ ด้วยการกำหนด
44
ขั้นตอน วิธีการ และ แนวปฏิบัติการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินการตามมาตรา 35
- การให้สัมปทาน
57
- การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
61
- การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
64
- การฝึกงาน
67
- การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
70
- การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
74
- การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
75
- การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อคนพิการ ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 7/2561
79
- ประมวลคำถาม – คำตอบ
81
แบบฟอร์มการให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา 35 ฉบับปรับปรุงใหม่
- แบบ กกจ.พก.1 (แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ))
99
- แบบ กกจ.พก.2 (แบบแจ้งขอให้สิทธิตามมาตรา 35 (หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ))
101
- แบบ กกจ.พก.2-1 (แบบคำขอการให้สัมปทาน)
102

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
หน้า
รายการเอกสาร ตัวอย่างสัญญาการใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35
139
- เอกสาร 1 (ตัวอย่าง สัญญาการให้สัมปทาน การให้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)
140
- เอกสาร 2 (ตัวอย่าง สัญญาการให้สัมปทาน การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์
142
หรือเครื่องหมายการค้า)
- เอกสาร 3 (ตัวอย่าง สัญญาการให้สัมปทาน การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ 144
เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
- เอกสาร 4 (ตัวอย่าง สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ)
146
- เอกสาร 5 (ตัวอย่าง สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ)
148
- เอกสาร 6 (ตัวอย่าง สัญญาการฝึกงาน)
150
- เอกสาร 7 (ตัวอย่าง สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก)
152
- เอกสาร 8 (ตัวอย่าง สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ)
154
- เอกสาร 9 (ตัวอย่าง สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด การสนับสนุนเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
156
เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
- เอกสาร 10 (ตัวอย่าง สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด การซื้อสินค้า)
158
ภาคผนวก
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
160
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
177
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
184
วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
198
วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
- กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
200
ของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
203
ของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
นำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

1
1

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

9
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
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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

วิธปี ฏิบัติ

-2-

-

กําหนดเวลา

หนวยงานของรัฐ

กรมการจัดหางาน

หนวยงาน/
ผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ
กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

- การประกาศ
รั บ ส มั ค ร ค น
พิการเขาทํางาน
ตองไมมีถอยคํา
ที่ เ ส มื อ น เ ป น
การเลือกปฏิบัติ
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มาตรา/การดําเนินการ

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

วิธปี ฏิบัติ
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มาตรา/การดําเนินการ

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
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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
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กฎกระทรวง
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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
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สามารถ วุฒิ การ
ศึกษา และคาจาง
ให เ ป น ไปตามที่
กฎหมายกําหนด
ดวย
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- 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
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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

หมายเหตุ
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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

หมายเหตุ
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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

หมายเหตุ
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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
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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
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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
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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
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พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
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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
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อํานวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

42

- 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
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44

45

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
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(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)
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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
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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

42

84
43

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

85

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
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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..................................
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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) 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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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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กกจ.พก.5 - ๔

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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-3สำหรับหน่วยรับแจ้ง
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

130

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

ตัว135
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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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
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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
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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 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
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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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เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก
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๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

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
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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

203
150
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

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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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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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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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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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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(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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๑๑
ลำดับที่

รำยกำรอุปกรณ์
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
หรือบริกำร

ลักษณะ

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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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 ...

257
๒
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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มาตรการ แนวทาง และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
..................................
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ อย่างซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรภายในเกี่ ย วกั บ การนำทรัพ ย์ สิน ของราชการไปเป็ น ของตนเองหรือ นำไปให้ ผู้ อื่ น ,
พฤติ ก รรมในการยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ ทั้ ง การยื ม โดยบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและการยื ม โดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน สำนักงานฯ จึงต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มีแนวทาง
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เผยแพร่ ให้ บุ ค ลากรภายในได้ รั บ ทราบและ
นำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานฯ เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และคู่มือ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนี้คือ
ข้อ ๑ มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๑.๑ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑.๒ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก
ข้อ ๑.๓ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
ข้อ ๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยึดหลักความประหยัด จำเป็น
ข้อ ๑.๕ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๑.๖ ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง
ข้อ ๑.๗ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๒.๑ บุคลากร สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ต้องรักษาและใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานฯ อย่างประหยัด จำเป็น คุ้มค่า และไม่เบียดบังทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๒.๒ บุคลากร สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ไม่รับสินบน ของขวัญ ความสะดวกสบาย
หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความเหมาะสมและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์
หรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
/ข้อ ๓ คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ......

--๒--

ข้อ ๓ คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๓.๑ กรณีการยืมพัสดุและครุภัณฑ์
ข้อ ๓.๑.๑ กรอกใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตามแบบที่กำหนดราชการกำหนดไว้
ข้อ ๓.๑.๒ ลงลายมือชื่อยืม/ส่งคืน ให้ชัดเจนในวันยืมและวันส่งคืนพัสดุ/ครุภัณฑ์
ข้อ ๓.๑.๓ การยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของราชการเท่านั้น
ข้ อ ๓.๑.๔ หากพั ส ดุ /ครุภั ณ ฑ์ ที่ น ำมาส่ งคื น เกิ ด การชำรุด เสี ย หาย ใช้ ก ารไม่ ได้ หรือ
สูญหายไป ให้จัดการแก้ไข ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพคงเดิม โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือชดใช้เป็นพัสดุ
ประเภทชนิ ด ขนาด ลั ก ษณะ และคุ ณ ภาพอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ ชดใช้ เป็ น เงิน ตามราคาที่ เป็ น อยู่ ในขณะยื ม
(ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด)
ข้อ ๓.๑.๕ สิ่งของที่ยืมตามรายการต้องคืนในสถานที่ที่ยืมไป สามารถใช้ได้ และครบถ้วน
ข้อ ๓.๒ กรณีการใช้พัสดุ (วัสดุ) ของราชการ หรือสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ
มูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร
ข้อ ๓.๒.๑ ผู้ต้องการใช้เขียนใบเบิกพัสดุ (วัสดุ) ตามแบบที่กำหนดราชการกำหนดไว้
ข้อ ๓.๒.๒ สั่งจ่ายวัสดุหรืออนุมัติให้เบิกวัสดุ โดยพิจารณาความเหมาะสมว่า ผู้ขอเบิก
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของราชการ โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่
ข้อ ๓.๒.๓ เก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายวัสดุ
..................................

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานฯ
เรื่อง มาตรการ แนวทาง และคู่มือ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
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