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๑๐๘ ทางเลือก

มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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บทนำ�
หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวงแรงงานที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�ำ หนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐบาลรับคนพิการเข้าทำ�งานในอัตราส่วน
๑๐๐ : ๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ กฎกระทรวงดังกล่าวจะส่งผลให้มีตำ�แหน่งงาน
สำ�หรับคนพิการประมาณ ๙๐,๐๐๐ ตำ�แหน่ง ทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน
ทั้งนี้ การสรรหาคนพิการเข้าทำ�งานนั้นต้องอาศัยความพร้อมของสถานประกอบการ ตลอดจน
ความพร้อมในศักยภาพของคนพิการ ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมฯ จึงได้กำ�หนดแนวทางการส่งเสริม
คนพิการตามมาตรา ๓๕ ในการสนับสนุนการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำ�หน่วยสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การสนับสนุนอื่นใดที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถสนับสนุนได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องจ้างงาน
คนพิการ
แต่ด้วยแนวทางการสนับสนุนคนพิการมาตรา ๓๕ มีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน เงื่อนไข และ
การประเมินมูลค่าทีซ่ บั ซ้อนและมีรายละเอียดมากกว่าการจ้างงาน อีกทัง้ ภาคธุรกิจ ยังขาดข้อมูลสนับสนุน
ในเชิงปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ตลอดจนขาดกรณีศึกษา และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็น
การสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จึง
ได้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำ�นักงานส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อจัดทำ�คู่มือ ๑๐๘ ทางเลือกมาตรา ๓๕ แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมฯ จำ�นวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการภาค
เอกชน คนพิการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
			
			
			
			

จัดทำ�โดย ...
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับ
สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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บทที ๑  
่ สรุปกฎหมายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการมีงานท�ำของคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๑ ความเป็นมา
ด้วยนโยบายของรัฐบาลในด้านการ เสริมสร้างให้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ ส�ำหรับรองรับคนพิการ สร้างความพร้อม ให้การ
สงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการหรือทุพพลภาพ และ
สร้างหลักประกันความมัน่ คงในศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ จึงได้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ขึน้
โดยมีประเด็นดังนี้
l
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
l
สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและ
		 ใช้ประโยชน์ได้
l
สร้างเสริมพลังอ�ำนาจให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
l
ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
l
สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ
		 เพื่อให้การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประสบความส�ำเร็จ
จึงได้ออกกฎหมายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการมีงานท�ำของคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
l
ปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เหมาะสม
l
ก�ำหนดสิทธิประโยชน์และความคุม้ ครองคนพิการเพือ่ มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
l
ก�ำหนดสิทธิได้รบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐตลอด
		 จนก�ำหนดให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
หลักเกณฑ์การท�ำงานและจ้างงานคนพิการ
ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุจากความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึง
		 เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล และจ้างงาน รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
l
ปกป้องสิทธิของคนพิการเสมอภาคกับผู้อื่นด้วยการปรับและท�ำให้เงื่อนไขการท�ำงาน
		 เอื้อต่อคนพิการ รวมทั้งโอกาส ค่าจ้าง ความปลอดภัยและถูกสุขลัษณะ รวมทั้ง
		 คุ้มครองแรงงานด้วย
l
คนพิการสามารถเข้าถึงแผนงานด้านเทคนิคและแนะแนวอาชีพทัว่ ไป บริการจัดหางาน
		 ให้ตลอดจนการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง
l
ส่งเสริมโอกาสการจ้างงาน และความก้าวหน้าในงานอาชีพส�ำหรับคนพิการในตลาดแรงงาน
l
ช่วยเหลือในการจัดหางาน การจ้างงาน การได้กลับเข้าท�ำงานอีกครั้ง
l
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบและเริ่มธุรกิจของตนเอง
l
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l
l

ว่าจ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาคเอกชน

ข้อกฎหมายและวิธีการท�ำให้สิทธิการมีงานท�ำส�ำหรับคนพิการเป็นจริง
บทนิยาม
“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“นายจ้าง” เทียบเคียงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
๑.๒   ข้อก�ำหนดตามมาตรา ๓๓ การจ้างงานคนพิการ
l
ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตาม
		 ลักษณะของงานในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
		 ของรัฐ
l
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎหมายกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนที่นายจ้างหรือ
		 เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท�ำงาน
วิธีปฏิบัติ
l
ก�ำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับ
		 คนพิการที่สามารถท�ำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่งใด
l
อัตราส่วนลูกจ้างทีม่ ใิ ช่คนพิการทุกหนึง่ ร้อยคนต่อคนพิการหนึง่ คน เศษของหนึง่ ร้อยคน
		 ถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
วิธีนับจ�ำนวนลูกจ้าง
l
ให้นับจ�ำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละปีเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนคนพิการที่
		 ต้องรับเข้าท�ำงาน
l
กรณีนายจ้างมีหน่วยงานหรือสาขาในจังหวัดให้นับจ�ำนวนลูกจ้างทุกสาขาในจังหวัด
		 นั้นเข้าไปด้วย (รวมเข้าไปกับส�ำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล)
๑.๓

ข้อก�ำหนดตามมาตรา ๓๔ การส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างคนพิการ : เฉพาะองค์กร
ภาคเอกชน
l
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าท�ำงานตามจ�ำนวนที่
		 ก�ำหนด ตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
		 กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินที่นายจ้างจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุน
l
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง
		 ล่าช้าหรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจ�ำนวนเงินที่
		 ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ไม่จ้างคนพิการ โดยนายจ้างที่มิได้รับคนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา ๓๓ และมิได้
		 ด�ำเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนเป็นรายปี
l
ค�ำนวณจ�ำนวนเงินที่ส่ง ให้ค�ำนวณจากอัตราต�่ำสุดของประเทศที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปี
		 ก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจ�ำนวนจ�ำนวน
		 คนพิการที่ไม่ได้รับเข้าท�ำงาน ซึ่งจ�ำนวนเงินค่าจ้างต�่ำสุดปัจจุบัน คือ จังหวัดพะเยา (อัตรา
		 วันละ ๑๕๙ บาท)
l
การส่งเงิน ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุนโดยส่งต่อ พก. หรือ
		 พมจ. ทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของแต่ละปี (เป็นวันครบก�ำหนด)
l
การประกาศโฆษณา พก. ประกาศผลลงในราชกิจจา ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราช
		 บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
l

๑.๔   ข้อก�ำหนดตามมาตรา ๓๕ การให้สัมปทาน  การจัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้า การจัดจ้างเหมา
ช่วงงาน การฝึกงาน การให้การช่วยเหลืออื่นเพื่อแทนการจ้างคนพิการและไม่ต้องส่งเงินเข้า
กองทุน
l
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา ๓๓ หรือ
		 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา ๓๓ และ
		 ไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔
l
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัด
		 สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือ
		 อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้
๑.๕

สิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับกฎหมายที่ใช้บังคับ
ปัจจุบัน
l
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
		 (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
l
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
		 ๕๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
l
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
		 ด้วยการยกเว้นรัษฎากรว่าด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่คนพิการ
l
พระราชบัญญติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
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สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสถานประกอบการ
กรณีบริจาคเข้ากองทุน
l
บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเข้ากองทุนน�ำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑๐% ของเงินได้สทุ ธิ
l
นิตบิ คุ คลบริจาคเงิน/ทรัพย์สนิ เข้ากองทุนน�ำมาหักเป็นค่าใช้จา่ ยได้ไม่เกิน ๒% ของก�ำไรสุทธิ

กรณีส่งเงินเข้ากองทุน
l
นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ ให้นำ�มาหักเป็นค่า
		 ลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑๐% ของเงินได้สุทธิ
l
นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลส่งเงินเข้ากองทุนนำ�มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน ๒% ของ
		 กำ�ไรสุทธิ
l
อยูร่ ะหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี
กรณีจ้างคนพิการ
l
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ
l
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการ
		 เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายปกติจะหักได้ ๒ เท่า
l
สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการจ้างลูกจ้างที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการเท่านั้น
ตัวอย่าง
l
นายจ้างสามารถน�ำค่าจ้างคนพิการมาหักเป็นรายจ่ายเพิ่มได้ถึง ๒ เท่าของที่จ่ายเป็น
		 ค่าจ้างคนพิการ เช่น ค่าจ้าง ๑ ปีจ่ายจริง ๑๒๐,๐๐๐ บาท สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ถึง
		 ๒๔๐,๐๐๐ บาท (๑๒๐,๐๐๐ บาทแรกถือเป็นรายจ่ายปกติ)
l
นายจ้างเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓๐ ย่อมหมายความว่ารัฐบาลได้ชว่ ยออกค่าจ้างในรูปภาษี
		 ร้อยละ ๓๐ คิดเป็น ๑๒๐,๐๐๐ x ๓๐/๑๐๐ = ๓๖,๐๐๐ บาท แสดงว่านายจ้างจ่ายจริง
		 เพียง ๘๔,๐๐๐ บาทเท่านั้น
กรณีจ้างคนพิการมากกว่า ๖๐% สามารถหักค่าจ้างเป็น ๓ เท่า
l
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ
l
รับคนพิการเข้าท�ำงานเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้าง
l
มีระยะเวลาจ้างเกินกว่า ๑๘๐ วันในปีภาษี/รอบบัญชี
l
ยกเว้นภาษีจ�ำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
		 คนพิการ
l
สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการจ้างลูกจ้างที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการเท่านั้น
ตัวอย่าง
l
นายจ้างสามารถน�ำค่าจ้างคนพิการมาหักเป็นรายจ่ายเพิ่มได้ถึง ๓ เท่าของที่จ่ายเป็น
		 ค่าจ้างคนพิการ เช่น ค่าจ้าง ๑ ปีจ่ายจริง ๑๐๐,๐๐๐ บาท สามารถถือเป็นรายจ่าย
		 ได้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
l
นายจ้างเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓๐ ย่อมหมายความว่ารัฐบาลได้ช่วยออกค่าจ้างใน
		 รูปแบบภาษีร้อยละ ๓๐ คิดเป็น ๒๐๐,๐๐๐ x ๓๐ /๑๐๐ = ๖๐,๐๐๐ บาท แสดง
		 ว่านายจ้างจ่ายจริงเพียง ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนเท่านั้น
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กรณีจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
l
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการ
		 สาธารณะ
l
ได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการให้แก่คนพิการในการเข้าถึงและใช้
		 ประโยชน์ได้
l
ยกเว้นภาษีเป็นจ�ำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้
		 มีอปุ กรณ์ฯ เมื่อรวมกับการหักค่าเสื่อม ๕ ปีแล้วจะได้ ๒ เท่า
l
สิทธิประโยชน์นี้จัดให้ลูกจ้างเฉพาะที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการเท่านั้น
ตัวอย่าง
l
นายจ้างได้เสียค่าใช้จ่ายสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างพิการหรือจัดให้คนพิการ
		 เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
l
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สามารถหักเป็นเสื่อมราคาหรือถือเป็นรายจ่ายได้ทั้งหมด
		 อยู่แล้วตามปกติ
l
แต่รฐั บาลช่วยออกค่าใช้จา่ ยดังกล่าวด้วยเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ x ๓๐/๑๐๐ = ๓๐,๐๐๐ บาท
		 แสดงว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ่ายจริงเพียง ๗๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น
กรณีสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำ�นวยความสะดวก/สวัสดิการ
l
ยกเว้น จำ�นวนร้อยละหนึ่งร้อยของเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้
		 รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๒๐ ของกฎหมายคนพิการแต่เมือ่ รวมกับค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุน
		 การศึกษาสำ�หรับโครงการที่ ศธ. ให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกิน ๑๐% เงินได้สุทธิ
l
อยู่ระหว่างการทำ�หลักเกณฑ์
สิทธิประโยชน์สำ�หรับคนพิการ
		 l ยกเว้น ให้แก่คนพิการ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
		 l เป็นผู้มีอายุ ไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์
		 l เป็นผู้มีบัตรประจำ�ตัวคนพิการ
		 l เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
		 l สำ�หรับเงินได้พึงประเมินทุกประเภทตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
สิทธิประโยชน์สำ�หรับผูด้ แู ลคนพิการ กรณีอปุ การะเลีย้ งดูคนพิการ ซึง่ เป็นผูม้ รี ายได้ไม่เพียงพอ
แก่การยังชีพ และมีบัตรประจำ�ตัวคนพิการ
l
หักค่าลดหย่อนบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของผู้มีเงินได้
l
หักค่าลดหย่อนบิดา มารดา บุตร ของคู่สมรส
l
หักค่าลดหย่อนบุคคลอื่นที่ผู้มีเงินได้อุปการะ
l
หักลดหย่อนได้คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
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๑.๖

มาตรการตามกฎหมายบังคับกรณีฝ่าฝืน
l
มาตรการดอกเบี้ยตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
		 l เจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือส่ง
			 เงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕๐ ต่อปีของจำ�นวนเงินที่ยัง
			 ไม่ได้ส่งเข้ากองทุน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วิธีคำ�นวณดอกเบี้ย คิดเป็น
			 รายวัน ตั้งแต่วันผิดนัดชำ�ระหนี้จนถึงวันส่ง
		 l มาตรการอายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๓๖
			 l กำ�หนดให้เลขาธิการ มีอำ�นาจออกคำ�สั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของ
				 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน
				 คนพิการตามจำ�นวนที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน ไม่ใช้กับหน่วยงานของรัฐ
			 l การอายัด หมายถึง การสั่งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงิน
				 เข้ากองทุนและหรือบุคคลภายนอกมิให้จำ�หน่าย จ่าย โอน หรือทำ�นิติกรรม
				 ใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้ รวมตลอดถึงการ
				 สั่งให้บุคคลภายนอกมิให้นำ�ส่งทรัพย์สิน หรือชำ�ระหนี้แก่นายจ้างหรือเจ้าของ
				 สถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน
l
มาตรการโฆษณาและจำ�กัดสิทธิบางอย่างตามมาตรา ๓๙
		 l ให้ พก. มีอ�ำ นาจหน้าที่ประกาศโฆษณาชื่อตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ว่าได้ท�ำ หรือ
			 ไม่ได้ทำ�ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ต่อสาธารณะในปีนั้น ซึ่งจะเกิด
			 ผลทางกฎหมายตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งจะมีผลผูกพันกรณีที่รัฐหรือหน่วยงาน
			 ของรัฐจะพิจารณาให้สิทธิต่างๆ แก่สถานประกอบการ ได้แก่ การให้สัมปทาน การ
			 ส่งเสริมการลงทุน การประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ
			 สิทธิประโยชน์อื่นใด แก่นายจ้าง หรือสถานประกอบการใด โดยรัฐหรือหน่วยงานของ
			 รัฐต้องนำ�ข้อมูลที่ได้ประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย
หมายเหตุ หากเจ้าหน้าที่ทราบและไม่นำ�มาประกอบการพิจารณา ผู้กระทำ�มีความผิดตาม
			 กฎหมาย และผู้ร่างกฎหมายเสนอให้ประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา

มาตรการการใช้อำ�นาจเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลตามมาตรา ๑๔
		 l มีหนังสือแจ้งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
			 ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ� หรือส่งเอกสาร
			 หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา หรือ
		 l มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ �หรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
			 หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา
		 l บทกำ�หนดโทษกรณีฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๐ กำ�หนดให้ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
			 ตามคำ�สั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
l
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l
มาตรการร้องเรียนหรือฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๑๖
		 l กรณีฝ่าฝืนในบางกรณีอาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
			 ตามมาตรา ๑๕ “ห้ามหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน/บุคคลใด กำ�หนดนโยบาย
			 กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
			 โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” คนพิการสามารถดำ�เนินการร้องเรียนตามมาตรา ๑๖
		 หรือใช้สิทธิฟ้องศาลตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
		 l การใช้สิทธิทางศาล
		 l มาตรา ๑๖ วรรคสอง ผู้ร้องจะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขต
			 อำ�นาจ ให้ศาลมีอำ�นาจกำ�หนดค่าเสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการที่ถูก
			 เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ กรณีการกระทำ�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
			 ร้ายแรง ศาลจะกำ�หนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่า
			 เสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้
		 l มาตรา ๑๗ ในการใช้สิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจขอ
			 ให้องค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้
		 l การฟ้องคดีตาม ม.๑๖ วรรคสอง ไม่ว่าคนพิการเป็นผู้ฟ้องเองหรือองค์กรด้าน
			 คนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ฟ้องแทน ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
		 l คำ�ว่า “ศาล” ให้พิจารณาตามประเภทคดี
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บทที่ ๒  ขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรา ๓๕
๒.๑ ขั้นตอนการแสดงความจ�ำนง
หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ และคนพิการแจ้งความจ�ำนง โดยยื่นค�ำขอใช้สิทธิที่กรม
การจัดหางาน หรือส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือเขตพืน้ ทีท่ สี่ ถานประกอบการนัน้ ตัง้ อยูเ่ พือ่ ให้มกี ารจัด
ปรึกษาหารือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ
ที่จะขอรับความช่วยเหลือโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการ
เอกสารที่ต้องใช้ :
		 ๑. แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.๑)
		 ๒. แบบแจ้งขอใช้สทิ ธิตามมาตรา ๓๕ (หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ) (กกจ.พก.๒)
ติดต่อ : ลงทะเบียน ณ ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ หรือส�ำนักงานจัดหางาน
			 จังหวัดทุกจังหวัด
๒.๒ ขั้นตอนการอนุมัติในการด�ำเนินงานตามมาตรา ๓๕
		 ๒.๒.๑ ให้หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ และคนพิการหารือแนวทางการด�ำเนิน
				 กิจกรรมตามมาตรา ๓๕ จนได้ข้อสรุปและลงนามในสัญญาตามแบบที่กระทรวง
				 แรงงานก�ำหนด
		 ๒.๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการเสนอสัญญาและหรือกิจกรรมให้
				 สำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดดำ�เนินการ
				 พิจารณาตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ หรือจะมีข้อเสนอแนะอย่างไร
				 แล้วอนุมตั เิ ริม่ ดำ�เนินกิจกรรมตามข้อสัญญา (ภายในปีทมี่ หี น้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย)
เอกสารที่ต้องใช้
			 - สัญญาการสนับสนุน (สัมปทาน, จัดจ้างเหมาช่วง, การฝึกงาน) ตามแบบทีก่ ระทรวง
				 แรงงานกำ�หนด
ติดต่อ
: ผลการอนุมตั จิ ากสำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
กำ�หนดการ : ดำ�เนินการตรวจสอบมูลค่าตามมาตรา ๓๕ ภายใน ๗ วันทำ�การ
๒.๓

ขั้นตอนการติดตามรายงานผลการดำ�เนินงานตามมาตรา ๓๕
หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการรายงานผลพร้อมแนบสัญญา ตามแบบทีก่ �ำ หนดไปยืน่ ต่อ
กรมการจัดหางาน หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดหรือเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ จากนั้น
หน่วยงานของกรมการจัดหางานแจ้ง พก. หรือ พมจ. เพื่อยืนยันผลการดำ�เนินการ (หลังจากดำ�เนินการ
ตรวจสอบผ่านแล้ว)
เอกสารที่ต้องใช้ :
			 - แบบรายงานผลการดำ�เนินการ ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
				 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนของพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
				 สัมปทานฯ
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ติดต่อ		 : สำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ หรือสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดดำ�เนินการ
					 ตรวจประเมิน
กำ�หนดการ : รายงานประจำ�ทุกสิ้นเดือน (โดยตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน)
๒.๔ รายการแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับมาตรา ๓๕
		 ๒.๔.๑ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
				 ๑. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ ลงทะเบียนสำ�หรับคนพิการ/ผู้ดูแล
				   คนพิการ (กกจ.พก.๑)
				 ๒. แบบแจ้งขอใช้สทิ ธิตามมาตรา ๓๕ ลงทะเบียนสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ/สถาน
				   ประกอบการ (กกจ.พก.๒)
				 ๓. สำ�เนาสัญญาการสนับสนุน (สัมปทาน, การให้สถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือ
				   บริการ, จัดจ้างเหมาช่วงงาน, การฝึกงาน, การให้การช่วยเหลืออื่นใด)
				 ๔. จพ ๐-๑ จดหมายรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
					 ปี.... (ในพื้นที่กทม.)
				 ๕. จพ ๐-๒ แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
				   ปี.... (ในพื้นที่กทม.)
				 ๖. จพ ๐-๓ แบบฟอร์มส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
				   คนพิการ ปี... (ในพื้นที่กทม.)
				 ๗. จพ ๑-๑ จดหมายรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
					 ปี.... (ในพื้นที่ต่างจังหวัด)
				 ๘. จพ ๑-๒ แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
				  ปี.... (ในพื้นที่ต่างจังหวัด)
				 ๙. จพ ๑-๓ แบบฟอร์มส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
					 คนพิการ ปี.... (ในพื้นที่ต่างจังหวัด)
		 ๒.๔.๒
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวงกำ�หนดจำ�นวนคนพิการทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำ�งาน และจำ�นวนเงินที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำ�ส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔)
๒. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

บทที่ ๓  แนวทางในเชิงปฏิบัติ (Guideline)
๓.๑ ประเภท : การให้สัมปทาน
ความหมาย
		 การให้สทิ ธิแก่คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือ
ทรัพย์สินใดๆ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
		 หมายเหตุ “คนพิการ” หมายถึง ผู้มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
				
“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายถึง ผู้รับอุปการะคนพิการโดยเป็นผู้มีชื่อในบัตรประจำ�ตัว
คนพิการ ว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการ

หลักเกณฑ์

		 การให้ หรือการให้เช่ายืมทรัพย์สินขององค์กรตามระยะเวลาก�ำหนด เพื่อให้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น
		 ๑. การให้สัมปทานเครื่องจักรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคนพิการ
		 ๒. การให้วสั ดุ/อุปกรณ์/วัตถุดบิ /สินค้าหรือบริการใดๆ ขององค์กรเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การ
			 ด�ำเนินงานของคนพิการ
		 ๓. การให้สมั ปทานพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นสถานทีด่ �ำเนินงานของคนพิการ
		 ๔. การให้สมั ปทานส่วนงานใดภายในองค์กรแก่คนพิการเป็นผูด้ �ำเนินงาน
		 ๕. การให้คนพิการเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้า/บริการขององค์กร
		 ๖. การจัดสรรคลื่นความถี่ หรือเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
			 เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
			 การประกอบอาชีพ

แนวทางการประเมินมูลค่า :
		 ๑. ประเมินตามมูลค่าการให้สมั ปทานการเช่าหรือการขายขาดทรัพย์สนิ (ตามกรณี การให้
			 เช่าหรือขายขาด) โดยไม่เกินอัตราทีอ่ งค์กรคิดค่าบริการในปีกอ่ นหน้าปีประเมิน
		 ๒. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ดังกล่าวมีการซ่อมบ�ำรุงให้ประเมินมูลค่าตามก�ำหนดเวลาและราคาที่
			 องค์กรคิดค่าบริการในปีกอ่ นหน้าปีประเมิน
		 ๓. ประเมินมูลค่าตามราคาของช่องสัญญาณ ช่วงเวลาและความถีใ่ นการออกอากาศ โดยไม่
			 เกินอัตราทีอ่ งค์กรคิดค่าบริการในปีกอ่ นหน้าปีประเมิน
		 ๔. ในกรณีทมี่ กี ารจัดจ้างเหมาช่วงงาน, การฝึกอบรม ให้ประเมินตามมูลค่าการสนับสนุน
			 ดังกล่าวเพิม่ เติมจากมูลค่าการสัมปทาน
หมายเหตุ ในกรณีทอ่ี งค์กรไม่มขี อ้ มูลสถิตใิ ห้องค์กรทำ�การประเมินเปรียบเทียบกับองค์กรในประเภท
			 เดียวกันในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
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การประเมินความส�ำเร็จ :

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
		 ๖.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕ ต่อ
คนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา

ในกรณีทรัพย์สิน
๑. ควรพิจารณาการจัดอบรมการใช้งานวัสดุ/อุปกรณ์ให้คนพิการได้ประโยชน์จากการ
			 สัมปทานดังกล่าวและสามารถด�ำเนินงานได้ตรงตามความต้องการในเชิงธุรกิจ
		 ๒. ควรก�ำหนดแนวทางการบ่งใช้ ตลอดจนแนวทางความปลอดภัยจากการใช้งานเป็น
			 พิเศษกับกรณีความพิการ
		 ๓. ควรก�ำหนดระยะเวลาการประกันทรัพย์สิน แนวทางการซ่อมบ�ำรุง/และตรวจสอบ
			 สภาพการใช้งานให้เป็นปกติอย่างสม�่ำเสมอจากองค์กรธุรกิจเจ้าของทรัพย์สิน
		 ๔. ในกรณีที่ทรัพย์สิน เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับสัมปทานมานั้นเกิดปัญหาและ
			 ท�ำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของการให้สัมปทาน องค์กรธุรกิจ
			 จะสรรหาอุปกรณ์ทดแทนใดๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานตามสัญญาสัมปทานนัน้ บรรลุผล
		 ๕. การพิจารณาระยะเวลาในการสัมปทานให้พิจารณาถึงช่วงเวลาที่เกิดผลผลิตจริง และ
			 หากเมื่อสิ้นสุดเวลาการสัมปทาน ผลผลิตอื่นใดที่ยังคงค้างจากการด�ำเนินงานของ
			 คนพิการให้พิจารณาเป็นกรรมสิทธิ์ของคนพิการ
ในกรณีกิจการ
		 ๑. พิจารณาการให้แนวทางสนับสนุนการขาย/การตลาด/การประชาสัมพันธ์ให้แก่
			 คนพิการ/ผูด้ แู ลคนพิการตามความเหมาะสมทีจ่ ะท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการขายสินค้า
			 และบริการดังกล่าว
		 ๒. พิจารณาการฝึกอบรมคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในทักษะการขายสินค้า/บริการ
		 ๓. ในกรณีทไี่ ม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าทีก่ �ำหนดนัน้ องค์กรควรมีมาตรการการช่วย
			 ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะกระบวนการ ตลอดจนโปรแกรมการส่งเสริมการขายอืน่ ใดที่
			 จะเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาผลการด�ำเนินงานขึ้น
		 ๔. การให้สัมปทาน (ตามข้อ ๑) อาจทำ�ควบคู่กับการฝึกอบรม และรวมถึงการจัดซื้อ
			 จัดจ้างสินค้าและบริการนั้นได้
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ในกรณีการจัดสรรช่องทางประชาสัมพันธ์
		 ๑. ช่องสัญญาณดังกล่าวควรอยู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถรับฟังหรือรับชมได้อย่าง
			 แพร่หลายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการและการด�ำเนินงาน
			 คนพิการ
		 ๒. ในกรณีที่มีการจัดท�ำรายการหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ให้นับรวมค่าใช้จ่ายการจัดท�ำสื่อ
			 ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากค่าช่องสัญญาณ

ตัวอย่าง

๑. ให้สัมปทานการติดตั้งเครื่องจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติกับคนพิการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับติดตั้งเครื่องมือจำ�หน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัตใิ นสภาพใหม่ให้ ๑ ตู้ ขนาด
					 กว้าง ๘๑ x ๗๒ x ๑๘๗ เซนติเมตร บรรจุสินค้าได้ ๒๑๖ ชิ้น เมื่อครบกำ�หนด
					 สัญญาให้ตกเป็นของสมาคม
สถานที่ตั้ง ภายในบริเวณชัน้ ล่างของอาคารโรงงานด้านหน้าเห็นชัดเจน จังหวัดกรุงเทพฯ
รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผูจ้ ดั หาสินค้าทีเ่ ป็นเครือ่ งดืม่ ยกเว้นเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
					 มาจำ�หน่ายทุกๆ ๑๕ วัน โดยราคาที่จำ�หน่ายให้ตกลงร่วมกัน และให้สถาน
					 ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งดูแลรักษาตามสมควร หาก
					 เสียหายจากการใช้งานปกติให้สมาคมเป็นคนซ่อมแซม
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 มาดูแลและได้ประโยชน์จากการจำ�หน่าย ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัว
					 คนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าตู้เครื่องดื่ม ๑ ตู้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ประมาณ
					 ค่าเช่าสถานทีม่ ลู ค่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี ค่ากระแสไฟฟ้า ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕)
๒. ให้สัมปทานพื้นที่, ให้พันธุ์พืช ระบบงานต่างๆ เพื่อทำ�กสิิกรรม (ในกรณีพืชยืนต้น)
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 มอบทีด่ ินและไม้ผลที่พร้อมเก็บผลผลิต (มะขามเทศ) จำ�นวน ๑ แปลง ขนาด
					 ๑๐ ไร่ เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้ส่งคืนสถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง ในบริเวณหมู่ที่.....ตำ�บล.....อำ�เภอ....จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผู้หาประโยชน์จากที่ดินและไม้ผล โดยมีหน้าที่ดูแลไม้ผลให้
					 เจริญเติบโตและก่อสร้างดัดแปลงที่พักอาศัยชั่วคราวได้
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๒ ปี
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ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการเก็บผลผลิตและจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ
					 โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทำ�การดูแลและหาประโยชน์จาก
					 การเก็บและจำ�หน่ายไม้ผล รวม ๒ คน ได้แก่....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการ
					 ที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณการค่าไม้ผลทีเ่ ก็บได้ตอ่ ปี ๑๗๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๘๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๕,๗๐๐ บาท)
๓. ให้สัมปทานพื้นที่, ให้พันธ์ุพืช ระบบงานต่างๆ เพื่อทำ�กสิกรรม (ในกรณีพืชล้มลุก)
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 มอบทีด่ นิ และพันธุพ์ ชื เพือ่ ทำ�การเพาะปลูก (ข้าวโพด) จำ�นวน ๑ แปลง ขนาด
					 ๑๐ ไร่ เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้ส่งคืนสถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง ในบริเวณหมู่ที่....ตำ�บล....อำ�เภอ....จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผูห้ าประโยชน์จากทีด่ นิ และผลผลิต โดยมีหน้าทีด่ แู ลพันธุพ์ ชื
					 ให้เจริญเติบโตและก่อสร้างดัดแปลงที่พักอาศัยชั่วคราวได้
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการเก็บผลผลิตและจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดย
					 ให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการดูแลและหาประโยชน์จากการเก็บและ
					 จำ�หน่ายพันธุ์พืช รวม ๒ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท/เดือน
					 = ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดจำ�นวน ๑๐ กระสอบ ๑๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๘๑ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๖,๐๖๕)
๔. ให้สัมปทานรถเช่าใช้เพื่อประกอบอาชีพ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างบริษัทให้บริการเช่ารถตู้กับคนพิการ โดยสถาน
					 ประกอบการให้เช่ารถตู้ จำ�นวน ๑ คัน เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้ส่งคืนสถาน
					 ประกอบการ
สถานที่ตั้ง เขต....จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผู้หาประโยชน์จากรถตู้ในการประกอบอาชีพ โดยสถาน
					 ประกอบการเป็นผู้บ�ำ รุงดูแลรักษารถให้ หากแต่ในกรณีที่คนพิการนำ�รถไป
					 เกิดอุบัติเหตุคนพิการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเอง
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการนำ�รถไปใช้ให้ตกเป็นของคนพิการ จำ�นวน ๑ คน
					 ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
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มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าเช่ารถตู้เดือนละ ๒๕,๐๐๐ = ๓๐๐,๐๐๐
					 บาทต่อปี ค่าบ�ำรุงรักษา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
					 อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x
					 ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๕๗๕)
๕. ให้สัมปทานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดร้านเกมส์
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้บริการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำ�นวน ๑๐ เครือ่ ง
					 เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้ส่งคืนสถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง เขต....จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผู้หาประโยชน์จากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประกอบ
					 อาชีพ โดยสถานประกอบการเป็นผูบ้ �ำ รุงดูแลรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตลอด
					 ระยะเวลาการให้สัมปทาน
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการนำ�เครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้ตกเป็นของคนพิการ
					 จำ�นวน ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องละ ๑,๑๕๐
					 บาท/เดือน ๑๓๘,๐๐๐ บาทต่อปี ค่าบ�ำรุงรักษา ๕๐๐ บาท/เครื่อง/ปี =
					 ๖๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง
					 x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๕๗๕ บาท)
๖. ให้สัมปทานร้านกาแฟในบริเวณองค์กร
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้สิทธิในการดำ�เนินกิจการร้านขายกาแฟของบริษัทพร้อมอุปกรณ์
					 จำ�นวน ๑ ร้าน เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้ส่งคืนสถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าใต้ตึกสำ�นักงาน ในสถานประกอบการ จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการกิจการร้านขายกาแฟ โดยเป็นผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ และสินค้า
					 มาจ�ำหน่ายในร้าน สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าน�้ำค่าไฟ ค่าซ่อม
					 บ�ำรุงร้านตลอดระยะเวลาการให้สัมปทาน
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 มาดูแลและได้ประโยชน์จากการจำ�หน่าย ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
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มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าเช่าสถานที่ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี ค่าเช่า
					 ชุดอุปกรณ์ประกอบร้านกาแฟ ๓๕,๐๐๐ บาท ค่าน�้ำค่าไฟ ๑๒,๐๐๐ บาท
					 ต่อปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๕๗๕)
๗. ให้ช่องสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้ช่องสัญญาณในการออกอากาศเพื่อเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
					 ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ความยาว ๑ นาที ออกอากาศทุกวัน เป็นเวลา
					 ๔ ครั้งต่อวัน
สถานที่ตั้ง ออกอากาศทางสถานีเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด คนพิการเป็นผู้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการออกอากาศทั้งหมดให้กับ
					 สถานประกอบการเพื่อนำ�ไปใช้ในการออกอากาศ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ คนพิการได้เพิ่มช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าออกอากาศโฆษณาเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
					 = ๔๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของ
				 สถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๑๙๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๑,๕๔๐ บาท)
๘. จัดทำ�และเผยแพร่รายการวิทยุ/โทรทัศน์ทรี่ ณรงค์สง่ เสริมโอกาสการสร้างงานคนพิการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบ
				 การจัดทำ�รายการโทรทัศน์ทร่ี ณรงค์สง่ เสริมโอกาสการสร้างงานให้กบั คนพิการ
					 ความยาว ๓๐ นาที ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ รวมทัง้ หมด ๕๒ ตอน
สถานที่ตั้ง ออกอากาศทางสถานีเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด สถานประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดย
					 ทางคนพิการเป็นผูจ้ ดั ส่งข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นในการผลิตชิน้ งาน และจัดหาคนพิการ
					 มาทำ�หน้าที่เป็นพิธีกร ๑ คน
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ คนพิการได้มีสื่อในการรณรงค์เกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้คนพิการเพิ่มขึ้น
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๕๙๒,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าผลิตรายการโทรทัศน์ ๕๒ ตอน ๕๒๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าออกอากาศโฆษณา ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตรา
					 ค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๙๓ x
					 ๓๖๕ x ๑ = ๗๐,๔๔๕ บาท)
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๙. จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ของสถานประกอบการให้แก่คนพิการเพื่อนำ�ไปจำ�หน่าย
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับจะส่งมอบวัสดุอปุ กรณ์ของสถานประกอบการให้แก่คนพิการ เช่น กระดาษ
					 ลัง เศษไม้ยางพารา จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กก.ต่อเดือน
สถานที่ตั้ง บริเวณหมู่ที่....ตำ�บล....อำ�เภอ....จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผูจ้ ดั การหารถยนต์ไปขนวัสดุอปุ กรณ์เดือนละ ๑ ครัง้ (ตามที่
					 ตกลง) โดยสถานประกอบการจะเป็นผูบ้ รรจุหบี ห่อให้เรียบร้อยพร้อมขนย้าย
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 หรือผู้ดูแลคนพิการดำ�เนินการหาประโยชน์ รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตร
					 ประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณการจากราคาตลาดที่มีการจ�ำหน่าย
					 วัสดุอปุ กรณ์ทสี่ ถานประกอบการจะมอบให้ได้เป็นส่วนใหญ่ ณ เวลาทีป่ ระเมิน
					 คือ ลังกระดาษที่ผู้ซื้อรับขนส่งเอง กก.ละ ๑๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อย
					 กว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ
					 (๑๘๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๖,๗๙๕ บาท)
๑๐. ให้สัมปทานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อประกอบอาชีพ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ�
					 ความเร็วในการถ่าย ๓๐ แผ่น/นาที จำ�นวน ๒ เครื่อง เพื่อดำ�เนินการเปิด
					 บริการรับถ่ายเอกสาร เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้ส่งคืนสถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง เขต....จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผู้หาประโยชน์จากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการประกอบ
					 อาชีพ โดยสถานประกอบการเป็นผู้บำ�รุงดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารตลอด
					 ระยะเวลาการให้สัมปทาน
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการนำ�เครื่องถ่ายเอกสารไปใช้ให้ตกเป็นของคนพิการ
					 จำ�นวน ๑ คน ได้แก่....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๑,๒๐๐ บาท/ปี (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท/
					 เดือน ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี ค่าบ�ำรุงรักษา ๘๐๐ บาท/เครือ่ ง/ปี = ๑๙,๒๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๕๗๕ บาท)
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๑๑. ให้สัมปทานการติดตั้งตู้เติมเงินมือถืออัตโนมัติ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับติดตั้งตู้เติมเงินมือถืออัตโนมัติ ชนิดรับทั้งเหรียญและบัตร โดยเติมเงินได้
					 ๓ ระบ ได้แก่ AIS, DTAC, True จำ�นวน ๒ เครื่อง เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้
					 ตกเป็นของคนพิการ
สถานที่ตั้ง เขต....จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้บ�ำ รุงดูแลรักษาเครื่องเติมเงินมือถืออัตโนมัติตาม
					 สมควร และชำ�ระค่าไฟฟ้า หากเสียหายจากการใช้งานปกติให้คนพิการเป็น
					 ผู้ดูแล
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการบริการให้ตกเป็นของคนพิการ จำ�นวน ๑ คน ได้แก่....
					 ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท/ปี (ราคาตู้เติมเงินมือถืออัตโนมัติ ๓๕,๐๐๐ บาท/ตู้
					 = ๗๐,๐๐๐ บาท ค่าไฟ เดือนละ ๕๐๐ บาท/ตู้/เดือน = ๑๒,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๗๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๒,๗๘๐ บาท)
๑๒. ให้สัมปทานการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าหยอดเหรียญ ยีห่ อ้ LG ๑๖ กิโล ชนิดรับเหรียญทุกชนิด
					 จำ�นวน ๓ เครื่อง เมื่อครบกำ�หนดสัญญาให้ตกเป็นของคนพิการ		
สถานที่ตั้ง บริเวณบ้านพักของพนักงานในสถานประกอบการ จังหวัดระยอง
รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้บำ�รุงดูแลรักษาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตาม
					 สมควร และชำ�ระค่าไฟฟ้า หากเสียหายจากการใช้งานปกติให้คนพิการเป็น
					 ผู้ดูแล
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการบริการให้ตกเป็นของคนพิการ จำ�นวน ๑ คน ได้แก่....
					 ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๓,๐๐๐ บาท/ปี (ราคาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ๒๕,๐๐๐ บาท/
					 เครือ่ ง = ๗๕,๐๐๐ บาท ค่าไฟ เดือนละ ๕๐๐ บาท/ตู/้ เดือน = ๑๘,๐๐๐ บาท)
					 ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๘๙ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๘,๙๘๕ บาท)
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๑๓. จัดสรรหมึกพิมพ์เครื่องพรินเตอร์ให้แก่คนพิการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผูผ้ ลิตหมึกพิมพ์สำ�หรับเครือ่ งพรินเตอร์ รับจะส่งมอบหมึกพิมพ์สำ�หรับเครือ่ ง
					 พรินเตอร์อิงค์เจ็ทให้แก่คนพิการ จำ�นวน ๕ ตลับ/เดือน รวม ๖๐ ตลับ/ปี
					 เพื่อนำ�ไปใช้ในการพิมพ์งานให้กับลูกค้า
สถานที่ตั้ง อำ�เภอ....จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผูบ้ รรจุหบี ห่อ พร้อมส่งไปรษณียใ์ ห้เดือนละ ๑ ครัง้
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ คนพิการได้ใช้ประโยชน์จากหมึกพิมพ์ในการพิมพ์ให้ลกู ค้าเพือ่ เป็นการลดต้น
					 ทุนในการประกอบอาชีพ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๖,๖๐๐ บาท/ปี (ราคาหมึกพิมพ์ตลับละ ๑,๑๐๐ บาท = ๖๖,๐๐๐
					 บาท/ปี ค่าส่งไปรณีย์ EMS ครั้งละ ๕๐ บาท = ๖๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่า
					 ไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่
					 ต้องรับ (๑๖๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๕๙๐ บาท)
๑๔. จัดสรรขนมปังสำ�หรับทำ�แซนด์วิช เพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ผลิตขนมปัง รับจะส่งมอบขนมปังสำ�หรับทำ�แซนด์วิชให้กับคนพิการ เพื่อ
					 นำ�ไปประกอบอาชีพ จำ�นวน ๓๐๐ แถว/เดือน
สถานที่ตั้ง อำ�เภอ....จังหวัดตราด
รายละเอียด คนพิการเป็นผูร้ บั ผิดชอบมารับผลิตภัณฑ์ทส่ี ถานประกอบการ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ จำ�นวน ๑ คน ได้แก่.....
					 ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท/ปี (ราคาขนมปังแถวละ ๑๘ บาท = ๖๔,๘๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๖๙ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๑,๖๘๕ บาท)
๑๕. จัดสรรบัตรเติมน�้ำมันฟรีส�ำหรับคนพิการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผูใ้ ห้บริการน�ำ้ มันจะให้บตั รเติมน�ำ้ มันฟรีกบั คนพิการเพือ่ ใช้ในการขนส่งใบละ
					 ๑,๐๐๐ บาท จำ�นวน ๑๐๐ ใบ
สถานที่ตั้ง อำ�เภอ....จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด คนพิการสามารถมารับบัตรเติมน�ำ้ มันได้ทสี่ ถานีบริการน�ำ้ มันทัว่ ประเทศ
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ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ คนพิการได้ใช้ประโยชน์จากน�้ำมันในการขนส่ง เป็นการประหยัดต้นทุนใน
					 การประกอบอาชีพ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
					 ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑
					 = ๗๘,๕๗๕ บาท)		
๑๖. ให้สัมปทานคนพิการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ผลิตน�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ รับจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ขนาด ๒๕๐ ml ให้
					 คนพิการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายน�้ำมันมะพร้าว จ�ำนวน ๕๐ ขวด/เดือน
สถานที่ตั้ง อำ�เภอ.... จังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด สถานประกอบการจะด�ำเนินการจะเป็นผูช้ �ำระค่าน�ำ้ ค่าไฟตลอดสัญญา
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ จำ�นวน ๑ คน ได้แก่....
					 ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าน�ำ้ มันมะพร้าวขวดละ ๒๐๐ บาท = ๑๒๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๗๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๒,๗๘๐ บาท)
๑๗. จัดสรรไหมพรมสำ�หรับถักโครเชต์ให้กับกลุ่มคนพิการเพื่อจัดทำ�ผลิตภัณฑ์จำ�หน่าย
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ผลิตไหมพรมรับจะส่งมอบไหมพรมส�ำหรับถักโครเชต์ คละสีให้กับกลุ่ม
					 คนพิการเพื่อจัดท�ำผลิตภัณฑ์จ�ำหน่าย จ�ำนวน ๑๒๐ ม้วนต่อเดือน
สถานที่ตั้ง อำ�เภอ.... จังหวัดพะเยา
รายละเอียด กลุม่ คนพิการเป็นผูเ้ ดินทางมารับผลิตภัณฑ์ทสี่ ถานประกอบการ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ กลุ่มคนพิการมีวัตถุดิบในการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่ายให้เกิดรายได้
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๕,๗๐๐ บาท/ปี (ค่าไหมพรมม้วนละ ๔๕ บาท = ๖๔,๘๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๕๙ x ๓๖๕ x ๑ = ๕๘,๐๓๕ บาท)
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๑๘. จัดสรรน�้ำตาลทรายแดงให้กับกลุ่มคนพิการที่ท�ำขนมไทยขาย
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับกลุม่ คนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ผลิตน�้ำมันตาลรับจะส่งมอบน�้ำตาลทรายแดงและน�้ำตาลปี๊บอย่างดีให้กับ
					 กลุ่มคนพิการเพื่อใช้ในการท�ำขนมไทยอย่างละ ๑๐๐ กิโลกรัมต่อเดือน
สถานที่ตั้ง อำ�เภอ.... จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด กลุม่ คนพิการเป็นผูจ้ ดั หารถยนต์ไปขนวัตถุดบิ ในแต่ละเดือน
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ กลุ่มคนพิการมีวัตถุดิบในการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่ายให้เกิดรายได้
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าน�ำ้ ตาลปีบ๊ กิโลกรัมละ ๕๐ บาท = ๖๐,๐๐๐ บาท
					 น�้ำตาลทรายแดงกิโลกรัมละ ๒๕ บาท = ๓๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่
					 น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้อง
					 รับ (๑๘๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๕,๗๐๐ บาท)
๑๙. จัดสรรเสื้อโปโลให้กับคนพิการเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับกลุ่มคนพิการ โดยสถาน
					 ประกอบการผู้ผลิตเสื้อโปโลรับจะส่งมอบเสื้อโปโลให้กับคนพิการ เพื่อนำ�ไป
					 จำ�หน่ายต่อจำ�นวน ๑๐๐ ตัว/เดือน
สถานที่ตั้ง อำ�เภอ.... จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด คนพิการเป็นผูร้ บั ผิดชอบมารับผลิตภัณฑ์ทสี่ ถานประกอบการ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ กลุ่มคนพิการมีวัตถุดิบในการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่ายให้เกิดรายได้
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าเสื้อโปโลตัวละ ๘๐ บาท/ ๙๖,๐๐๐ บาท)
					 ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�ำ่ ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๗๙ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๕,๓๓๕ บาท)
๓.๒

ประเภท :  การจัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ

ความหมาย

		 การจัดสถานที่บริเวณองค์กรหรือภายนอกองค์กรเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

หลักเกณฑ์

		 การจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ประชาสัมพันธ์/จัดจำ�หน่ายสินค้า
และบริการ
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แนวทางการประเมินมูลค่า :

		 ๑.
			
		 ๒.
			
			
		 ๓.
			
			
			

มูลค่าการจัดสถานที่ให้คำ�นวณจากอัตราค่าเช่าพื้นที่รวมกับค่าใช้จ่ายตามที่		
คณะอนุกรรมการกำ�หนด
ประเมินจากมูลค่าอัตราค่่าเช่าพื้นที่ หรือการจัดช่องทางการตลาด ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงตลาดผลิตภัณฑ์/บริการของคนพิการไม่เกินกว่าอัตราทีอ่ งค์กร
คิดในปีก่อนหน้าปีประเมิน
รวมทั้งการประเมินมูลค่าค่าใช้จ่ายอันจะเกิดขึ้นโดยองค์กรเป็นผู้สนับสนุนในการจัด
สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าบริการหรือการจัดช่องทางการตลาดอื่นใด เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟ
ค่าบำ�รุงรักษาทำ�ความสะอาด ค่าจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสนับสนุนทางการตลาด
เป็นต้น

การประเมินความสำ�เร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
		 ๖.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีระยะเวลาดำ�เนินงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำในท้องที่นั้น คูณด้วย ๓๖๕
ต่อคนพิการ ๑ ค น ที่ต้องรับเข้าทำ�งาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา

ในกรณีสถานที่
		 ๑. สถานที่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่พบเห็นได้ง่าย สะดวกต่อการซื้อสินค้าหรือบริการ
		 ๒. มีสาธารณูปโภค และสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
		 ๓. สถานที่ต้องมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
		 ๔. ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่

ตัวอย่าง

๑. ห้างร้านเปิดให้มีโซนสินค้า/บริการของคนพิการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างห้างสรรพสินค้ากับคนพิการ โดยห้างสรรพสินค้า
					 รับจะเปิดโซนพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า ขนาด ๖๐ ตรม. โดยแบ่งบูธได้
					 จำ�นวน ๒๐ บูธ ให้แก่คนพิการเพื่อจำ�หน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
สถานที่ตั้ง บริเวณภายในห้างสรรพสินค้า โซนหน้าประตูทางเข้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการน�ำสินค้ามาขายได้ทกุ วัน ตามเวลาเปิดท�ำการของห้างสรรพสินค้า
					 โดยห้างสรรพสินค้าจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
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ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายสินค้าตามพื้นที่ที่จัดสรรให้
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าสถานที่วันละ ๓๐๐ บาท/บูธ
					 มูลค่า ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าสาธารณูปโภคเดือนละ ๕๐๐ บาท/บูธ
					 ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถาน
					 ทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๕๗๕ บาท)
๒. องค์กรธุรกิจเปิดพื้นที่ในโซนตลาด/สาธารณะให้คนพิการขายสินค้าและบริการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับจะส่งมอบพื้นที่ของสถานประกอบการขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร
				 เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
สถานที่ตั้ง บริเวณ....หมู่ที่....ตำ�บล.....อำ�เภอ....จังหวัดนครนายก ซึ่งแลเห็นง่าย มั่นคง
					 ปลอดภัย
รายละเอียด ให้คนพิการน�ำสินค้ามาขายในวันทีส่ ถานประกอบการเปิดท�ำการ โดยสถาน
					 ประกอบการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 หรือผู้ดูแลคนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคน
					 พิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๔,๔๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าสถานที่มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี
					 ทีเ่ ก็บของเดือนละ ๑,๐๐๐ = ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภคเดือนละ ๒๐๐
					 บาท = ๒,๔๐๐ บาท) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของสถาน
					 ทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๑๗๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๒,๗๕๐ บาท)
๓. โรงแรมจัดพื้นที่นิทรรศการให้คนพิการได้ประชาสัมพันธ์และขายสินค้าบริการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยโรงแรมรับจะ
					 ส่งมอบพื้นที่สำ�หรับจัดนิทรรศการขนาดพื้นที่ ๒๕ ตรม. ให้แก่คนพิการเพื่อ
					 ดำ�เนินการจัดนิทรรศการจำ�หน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าโรงแรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สถานประกอบการจะเป็นผู้ด�ำเนินการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคนพิการให้
					 ส่วนคนพิการรับผิดชอบการส่งข้อมูลทีจ่ �ำเป็นในการจัดนิทรรศการ และจัดหา
					 สินค้าหรือบริการมาจ�ำหน่ายในงาน
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
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ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 หรือผู้ดูแลคนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคน
					 พิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าสถานที่เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
					 = ๑๐๘,๐๐๐ บาท/ปี ค่าด�ำเนินการจัดนิทรรศการ ๓๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�ำ่ ของสถานที่ตั้งx ๓๖๕ x จ�ำนวนคน
					 พิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๕๗๕ บาท)
๔. องค์กรเปิดโซนพื้นที่โรงอาหารให้คนพิการดำ�เนินการขายอาหารในสถานประกอบการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับจะเปิดโซนพื้นที่โรงอาหารให้คนพิการด�ำเนินการขายอาหารในสถาน
					 ประกอบการ จ�ำนวน ๕ ร้านค้า
สถานที่ตั้ง ขยายบริเวณพื้นที่ข้างโรงอาหารของสถานประกอบเดิม จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด ให้คนพิการน�ำอาหารมาขายได้ทกุ วัน ตามเวลาเปิดท�ำการของสถานประกอบการ
					 โดยสถานประกอบการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ ทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายอาหารตามพืน้ ทีท่ จี่ ดั สรรให้ โดยให้จดั หาคนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการมา
					 ขายสินค้า รวม ๕ คน ได้แก่่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าบูธขายอาหาร ๔,๕๐๐/บูธ/
					 เดือน = ๒๗๐,๐๐๐ บาท ค่าน�้ำค่าไฟ เดือนละ ๕๐๐ บาท = ๓๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๖๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๕๙,๑๓๐ บาท)
๕. โรงแรมจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการร้านนวดแผนไทย
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยโรงแรมจะ
					 จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการร้านนวดแผนไทยสำ�หรับแขกที่มาพัก
					 จำ�นวน ๑ ร้าน
สถานที่ตั้ง บริเวณชั้น ๒ ของโรงแรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด ให้คนพิการเปิดด�ำเนินการบริการนวดแผนไทยเวลา ๘.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.
					 โดยโรงแรมจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี

26

ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายอาหารตามพืน้ ทีท่ จี่ ดั สรรให้ โดยให้จดั หาคนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการมา
					 ขายสินค้า รวม ๒ คน ได้แก่่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ปิดร้านนวด ๑๐,๐๐๐ บาท
					 ต่อเดือน = ๑๒๐,๐๐๐ บาท ค่าน�ำ้ ค่าไฟ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท = ๑๒,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๗๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๒,๗๘๐ บาท)
๖. องค์กรจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้คนพิการเปิดบริการร้านซักรีดให้กบั พนักงานทีพ่ กั ในสถานประกอบการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการร้านซักรีดให้กับพนักงานที่พักในสถาน
					 ประกอบการ จ�ำนวน ๑ ร้าน
สถานที่ตั้ง บริเวณใต้อาคารที่พักของพนักงานภายในสถานประกอบการ จังหวัดอยุธยา
รายละเอียด ให้คนพิการเปิดด�ำเนินการซักรีด โดยสถานประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
					 ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายอาหารตามพืน้ ทีท่ จี่ ดั สรรให้ โดยให้จดั หาคนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการมา
					 ขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ปิดร้านนวด ๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน
					 = ๖๖,๐๐๐ บาท/ปี ค่าน�้ำค่าไฟ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท = ๑๘,๐๐๐ บาท)
					 ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๙๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๙,๓๕๐ บาท)
๗. มหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายหนังสือให้กับนักศึกษา
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับคนพิการ โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรพืน้ ที่
					 ให้คนพิการเปิดร้านขายหนังสือให้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ขนาด ๓ x ๕ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าหน้าตึกอาคารอ�ำนวยการ เขตรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการเปิดด�ำเนินการขายหนังสือในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดท�ำการ โดย
					 มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายอาหารตามพืน้ ทีท่ จี่ ดั สรรให้ โดยให้จดั หาคนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการมา
					 ขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
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มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ปิดร้านขายหนังสือ ๘,๐๐๐
					 บาทต่อเดือน = ๙๖,๐๐๐ บาท/ปี ค่าน�้ำค่าไฟ เดือนละ ๕๐๐ บาท = ๖,๐๐๐
					 บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๘. โรงเรียนจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายเครื่องเขียนแก่นักเรียน
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างโรงเรียนกับคนพิการ โดยโรงเรียนจัดสรรพื้นที่ให้
					 คนพิการเปิดร้านขายเครื่องเขียนให้กับนักศึกษาในโรงเรียน ขนาด ๑๒ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณข้างหน้าโรงอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด ให้คนพิการเปิดด�ำเนินการขายเครื่องเขียนในวันที่โรงเรียนเปิดท�ำการ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายเครื่องเขียนตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแล
					 คนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการทีแ่ นบ
มูลค่าของสัญญา
			
เป็นเงิน ๖๒,๔๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพื้นที่เปิดร้านขายเครื่องเขียน
					 ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน = ๖๐,๐๐๐ บาท/ปี) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่า
					 จ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๖๗ x ๓๖๕
					 x ๑ = ๖๐,๙๕๕ บาท)
๙. โรงพยาบาลจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายและจัดดอกไม้
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับคนพิการ โดยโรงพยาบาลจัดสรร
					 พืน้ ทีใ่ ห้คนพิการเปิดร้านขายดอกไม้ให้กบั แขกในโรงพยาบาล ขนาด ๒ x ๓ เมตร
สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าตึกจากที่จอดรถ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ให้คนพิการเปิดด�ำเนินการขายและจัดดอกไม้ได้ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายและจัดดอกไม้ตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแล
					 คนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการทีแ่ นบ
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ปิดร้านขายและจัดดอกไม้ ๕,๕๐๐
					 บาทต่อเดือน = ๖๖,๐๐๐ บาท/ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๘๐ x ๓๖๕ x ๑
					 = ๖๕,๗๐๐ บาท)
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๑๐. องค์กรจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านสะดวกซื้อ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านสะดวกซื้อภายในสถานประกอบการ ขนาด
					 ๓๒ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณทางเดินเชื่อมตึก จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด ให้คนพิการเปิดด�ำเนินการร้านสะดวกซือ้ ในวันและเวลาทีส่ ถานประกอบการ
					 เปิดท�ำการ โดยสถานประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 สะดวกซื้อตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
					 มาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ปิดร้านสะดวกซือ้ ๑๐,๐๐๐
					 บาทต่อเดือน = ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าสาธารณูปโภค เดือนละ ๕๐๐ บาท
					 = ๖,๐๐๐ บาาท/ปี) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของสถานที่
					 ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๑. โรงแรมจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายของที่ระลึกสำ�หรับนักท่องเที่ยว
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างโรงแรมกับคนพิการ โดยโรงแรมจัดสรรพื้นที่ให้
					 คนพิการเปิดบูธขายของที่ระลึกสำ�หรับนักท่องเที่ยว ขนาด ๓x๓ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณด้านในร้านขายของที่ระลึกของโรงแรม จังหวัดชุมพร
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการขายของที่ระลึกในวันและเวลาที่ร้านขายของที่ระลึก
					 เปิดท�ำการ โดยโรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการเปิดร้าน
					 ขายของที่ระลึกตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแล
					 คนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการทีแ่ นบ
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีบ่ ธู ขายของทีร่ ะลึก ๕,๐๐๐ บาท
					 ต่อเดือน = ๖๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าสาธารณูปโภค เดือนละ ๓๕๐ บาท =
					 ๔,๒๐๐ บาาท/ปี) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้
					 x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๗๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๓,๑๔๕ บาท)
๑๒. สวนสัตว์จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการสตูดิโอถ่ายภาพที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสวนสัตว์กับคนพิการ โดยสวนสัตว์จัดสรรพื้นที่
					 ให้คนพิการเปิดบริการสตูดิโอถ่ายภาพที่ระลึกสำ�หรับนักท่องเที่ยว ขนาด
					 ๑๒ ตรม.
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สถานที่ตั้ง บริเวณร้านขายของที่ระลึก จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการสตูดโิ อถ่ายภาพทีร่ ะลึกให้แก่นกั ท่องเทีย่ วในวันและ
					 เวลาที่สวนสัตว์เปิดท�ำการ โดยสวนสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการที่ดำ�เนินการเปิด
					 บริการสตูดโิ อถ่ายภาพตามพืน้ ทีท่ จี่ ดั สรรให้ โดยให้จดั หาคนพิการหรือผูด้ แู ล
					 คนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการทีแ่ นบ
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีส่ ตูดโิ อถ่ายภาพ ๑๒,๐๐๐
					 บาทต่อเดือน = ๑๔๔,๐๐๐ บาท/ปี ค่าสาธารณูปโภค เดือนละ ๓๐๐ =
					 ๓,๖๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x
					 ๓๖๕ x จำ�นวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๘๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๕,๗๐๐ บาท)
๑๓. สวนสนุกจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายของเล่นและลูกโป่งสำ�หรับลูกค้า
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสวนสนุกกับคนพิการ โดยสวนสนุกจัดสรรพื้นที่
					 ให้คนพิการเปิดร้านขายของเล่นและลูกโป่งสำ�หรับลูกค้า ขนาด ๙ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณโซนเครื่องเล่นเด็กเล็ก จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด ให้คนพิการเปิดด�ำเนินการขายของเล่นและลูกโป่งให้แก่นักท่องเที่ยวในวัน
					 และเวลาทีส่ วนสนุกเปิดท�ำการ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการจำ�หน่าย
					 ของเล่นและลูกโป่งตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแล
					 คนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการทีแ่ นบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพื้นที่ขายของเล่นและลูกโป่ง
				 ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
					 ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ =
					 ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๔. สนามบินจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายโปสการ์ดที่ระลึก
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสนามบินกับคนพิการ โดยสนามบินจัดสรรพื้นที่
					 ให้คนพิการเปิดร้านขายโปสการ์ดที่ระลึก ขนาด ๒ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการขายโปสการ์ดทีร่ ะลึกให้แก่ผใู้ ช้บริการสนามบิน
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการที่ดำ�เนินการขาย
					 โปสการ์ดที่ระลึกตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแล
					 คนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการทีแ่ นบ
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มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพื้นที่ตรม.ละ ๕๐๐ ต่อวัน
				 เดือนละ ๓๐,๐๐๐ = ๓๖๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าไฟเหมาจ่ายเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
					 = ๓๖,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่
					 ตั้ง x๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๕. องค์กรจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดดำ�เนินการรับฝากรถ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างศูนย์แสดงสินค้ากับคนพิการ โดยศูนย์แสดงสินค้า
					 และการประชุมจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้คนพิการเปิดดำ�เนินการรับฝากรถ จำ�นวน ๑๐๐ คัน
สถานที่ตั้ง บริเวณข้างอาคารจัดการแสดงสินค้าและการประชุม จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการรับฝากรถให้กบั ผูเ้ ข้าชมสินค้า
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการให้บริการให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการบริการ
					 รับฝากรถตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมา
					 ขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ที่ เดือนละ ๗,๐๐๐ = ๘๔,๐๐๐
					 บาท/ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕
					 x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๖. ห้างสรรพสินค้าจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านทำ�นามบัตรและตรายาง
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างห้างสรรพสินค้ากับคนพิการ โดยห้างสรรพสินค้า
					 จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้คนพิการเปิดบริการรับทำ�นามบัตรและตรายาง ขนาดพืน้ ที่ ๖ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าอาคารที่จอดรถ จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการท�ำนามบัตรและตรายาง
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเ่ี กิดจากการจำ�หน่ายให้บริการให้ตกเป็นของคนพิการทีด่ �ำ เนินการ
					 บริการรับทำ�นามบัตรและตรายางตามพืน้ ทีท่ จี่ ดั สรรให้ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 หรือผู้ดูแลคนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่่.....ตามบัตรประจำ�ตัว
					 คนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพื้นที่เดือนละ ๒๕,๐๐๐ =
					 ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าไฟเดือนละ ๕๐๐ บาท = ๖,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่า
					 ไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่
					 ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
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๑๗. องค์กรจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างร้านขายยากับคนพิการ โดยสถานประกอบการผู้
					 จำ�หน่ายยา และเครื่องมือแพทย์จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบูธจำ�หน่าย
					 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามสาขาร้านขายยาที่เปิดบริการ จำ�นวน ๑๐ สาขา
สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าหน้าร้าน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการเปิดบูธจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามเวลาเปิด-ปิด
					 ของแต่ละสาขาร้านขายยา โดยคนพิการเป็นผูจ้ ดั ส่งผลิตภัณฑ์ให้ทางร้าน
					 ด�ำเนินการขายให้
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการที่ดำ�เนินการขาย
					 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแล
					 คนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการทีแ่ นบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ดือนละ ๑,๐๐๐ บาท/สาขา
					 = ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของสถาน
					 ทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๘. องค์กรจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการร้านเสริมสวย
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างร้านเสริมสวยกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ประเภทอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดบริการร้านเสริมสวย
					 จำ�นวน ๑ ร้าน
สถานที่ตั้ง บริเวณร้านใต้ตึกคอนโด จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ให้คนพิการด�ำเนินการเปิดร้านเสริมสวย โดยสามารถเลือกสถานที่ได้จาก
					 อาคารชุดในเครือของบริษัท โดยสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่า
					 สาธารณูปโภค
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการให้ตกเป็นของคนพิการที่ให้บริการร้าน
					 เสริมสวยตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมา
					 ขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพื้นเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท =
				 ๙๖,๐๐๐ บาท/ปี ค่าสาธารณูปโภค เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท = ๑๒,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๙๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๑,๕๔๐ บาท)
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๑๙. องค์กรจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านบริการแปลภาษา
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างร้านแปลภาษากับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ทีต่ งั้ อยูใ่ กล้สถานทูตจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้คนพิการเปิดร้านแปลภาษาสำ�หรับการขอ
					 วีซา่
สถานที่ตั้ง บริเวณประตูทางเข้าบริษัท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการดำ�เนินการเปิดร้านให้บริการแปลภาษาสำ�หรับการขอวีซา่ ในเวลา
					 ทีส่ ถานประกอบการเปิดทำ�การ
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการให้บริการให้ตกเป็นขอคนพิการทีใ่ ห้บริการแปลภาษา
					 ตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมาขายสินค้า
					 รวม ๑ คน ได้แก่่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพื้นที่ เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท =
					 ๘๔,๐๐๐ บาท/ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่
					 ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๒๐. สถานีรถไฟฟ้าจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างร้านขายเครือ่ งดืม่ และอาหารว่างกับคนพิการ โดย
					 สถานประกอบการผูใ้ ห้บริการรถไฟฟ้าจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้คนพิการเปิดร้านจำ�หน่าย
					 เครือ่ งดืม่ และอาหารว่างบนสถานีรถไฟฟ้า ขนาด ๒๐ ตรม.
สถานที่ตั้ง บริเวณประตูทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด ให้คนพิการดำ�เนินการเปิดร้านจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ โดยสามารถเลือกสถานี
					 ทีไ่ ด้ตามสะดวก บริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการให้ตกเป็นของคนพิการที่เปิดร้านจำ�หน่าย
					 เครื่องดื่มและอาหารว่างตามพื้นที่ที่จัดสรรให้ โดยให้จัดหาคนพิการหรือ
					 ผูด้ แู ลคนพิการมาขายสินค้า รวม ๑ คน ได้แก่.่ ....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการ
					 ที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
				
เป็นเงิน ๘๒,๘๐๐ บาท/ปี (ประมาณค่าเช่าพืน้ ที่ ตรม.ละ ๓๒๐ บาท เดือนละ
					 ๖,๔๐๐ บาท = ๗๖,๘๐๐ บาท/ปี ค่าสาธารณูปโภค เดือนละ ๕๐๐ =
					 ๖,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x
					 ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)

33

๓.๓   ประเภท : การจัดจ้างเหมาช่วงงาน

ความหมาย

		 การให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ โดยรับจะด�ำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใดในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของสถานประกอบ
การนั้น
		 และหมายความรวมถึงการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการท�ำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงงาน
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อรับช่วงงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าของสถานประกอบการด้วย
		 หลักเกณท์
		 ๑. จัดซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
		 ๒. จัดจ้างงานบริการจากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
		 ๓. การด�ำเนินงาน/โครงการกับผู้รับเหมาช่วงงานขององค์กรที่จ้างคนพิการ
		 ๔. การให้คนพิการใช้สิทธิเครือ่ งหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
			 การประกอบอาชีพ หรือการด�ำเนินงานขององค์กร
		 แนวทางการประเมินมูลค่า
		 ๑. ประเมินมูลค่าการจัดซือ้ จัดจ้างจากอัตราการจัดซือ้ จัดจ้างมาตรฐานและต้องไม่ต�่ำกว่า
			 ปีก่อนการประเมิน
		 ๒. ในกรณีด�ำเนินโครงการกับผู้รับเหมา ให้พิจารณาประเมินตามมูลค่าค่าจ้างรายปีของ
			 คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการทั้งหมดที่ผู้รับเหมาจัดสรรรายชื่อลงในการด�ำเนินโครงการ
			 กับผูจ้ า้ ง ทัง้ นี้ รายชือ่ คนพิการ/ผูด้ แู ลคนพิการดังกล่าวต้องไม่ซำ�้ ซ้อนกับการคิดมาตรา
			 ๓๓ ขององค์กรผู้รับเหมา
		 ๓. ประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์จากอัตรามาตรฐานและต้องไม่เกินกว่าปีก่อนการประเมิน

การประเมินความส�ำเร็จ :

		 ๑.
			
			
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
		 ๖.
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จัดให้มกี ารท�ำสัญญาการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ ให้คนพิการได้มอี าชีพและมีระยะเวลาด�ำเนิน
งานเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย โดยสัญญาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากจัดหางานเขตพื้นที่
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีระยะเวลาในการด�ำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่น้อยกว่า ๕ เท่า ของอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำในท้อง
ที่นั้นคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน

			
			
			
			
		 ๗.
			
		 ๘.
			

หมายเหตุ การคิดมูลค่าจ้างเหมาช่วงงาน กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เมื่อ
ด�ำเนินการแล้วสามารถประมาณการก�ำไรได้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำ หรือกรณีผู้ให้
สัญญาเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ควรประมาณการได้ว่าคนพิการมีรายได้ไม่น้อยกว่าค่า
จ้างขั้นต�่ำเช่นกันซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งของข้อ ๗
การให้ใช้สทิ ธิเครือ่ งหมายการค้าหรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาระยะเวลาด�ำเนินงานไม่นอ้ ย
กว่า ๖ เดือน
มูลค่าการให้ใช้ลขิ สิทธิ์ ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๕ เท่า ของอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ ในท้องที่
นั้นคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน

ข้อพิจารณา :

ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
		 ๑. ควรก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน
		 ๒. ควรพิจารณาเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน
		 ๓. พิจารณาเงื่อนไขการตรวจรับและช�ำระค่าบริการอย่างเป็นธรรม
		 ๔. หากเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันในช่วงเริ่มต้นควรพิจารณาแนวทางการฝึกอบรมและ
			 ประเมินผลการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านผู้รับเหมา
		 ๑. สัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาควรกำ�หนดแนวทางการส่งเสริมคนพิการให้ดำ�เนิน
			 งานในโครงการ
		 ๒. บริษทั ผูจ้ า้ งควรตรวจสอบว่ารายชือ่ คนพิการทีก่ �ำ หนดในการประเมินมูลค่าการสนับสนุน
			 ตามการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นควรได้รับการจ้างอยู่ในบริษัทผู้รับเหมาจริง
ในกรณีลิขสิทธิ์
		 ๑. ผลงานที่เกิดจากการดำ�เนินงานของคนพิการภายใต้การใช้ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทาง
			 ปัญญานั้น ให้ถือเป็นผลงานของคนพิการ
		 ๒. ควรระบุเงื่อนไข/ข้อจำ�กัดในการใช้สิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันอย่างชัดเจน

ตัวอย่าง

๑. องค์การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญจากคนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกันคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญจากฝีมือคนพิการ เป็นระยะเวลา ๔ ครั้ง
					 จำ�นวนสั่งซื้อครั้งละ ๕๐๐ ชุด รวมสั่งซื้อทั้งหมด ๒,๐๐๐ ชุดต่อปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		 รายละเอียด ให้ทางคนพิการเป็นผู้จัดหารถเพื่อการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง...รวมเวลา ๖ เดือน
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		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นคนพิการ เพื่อนำ�เงินที่ได้ไปแบ่ง
					 สรรให้คนพิการที่ผลิตชิ้นงาน
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าสินค้าทีส่ ั่งซื้อชุดละ ๑๕๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่า
					 ไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๖๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๒๙๗,๔๗๕ บาท)
    

๒.  องค์กรจัดซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำยาท�ำความสะอาดจากกลุ่มคนพิการ
สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับจะสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาท�ำความสะอาดได้แก่ น�ำ้ ยาถูพนื้ น�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ้
					 น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาเช็ดกระจก เดือนละ ๑ ครั้ง อย่างละ ๑๐๐ แกลลอน
					 ร่วมสั่งซื้อ ๒,๔๐๐ แกลลอน/ปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
		 รายละเอียด คนพิการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าให้กับสถานประกอบการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง...รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจ�ำหน่ายให้ตกเป็นของคนพิการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าผลิตภัณฑ์แกลลอนละ ๒๐๐ บาท) ซึ่งต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ ( ๕ x ๑๙๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๕๗,๗๐๐ บาท)
๓. องค์กรจัดซื้อชุดอาหารว่างเพื่อจัดประชุม/อบรม จากคนพิการ
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับจะสัง่ ซือ้ ชุดอาหารว่าง เพือ่ ใช้ในการจัดประชุม/อบรมของสถานประกอบการ
					 เดือนละ ๒ ครัง้ จำ�นวนครัง้ ละ ๔๐๐ ชุด รวม ๔,๘๐๐ ชุด/ปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด คนพิการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าให้กับสถานประกอบการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าชุดอาหารว่าง ชุดละ ๑๐๐ บาท) ซึ่งต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ ( ๕ x ๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๕๗,๗๐๐ บาท)

36

๔. องค์กรจ้างคนพิการท�ำงานออกแบบ จัดท�ำป้าย Backdrop และสื่อประชาสัมพันธ์
สัญญา
มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับจะสั่งผลิตป้าย Backdorp ขนาด ๓ x ๓ เมตร จ�ำนวน ๒ ชิ้น/เดือน และ
					 ใบปลิว ๔ สีจ�ำนวน ๒,๐๐๐ ใบต่อเดือน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
		 รายละเอียด คนพิการรับผิดชอบจัดส่งสินค้าให้กับสถานประกอบการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจ�ำหน่ายให้ตกเป็นของคนพิการผู้ผลิต
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (ค่าออกแบบ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดท�ำ Backdrop
					 ชิน้ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท = ๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าใบปลิว ใบละ ๕ บาท = ๖๐,๐๐๐
					 บาท) ซึง่ ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานทีต่ ั้ง
					 x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๗๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๑๓,๙๐๐
					 บาท)
๕. องค์กรเช่าสถานที่/โรงแรมของคนพิการ ส�ำหรับการจัดอบรมขององค์กร
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเช่าสถานที่ในการจัดอบรม เดือนละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน จำ�นวนผู้เข้า
					 อบรม ๑๐๐ คน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดอยุธยา
		 รายละเอียด คนพิการเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการเช่าสถานที่ให้ตกเป็นของคนพิการ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท/ปี (ค่าเช่าสถานที่ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ ต่อวัน) ซึ่งต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ ( ๕ x ๑๙๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๕๖,๗๕๐ บาท)
๖. องค์การจ้างคนพิการให้ท�ำชุดฟอร์ม หมวกเน็ต ถุงมือของพนักงานภายในโรงงาน
   สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะจ้างให้ผลิตชุดฟอร์ม หมวกเน็ต และถุงมือสำ�หรับพนักงานภายในโรงงาน
					 อย่างละ ๔๐๐ ชุด/เดือน
สถานที่ตั้ง จังหวัดระยอง
รายละเอียด คนพิการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าให้กับสถานประกอบการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการผลิตให้ตกเป็นของคนพิการ
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		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๔๐๐,๘๐๐ บาท (ค่าชุดฟอร์มชุดละ ๑๕๐ บาท = ๓๖๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าหมวกเน็ต ใบละ ๑๐ บาท = ๒๔,๐๐๐ บาท ค่าถุงมือ คู่ละ ๗ บาท =
					 ๑๖,๘๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของ
					 สถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จำ�นวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๘๙ x ๓๖๕ x ๑ =
			 		 ๓๔๔,๙๒๕ บาท)
       ๗. องค์กรให้คนพิการท�ำงาน Recycle กระดาษ/ผลิตภัณฑ์/ขยะ/วัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้อนื่ ใด
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จ้างเหมาให้ด�ำเนินการ Reclycle กระดาษ/ผลิตภัณฑ์/ขยะ/วัสดุอุปกรณ์
					 เหลือใช้อื่นใด
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดพิจิตร
		 รายละเอียด คนพิการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าให้กับสถานประกอบการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการด�ำเนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการด�ำเนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่....ตามบัตรประจ�ำตัว
					 คนพิการที่แนบ			
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ค่ารับจ้างรีไซเคิลและมูลค่าของวัสดุหลังรีไซเคิล
					 รวมเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตรา
					 ค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๖๓
					 x ๓๖๕ x ๑ = ๒๙๗,๔๗๕ บาท)
๘. องค์การให้บริการถ่ายเอกสารและจัดท�ำรูปเล่มจากคนพิการ
สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ใช้บริการถ่ายเอกสารและจัดรูปเล่มส�ำหรับงานประชุม เดือนละ ๒ ครั้ง
					 ครั้งละ ๕๐๐ ชุด
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
		 รายละเอียด คนพิการรับผิดชอบจัดส่งเอกสารที่เสร็จเรียบร้อยให้กับสถานประกอบการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการด�ำเนินงานให้เป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 หรือผู้ดูแลคนพิการด�ำเนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่....ตามบัตรประจ�ำตัวคน
					 พิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (ค่าถ่ายเอกสารชุดละ ๓๐ บาท = ๑๘๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าท�ำรูปเล่มชุดละ ๒๔ บาท = ๑๕๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
					 ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้อง
					 รับ (๕ x ๑๗๙ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๒๖,๖๗๕ บาท)
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         ๙. องค์กรจ้างคนพิการให้บริการล้างรถให้แก่พนักงาน/ผู้บริหารในองค์กร
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการจะใช้
					 บริการล้างรถส�ำหรับพนักงาน/ผู้บริหารในองค์กร จ�ำนวน ๑๐๐ คัน เดือน
					 ละ ๒ ครั้ง
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์และน�้ำยาท�ำความสะอาด
					 สำ�หรับล้างรถ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่....ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (บริการล้างรถคันละ ๑๐๐ บาท = ๑๒๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าอุปกรณ์ท�ำความสะอาดรถ ๗๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
					 ส�ำหรับรถ ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตรา
					 ค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๖๗
					 x ๓๖๕ x ๑ = ๓๐๔,๗๗๕ บาท)
๑๐. องค์กรจ้างคนพิการในการออกแบบ/จัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะใช้บริการออกแบบ/จัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับแผนกบัญชีพร้อม
					 ดูแล
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสุโขทัย
		 รายละเอียด คนพิการดำ�เนินการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ดูแลรักษา
					 และอบรมวิธีการใช้ให้กับพนักงาน
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหาคน
					 พิการหรือผู้ดูแลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (ค่าบริการออกแบบระบบบัญชี ๒๒๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าดูแลและอบรมเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท = ๙๐,๐๐๐ บาท) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่
					 น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๖๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๐๑,๑๒๕ บาท)
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      ๑๑.

องค์กรจ้างคนพิการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดจ้างคนพิการให้ด�ำ เนินงานขัดตัวเรือน (ประเภทเครือ่ งเงิน) เดือนละ ๑,๐๐๐
					 ชิ้น
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี
		 รายละเอียด คนพิการดำ�เนินการจัดทำ�งานขัดตัวเรือน โดยสามารถนำ�งานกลับไปทำ�ทีบ่ า้ นได้
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างชิ้นละ ๕๕ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
					 ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้อง
					 รับ (๕ x ๑๗๑ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๓๐,๓๒๕ บาท )
๑๒. องค์กรจ้างจัดทำ�โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จากองค์กรที่มีคนพิการมากกว่า
กำ�หนด
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับองค์กรทีม่ คี นพิการมากกว่า
					 กำ�หนด โดยสถานประกอบการจะดำ�เนินการจ้างให้จัดทำ�โครงการพัฒนา
					 ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กร
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
		 รายละเอียด องค์กรที่มีคนพิการมากกว่ากำ�หนดดำ�เนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
					 ทั้งระบบ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นขององค์กรที่มีคนพิการมากว่า
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (ค่าบริการจัดทำ�โครงการ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตาม
					 แต่ตกลงกัน) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
					 ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๗๑ x ๓๖๕ x ๑
					 = ๓๓๓,๙๗๕ บาท)
๑๓. บริษทั จ้างพนักงานทำ�ความสะอาดพิการทางหูจากองค์กรให้บริการบุคลากร (Outsource
Service  Center)
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับองค์กรทีใ่ ห้บริการบุคลากร
					 โดยสถานประกอบการจะจัดจ้างพนักงานทำ�ความสะอาดทีพ่ กิ ารทางหู จำ�นวน
					 ๕ คน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดพังงา
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		 รายละเอียด องค์กรทีใ่ ห้บริการบุคลากร ดำ�เนินการจัดหาพนักงานทำ�ความสะอาดทีพ่ กิ าร
					 ทางหู ให้กับสถานประกอบการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นขององค์กรให้บริการบุคลากร
					 โดยให้จัดหาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๕ คนได้แก่.....
					 ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (ค่าบริการจัดหาบุคลากร ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้าง
					 ในการท�ำความสะอาดเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่
					 น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคน
					 พิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๘๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๓๙,๔๕๐ บาท)
๑๔. องค์กรอนุญาตให้คนพิการใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า
		 สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบ
					 อนุญาตให้ให้ใช้สทิ ธิเครือ่ งหมายการค้าในการขายก๋วยเตีย๋ ว จำ�นวน ๕ ร้าน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดยโสธร
		 รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผูห้ าประโยชน์จากเครือ่ งหมายการค้าในการขายเพือ่ ประกอบ
					 อาชีพ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๕ คน ได้แก่....ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สิทธิเครื่องหมายการค้า ๘,๐๐๐ บาท/ร้าน =
					 ๔๐,๐๐๐ ค่าอุปกรณ์ในการเปิดร้าน ๔๕,๐๐๐ บาท/ร้าน = ๒๒๕,๐๐๐ ค่า
					 ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ บาท/ร้าน = ๕๐,๐๐๐ บาท ) ซึ่งต้องมีมูลค่า
					 ไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ ( ๕ x ๑๖๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๐๒,๙๕๐ บาท )
๑๕. องค์กรมอบวัสดุอปุ กรณ์หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาตามระยะเวลาทีค่ ณะอนุกรรมการกำ�หนด
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 มอบรถจักรยานสำ�หรับคนพิการซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
					 จำ�นวน ๔๐ คัน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
		 รายละเอียด คนพิการเป็นผู้จัดหารถมารับจักรยานสำ�หรับคนพิการ			
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
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		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รบั จักรยานสำ�หรับคนพิการเพือ่ นำ�ไปจัดสรรให้กบั คนพิการทีจ่ �ำ เป็น
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (ราคาจักรยานคันละ ๘,๕๐๐ บาท) ซึง่ ต้องมีมลู ค่า
					 ไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๗๑ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๑๒,๐๗๕ บาท)
๑๖. องค์กรให้คนพิการใช้สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์บริการขององค์กร
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้สิทธิแฟรนไชส์ในการเปิดร้านบริการรับชำ�ระสินค้า และบริการต่างๆ
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด
		 รายละเอียด ให้คนพิการเป็นผู้หาประโยชน์จากแฟรนไชส์ร้านบริการในการประกอบ
					 อาชีพ โดยสถานประกอบการเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่......ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าแฟรนไชส์ ๓๑๐,๐๐๐ บาทตามราคาที่
					 ขายให้กับบุคคลทั่วไป) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๖๖ x ๓๖๕
					 x ๑ = ๓๐๒,๙๕๐ บาท)		
๑๗. องค์กรให้คนพิการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ขององค์กร
		 สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้สิทธิในการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของสถาน
					 ประกอบการ จำ�นวน ๗ โปรแกรม
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี
		 รายละเอียด ให้คนพิการสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของสถานประกอบการ
					 โดยสถานประกอบการจะเป็นผู้ดำ�เนินการจัดอบรมใช้โปรแกรม
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในการดำ�เนินงาน
		 มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าโปรแกรมซอฟท์แวร์ โปรแกรมละ ๕๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง
					 x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๗๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๒๑,๒๐๐
					 บาท)
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๑๘. บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคดำ�เนินโครงการร่วมกับคนพิการในฐานะผูจ้ ดั จำ�หน่าย
สินค้า
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 เป็นผู้ผลิตน�้ำดื่มในตรายี่ห้อของคนพิการ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ขวด
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดแพร่
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ผลิตน�้ำดื่มโดยขายในราคาทุนให้กับคนพิการหรือ
					 ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำดื่ม
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 หรือผู้ดูแลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัว
					 คนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าผลิตน�ำ้ ดืม่ ขวดละ ๓ บาท) ซึง่ ต้องมีมลู ค่า
					 ไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๖๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๒๙๗,๔๗๕ บาท)
๑๙. องค์กรจัดจ้างคนพิการซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรในโรงงาน
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะดำ�เนินการจ้างคนพิการซ่อมแซมและดูแลเครื่องจักรในโรงงาน เดือนละ
					 ๒ ครั้ง จำ�นวน ๕ เครื่อง
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสระบุรี
		 รายละเอียด คนพิการเป็นผู้ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรในโรงงาน โดยสถานประกอบการเป็น
					 ผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการ หรือผูด้ แู ลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างครัง้ ละ ๕,๐๐๐ บาท/เครือ่ ง = ๓๐๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม ๑,๐๐๐ บาท/เครื่อง/ครั้ง = ๖๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕
					 x จำ�นวนคนพิการที่ต้องรับ (๕ x ๑๙๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๓๕๒,๒๒๕ บาท)
๒๐. องค์กรจัดจ้างคนพิการทำ�พวงกุญแจคริสตัลเพื่อใช้เป็นของแถมสำ�หรับลูกค้า
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะดำ�เนินการจ้างคนพิการทำ�พวงกุญแจคริสตัลเพื่อใช้เป็นของแถมสำ�หรับ
					 ลูกค้าเดือนละ ๑,๐๐๐ ชิ้น
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		 สถานที่ตั้ง จังหวัดตาก
		 รายละเอียด คนพิการดำ�เนินการจัดทำ�พวงกุญแจคริสตัล โดยสามารถนำ�งานกลับไปทำ�ที่
					 บ้านได้ และสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุอุปกรณ์
		 ระยะเวลา ตั้งแต่..ถึง.. รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการดำ�เนินงานให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการ หรือผูด้ แู ลคนพิการดำ�เนินงาน รวม ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างชิ้นละ ๔๐ บาท = ๒๔๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๐ บาท/ชิ้น = ๖๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
					 ๕ เท่าของอัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน คนพิการทีต่ อ้ ง
					 รับ (๕ x ๑๖๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๒๙๕,๖๕๐ บาท)
๓.๔

ประเภท : การฝึกงาน

ความหมาย

		
		

กระบวนการเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ
ของคนพิการ

หลักเกณฑ์

		
		

๑. การดำ�เนินการฝึกอบรมหลักสูตรงาน/อาชีพให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
๒. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับคนพิการภายในองค์กร

แนวทางการประเมินมูลค่า

		 ๑. ประเมินมูลค่าตามการจัดการอบรมฝึกงาน โดยหมายรวมถึง การจัดทำ�หลักสูตร
			 องค์ความรู้ การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการ
			 ฝึกอบรมเบี้ยเลี้ยงคนพิการ และการเดินทางต่างๆ

การประเมินความสำ�เร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
		 ๖.
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ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีระยะเวลาดำ�เนินงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕
ต่อคนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าทำ�งาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา

๑.
			
		 ๒.
			
			
		 ๓.
			
			

ต้องมีการถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือองค์ความรูข้ ององค์กร
ให้แก่คนพิการ
หลักสูตรในการฝึกงานต้องเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว
แต่กรณีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำ�เนินการ
ต้องรับผิดชอบในการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร เบี้ยเลี้ยงคนพิการที่
ฝึกงานให้เป็นไปตามอัตราที่คณะอนุกรรมการกำ�หนด โดยมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
จากคนพิการ

ตัวอย่าง

๑. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการเรียนเจียรไนอัญมณีให้แก่คนพิการทางการได้ยิน
		 สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับฝึกงานคนพิการ ๑ คน ในหลักสูตรการเรียนเจียรไนอัญมณีให้แก่
					 คนพิการทางการได้ยิน
สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานบริเวณโรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพ ได้แก่...ตามบัตร
					 ประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๗,๐๐๐ บาท/เดือน = ๔๒,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๒,๐๐๐ บาท ค่าเครือ่ งมือในการเจียรไน
					 อัญมณี ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั พร้อมค่าน�้ำค่าไฟ ๓,๐๐๐ ต่อเดือน = ๑๘,๐๐๐
					 บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๒. องค์กรจัดตั้งศูนย์และรับฝึกงานหลักสูตร Call Center สำ�หรับคนพิการทางสายตา
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดตั้งศูนย์และรับฝึกงานหลักสูตร Call Center สำ�หรับคนพิการทางสายตา
					 จำ�นวน ๑๐ คน
สถานที่ตั้ง บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำ�นักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผูร้ บั ผิดชอบและดำ�เนินการจัดตัง้ ศูนย์ วัสดุอปุ กรณ์ที่
					 จำ�เป็นสำ�หรับหลักสูตร และจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับ
					 คนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร

45

		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์ดังนี้ ค่าก่อสร้าง
					 ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าวัสดุอปุ กรณ์ส�ำนักงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทัง้ หมด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จา่ ยใน
					 การอบรมดังนี้ ค่าวิทยากร ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสารในการอบรม ๕,๐๐๐
					 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน = ๔๒๐,๐๐๐ บาท ค่าที่พักรวม
					 ค่าน�้ำค่าไฟ จ�ำนวน ๕ ห้องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน = ๙๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๓. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่คนพิการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์รับฝึกงานหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่
					 คนพิการ จำ�นวน ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในสำ�นักงาน จังหวัดศรีสะเกษ
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่ ...ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๑ คน
					 ได้แก่... ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๕๘,๗๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕,๕๐๐ บาท/เดือน = ๓๓,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๑,๒๐๐ บาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ๖,๐๐๐
					 บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำค่าไฟ ๒,๕๐๐ บาท ค่าผู้ดูแลคนพิการ ๖,๐๐๐
					 บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จำ�นวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๖๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๕๘,๔๐๐ บาท)
๔. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการนวดสปาและนวดแผนไทยให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ให้บริการสปารับฝึกงานหลักสูตรการนวดสปาและนวดแผนไทยให้แก่
					 คนพิการ จำ�นวน ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในร้านสปา จังหวัดชุมพร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๖ เดือน
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		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน
					 ๒ คน ได้แก่ ... ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕,๕๐๐ บาท/เดือน ๖๖,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
					 นวด ๒,๐๐๐ บาท/คน = ๔,๐๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำค่าไฟ ๒ ห้องๆ
				 ละ ๒,๕๐๐ บาท = ๓๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๗๓ x ๓๖๕ x ๑
					 = ๖๓,๑๔๕ บาท)
๕. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการทำ�อาหารยุโรปให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการคนพิการ โดยสถาบันสอนการ
					 ทำ�อาหารรับฝึกงานหลักสูตรการทำ�อาหารยุโรปให้แก่คนพิการ จำ�นวน ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในสถาบันสอนทำ�อาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นและจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง ... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๑ คน
					 ได้แก่ ..... ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๗,๒๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๖,๕๐๐ บาท/เดือน = ๓๙,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๑,๒๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
					 ประกอบอาหาร ๖,๐๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�ำ้ ค่าไฟเดือนละ ๓,๕๐๐
					 บาท = ๒๑,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของ
					 สถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕
					 บาท)
๖. โรงแรมรับฝึกงานหลักสูตรการแกะสลักผักและผลไม้ให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยโรงแรมรับ
					 ฝึกงานหลักสูตรการแกะสลักผักและผลไม้ให้แก่คนพิการ จำ�นวน ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานห้องอาหารไทยในโรงแรม จังหวัดภูเก็ต
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๑ คน
					 ได้แก่ .... ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
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		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๓,๓๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๖,๕๐๐ บาท/เดือน = ๓๙,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๘๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
					 แกะสลัก ๑,๕๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำค่าไฟเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท =
					 ๒๗,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง
					 x ๓๖๕ x จ�ำนวนครพิการที่ต้องรับ ( ๒๒๑ x ๓๖๕ x ๑ = ๘๐,๖๖๕ บาท)
๗. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการเย็บหนังให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ผลิตรองเท้าหนังรับฝึกงานหลักสูตรการเย็บหนังให้แก่คนพิการ จำ�นวน
					 ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานแผนกเย็บหนังในโรงงาน จังหวัดพิษณุโลก
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นและจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๑ คน
					 ได้แก่...ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
				
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๕,๕๐๐ บาท/เดือน = ๓๓,๐๐๐ บาท ค่า
					 วิทยากร ๑๑,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๓๐๐ บาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการเย็บหนัง
					 ๗๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั พร้อมค่าน�้ำค่าไฟเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท = ๑๕,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ตัองรับ (๑๖๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๕๙,๔๙๕ บาท)
๘. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการขายประกันทางโทรศัพท์ให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ขายประกันรับฝึกงานหลักสูตรการขายประกันทางโทรศัพท์ให้แก่คนพิการ
					 จำ�นวน ๒ คน
		 สถานที่ต้ง สถานที่ฝึกงาน สาขาสำ�นักขายประกัน จังหวัดนครราชสีมา
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๒ คน
					 ได้แก่... ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔,๕๐๐ บาท/เดือน/คน = ๕๔,๐๐๐
					 บาท ค่าวิทยากร ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๖๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำ
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					 ค่าไฟ เดือนละ ๑,๗๐๐ บาท/ห้อง/เดือน = ๒๐,๔๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่า
					 ไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่
					 ต้องรับ (๑๘๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๖,๗๙๕ บาท)
๙. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรนักเขียนมืออาชีพให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสำ�นักพิมพ์รบั
					 ฝึกงานหลักสูตรนักเขียนมืออาชีพให้แก่คนพิการ จำ�นวน ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงาน สำ�นักพิมพ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๑ คน
					 ได้แก่...ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๙,๕๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๖,๐๐๐ บาท/เดือน/คน = ๓๖,๐๐๐
					 บาท ค่าวิทยากร ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๑,๕๐๐ บาท ค่าคอมพิวเตอร์
				 ส�ำหรับพิมพ์งาน ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั พร้อมค่าน�ำ้ ค่าไฟเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท
					 = ๑๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่
					 ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๐. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเห็ดให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้เพาะเห็ดจ�ำหน่ายรับฝึกงานหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเห็ดให้แก่คนพิการ
					 จ�ำนวน ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงาน แปลงเพาะเห็ด อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๑ คน
					 ได้แก่....ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕,๕๐๐ บาท/เดือน = ๓๓,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการเพาะเห็ด ๕,๐๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั
					 พร้อมค่าน�้ำค่าไฟเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท /เดือน = ๑๕,๐๐๐บาท) ซึ่งต้องมี
					 มูลค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการ
					 ที่ต้องรับ (๑๘๓ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๖,๗๙๕ บาท)
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๑๑. โรงพยาบาลรับฝึกงานหลักสูตรนักกายภาพบ�ำบัดให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยโรงพยาบาล
					 รับฝึกงานหลักสูตรนักกายภาพบ�ำบัดให้แก่คนพิการ จ�ำนวน ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานกายภาพบ�ำบัดในโรงพยาบาล จังหวัดก�ำแพงเพชร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และจัดหา
					 สถานที่พักอาศัยพร้อมให้เบี้ยเลี้ยงคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๑ คน
					 ได้แก่....ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕,๕๐๐ บาท/เดือน = ๓๓,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๙,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ทจี่ �ำเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั พร้อมค่าน�ำ้
					 ค่าไฟ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท /เดือน = ๑๒,๐๐๐บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อย
					 กว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ
					 (๑๖๘ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๑,๓๒๐ บาท)
๑๒. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรเขียนแอปพลิเคชั่นของมือถือให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถาบันสอน
					 คอมพิวเตอร์รบั ฝึกงานหลักสูตรการเขียนแอปพลิเิ คชัน่ ให้แก่คนพิการ จำ�นวน
					 ๑ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในสถานบันสอนคอมพิวเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๑ คน
					 ได้แก่...ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๖,๐๐๐ บาท/เดือน = ๓๖,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๒๒,๐๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำค่าไฟ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
					 /เดือน = ๒๑,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของ
					 สถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๓. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการเป็นดีเจมืออาชีพให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยคลื่นวิทยุรับ
					 ฝึกงานหลักสูตรการเป็นดีเจมืออาชีพให้แก่คนพิการ จำ�นวน ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในคลื่นวิทยุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ดำ�เนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจำ�นวน ๒ คน
					 ได้แก่...ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๒๕,๔๐๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๖,๐๐๐ บาท/เดือน/คน = ๗๒,๐๐๐
					 บาท ค่าวิทยากร ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำค่าไฟเดือนละ ๓,๒๐๐
					 บาท /เดือน/คน = ๓๘,๔๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x
					 ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๑๔. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรมัคคุเทศก์ให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้บริการน�ำเทีย่ วรับฝึกงานหลักสูตรมัคคุเทศก์ให้แก่คนพิการ จ�ำนวน ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในบริษัทน�ำเที่ยว จังหวัดกระบี่
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๒ คน
					 ได้แก่ .... ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
				 เป็นเงิน ๙๓,๐๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน/คน = ๖๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๙,๐๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำค่าไฟ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท/
					 เดือน/คน = ๒๔,๐๐๐บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๘๔ x ๓๖๕ x ๑
					 = ๖๗,๑๖๐ บาท)
๑๕. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการแต่งเพลงให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยค่ายเพลงรับ
					 ฝึกงานหลักสูตรการแต่งเพลงให้แก่คนพิการ จ�ำนวน ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในส�ำนักงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๒ คน
					 ได้แก่ .... ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
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		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๑๔,๔๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๖,๐๐๐ บาท/เดือน/คน = ๗๒,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั พร้อมค่าน�ำ้ ค่าไฟเดือนละ ๒,๗๐๐ บาท /
					 เดือน/คน = ๓๒,๔๐๐บาท) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของ
					 สถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕
					 บาท)
๑๖. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการสกรีนเสื้อยืดให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผูผ้ ลิตเสือ้ ยืดสกรีนรับฝึกงานหลักสูตรการสกรีนเสือ้ ยืดให้แก่คนพิการ จ�ำนวน
					 ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในโรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๒ คน
					 ได้แก่ .... ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๔,๕๐๐ บาท/เดือน/คน = ๕๔,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๘,๐๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำค่าไฟ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
					 /เดือน/คน = ๑๘,๐๐๐บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
					 ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๗๖ x ๓๖๕ x ๑ =
					 ๖๔,๒๔๐ บาท)
๑๗. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการบริการจองตั๋วครบวงจรให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้บริการจองตัว๋ รับฝึกงานหลักสูตรการบริการจองตัว๋ ครบวงจรให้แก่คนพิการ
					 จ�ำนวน ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงาน ส�ำนักงานรับจองตั๋ว จังหวัดสงขลา
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๒ คน
					 ได้แก่ .... ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
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		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน/คน = ๖๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๘,๐๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั พร้อมค่าน�ำ้ ค่าไฟเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท /เดือน/
					 คน = ๒๔,๐๐๐บาท) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถาน
					 ทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๑๗๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๔,๒๔๐ บาท)
๑๘. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายรับฝึกงานหลักสูตรการการผลิตเฟอร์นิเจอร์หวาย
					 ให้แก่คนพิการ จ�ำนวน ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานบริเวณโรงงาน จังหวัดอ่างทอง
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และจัดหา
					 สถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอดการเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๒ คน
					 ได้แก่ .... ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๑,๑๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๔,๕๐๐ บาท/เดือน/คน = ๕๔,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๘,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการผลิต ๗,๕๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั พร้อม
					 ค่าน�ำ้ ค่าไฟเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท /เดือน/คน = ๒๑,๖๐๐บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่า
					 ไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่
					 ต้องรับ (๑๗๔ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๓,๕๑๐ บาท)
๑๙. องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าสุนัขรับฝึกงานหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขให้
					 แก่คนพิการ จ�ำนวน ๒ คน
		 สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานในโรงงาน จังหวัดล�ำปาง
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 การเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๒ คน
					 ได้แก่ .... ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
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		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๒,๕๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๔,๕๐๐ บาท/เดือน/คน = ๕๔,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๗,๕๐๐ บาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการตัดเย็บ ๓,๐๐๐ บาท ค่าทีพ่ กั
					 พร้อมค่าน�้ำค่าไฟเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท /เดือน/คน = ๑๘,๐๐๐บาท) ซึ่ง
				 ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๖๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๒๒๕ บาท)
๒๐.  องค์กรรับฝึกงานหลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผู้จ�ำหน่ายเครื่องปรับอากาศรับฝึกงานหลักสูตรติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้
					 แก่คนพิการ จ�ำนวน ๒ คน
สถานที่ตั้ง สถานที่ฝึกงานส�ำนักงาน จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 การเข้าร่วมหลักสูตร
		 ระยะเวลา ตั้งแต่... ถึง... รวมเวลา ๖ เดือน
ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๒ คน
					 ได้แก่... ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๗,๒๐๐ บาท (ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน/คน = ๖๐,๐๐๐ บาท
					 ค่าวิทยากร ๘,๐๐๐ บาท ค่าที่พักพร้อมค่าน�้ำ ค่าไฟเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท/
					 เดือน/คน = ๑๙,๒๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�ำ่
					 ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๖๕ x ๓๖๕ x ๑ =
					 ๖๐,๒๒๕ บาท)
๓.๕ ประเภท : การสนับสนุนอื่นใด
(เพื่อน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพพิจารณา)

หลักการ

		 การสนับสนุนอื่นใดที่องค์กรจัดสรร/ด�ำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์
ในการสร้างงาน/อาชีพ/ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

แนวทางการสนับสนุน

๑.
๒.
		
๓.
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การจัดสรรทุน/การร่วมทุนกับคนพิการ
การเป็นตัวกลาง/นายหน้า การจับคู่ทางการค้า (Business Matching) สินค้า/บริการ
ของคนพิการ
การพัฒนาปรับปรุง Job Design ขององค์กรให้เหมาะสมกับคนพิการตลอดจนเปิดให้
มีการร่วมพัฒนาและการฝึกอบรบพิการ (Job Coach)

๔.
		
๕.
		
๖.
		
๗.
		
๘.
		

การอบรมทักษะศักยภาพเพื่อส่งเสริมในการประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่างๆ ให้แก่
คนพิการ
การร่วมพัฒนาสินค้า/บริการของคนพิการให้ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาดภาค
ธุรกิจ (Product/Service Developement)
การจัดสรรทรัพยากร /บุคคลากร/ผูเ้ ชีย่ วชาญ เข้าร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุง/วางแผนงาน
ของคนพิการ
การจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด เช่น จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์, โฆษณา, แผ่นพับ,
Social Network, สื่อออนไลน์, Event
การจัดหาช่องทางจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการ หรือการตลาดใด เช่น
เว็บไซด์, การขายตรง

แนวทางสนับสนุน ๑ : การจัดสรรทุน/การร่วมทุน กับคนพิการ

แนวทางการประเมินมูลค่า

		 ๑. ประเมินมูลค่าตามค่าธรรมเนียมการจัดสรรทุน/การร่วมทุน
		 ๒. ในกรณีทมี่ กี ารอบรมเตรียมความพร้อมก่อนพบนักลงทุน ให้ประเมินมูลค่าการอบรม/
			 การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการด�ำเนินแผนงาน
		 ๓. ในกรณีเป็นผูร้ ว่ มทุน ประเมินมูลค่าตามมูลค่าทุนในการเป็นผูร้ ว่ มทุน (Business Venture)
			 รวมทั้งมูลค่าการพัฒนา/ให้ค�ำปรึกษาองค์กรเพื่อด�ำเนินงานตามเป้าหมายของกิจการ
			 ในการร่วมทุน
การประเมินความส�ำเร็จ
		 ๑. ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
		 ๒. ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
		 ๓. ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
		 ๔. ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
		 ๕ . มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕ ต่อ
			 คนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑*๑๕๙*๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)
ข้อพิจารณา
๑. ควรก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินอย่างชัดเจน (FA, Business Matching, Business Venture)
		 ๒. ในกรณีที่เป็นการร่วมทุนควรก�ำหนดเป้าหมายของกิจการร่วมทุนอย่างชัดเจน ตลอด
			 จนบทบาทหน้าที่ของบริษัทร่วมทุน

ตัวอย่าง

๑. องค์กรจัดตัง้ ศูนย์เลีย้ งไก่ไข่ให้คนพิการเพือ่ ด�ำเนินธุรกิจเลีย้ งไข่ไก่ ตลอดจนให้ค�ำปรึกษา
ในการด�ำเนินธุรกิจ และสนับสนุนในการเข้าถึงช่องทางการตลาด
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดตั้งศูนย์เลี้ยงไก่ไข่ให้กับคนพิการเพื่อด�ำเนินการธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่
		 สถานที่ตั้ง อ�ำเภอ ... จังหวัดกาญจนบุรี
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		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผูล้ งในการจัดตัง้ ศูนย์ และค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อุปกรณ์
					 ที่ใช้ภายในศูนย์ทั้งหมด
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากน�ำไข่ไปจ�ำหน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการมาดูแลและได้ประโยชน์จากจ�ำนวน ๓ คน ได้แก่.....ตามบัตร
					 ประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จา่ ยจัดตัง้ ศูนย์ดงั นี้ ค่าก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐
					 บาท ค่าอุปกรณ์ทจี่ �ำเป็นในการการเลีย้ งไก่ไข่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์
					 ส�ำนักงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่
					 น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้อง
					 รับ (๑๘๑ x ๓๕๖ x ๑ = ๖๖,๐๖๕ บาท)
๒. องค์กรเกี่ยวกับโทรคมนาคม จัดตั้งศูนย์ Call Center ร่วมกับคนพิการเพื่อรับบริการ
ลูกค้าในฟั่งชั่นงานพิเศษ
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดตั้งศูนย์ Call Center ร่วมกับคนพิการเพื่อรับบริการลูกค้า
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
					 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในศูนย์ทั้งหมด และคนพิการเป็นผู้สรรหาบุคลากรมาร่วม
					 ด�ำเนินการ
		 ผลประโยชน์ มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีก ๑ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารส�ำหรับ
					 คนพิการและเกิดการจ้างงานเพิ่มส�ำหรับคนพิการ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์ดังนี้ ค่าก่อสร้าง
					 ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงาน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่า
					 วัสดุอุปกรณ์ส�ำนักงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่ว
					 ทั้งศูนย์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของ
					 สถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕
					 บาท)
๓. องค์กรจ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จัดตั้งศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคนพิการเพื่อรับ
บริการซ่อมสินค้า
		 สัญญา		 มีการท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดตั้งศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับบริการซ่อมสินค้า
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ลงทุนจัดตั้งศูนย์ และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่
					 ใช้ภายในศูนย์ทั้งหมด โดยคนพิการเป็นผู้ด�ำเนินการ
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการซ่อมสินค้าให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการมาดูแลและได้ประโยชน์จากจ�ำนวน ๑ คน ได้แก่.... ตามบัตรประจ�ำตัว
					 คนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จา่ ยจัดตัง้ ศูนย์ดงั นี้ ค่าก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐
					 บาท ค่าอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงาน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
					 ส�ำนักงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
					 ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ =
					 ๗๘,๔๗๕ บาท)
๔. องค์กรจัดสรรทุนช่วยเหลือส�ำหรับการตัง้ ต้นเปิดร้านขายน�ำ้ ปัน่ เพือ่ สุขภาพให้คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ให้ทนุ ช่วยเหลือส�ำหรับการตัง้ ต้นเปิดร้านขายน�ำ้ ปัน่ เพือ่ สุขภาพ ให้กบั คนพิการ
					 จ�ำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
		 รายละเอียด คนพิการต้องยื่นเรื่องขอรับทุน โดยบ่งบอกสถานที่เปิดร้านและรายละเอียด
					 อย่างชัดเจน
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการขายน�ำ้ ให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 มาดูแลและได้ประโยชน์จากจ�ำนวน ๑ คน ได้แก่..... ตามบัตรประจ�ำตัว
					 คนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (ราคาทุนที่จัดสรรช่วยเหลือ) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อย
					 กว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ
					 (๑๖๗ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๙๕๕ บาท)
๕. องค์กรจัดตั้งศูนย์จำ�หน่ายปลาสวยงามให้กับคนพิการนำ�ปลามาจำ�หน่าย
สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จัดตั้งศูนย์จำ�หน่ายปลาสวยงามให้กับคนพิการนำ�ปลามาจำ�หน่าย
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้ลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
					 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในศูนย์ทั้งหมด และคนพิการเป็นผู้จัดหาปลาสวยงามมา
					 จำ�หน่าย
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายปลาให้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคน
					 พิการมาดูแลและได้ประโยชน์จากจำ�นวน ๑ คน ได้แก่..... ตามบัตรประจำ�
					 ตัวคนพิการที่แนบ
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		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จา่ ยจัดตัง้ ศูนย์ดงั นี้ ค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐
					 บาท ค่าอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงาน ๘๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่า
					 ไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่
					 ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
แนวทางการสนับสนุน ๒ : การเป็นตัวกลาง / นายหน้า การจับคู่ทางการค้า (Business
Matching) สินค้า / บริการ ของคนพิการ

แนวทางการประเมินมูลค่า

		

ประเมินมูลค่าการเป็นตัวกลาง/นายหน้า ไม่เกินกว่าอัตราที่องค์กรคิดในปีก่อนปีประเมิน

การประเมินความสำ�เร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญา ต้องไม่นอ้ ยกว่าปีละ เทียบเท่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย
๓๖๕ ต่อคนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา

		 ๑.
			
		 ๒.
			
		 ๓.
			

กำ�หนดรูปแบบ/เงื่อนไขของการเป็นตัวกลาง/นายหน้าในการจับคู่ทางการค้าในการ
จำ�หน่ายสินค้า/บริการอย่างชัดเจนร่วมกัน
องค์กรควรประเมินประมาณการยอดขาย และให้คำ�แนะนำ�หรือการสนับสนุน/
ส่งเสริมทางการตลาดเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุตามยอดประมาณการ
ในกรณีที่ช่องทางการตลาดดังกล่าวไม่สามารถเกิดประโยชน์ให่แก่คนพิการได้จริง
คนพิการมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกสัญญาได้

ตัวอย่าง :

๑. องค์การค้าข้าวเป็นนายหน้ารับสินค้าของคนพิการเพือ่ จัดจำ�หน่ายแก่บริษทั ห้างร้านต่างๆ
		 สัญญา		 มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับทำ�หน้าที่เป็นนายหน้ารับข้าวไปจำ�หน่ายต่อ จำ�นวน ๕๐๐ ตัน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 รายละเอียด คนพิการเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่สถาน
					 ประกอบการติดต่อจำ�หน่ายได้
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจำ�หน่ายได้ของคนพิการ โดยให้จัดหาคนพิการมา
					 ดูแลและได้ประโยชน์จากจำ�นวน ๑ คน ได้แก่.....ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการ
					 ที่แนบ

58

		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (ราคาค่านายหน้าขายข้าวร้อยละ ๑ จากราคาข้าวตันละ
					 ๑๕,๐๐๐) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๙๐ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๙,๓๕๐ บาท)
๒. บริษัทนายหน้าจัดหาสินค้าปีใหม่จากคนพิการเพื่อนำ�เสนอแก่บริษัทองค์กรต่างๆ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับจะนำ�สินค้าปีใหม่ฝีมือคนพิการไปขายให้แก่บริษัทองค์กรต่างๆ จำ�นวน
					 ๑๐,๐๐๐ ชุด
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดยโสธร
		 รายละเอียด คนพิการเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่สถาน
					 ประกอบการติดต่อจ�ำหน่ายได้
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจ�ำหน่ายได้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 มาดูแลและได้ประโยชน์จากจ�ำนวน ๑ คน ได้แก่.... ตามบัตรประจ�ำตัว
					 คนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาค่านายหน้าจัดหาสินค้าชุดละ ๑๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๖๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๕๙๐ บาท)
๓. องค์กรรับเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มผลไม้ของคนพิการ
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ผูจ้ �ำหน่ายเครือ่ งดืม่ รับเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งดืม่ ผลไม้
					 ของคนพิการ โดยจะกระจายสินค้าตามสาขาของบริษัททั่วประเทศ จ�ำนวน
					 ๑๐,๐๐๐ ขวด
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด คนพิการเป็นผู้จัดส่งสินค้ามาที่ส�ำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการ สถาน
					 ประกอบการจะเป็นผู้กระจายสินค้าตามสาขาทั่วประเทศ
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจ�ำหน่ายได้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จดั หาคนพิการ
					 มาดูแลและได้ประโยชน์จ�ำนวน ๑ คน ได้แก่....ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการทีแ่ นบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (ค่านายหน้าการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ชุดละ ๗ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
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๔. องค์กรรับเป็นนายหน้าส่งออกมะม่วงน�้ำดอกไม้ให้แก่คนพิการ
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 รับท�ำหน้าที่เป็นนายหน้าส่งออกมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ให้แก่คนพิการตลอดปี จ�ำนวน
					 ๑๕ ตัน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
		 รายละเอียด คนพิการเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่สถาน
					 ประกอบการติดต่อจ�ำหน่ายได้
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการจ�ำหน่ายได้ตกเป็นของคนพิการ โดยให้จัดหา
					 คนพิการมาดูแลและได้ประโยชน์จากจ�ำนวน ๑ คน ได้แก่......ตามบัตรประจ�ำ
					 ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐๐ บาท (ราคาส่งออกมะม่วง ๕๐ บาท/กิโลกรัม คิดค่านาย
					 หน้า ๑๐%) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x
					 ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๖๗ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๙๕๕ บาท)
แนวทางการสนับสนุน ๓ : การพัฒนาปรับปรุง Job Design ขององค์กรให้เหมาะกับ
คนพิการตลอดจนเปิดให้มีการร่วมพัฒนาและการฝึกอบรมกับคนพิการ

แนวทางการประเมินมูลค่า :

		 ๑.
			
๒.
			
			

ประเมินมูลค่าตามการพัฒนากลยุทธ์แนวทาง (Strategy & P๐licy) ปรับปรุงกระบวนงาน
(J๐b Design) ขององค์กรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนการสร้างคนพิการ
รวมทัง้ มูลค่าในการด�ำเนินโครงการและจัดการอบรม โดยหมายรวมถึง การจัดท�ำหลักสูตร
องค์ความรู้ การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการฝึก
อบรม เบี้ยเลี้ยงคนพิการ และการเดินทางต่างๆ

การประเมินความส�ำเร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้งสอง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องสามารถระบุถึงประโยชน์ต่อบุคคลพิการ
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕ ต่อ
คนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑*๑๕๙*๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา

		 ๑.
			
		 ๒.
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ควรมีการด�ำเนินงานร่วมกับคนพิการ เพื่อให้การพัฒนาความต้องการทางการตลาด
นั้นเหมาะสมและสอดคล้องกัน
ต้องรับผิดชอบในการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร เบี้ยเลี้ยงคนพิการที่
ฝึกงานให้เป็นไปตามอัตราที่คณะอนุกรรมการก�ำหนด โดยมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
จากคนพิการ

		 ๓. ควรพิจารณาให้มีแนวทางในการขยายองค์กรความรู้ในการปรับกระบวนการท�ำงาน
			 ให้แก่องค์กรธุรกิจที่อยู่ในประเภทเดียวกันเพื่อสามารถรองรับตลาดแรงงานของ
			 คนพิการได้มากขึ้น

ตัวอย่าง

๑. องค์กรจัดงานสัมมนาส�ำหรับภาคธุรกิจเอกชนร่วมกับคนพิการเพื่อพัฒนานโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจน J๐b Design Pr๐cess ให้เหมาะสมกับคนพิการ และพัฒนา
ศักยภาพคนพิการให้เหมาะสม
		 สัญญา
มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะร่วมด�ำเนินโครงการส�ำหรับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
				 ขององค์กรธุรกิจให้ส่งเสริมการสร้างโอกาสการมีงานท�ำของคนพิการ โดย
					 เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการด�ำเนินโครงการ ระยะเวลา ๑ วัน
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินโครงการร่วมกันโดยร่วมพัฒนา
					 แนวนโยบายการส่งเสริมคนพิการ
		 ผลประโยชน์ เกิดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้
					 เหมาะสมกับตลาดแรงงาน
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยาการ ๓ คน = ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าสถานที่
					 ๙,๐๐๐ ค่าเอกสาร ๕,๐๐๐ บาท ค่าอาหารว่าง ชุดละ ๕๐ บาท = ๒,๕๐๐
					 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสัมมนา ๒,๐๐๐ บาท ค่าตกแต่งสถานที่
					 ๗,๐๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ ๒๕๐ บาท = ๑๒,๕๐๐) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่
					 น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้อง
					 รับ (๑๖๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๕๙๐ บาท)
แนวทางการสนับสนุน ๔ : การอบรมทักษะศักยภาพเพื่อส่งเสริมในการประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาต่างๆ ให้แก่คนพิการ

แนวทางการประเมินมูลค่า :

		
		
		

ประเมินมูลค่าตามการจัดอบรมโดยหมายรวมถึง การจัดท�ำหลักสูตร องค์ความรู้ การจัด
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยงคนพิการ
และการเดินทางต่างๆ

การประเมินความส�ำเร็จ

		
		
		
		

๑.
๒.
๓.
๔.

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
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		 ๕. มูลค่าของสัญญา ต้องไม่นอ้ ยกว่าปีละ เทียบเท่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย
			 ๓๖๕ ต่อคนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา :

		 ๑.
			
		 ๒.
			
			
		 ๓.
			
			
		 ๔.

ต้องมีการถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือองค์ความรูข้ ององค์กร
ให้แก่คนพิการ
ต้องรับผิดชอบในการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร เบี้ยเลี้ยงคนพิการที่
ฝึกงานให้เป็นไปตามอัตราที่คณะอนุกรรมการก�ำหนด โดยมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
จากคนพิการ
ให้พิจารณาการประเมินและการทดสอบทักษะก่อนและหลังการอบรมเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาอย่างแท้จริง และควรด�ำเนินการอบรมให้คนพิการสามารถมีทักษะที่สูง
ขึ้นจากเดิม
ให้พิจารณาการออกประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ตัวอย่าง :

๑. องค์กร/ผูป้ ระกอบการ เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเชิงผูป้ ระกอบการให้แก่คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเชิงผู้ประกอบการให้แก่คนพิการ
					 โดยรับ ๑๐ คน/หลักสูตร ระยะเวลา ๕ วัน ๒ ครั้ง/ปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 การเข้าร่วมหลักสูตร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๑๐ คน
					 ได้แก่...........ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยากร ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าสถานที่
					 ๑๒,๕๐๐ บาท/ครั้ง ค่าเอกสาร ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าอาหารกลางวันและ
				 อาหารว่าง ชุดละ ๑๐๐ บาท/วัน = ๕,๐๐๐ บาท/ครัง้ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๓๐๐ บาท
					 /คน/วัน = ๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้น
					 ต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ =
					 ๗๘,๔๗๕ บาท)
๒. ธนาคารเปิดอบรมหลักสูตรการเงินการลงทุนให้แก่คนพิการ
สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยธนาคารเปิด
					 อบรมหลักสูตรการเงินการลงทุนให้แก่คนพิการโดยรับ ๕ คน/หลักสูตร จ�ำนวน
					 ๒ วัน ๒ ครั้ง/ปี
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		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 การเข้าร่วมหลักสูตร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๕ คน
					 ได้แก่.........ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๙,๔๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยากร ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าสถานที่
					 ๑๐,๐๐๐ บาท/ครัง้ ค่าเอกสารในการอบรม ๕,๐๐๐ บาท ค่าอาหารกลางวัน
					 และอาหารว่าง ชุดละ ๑๒๐ บาท/วัน = ๑,๒๐๐/ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๕๐
					 บาท/คน/วัน = ๓,๕๐๐ บาท/ครั้ง) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑
					 = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๓. บริษัทผลิตและจัดจ�ำหน่ายชุดอาหารว่าง เปิดอบรมหลักสูตรการจัดท�ำเมนูชุดอาหาร
ว่างและหลักสูตรการบริหารจัดการคลังสินค้า
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเปิดอบรมหลักสูตรการจัดท�ำเมนูชุดอาหารว่างและหลักสูตรการบริหาร
					 จัดการคลังสินค้า โดยรับ ๑๐ คน/หลักสูตร ระยะเวลา ๑ วัน ๓ ครั้ง/ปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 จากเข้าร่วมหลักสูตร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๑๐ คน
					 ได้แก่..........ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๐,๘๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยากร ๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าสถานที่
					 ๗,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าวัตถุดิบ/อุปกรณ์/เอกสารในการอบรม ๓,๐๐๐ บาท
					 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ชุดละ ๙๐ บาท/วัน = ๙๐๐ บาท/ครั้ง
					 ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๗๐ บาท/คน/วัน = ๒,๗๐๐ บาท/ครั้ง) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อย
					 กว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ
					 (๑๖๗ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๙๕๕ บาท)
๔. มหาวิทยาลัยเปิดอบรมหลักสูตรทักษะการสือ่ สารเพือ่ การประชาสัมพันธ์อย่างสัมฤทธิผ์ ล
สัญญา
มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเปิดอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างสัมฤทธิ์
					 ผลโดยรับ ๑๐ คน/หลักสูตร ระยะเวลา ๒ วัน ๔ ครั้ง/ปี
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		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสกลนคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 การเข้าร่วมหลักสูตร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๑๐ คน
					 ได้แก่.........ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
				
เป็นเงิน ๗๓,๖๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยากร ๕,๐๐๐ บาท/ครัง้ ค่าสถานที่ ๖,๐๐๐
					 บาท/ครัง้ ค่าเอกสารในการอบรม ๒,๐๐๐ บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
					 ว่างชุดละ ๗๐ บาท/วัน = ๑,๔๐๐ บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๐๐ บาท/คน/
					 วัน = ๔,๐๐๐ บาท/ครั้ง) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของ
					 สถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๑๖๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๐,๕๙๐ บาท)
๕. บริษทั ออกแบบผลิตภัณฑ์ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมทักษะการสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์
เพิ่มมูลค่าให้แก่กลุ่มอาชีพอิสระคนพิการ
		 สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเปิดอบรมหลักสูตรทักษะการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ให้แก่กลุ่ม
					 อาชีพอิสระคนพิการโดยรับ ๘ คน/หลักสูตร ๓ วัน ๓ ครั้ง/ปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 การเข้าร่วมหลักสูตร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๘ คน
					 ได้แก่.......ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยากร ๑๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าสถานที่
					 ๙,๐๐๐ บาท/ครัง้ ค่าเอกสารในการอบรม ๑,๐๐๐ บาท ค่าอาหารกลางวัน
					 และอาหารว่าง ชุดละ ๑๐๐ บาท/วัน = ๒,๔๐๐ บาท/ครัง้ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ๓๐๐
					 บาท/คน/วัน = ๗,๒๐๐ บาท/ครั้ง ) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน คนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x
					 ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๖. บริษัท IT เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมทักษะการตลาดยุคดิจิทัลให้แก่คนพิการ
สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเปิดอบรมหลักสูตรทักษะการตลาดยุคดิจิทัล โดยรับ ๑๐ คน/หลักสูตร
					 ระยะเวลา ๑ วัน ๖ ครั้ง/ปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดนนทบุรี
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		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
					 หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอด
					 การเข้าร่วมหลักสูตร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๑๐ คน
					 ได้แก่.....ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๘,๕๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยากร ๖,๐๐๐ บาท/ครัง้ ค่าสถานที่ ๔,๐๐๐
					 บาท/ครัง้ ค่าเอกสารในการอบรม ๑,๐๐๐ บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
					 ว่างชุดละ ๗๕ บาท/วัน = ๗๕๐ บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๐๐ บาท/คน/วัน
					 = ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถาน
					 ทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับ (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๗. องค์กรฝึกอบรมเปิดอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการขายให้แก่คนพิการ
สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเปิดอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการขาย โดยรับ ๑๕ คน/
					 หลักสูตร ระยะเวลา ๕ วัน ๒ ครั้ง/ปี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
		 รายละเอียด สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสถานที่และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิด
				
หลักสูตรและจัดหาสถานทีพ่ กั อาศัยพร้อมให้เบีย้ เลีย้ งส�ำหรับคนพิการตลอดการ
					 เข้าร่วมหลักสูตร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับความรู้พร้อมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพจ�ำนวน ๑๕ คน
					 ได้แก่......ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๘๘,๕๐๐ บาท (ราคาค่าวิทยากร ๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าสถานที่
					 ๗,๕๐๐ บาท/ครั้ง ค่าเอกสารในการอบรม ๑,๕๐๐บาท ค่าอาหารกลางวัน
					 และอาหารว่าง ชุดละ ๗๐ บาท/วัน = ๕,๒๕๐บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๕๐
					 บาท/คน/วัน = ๑๘,๗๕๐ บาท/ครั้ง) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้าง
					 ขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๙๖ x ๓๖๕ x ๑
					 = ๗๑,๕๔๐ บาท)
แนวทางการสนับสนุน ๕ : การร่วมพัฒนาสินค้า/บริการของคนพิการให้ได้มาตรฐานตรง
ความต้องการของตลาดภาคธุรกิจ (Pr๐duct/Service Devel๐pment)

แนวทางการประเมินมูลค่า

๑. ประเมินมูลค่าตามมูลค่าโครงการพัฒนาสินค้า/บริการของคนพิการ โดยหมายรวมถึง
		 องค์ความรู้ การด�ำเนินแผนงาน การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร เจ้าหน้าที่ในการฝึก
		 อบรมเบีย้ เลี้ยงคนพิการ และการเดินทางต่างๆ
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๒. การประเมินมูลค่าให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทดลองตลาด (หากมี)

การประเมินความส�ำเร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕ ต่อคน
พิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา

		 ๑.
			
		 ๒.
			
		 ๓.
			

ตัวอย่าง :

ต้องมีการถ่ายทอดวิชาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือองค์ความรู้ขององค์กร
ให้แก่คนพิการ
ต้องรับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยาการ เจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการด�ำเนินโครงการฯ
ลิขสิทธิ์ของการพัฒนาสินค้า/บริการดังกล่าวให้เป็นลิขสิทธิ์ของคนพิการหรือลิขสิทธิ์
ร่วมที่คนพิการสามารถใช้ได้อย่างอิสระและสามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดได้

๑. องค์กรสนับสนุนการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์ให้กบั สินค้า/บริการของ
คนพิการ
สัญญา
มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะด�ำเนินการฝึกอบรมการออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์ พร้อมด�ำเนินการ
					 ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าของคนพิการ
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดระยอง
รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
					 ทั้งหมด และลิขสิทธิ์ในการพัฒนาสินค้าให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง
					 สถานประกอบการและคนพิการ
ผลประโยชน์ สินค้าของคนพิการได้รับการพัฒนาส่งผลให้เกิดการเพิ่มยอดจ�ำหน่ายซึ่งน�ำ
					 มาถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้ ค่าวิทยากร ๑
					 คน = ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๕,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
					 ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ๕๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๘๙ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๘,๙๘๕ บาท)
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๒. องค์กรร่วมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยบริษัทผู้ผลิต
					 และจ�ำหน่ายกระเป๋าร่วมพัฒนาและอบรมการออกแบบกระเป๋าจากกลุ่ม
					 คนพิการ
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบในการอบรมการออกแบบ การผลิตกระเป๋ารวม
					 ทั้งผลิตสินค้าตัวอย่างให้กับผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกลุ่มคนพิการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่....ถึง....รวมเวลา ๑ ปี
		 ผลประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ได้รับการพัฒนาส่งผลให้สามารถขยายตลาดออกสู่
					 ต่างประเทศ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการอบรม ดังนี้ ค่าวิทยากร ๑ คน =
					 ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๒,๐๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการอบรม
					 ๕,๐๐๐ บาท และค่าใช้จา่ ยในการผลิตสินค้าตัวอย่าง ๕๐,๐๐๐ บาท) ซึง่ ต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคน
					 พิการที่ต้องรับ (๑๗๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๔,๒๔๐ บาท)
๓. องค์กรร่วมสร้างสรรค์สูตรขนมรสใหม่ให้กับสินค้าคนพิการ
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยบริษัทผู้ผลิต
					 ขนมร่วมสร้างสรรค์สูตรขนมรสใหม่และอบรมวิธีการท�ำให้กับคนพิการเพื่อ
					 น�ำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พร้อมน�ำไปทดลองเปิดตลาดให้
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบในการอบรมการท�ำขนมให้กบั คนพิการ ลิขสิทธิ์
					 ของขนมให้ตกเป็นของคนพิการ
		 ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง....รวมเวลา ๑ ปี
		 ผลประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ของคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการอบรม ดังนี้ ค่าวิทยากร ๑ คน =
					 ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๒,๐๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการท�ำขนม
					 ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าวัตถุดิบ ๗,๐๐๐ บาท และค่าทดลองตลาด ๔๐,๐๐๐
					 บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x
					 จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๗๙ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๕,๓๓๕ บาท)
๔. องค์กรสนับสนุนการพัฒนาการปลูกกล้วยไม้ให้กบั คนพิการให้ได้มาตรฐานส�ำหรับการส่งออก
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะด�ำเนินการอบรมการปลูกกล้วยไม้พร้อมการบรรจุหีบห่อให้ได้มาตรฐาน
					 ส�ำหรับการส่งออก
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		 สถานที่ตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปลูกกล้วยไม้
					 ทัง้ หมดพร้อมแจกพันธุก์ ล้วยไม้พนั ธุแ์ คทรียาแท้ ๕๐๐ ต้น และสถานประกอบ
					 การจะรับซื้อกล้วยไม้ที่ปลูกโดยคนพิการเพื่อส่งออกต่อไป
		 ผลประโยชน์ สินค้าของคนพิการได้รับการพัฒนาส่งผลให้เกิดการเพิ่มยอดจ�ำหน่ายซึ่งน�ำ
					 มาถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม ดังนี้ ค่าวิทยากร ๑ คน
					 = ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ๑๐,๐๐๐ บาท และพันธุ์
					 กล้วยไม้ต้นละ ๑๐๐ บาท = ๕๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
					 อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x ๑ = ๖๙,๓๕๐ บาท)
แนวทางการสนับสนุน ๖ : การจัดสรรทรัพยากร/บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมในการ
พัฒนา/ปรับปรุง/วางแผนงานของคนพิการ

แนวทางการประเมินมูลค่า :

		 ๑. ประเมินมูลค่าตามมูลค่าโครงการการพัฒนา/ปรับปรุง/วางแผนงานของคนพิการ โดย
			 หมายรวมถึง การด�ำเนินแผนงาน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
			 เอกสาร เบี้ยเลี้ยงคนพิการ และการเดินทางต่างๆ

การประเมินความส�ำเร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕ ต่อ
คนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา :

		 ๑.
			
		 ๒.
			
		 ๓.
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ต้องมีการถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือองค์ความรูข้ ององค์กร
ให้แก่คนพิการ
ต้องรับผิดชอบในการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เข้าร่วมการด�ำเนินโครงการฯ
วัตถุประสงค์การด�ำเนินงานดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ตลอดจนการ
สร้างอาชีพแก่คนพิการ

ตัวอย่าง :

๑. บริษทั สนับสนุนการพัฒนาคนพิการในการวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร
(Business Transf๐rmati๐n)
		 สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะด�ำเนินการโครงการพัฒนา และวางแผนองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหาร
					 จัดการที่ดีขึ้น โดยสถานประกอบการจะเข้าร่วมวางแผนงานกับคนพิการ
					 จัดอบรมทักษะในด้านที่จ�ำเป็น
สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท (ราคาค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาจ�ำนวน ๓ ครัง้ /ปี ดังนี้
					 ค่าวิทยากร ๑ คน = ๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง/คน ค่าสถานที่ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่า
					 เอกสาร ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง
					 ค่าอาหารและอาหารว่างเหมาจ่าย ๖,๐๐๐ บาท/ครัง้ ) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ย
					 กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�ำ่ ของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ
					 (๒๑๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๒. องค์กรสนับสนุนการพัฒนาคนพิการในการวางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ
สัญญา
มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยบริษัทจะจ้าง
					 ผู้เชี่ยวชาญงานด้านประชาสัมพันธ์ให้บริการจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์
					 สินค้าหรือบริการของคนพิการ
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าจ้างทีป่ รึกษางานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ
					 ทั้งหมด
		 ระยะเวลา ตั้งแต่...ถึง...รวมเวลา ๑ ปี
		 ผลประโยชน์ คนพิการหรือสมาคม/คนพิการ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงงานด้าน
					 ประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า/บริการ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษา เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคน
					 พิการที่ต้องรับ (๑๙๖ x ๓๖๕ x ๑ = ๗๑,๕๔๐ บาท)
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แนวทางการสนับสนุน ๗ : การจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด เช่น จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์,
โฆษณา, แผ่นพับ, S๐cial Netw๐rk, สื่อออนไลน์, Event

แนวทางการประเมินมูลค่า

		
		

๑. ประเมินมูลค่าการจัดทำ�โปรแกรมส่งเสริมการตลาด
๒. ประเมินมูลค่าตามอัตราที่องค์กรเคยคิดค่าบริการในปีก่อนหน้าปีประเมิน

การประเมินความส�ำเร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕ ต่อ
คนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)

ข้อพิจารณา :

ก�ำหนดรูปแบบ/เงื่อนไขของการจัดท�ำโปรแกรมส่งเสริมการตลาดอย่างชัดเจนร่วมกัน

ตัวอย่าง :

๑. บริษัท Organize ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์คนพิการในงาน Event ต่างๆ
สัญญา
มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการในงาน Event ต่างๆ ที่สถาน
					 ประกอบการจัด จ�ำนวน ๕ ครั้ง/ปี
สถานที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ทงั้ หมด คนพิการ
					 เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการส่งข้อมูลต่างๆ ทีต่ อ้ งการจะเผยแพรให้สถานประกอบการ
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าประชาสัมพันธ์งานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นีป้ ระเมิน
					 จากอัตราค่าบริการในปีกอ่ นหน้าปีประเมิน) ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตรา
					 ค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ X จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๒๑๕ x
					 ๓๖๕ x ๑ = ๗๘,๔๗๕ บาท)
๒. โรงพิมพ์ จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
				 จะด�ำเนินการท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทใบปลิว เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้กบั คน พิการ
					 จ�ำนวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ ใบ
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดนครพนม

70

		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด
					 คนพิการเป็นผู้จัดหารถในการขนส่งสิ่งพิมพ์
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (ค่าพิมพ์ใบปลิว ใบละ ๓ บาท ทั้งนี้ประเมินจาก
					 อัตราค่าบริการในปีก่อนหน้าปีประเมิน) ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่า
					 จ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ (๑๖๔ x ๓๖๕
					 x ๑ = ๕๙,๘๖๐ บาท)
๓. บริษัทสื่อ Agency จัดท�ำสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ
สัญญา		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบ
					 การจัดท�ำสื่อวีดิทัศน์เพื่องานประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร และจัดส่งให้ในรูป
					 แบบซีดี
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดสุรินทร์
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำสื่อวีดิทัศน์ทั้งหมด โดย
					 คนพิการเป็นผู้ส่งข้อมูล และจัดหาพิธีกร
		 ผลประโยชน์ คนพิการได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (ค่าจัดท�ำสื่อวีดิทัศน์ ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง
					 พิธกี ร ๒๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นีป้ ระเมินจากอัตราค่าบริการในปีกอ่ นหน้าปีประเมิน)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำของสถานทีต่ งั้ x ๓๖๕ x จ�ำนวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๖๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๕๙,๑๓๐ บาท)
		

แนวทางการสนับสนุน ๘ : การจัดหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการของ
คนพิการ หรือการตลาดใด เช่น เว็บไซต์, การขายตรง

แนวทางการประเมินมูลค่า :

		
		

๑. ประเมินมูลค่าจากค่าใช้จ่ายในการจัดทำ�หรือจัดหาช่องทางการจัดจำ�หน่าย
๒. ประเมินมูลค่าจากการฝึกอบรมให้ใช้โปรแกรมในการจัดทำ�ช่องทางการจัดจำ�หน่าย

การประเมินความสำ�เร็จ

		 ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
			

ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
ระบุรายละเอียดข้อตกลงกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ครบถ้วนชัดเจน
ต้องมีบุคคลพิการอย่างน้อย ๑ คน ได้รับผลประโยชน์
มูลค่าของสัญญาต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่�ำ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วย ๓๖๕ ต่อ
คนพิการ ๑ คน ที่ต้องรับเข้าทำ�งาน (๑ x ๑๕๙ x ๓๖๕ = ๕๘,๐๓๕ บาท)
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ข้อพิจารณา :

		 ๑.
			
		 ๒.
			
		 ๓.
			

กำ�หนดรูปแบบ/เงือ่ นไขของการจัดสรรช่องทางการตลาดในการจำ�หน่ายสินค้า/บริการ
อย่างชัดเจนร่วมกัน
องค์กรควรประเมินประมาณการยอดขาย และให้คำ�แนะนำ�หรือการสนับสนุน/ส่งเสริม
ทางการตลาดเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุตามยอดประมาณการ
ในกรณีที่ช่องทางการตลาดดังกล่าวไม่สามารถเกิดประโยชน์แก่คนพิการได้จริง
คนพิการมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกสัญญาได้

ตัวอย่าง :

๑. องค์กรจัดช่องทาง E – Commerce ให้แก่คนพิการ
สัญญา
มีการจัดทำ�สัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 จะเปิดดำ�เนินการช่องทางการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)
					 ผ่านทางเวปไซต์ ให้แก่ คนพิการ
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดตรัง
รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการจัดทำ�เวปไซต์ และ
					 ฝึกอบรมให้กับคนพิการ
ผลประโยชน์ เงินรายได้ทเี่ กิดจากการจำ�หน่ายให้ตกเป็นของคนพิการ จำ�นวน ๑ คน ได้แก่...
					 ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการที่แนบ
มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท (ค่าจัดทำ�เวปไซต์ ๓๕,๐๐๐ บาท ค่าถ่ายภาพที่ใช้
					 สำ�หรับเวปไซต์ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดฝึกอบรมการใช้งาน ๒๐,๐๐๐ บาท)
					 ซึง่ ต้องมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า อัตราค่าจ้างขัน้ ต่�ำ ของสถานทีต่ งั้ X ๓๖๕ x จำ�นวน
					 คนพิการที่ต้องรับ (๑๗๕ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๓,๘๗๕ บาท)
๒. องค์กรจัดบริการระบบการขายตรงให้แก่คนพิการ
สัญญา 		 มีการจัดท�ำสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ โดยสถานประกอบการ
					 ด�ำเนินการวางแผนจัดบริการระบบขายตรงและอบรมวิธีการด�ำเนินงาน
					 ๔ ครั้ง ให้แก่คนพิการ
		 สถานที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี
		 รายละเอียด สถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำระบบและการอบรม
		 ผลประโยชน์ เงินรายได้ที่เกิดจากการขายให้ตกเป็นของคนพิการ จ�ำนวน ๑ คน ได้แก่...
					 ตามบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่แนบ
		 มูลค่าของสัญญา
					 เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (ค่าจัดท�ำระบบขายตรง ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าฝึกอบรม
					 วิธีการด�ำเนินงาน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท = ๔๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้อง
					 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของสถานที่ตั้ง x ๓๖๕ x จ�ำนวนคน
					 พิการที่ต้องรับ (๑๘๒ x ๓๖๕ x ๑ = ๖๖,๔๓๐ บาท)
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๔.

ภาคผนวก
๔.๑ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ

กฎกระทรวง

กำ�หนดจำ�นวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้า
ทำ�งาน และจำ�นวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำ�ส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
_____________________
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยว
กับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง เรียก
ชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจำ�ในหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หมายความรวมถึง
ผูซ้ งึ่ ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นต่างประเทศ และผูซ้ งึ่ อยูร่ ะหว่างการลาโดยได้รบั เงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวม
ถึงลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีกำ�หนดระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๓ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการ
ที่สามารถทำ�งานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำ�แหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคน ต่อ
คนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนับจ�ำนวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี และกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการผู้ใดมีหน่วยงานหรือส�ำนักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงาน หรือ
ส�ำนักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน
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ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัตงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถท�ำงาน
ได้ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี และให้นับโดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ให้นับจ�ำนวน
ผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อได้จ�ำนวนคนพิการที่แต่ละกระทรวงจะต้องรับแล้วให้
ปลัดกระทรวงด�ำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานใดในสังกัดรับคนพิการเข้าท�ำงาน โดยพิจารณาจาก ลักษณะ
งานที่คนพิการสามารถท�ำได้ตามความเหมาะสม
(๒) ราชการส่วนท้องถิน่ ให้นบั จ�ำนวนผูป้ ฏิบตั งิ านของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมาย
จัดตั้ง
(๓) รัฐวิสาหกิจทีต่ งั้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา ให้นบั จ�ำนวนผูป้ ฏิบตั งิ านของ
แต่ละรัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ให้นบั จ�ำนวนผูป้ ฏิบตั งิ านของแต่ละหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
ข้อ ๕ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าท�ำงานตามที่ก�ำหนดใน
ข้อ ๓ และมิได้ด�ำเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นรายปี โดยค�ำนวณจากอัตราต�่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่
ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณ
ด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจ�ำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าท�ำงาน
การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๓๑
มกราคม ของแต่ละปี
						
						
						

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง
ก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการ ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า
ท�ำงาน และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าท�ำงาน ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการโดยให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินทีน่ ายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุน จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวง
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
___________________________________________
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกำ�หนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ง
ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออี่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การให้สมั ปทาน” หมายความว่า การให้สทิ ธิแก่คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรหรือทรัพย์สินใด ๆ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ
“การจัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ” หมายความว่า การจัดสถานที่บริเวณองค์กรหรือ
ภายนอกองค์กรเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
“การจัดจ้างเหมาช่วงงาน” หมายความว่า การให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ท�ำ สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ โดยรับจะดำ�เนินงานทั้งหมดหรือแต่บาง
ส่วนของงานใดในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น
เพือ่ ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนัน้ และหมายความรวมถึง
การให้คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการทำ�สัญญากับผูร้ บั เหมาช่วงงานของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการเพือ่ รับช่วงงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการด้วย
“การฝึกงาน” หมายความว่า กระบวนการเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
แก่การประกอบอาชีพ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
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แต่งตั้ง

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งคณะกรรมการ

ข้อ ๔ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�ำงาน ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ไม่รับคนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน ตามมาตรา ๓๔ ให้แจ้ง
ความจ�ำนงต่อปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือผู้ซงึ่ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อจัดให้มีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ การให้สัมปทานต้องมีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยด�ำเนินการได้ดังต่อไปนี้
(๑) การให้ครอบครองทรัพย์สนิ ของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
เพือ่ ให้คนพิการได้ใช้เป็นสถานทีใ่ นการประกอบอาชีพหรือจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ เช่น การติดตัง้ เครือ่ ง
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ เครื่องจ�ำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องถ่ายเอกสาร
(๒) ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
(๓) มอบวัสดุอุปกรณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมิได้ใช้
ประโยชน์เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้หาประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์นั้น
(๔) การจัดสรรคลื่นความถี่ หรือเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่
ประชาชนสามารถรับฟังหรือรับชมได้อย่างแพร่หลายเพื่อหาประโยชน์ต่อไป
(๕) การให้สัมปทานในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
มูลค่าตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าปีละอัตราค่าจ้างขั้นต�ำ่ ในท้องที่นั้น คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าต่อ
คนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีมีกฎหมายก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด�ำเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๖ การจัดให้มีสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ตั้งให้อยู่ในสถานที่เห็นได้ง่าย สะดวกต่อการซื้อสินค้าหรือบริการ
(๒) มีสาธารณูปโภค และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(๓) สถานที่ต้องมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
(๔) ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่
(๕) มีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มูลค่าตามวรรคหนึง่ ให้ค�ำนวณจากอัตราค่าเช่าพืน้ ทีร่ วมกับค่าใช้จา่ ยตามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
และต้องไม่นอ้ ยกว่าปีละอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ ในท้องทีน่ นั้ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าต่อคนพิการหนึง่
คนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
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ข้อ ๗ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใด โดยจัดให้มีการท�ำสัญญาเพื่อให้
คนพิการได้มีอาชีพและมีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่าหกเดือน และให้หมายความรวมถึงการด�ำเนิน
การในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(ก) หน่วยงานของรัฐ
		 (๑) สั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากคนพิการโดยวิธีกรณีพิเศษ
		 (๒) ขายสินค้า หรือจัดจ้างเหมาบริการให้คนพิการโดยวิธีกรณีพิเศษ
		 (๓) ให้วัสดุอุปกรณ์ที่หมดความจ�ำเป็นแก่คนพิการตามความจ�ำเป็น
		 ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย ระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น
(ข) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
		 (๑) สั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากคนพิการ
		 (๒) ขายสินค้า หรือจัดจ้างเหมาบริการที่ได้มาตรฐานตามที่คณะอนุกรรมการก�ำหนด
		 (๓) อนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาตามระยะ
เวลาที่คณะอนุกรรมการก�ำหนด
มูลค่าการจัดจ้างเหมาช่วงงานตาม (ก) และ (ข) ต้องไม่น้อยกว่าห้าเท่าของอัตราค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต�่ำในท้องที่นั้นคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้ารับท�ำงาน
ข้อ ๘ การฝึกงานแก่คนพิการ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือองค์ความรู้ขององค์กรให้
แก่คนพิการ
(๒) หลักสูตรในการฝึกงานต้องเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือผูซ้ งึ่
ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนด�ำเนินการ
(๓) ต้องรับผิดชอบในการจัดสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ เอกสาร วิทยากร เบีย้ เลีย้ งคนพิการทีฝ่ กึ งาน
ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากคนพิการ
(๔) มีระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่าหกเดือน
มูลค่าการฝึกงานตามวรรคหนึ่ง ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าปีละอัตราค่าจ้างขั้นต�่ ำในท้องที่นั้นคูณด้วยสาม
ร้อยหกสิบห้าต่อคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) ผู้แทนส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์ ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้แทน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอนุกรรมการ
(๓) ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท จ�ำนวนเจ็ดคน ซึ่งสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทยเสนอเป็นอนุกรรมการ
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(๔) ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอนุกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จ�ำนวนสอง
คนเป็นอนุกรรมการ
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลชานุการ
อธิบดีกรมการจัดหางานแต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๐ ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มาใช้บังคับกับการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้น
จากต�ำแหน่งของอนุกรรมการตามข้อ ๙ (๓) (๔) และ (๕) และให้น�ำความมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดในระเบียบนี้
(๒) ก�ำกับดูแลหน่วยงานของรัฐและนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ที่ออกตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
(๓) ส่งเสริมให้มีการกระจายความช่วยเหลือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการซึ่งหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๔) พิจารณาถึงความเหมาะสมของความช่วยเหลือตามระเบียบนี้
(๕) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพ หรือความช่วยเหลือ
คนพิการและผูด้ แู ลคนพิการซึง่ หน่วยงานของรัฐและนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผูส้ นับสนุน
(๖) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมาชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือ
ให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ หรือส่งเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๗) พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพือ่ ให้ประกาศเกียรติคณ
ุ หรือสนับสนุน สินเชือ่ รางวัลเสนอ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ให้
ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพ
(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบปีละครั้ง
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและองค์กรเพื่อคนพิการตลอดจนหน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัด
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีท�ำหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนคนพิการที่ขอรับการส่งเสริมอาชีพ
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		 (๒) รับขึน้ ทะเบียนหน่วยของรัฐ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทีป่ ระสงค์จะ
ด�ำเนินการตามระเบียบนี้
		 (๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับมูลค่าของการให้สมั ปทาน จัดสถานทีจ่ �ำหน่ายสินค้าและ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่หน่วย
งานของรัฐ หรือนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้นต้องรับผิดชอบ
		 (๔) แจ้งให้องค์การของคนพิการหรือองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการเข้ารับความช่วยเหลือทราบ
ข้อ ๑๓ ให้คนพิการที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ยื่นความประสงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ ๑๒ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐหรือ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
การขอรับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ให้คนพิการด�ำเนินการยื่นค�ำขอด้วยตนเอง ในกรณีที่
คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพ
ความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นค�ำขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค�ำขอเพื่อขอรับความช่วย
เหลือแทนคนพิการได้ แต่ต้องน�ำหลักฐานว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
การยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง คนพิการอาจด�ำเนินการในรูปแบบการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการประกาศก�ำหนดก็ได้
ข้อ ๑๔ เมือ่ หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ได้ด�ำเนินการช่วยเหลือ
คนพิการตามระเบียบนีแ้ ล้ว ให้สง่ เอกสารผลการด�ำเนินงาน หรือสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องตามแบบทีป่ ลัดกระทรวง
แรงงานก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ ๑๒ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อแจ้งให้กองทุนได้ทราบและหักออกจากจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้น
ค้างหนี้กองทุนที่ต้องช�ำระเนื่องจากไม่รับคนพิการเข้าท�ำงานต่อไป
ข้อ ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ติ ลอดจนก�ำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ ว
กับราชการของกระทรวงนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้ผู้รักษาการตามวรรคหนึ่งเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดในส่วนที่เกี่ยวกับราชการกระทรวงนั้น
						
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
						
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
						
นายกรัฐมนตรี
						 ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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๔.๒ แบบฟอร์มต่างๆ

กกจ.พก.

แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕
(คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)

รูปถ่าย ๑ นิ้ว

คนพิการขอใช้สิทธิด้วยตนเอง

-

๑. เลขประจำ�ตัวประชาชน
๒. ประเภทความพิการ
๓. ชือ่

๑. นาย

-

การมองเห็น
๒. นาง

-

การได้ยิน

-

การเคลื่อนไหว

จิตใจ

สติปัญญา

การเรียนรู้

๓. นางสาว .................................................... นามสกุล.............................................................

๔. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ ชือ่ อาคาร / บ้าน...............................ห้องเลขที.่ ..............ชัน้ ที.่ ............เลขที.่ ..............หมูท่ .ี่ ..............
ซอย.....................ถนน.............................แขวง/ตำ�บล............................เขต/อำ�เภอ............................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................โทรศัพท์...............................E-mail............................................. สถานทีใ่ กล้เคียง................................
๕. วัน / เดือน / ปีเกิด................................................อายุ..............................ปี สัญชาติ........................ศาสนา...............................
๖. สถานภาพ

๑. โสด

๒. สมรส

๗. ส�ำเร็จการศึกษา

ต�ำ่ กว่าประถมศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโทขึ้นไป

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

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

อื่นๆ ระบุ......................................................

ผู้ดูแลคนพิการขอใช้สิทธิแทนคนพิการ

-

๑. เลขประจำ�ตัวประชาชน
๒. ชือ่

๑. นาย

๒. นาง

-

-

-

๓. นางสาว .................................................... นามสกุล.............................................................

๓. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ ชือ่ อาคาร / บ้าน...............................ห้องเลขที.่ ..............ชัน้ ที.่ ............เลขที.่ ..............หมูท่ .ี่ ..............
ซอย.....................ถนน.............................แขวง/ตำ�บล............................เขต/อำ�เภอ............................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................โทรศัพท์...............................E-mail............................................. สถานทีใ่ กล้เคียง................................
๔. วัน / เดือน / ปีเกิด................................................อายุ..............................ปี สัญชาติ........................ศาสนา...............................
๕. สถานภาพ

๑. โสด

๒. สมรส

๖. ส�ำเร็จการศึกษา

ต�ำ่ กว่าประถมศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโทขึ้นไป

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

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

อื่นๆ ระบุ......................................................

๗. ชือ่ หน่วยงานของรัฐ/องค์กรด้านคนพิการ..........................................................................................................................................
๘. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ ชือ่ อาคาร / บ้าน............................ห้องเลขที.่ ..............ชัน้ ที.่ ............เลขที.่ ..................หมูท่ .ี่ ...................
ซอย.....................ถนน.............................แขวง/ตำ�บล............................เขต/อำ�เภอ............................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................โทรศัพท์...............................E-mail............................................. สถานทีใ่ กล้เคียง................................
๙. ใช้สทิ ธิแทนคนพิการชือ่

๑. นาย

๑๐. เลขประจ�ำตัวคนพิการ

-

๒. นาง

-

๓. นางสาว ..................................... นามสกุล...........................................

-

-

๑๑. เกี่ยวข้องกับคนพิการ........................................................................................................................................................
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ประเภทการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕
สัมปทาน ระบุประเภทสัมปทาน.........................................................................................................................................
สถานทีจ่ �ำหน่ายสินค้าหรือบริการ ระบุขนาดพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการใช้ประกอบกิจการ..................................................ตารางเมตร
ระบุประเภทกิจการ.................................…………….…………….…..……..……………………………………………………………………..
รับจ้างเหมาช่วงงาน ระบุประเภทงาน………………………………………………………………………………………………………………..
ฝึกงาน ระบุหลักสูตรทีต่ อ้ งการฝึกงาน....................................................................................................................................
ความช่วยเหลืออื่น ๆ ระบุ……………………………………..………………………………………………………………………………………..
ระยะเวลาการขอใช้สิทธิ......................................ปี/เดือน
สาธารณูปโภคที่จ�ำเป็นต้องใช้

ไฟฟ้า

ประปา

โทรศัพท์

Internet

อื่นๆ (ระบุ)..........................

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของผู้ขอใช้สิทธิฯ (ถ้ามี) โดยเริ่มด้วยอาชีพครั้งสุดท้าย 		
ประเภทอาชีพ

ระยะเวลา
ปี/เดือน

สถานที่

สาเหตุที่เลิกการประกอบอาชีพ

ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ เป็นความจริงทุกประการ
				

					

ลงชื่อ..........................................................ผู้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ
วันที่………………………………………………..…..

กรณีคนพิการยินยอมให้ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แทน
		

ข้าพเจ้า.........................................................ถือบัตรประจ�ำตัวคนพิการเลขที่.....................................................

ยินยอมให้......................................................ซึง่ เป็นผูด้ แู ลข้าพเจ้าด�ำเนินการขึน้ ทะเบียนขอใช้สทิ ธิตามมาตรา ๓๕ แทนข้าพเจ้า
				
					

ลงชื่อ..........................................................คนพิการ
วันที่………………………………………………..….
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กกจ.พก.2

รายละเอียดการขอใช้สิทธิ

จำ�นวนคนพิการ
ที่ต้องการให้ใช้สิทธิ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
(...........................................................)
วัน/เดือน/ปี.....................................................

วิธีการคำ�นวณมูลค่า
(บาท)

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)/เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน ชื่อหน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ................................................................................................................. ประเภทกิจการ.........................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่..............................ตรอก/ซอย........................ถนน.....................................แขวง/ตำ�บล........................................เขต/อำ�เภอ.........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์/โทรสาร.............................................E-mail.....................................................................................
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ..........................................................................................................โทรศัพท์/โทรสาร..................................................................................................................
เลขที่บัตรนายจ้าง.................................................................................................................ออกให้ ณ.....................................................................................................................
หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการมีผู้ปฏิบัติงาน จำ�นวน................................คน อัตราส่วน 100:1 ต้องรับคนพิการ จำ�นวน................................คน
ได้จ้างคนพิการเข้าทำ�งานแล้ว จำ�นวน................................คน ประสงค์ให้คนพิการใช้สิทธิตามมาตรา 35 จำ�นวน................................คน
ประเภทการขอใช้สิทธิ
การให้สัมปทาน
จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วง
ฝึกงาน
การให้ความช่วยเหลืออื่นใด

ลำ�ดับที่

1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
		
7.

(หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ)

แบบแจ้งของใช้สิทธิตามมาตรา 35
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(ลงชื่อ)............................................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
ตำ�แหน่ง...........................................................

วันสิ้นสุด รวมระยะเวลา มูลค่าสัญญา ชื่อคนพิการ/ผู้ดูแล    เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
สัญญา
(บาท) คนพิการที่ขอใช้สิทธิ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

หมายเหตุ “ช่องระบุกิจกรรมตามมาตรา ๓๕” ให้ระบุกิจกรรมดังนี้
๑. การให้สัมปทาน ต้องมีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าปีละอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำในท้องที่นั้นคูณด้วย ๓๖๕ ต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
๒. จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ ต้องมีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี มูลค่าพื้นที่ค�ำนวณ
จากอัตราค่าเช่าพื้นที่รวมกับค่าใช้จ่ายตามที่คณะอนุกรรมการก�ำหนด และต้องไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำในท้องที่นั้นคูณด้วย ๓๖๕ ต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
๓. จัดจ้างเหมาช่วงงาน ต้องมีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน มูลค่าต้องไม่น้อยกว่า ๕ เท่า
ของอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำในท้องที่นั้นคูณด้วย ๓๖๕ ต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
๔. ฝึกงาน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าปีละอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำในท้องที่นั้น
คูณด้วย ๓๖๕ ต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
๕. การให้ความช่วยเหลืออื่น ต้องมีระยะเวลาด�ำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าปีละ
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำในท้องที่นั้นคูณด้วย ๓๖๕ ต่อคนพิการหนึ่งคนที่ต้องรับเข้าท�ำงาน

ลำ�ดับ ชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุกิจกรรม วันเริ่มต้น
ที่
สถานประกอบการ ตามมาตรา ๓๕ สัญญา

กกจ.พก.๖
แบบรายงานผลการดำ�เนินการตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประจำ�เดือน....................................

สัญญาจ้างเหมา....................................................
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน
จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
สัญญาเลขที่..........................
สัญญาฉบับนี้ท�ำขึ้น ณ..............................................................................................................................................
ต�ำบล/แขวง...................................................อ�ำเภอ/เขต.................................................จังหวัด....................................................
เมือ่ วันที.่ .........................เดือน.......................................พ.ศ............................ระหว่าง.............................................................................
โดย..............................................................ต�ำแหน่ง...............................................................................ซึ่งเป็นนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....................................................................
อยู่บ้านเลขที่..............................................ต�ำบล/แขวง.............................................อ�ำเภอ/เขต.............................................
จังหวัด............................................................ซึ่งเป็นคนพิการชื่อ..............................................................................................
ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ข้อตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบในการผลิตให้แก่คนพิการตามรายการ ดังนี้.......................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
จ่ายค่าจ้างเหมาเป็นเงิน..................................................บาท (ตัวอักษร..................................................................................)
ซึ่งมูลค่าตามสัญญาการจ้างเหมาดังกล่าวมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ผู้รับจ้างตกลงรับที่จะด�ำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนด............................วัน/เดือน/ปี โดยจะเริ่มท�ำการตั้งแต่
วันที่............................เดือน............................พ.ศ.............................
(๒) ข้อตกลงพิเศษหรือเงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
(๓) ข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบงาน........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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(๔) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน / งวด...............................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
(๕) ความรับผิดชอบในความช�ำรุดบกพร่อง
๕.๑ เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจพบความช�ำรุดบกพร่องหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการท�ำงานไม่เรียบร้อยหรือท�ำ
ไม่ถกู ต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา เป็นต้น คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการต้องท�ำการแก้ไข ซ่อมแซมให้เป็นทีเ่ รียบร้อยภายใน
เวลาที่ผู้ว่าจ้างก�ำหนด
๕.๒ ผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาวัตถุดิบในการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ ฯลฯ ที่ได้รับจาก
ผู้ว่าจ้างเสมือนวิญญชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน หากเกิดความช�ำรุด เสียหายโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับ
ผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงตามสัญญานี้ และเข้าใจข้อความตามสัญญานี้ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.............................................ผู้ว่าจ้าง/นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ
		 (.............................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้รับจ้าง/คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
		 (.............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
		 (.............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
		 (.............................................)
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สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้าหรือบริการ

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน
จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
สัญญาเลขที่..........................
สัญญาฉบับนีท้ �ำขึน้ ณ....................................................................................................................................................................
เมื่อวันที่.................................................................โดย..............................................................................................................
ต�ำแหน่ง.................................................................ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับคนพิการ (ระบุชื่อ)
................................................................หมายเลขบัตรประจ�ำตัวคนพิการ................................................................................
หรือผู้ดูแลคนพิการ (ระบุชื่อ)....................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “คนพิการ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ข้อตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการตกลงให้คนพิการเข้ามาใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้าหรือบริการ
ณ บริเวณ................................................................................ขนาดพื้นที่.................................................................................
ประเภทของจ�ำหน่าย/บริการ........................................................................มีก�ำหนดระยะเวลา............................................ปี
ซึ่งมูลค่าของพื้นที่ในการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
โดยคนพิการมิได้ช�ำระค่าใช้พื้นที่ในการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ให้สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ
ข้อ ๒ ก�ำหนดเวลาในการใช้พื้นที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ
ตั้งแต่วันที่...............เดือน...................................พ.ศ..................ถึงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ...................
ระหว่างเวลา..............................................................................................................................................................................
ข้อ ๓ ผู้ให้สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการมีหน้าที่ ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ข้อ ๔ คนพิการมีหน้าที่

.

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๕ ข้อตกลงอื่นๆ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................... ผู้ให้สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าบริการ
		 (....................................................)
			
ลงชื่อ....................................................คนพิการ
		 (....................................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน
		 (....................................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน
		 (....................................................)

87

จพ ๐ – ๑
ชื่อสถานประกอบการ..............................
ที่อยู่.........................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................

ที่.....................................
							
							
				 วันที่.........................................
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำ�ปี ๒๕๕๕
เรียน เลขาธิการสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ....................................................................................................................................................
๒. ....................................................................................................................................................
ตามทีส่ �ำ นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ได้มหี นังสือขอให้สถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำ�ปี ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น
ในการนี้ (ชื่อสถานประกอบการ)...............................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามประกันสังคม)........................................เลขสาขา..........................................................
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
๑. จำ�นวนลูกจ้างในสถานประกอบการปัจจุบัน ( ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
= ………..….คน
๒. จำ�นวนคนพิการที่สถานประกอบการต้องรับเข้าทำ�งาน
= …………....คน
		 ตามอัตราส่วน (๑๐๐ : ๑)
๓. มีคนพิการที่ทำ�งานอยู่แล้ว ตามมาตรา ๓๓
= ...............คน
๔. ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการรับคนพิการเข้าทำ�งาน ตามมาตรา ๓๔
= …………….คน
๕. ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ
= ……………คน
		 จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
		 หรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ (พร้อมแนบสัญญา)
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

							

ขอแสดงความนับถือ

						
(ลงชื่อ)...............................................
							
(......................................)
						
ตำ�แหน่ง)...........................................
						
วันที่).................................................
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จพ ๐ – ๑ ๒

ชื่อ-สกุล (คนพิการ)

เพศ อายุ
(ปี)

เลขทะเบียนคนพิการ
(ตามสมุดประจำ�ตัวคนพิการ)

ลักษณะความพิการ เริ่มบรรจุงาน
(วัน/เดือน/ปี)

หมายเหตุ แนบสำ�เนาสมุด หรือ บัตรประจำ�ตัวคนพิการ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องของคนพิการในสถานประกอบการ

ที่

ค่าจ้าง/
เงินเดือน

จำ�นวนลูกจ้างที่ไม่พิการ................................................คน จำ�นวนลูกจ้างพิการ..........................................คน
ตำ�แหน่งงาน

ที่ตั้ง..............................................................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ประเภทกิจการ...................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามประกันสังคม)......................................................................................................เลขที่สาขา..................................................................................

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

จพ ๐ – ๓

แบบส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำ�ปี ๒๕๕๕
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ.................................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามประกันสังคม)................................................เลขที่สาขา.................................
ที่ตั้ง...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................................................
รายละเอียด

จำ�นวน (คน/บาท)

๑. จ�ำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ
๒. จ�ำนวนคนพิการที่ต้องการรับเข้าท�ำงานตาม		
อัตราส่วน (๑๐๐ : ๑)
๓. จ�ำนวนคนพิการที่ท�ำงานอยู่แล้ว
๔. ขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการรับคนพิการเข้า
ท�ำงาน (วิธีค�ำนวณ อัตราต�่ำสุดของอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณ
ด้วยจ�ำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าท�ำงาน)
๕. จำ�นวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น
โดยขอส่งเป็น
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” (A FUND FOR
EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)
ธนาณัตสิ งั่ จ่าย “เลขาธิการสำ�นักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ”
เงินสด

...................................
...................................

หมายเหตุ

...................................

...................................

(ลงชื่อ)...........................................................
		
(.........................................................)
ตำ�แหน่ง.........................................................
		
(วันที่............../............../...................)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................................เลขที่.................................
จำ�นวนเงิน........................................บาท
					
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน
					
วันที่.............../................./..........................
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จพ ๑ – ๑
ที่.....................................
ชื่อสถานประกอบการ..............................
							
ที่อยู่.........................................................
							
หมายเลขโทรศัพท์...................................
								
วันที่.........................................
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำ�ปี ๒๕๕๕
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ....................................................................................................................................................
๒. ....................................................................................................................................................
ตามทีส่ �ำ นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ได้มหี นังสือขอให้สถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำ�ปี ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น
		 ในการนี้ (ชื่อสถานประกอบการ).....................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามประกันสังคม)........................................เลขที่สาขา........................................................
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
๑. จำ�นวนลูกจ้างในสถานประกอบการปัจจุบัน ( ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
= ………..….คน
๒. จำ�นวนคนพิการที่สถานประกอบการต้องรับเข้าทำ�งาน
= …………....คน
		 ตามอัตราส่วน (๑๐๐ : ๑)
๓. มีคนพิการที่ทำ�งานอยู่แล้ว ตามมาตรา ๓๓
= ...............คน
๔. ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการรับคนพิการเข้าทำ�งาน ตามมาตรา ๓๔
= …………….คน
๕. ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ
= ……………คน
		 จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
		 หรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ (พร้อมแนบสัญญา)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
							

ขอแสดงความนับถือ

						
(ลงชื่อ)................................................
							
(.................................................)
						
ตำ�แหน่ง.................................................
						
วันที่.......................................................
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จพ ๑ – ๒

ชื่อ-สกุล (คนพิการ)

เพศ อายุ
(ปี)

เลขทะเบียนคนพิการ
(ตามบัตรประจำ�ตัวคนพิการ)

ลักษณะความพิการ เริ่มบรรจุงาน
(วัน/เดือน/ปี)

หมายเหตุ แนบสำ�เนาสมุด หรือ บัตรประจำ�ตัวคนพิการ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องของคนพิการในสถานประกอบการ

ที่

ค่าจ้าง/
เงินเดือน

จำ�นวนลูกจ้างที่ไม่พิการ................................................คน จำ�นวนลูกจ้างพิการ..........................................คน
ตำ�แหน่งงาน

ที่ตั้ง..............................................................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ประเภทกิจการ...................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามประกันสังคม)......................................................................................................เลขที่สาขา..................................................................................

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำ�ปี ๒๕๕๕

จพ ๑ – ๓

ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ...............................................................................................................................
เลขทะเบียนนายจ้าง (ตามประกันสังคม)........................................................เลขที่สาขา........................................
ที่ตั้ง..........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................................................................

รายละเอียด

จำ�นวน (คน/บาท)

๑. จ�ำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ
๒. จ�ำนวนคนพิการที่ต้องการรับเข้าท�ำงานตาม		
อัตราส่วน (๑๐๐ : ๑)
๓. จ�ำนวนคนพิการที่ท�ำงานอยู่แล้ว
๔. ขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการรับคนพิการเข้า
ท�ำงาน (วิธีค�ำนวณ อัตราต�่ำสุดของอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณ
ด้วยจ�ำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าท�ำงาน)
๕. จำ�นวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น
โดยขอส่งเป็น
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” (A FUND FOR
EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)
ธนาณัตสิ งั่ จ่าย “เลขาธิการสำ�นักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ”
เงินสด

...................................
...................................

หมายเหตุ

...................................

...................................

(ลงชื่อ)...........................................................
		
(.........................................................)
ตำ�แหน่ง.........................................................
		
(วันที่............../............../...................)
สำ�หรับเจ้าหน้าที่
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................................เลขที่.................................
จำ�นวนเงิน........................................บาท
					
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน
					
วันที่.............../................./..........................
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๔.๓ บทความมาตรการภาษี
กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและ
สิทธิประโยชน์อื่น ส�ำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานคนพิการ
*โดย ศาสตราจารย์ วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์
		 ๑. ค่าจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึง่ รับคนพิการเข้า
ท�ำงานมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ�ำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายในการจ้างคนพิการดังกล่าว
ตามมาตรา ๓ ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ ๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๕๓
แต่เดิม ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างคนพิการ นายจ้างสามารถน�ำค่าจ้างนั้นมาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเท่านั้น เช่น ค่าจ้างคนพิการปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ก็น�ำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของ
กิจการได้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ต่างจากลูกจ้างทั่วไปแต่อย่างใด
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างจ้างแรงงานคนพิการ มาตรา ๓ ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ ๔๙๙
พ.ศ.๒๕๕๓ ก�ำหนดว่า “ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเข้าท�ำงานส�ำหรับเงินได้ เป็นจ�ำนวนร้อยละ
หนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการดังกล่าว”
นัน่ หมายความว่านายจ้างหรือเจ้าของประกอบการสามารถน�ำค่าจ้างคนพิการมาหักเป็นรายจ่าย
เพิ่มได้ถึง ๒ เท่าของที่จ่ายเป็นค่าจ้างคนพิการ ในกรณีนี้ค่าจ้างที่จ่ายจริงคือ ๑๒๐,๐๐๐ บาท สามารถ
ถือเป็นรายจ่ายได้ถึง ๒๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งๆ ที่จ่ายค่าจ้างคนพิการเพียง ๑๒๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น
ผลทีต่ ามมาเท่ากับรัฐบาล ได้ชว่ ยจ่ายค่าจ้างแรงงานคนพิการในรูปของประโยชน์ทางภาษี นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการเสียภาษีอตั ราเท่าใด ก็ได้รบั ประโยชน์เท่ากับร้อยละของอัตราภาษีนนั้ โดย
ทั่วไปห้างหุ้นส่วนบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓๐ ย่อมหมายความว่ารัฐบาลได้ช่วยออกค่าจ้างในรูป
ภาษีร้อยละ ๓๐ คิดเป็นจ�ำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ x ๓๐/๑๐๐ = ๓๖,๐๐๐ บาท แสดงว่านายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจ่ายจริงเพียง ๘๔,๐๐๐ บาทเท่านั้น
ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการจ้าง
คนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการเท่านั้น
๒. รายจ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการแก่ลูกจ้างที่เป็น
คนพิการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นร้อยละหนึ่งร้อยของ
รายจ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการดังกล่าวแก่ลูกจ้างที่เป็นคนพิการ
โดยทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการในการจ้างงาน เช่น อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะ นายจ้างสามารถน�ำค่าจ้างนั้น
มาหักเป็นค่าเสื่อมราคาหรือค่าใช้จ่ายได้แล้วแต่กรณี ในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมสามารถหากหัก
เป็นเสื่อมราคาหรือถือเป็นรายจ่ายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่แล้วตามปกติ
แต่เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานพิการ มาตรา ๔ ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ ๔๙๙ พ.ศ.
๒๕๕๓ ก�ำหนดว่า “ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
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รัษฎากร ให้แก่ เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัด
อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริเวณสาธารณะอื่น
ให้แก่คนพิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (มาตรา ๓๗) ส�ำหรับเงินได้เป็นจ�ำนวนร้อยละหนึง่ ร้อยของรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการดังกล่าว”
นั่นหมายความว่ารัฐบาลได้ช่วยออกค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้างพิการในรูปของประโยชน์
ทางภาษี นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเสียภาษีอตั ราเท่าใด ก็ได้รบั ประโยชน์เท่ากับร้อยละของ
อัตราภาษีนั้น
โดยทั่วไปห้างหุ้นส่วนบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓๐ ย่อมหมายความว่ารัฐบาลได้ช่วยออก
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับลูกจ้างพิการรูปภาษีร้อยละ ๓๐ หาก ซึ่งนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการหรือเจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผูใ้ ห้บริการสาธารณะ
อื่น ได้เสียค่าใช้จ่ายสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างหรือจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลก็ช่วยออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย เป็นเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ x
๓๐/๑๐๐ = ๓๐,๐๐๐ บาท แสดงว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ่ายจริงเพียง ๗๐,๐๐๐ บาท
เท่านั้น
ค่าสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวก ๑ แสนบาท รัฐบาลช่วยจ่าย = ๑๐๐,๐๐๐ x ๓๐/๑๐๐ = ๓๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะได้รับก็ต่อ
เมื่อมีลูกจ้างที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการเข้าท�ำงานเท่านั้น
๓. มีลูกจ้างพิการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างทั้งหมด
		 มาตรา ๓๘ ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดว่า
“นายจ้าง” หรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าท�ำงานมากกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างใน
สถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใด มีสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ในปีภาษีนนั้ ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด” (พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
ในกรณีนกี้ รมสรรพากรต้องการให้มกี ารยกเว้นภาษีเงินได้แก่กจิ การซึง่ ต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมาก
จึงได้เสนอให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานคนพิการเกินกว่าร้อยละ ๖๐ มีสิทธิได้
รับยกเว้นหรือลดหย่อนเพิม่ เติมอีกร้อยละหนึง่ ร้อย ซึง่ เรือ่ งนีไ้ ด้ผา่ นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีคงจะ
ออกเป็นกฎหมายโดยเร็ววัน
นั่นหมายความว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานคนพิการเกินกว่าร้อยละ
๖๐ มีสทิ ธิน�ำค่าจ้างคนพิการมาหักเป็นรายจ่ายได้ ๓ เท่าของค่าใช้จา่ ยจริง กรณีทจี่ า้ งคนพิการ ๑๐๐,๐๐๐
บาท/คน/ปี ก็มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี หากได้จ้างคนพิการเป็นจ�ำนวนมากย่อม
น่าเชื่อได้ว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นจะไม่มีก�ำไรทางภาษีที่ต้องไปเสียภาษีแต่อย่างใด
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๔. สิทธิประโยชน์อื่น
มาตรา ๓๙ วรรค ๒ ของ พ.ร.บ. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ ก�ำหนดว่า “ในกรณีทรี่ ฐั หรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สมั ปทาน การส่งเสริมการลงทุน การ
ประกาศเกียรติคณ
ุ สินเชือ่ รางวัล เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใด แก่นายจ้าง หรือสถาน
ประกอบการใด ให้น�ำข้อมูลที่ได้รับประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด้วย”
นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีทนี่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้รบั จากการจ้างลูกจ้าง
พิการแล้วนั้น ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจได้รับตามมาตรา ๓๙
วรรค ๒ ดังที่กล่าวข้างต้น ปัจจุบันส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พ.ก.) ได้
คัดเลือกนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานคนพิการไว้เกินกว่าระบบสัดส่วนการจ้าง
งานก�ำหนดให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้มอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว
ปัจจุบันนี้ พ.ก. อยู่ในระหว่างด�ำเนินการขอพระราชทานรางวัล “ยิ้มสู้ ๑” ให้แก่องค์กรเอกชนที่
เชิดชูคณ
ุ ค่าแห่งความเท่าเทียมกันของคนพิการ ซึง่ รวมถึงองค์กรเอกชนทีไ่ ด้จา้ งงานคนพิการเป็นจ�ำนวน
มาก และ จัดสวัสดิการให้แก่คนพิการได้อยู่อย่างบุคคลทั่วไปด้วย
ตัวอย่าง บริษัทใจดีมีรายได้จากการขายสินค้าเป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐ ล้านบาท มีลูกจ้าง ๑,๐๐๐
คน ค่าแรงถัวเฉลี่ย ๑ แสนบาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมกันเป็นเงิน ๙๐ ล้านบาท บริษัทใจดีเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ ๓๐ อยากทราบว่าบริษทั ฯต้องจ่ายแรงงานคนพิการกีค่ น ถ้าไม่จา้ งต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนเป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด หากจ้างแรงงานคนพิการ บริษทั ใจดีจะได้รบั สิทธิประโยชน์ในทางภาษีเท่าใด
		

ภาษี = ( เงินได้ – ค่าใช้จ่าย ) x ( อัตราภาษี / ๑๐๐ )

จากตัวอย่างข้างต้น
บริษัทฯมีเงินได้ ๒๐๐ ล้านบาท - ค่าแรง ๑๐๐ ล้านบาท – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๙๐ ล้านบาท
						
= มีก�ำไร ๑๐ ล้านบาท
เสียภาษี = ๑๐ ล. x ๓๐/๑๐๐ = ๓ ล้านบาท
๑. กรณีที่ ๑ หากบริษัทใจดีไม่จ้างงานคนพิการ
		 หากยึดตามมติคณะรัฐมนตรี นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องจ้างคนพิการใน
สัดส่วนลูกจ้างทั่วไป ๑๐๐ คนต่อลูกจ้างคนพิการ ๑ คน ถ้าไม่จ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจ�ำนวน
เท่ากับค่าแรงขั้นต�่ำสุดของประเทศคูณด้วย ๓๖๕ วัน คูณด้วยจ�ำนวนคนพิการที่ต้องจ้างบริษัทใจดีต้อง
จ้างแรงงานคนพิการ = ๑,๐๐๐ /๑๐๐ = ๑๐ คน
จ�ำนวนเงินสมทบเข้ากองทุน = ค่าแรงขั้นต�่ำสุดของประเทศ ๑๕๙ บาท x ๓๖๕ วัน x จ�ำนวนคน
________________________________________________________

“ยิม้ สู”้ น�ำมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทาน
ให้แก่คนตาบอด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อเป็นก�ำลังใจแก่คนตาบอดในการต่อสู้ชีวิตจนสามารถอยู่ได้อย่าง
เท่าเทียม ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป ซึ่งบุคคลทั่วไปก็สามารถน�ำมาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตได้เช่นกัน
๑
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หากบริษทั ฯ ไม่จา้ งคนพิการเข้าท�ำงาน ก็มหี น้าทีต่ ามกฎหมายต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น
จ�ำนวนเงินเท่ากับ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ของประเทศ ๑๕๙ บาท คูณ ๓๖๕ วัน คูณ ๑๐ คน = ๕๘๐,๓๕๐ บาท
นัน่ หมายความว่าบริษทั ใจดีจะต้องเสียภาษี ๓ ล้านบาท และต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน ๕๘๐,๓๕๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด ๓,๕๘๐,๓๕๐ บาท
๒.  กรณีที่ ๒ หากบริษัทใจดีจ้างคนพิการ
ถ้าบริษัทฯ จ้างคนพิการเข้าท�ำงาน ๑๐ คน แทนการจ้างคนทั่วไป บริษัทใจดียังมีคนงาน ๑,๐๐๐
คน แทนที่จะถือเป็นรายจ่าย ๑๐๐ ล้านบาท ก็สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ถึง ๑๐๑ ล้านบาท (คนพิการ
๑๐ คน ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มได้อีกคนละ ๑ แสนบาท)
ในทางภาษีท�ำให้บริษทั ใจดีมกี �ำไร = ๒๐๐ ล้านบาท – ๑๐๑ ล้านบาท – ๙๐ ล้านบาท = ๙ ล้านบาท
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียเท่ากับ ๙ ล้านบาท x ๓๐/๑๐๐ = ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. เปรียบเทียบทั้งกรณี
เมือ่ เปรียบเทียบกรณีทบี่ ริษทั ใจดีไม่จา้ งคนพิการเข้าท�ำงาน ต้องเสียภาษีเต็มจ�ำนวนและต้องจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนถึง ๕๘๐,๓๕๐ บาท แต่ถา้ จ้างคนพิการเข้าท�ำงานจะท�ำให้เสียภาษีนอ้ ยลงประมาณ
๓ แสนบาทและไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน เท่ากับบริษัทใจดีประหยัดเงินทั้งหมด ๘๘๐,๓๕๐ บาท
๔. กรณีที่ ๓ กรณีที่บริษัทใจดีไม่ต้องเสียภาษีเลย
หากบริษทั ใจดีจา้ งคนพิการเข้าท�ำงานแทนคนทัว่ ไปเพียงแค่ ๑๐๐ คน ไม่ตอ้ งถึงร้อยละ ๖๐ ของ
ลูกจ้างทัง้ หมด บริษทั ใจดีกไ็ ม่ตอ้ งเสียภาษีแต่อย่างใด เนือ่ งจากการทีบ่ ริษทั สามารถน�ำเงินเดือนคนพิการ
มาเป็นรายจ่ายสองเท่า ท�ำให้บริษัทไม่มีก�ำไรทางภาษีมาค�ำนวณภาษี
หมายเหตุ หากบริษัทใจดีไม่ประสงค์จะจ่ายเงินเข้ากองทุนก็ต้องหาทางสร้างงานให้แก่คนพิการแทนการ
จ้างงานก็ได้ตามมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิ การให้สัมปทาน
จัดสถานทีจ่ �ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออืน่ ใดแก่คนพิการ
แทนหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้
นอกจากนั้น ภาครัฐยังได้สนับสนุนมาตรการทางภาษีอื่นๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้
๑. ผู้ดูแลคนพิการซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อในบัตรประจ�ำตัวคนพิการยังสามารถลดหย่อนภาษีส�ำหรับ
ผูด้ แู ลคนพิการคนละหกหมืน่ บาท กรณีผอู้ ยูใ่ นความดูแลเป็นบุตรได้รบั การลดหย่อนคนละสามหมืน่ บาท
และกรณีคนพิการนั้นเป็นผู้สูงอายุก็สามารถลดหย่อนภาษีเพื่มขึ้นได้อีกสามหมื่นบาท เพื่อบรรเทาภาระ
ทางภาษีให้แก่ผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีฐานะยากจนโดยคนพิการนั้นมีรายได้ไม่เกินสามหมื่น
บาทต่อปี
๒. กฎกระทรวงเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้เป็น
บุคคลที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีไม่เกินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทในปีภาษีนั้น
โดยทั้งนี้ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๓. พระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับเงิน
ได้ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา ๒๐ (การแพทย์ การศึกษา
การมีงานท�ำ อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เทคโนโลยี สวัสดิการสังคม กิจกรรม โครงการ บริการ
ผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำเป็นในการด�ำเนินชีวติ การอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ) เป็นจ�ำนวนร้อยละหนึง่ ร้อยของราย
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จ่ายแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าว โดยรวมใน
ส่วนค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนการศึกษา และยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทีจ่ า้ งคนพิการเข้าท�ำงานมากกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างทัง้ หมด
และมีระยะเวลาจ้างเกินหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน โดยยกเว้นเพิม่ ขึน้ อีกเป็นจ�ำนวนร้อยละหนึง่ ร้อยของรายจ่าย
ในการจ้างคนพิการดังกล่าว ( ๓ เท่าของค้าจ้าง ) รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติมีมติเสนอกระทรวงการคลังให้การลดหย่อนภาษีในกรณีนายจ้างเลือกใช้วิธีการส่งเงิน
เข้ากองทุนเช่นเดียวกับการบริจาคเข้ากองทุนโดยสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจ�ำนวน
...............................................
๔.๔ ที่อยู่ส่วนราชการติดต่อ
		 ๑. กรมการจัดหางาน
			 สถานที่ตั้ง : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
						
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
			 เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๕-๒๐๑๗ , ๐๒-๒๔๕-๑๘๒๓
			 Website : http://www.doe.go.th
		 ๒. สำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่และสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
			 Website : http:// www.doe.go.th/map/province%๒๐.htm
		 ๓.
			
			
			
			

สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
สถานที่ตั้ง : ชั้นที่ ๑ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ๒๕๕ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๓๕๔-๓๓๘๘
เบอร์โทรสาร : ๐๒-๓๕๔-๓๘๙๙, Website : http : //www.nep.go.th

		 ๔. สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
			 Website : http://www.nep.go.th/index.php?mod=branch
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สถานที่ตั้ง
๐๒ – ๒๔๓ - ๖๘๒๘,
๐๒ – ๖๖๘ - ๒๔๘๑

เบอร์ติดต่อ

๒๙ อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๑๐๒๐๐

๕๔๖ ซอยลาดพร้าว ๔๗ แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ ๐๒ – ๕๓๙ – ๙๙๕๘,
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
๐๒ – ๕๓๙ – ๙๗๐๖

๓๐๖/๑ อาคารมูลนิธิสายใจไทย ถนนศรีอยุธยา
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗๘/๑๔ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางตลาด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๖. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)

๗. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

๘. มูลนิธิคนพิการไทย

๐๒ – ๕๘๒ – ๐๘๙๗ – ๘ ,
๐๒ – ๕๘๔ – ๖๙๖๖

๐๒ - ๔๔๑ – ๐๑๗๓,
๐๒ – ๒๔๗ – ๗๑๕๗

๒๗/๕ ซอยอรุณอัมรินทร์ ๓๙ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวง ๐๒ – ๘๘๖ – ๑๑๘๘
อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๐๓๘ –๗๑ – ๖๒๔๗ -๙,
๐๕๓ – ๒๗๗ – ๐๔๙

๐๒ – ๒๘๑ – ๙๒๘๐

๕. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

๔. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน ตู้ปณ. ๑๑ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
พิการ

๓. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

๒. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ๐๒ – ๒๔๑ – ๒๘๔๑,
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๐๒ – ๒๔๑ – ๕๑๒๕

๑. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท 		 อาคาร สว.ชั้น ๕ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
แห่งประเทศไทย
ถนนเทอดดำ�ริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ชื่อองค์กร

๔.๕ รายชื่อองค์กรด้านคนพิการ
องค์กรเอกชนด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ

๐๒ – ๕๘๒ – ๐๘๙๙

๐๒ – ๒๔๖ – ๕๕๖๕

๐๒ – ๕๓๙ – ๙๙๕๘

๐ - ๓๘๗๑ - ๖๕๔๒

๐๒ – ๒๘๑ – ๙๒๗๐

๐๒ – ๒๔๓ - ๖๘๒๘

เบอร์โทรสาร
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๑๐๘/๓๔๖ หมู่ ๑๔ หมูบ่ า้ นกฤษดานคร ๑๐ ซอยแสน ๐๒ – ๕๙๔ – ๐๗๒๕
ผาสุก ๒๙ ตำ�บลบางรักพัฒนา
อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐

๑๖๒/๒๔๑ ซอยอินทามระ ๔๑
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

๒๓๙/๑๐ ซอยพัฒนาการ ๒๕ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

๖๘/๖ หมู่ ๖ ซอยมิตรอารีย์ ถนนไทรน้อย
อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐

๑๓. สมาคมคนพิการนนทบุรี

๑๔. สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่ง
ประเทศไทย

๑๕. สมาคมคนพิการผู้รักสามัคคี

๑๖. สมาคมรวมปัญญาคนพิการ

๐๒ – ๕๑๗ – ๗๘๖๙

๐๒ – ๓๑๙ – ๒๖๖๘,
๐๘๑ – ๖๑๔ – ๒๖๙๖

๐๒ – ๖๙๓ – ๖๖๕๕,
๐๒ – ๒๗๕ – ๖๗๒๐

๐๒ – ๙๓๓ – ๐๓๑๗

๐๒ – ๖๙๓ – ๖๗๙๙

๐๒ – ๕๙๔ – ๐๗๒๖

๐๒ – ๒๑๖ – ๗๙๗๒

๑๕๔ – ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๒. สมาคมกีฬาคนพิการแห่ง
ประเทศไทย

๐๒ – ๒๑๖ – ๗๗๒๘,
๐๒ – ๒๑๙ – ๒๔๒๘

๐๒ – ๘๘๙ – ๒๒๐๓

๐๒ – ๒๔๙ – ๕๒๕๔

๐๒ – ๕๘๔ – ๖๙๖๖

เบอร์โทรสาร

๑๑. มูลนิธิราชสุดในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๓๕/๑๑๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำ�บลศาลายา ๐๒ – ๕๓๙ – ๒๙๑๖,
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๑
๐๒ – ๘๘๙ – ๒๒๐๔

๐๒ – ๖๗๑ – ๔๐๔๕ – ๘

๓๔ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๑๐. มูลนิธิดวงประทีป

เบอร์ติดต่อ

๑๒๓/๘๘ หมู่บ้านริเวอร์โฮม ถนนสุขาประชาสรร ๑ ๐๒ – ๙๖๐ – ๙๑๐๗
ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
หรือ ตู้ปณ. ๔๗ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๒๐

สถานที่ตั้ง

๙. มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

ชื่อองค์กร
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๐ – ๔๓๒๓ – ๖๕๙๗

๐๒ – ๘๘๙ – ๒๒๐๓
๐ – ๒๕๙๔ – ๒๒๙๖

๑๖๔ หมู่ ๑๖ ถนนมะลิวลั ย์ ตำ�บลบ้านน้อยสามเหลีย่ ม ๐ – ๔๓๒๔ – ๑๖๓๒,
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๐ – ๔๓๒๓ – ๗๘๘๑
๔๐๐๐๐

๒๑. มูลนิธิราชสุดในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๓๕/๑๑๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำ�บลศาลายา ๐๒ – ๕๓๙ – ๒๙๑๖,
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๑
๐๒ – ๘๘๙ – ๒๒๐๔

๑๐๘/๓๔๖ หมู่บ้านกฤษดานคร ๑๐
ซอย ๒๙ ตำ�บลบางรักพัฒนา อำ�เภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐

๔๘/๒ หมู่ ๑ ถนนเทวบุรี ตำ�บลโพธิเสด็จ อำ�เภอเมือง ๐ – ๗๕๓๑ – ๖๑๐๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

ตู้ ปณ. ๑๐๙ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

ตู้ ปณ. ๒ อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐

๒๒. ศูนย์การดำ�รงชีวิตอิสระคนพิการ
จังหวัดนนทบุรี

๒๓. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พระมารดาแห่งพระศาสนจักร

๒๔. สถานสงเคราะห์เด็กพิการนักบุญ
เยาร์ดขอนแก่น

๒๕. โครงการฟื้นฟูคนพิการจังหวัดเลย
(เชียงคานและวังสะพุง)

๐ – ๔๒๘๔ – ๑๑๔๒

๐-๔๓๒๔ – ๑๖๓๒

๐ – ๒๒๔๕ – ๘๖๙๗,
๐ – ๒๕๙๔ – ๒๒๙๖

๐ – ๗๕๔๔ – ๑๔๔๔

๐๓๔ – ๓๒๔ – ๙๖๖

๒๐. มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม

๐๓๔ – ๓๑๑ – ๐๓๑,
๐๓๔ – ๓๑๑ – ๙๐๒

๑๐๘ หมู่ ๒ ตำ�บลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๑๙. ชมรมคนพิการนครปฐม

๐๔๕ – ๒๔๑ – ๘๑๕

๓๙/๗๙ หมู่บ้านดวงจันทร์ หมู่ ๓ ตำ�บลขามใหญ่ ๐๔๕ – ๓๑๔ – ๒๐๐
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

เบอร์โทรสาร

๑๘. ชมรมกีฬาคนพิการจังหวัด
อุบลราชธานี

๐๔๒ – ๒๒๓ – ๕๑๘

เบอร์ติดต่อ

๑๒๙/๑๘ ถนนนิตโย ตำ�บลหนองบัว
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

สถานที่ตั้ง

๑๗. โครงการฟื้นฟูคนพิการชุมชน
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อองค์กร
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สถานที่ตั้ง
๐๘๔ – ๑๕๔ – ๐๒๐๕

เบอร์ติดต่อ

ชื่อองค์กร
สถานที่ตั้ง
๑. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ๘๕/๑-๒ ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๒. มูลนิธิของคนตาบอดไทย
๘๕/๑ – ๒ ซอยบูญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๓. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดใน ๑๔๒๔/๒๖๘ ถนนประชาสงเคราะห์ ๑๖
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
รัตนราชสุดา
๔. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
๔๒๐ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

องค์กรเอกชนด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเห็น

๒๘. องค์การคริสโตเฟิล บลินเดิ่นมิชชั่น ๓๗ ซอยอินทามระ ๗ ถนนสุทธิสาร
(ซีบีเอ็ม)
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐ – ๒๒๔๖ – ๐๐๗๐,
๐ – ๒๒๔๘ – ๑๓๖๕ – ๘

๐ – ๒๒๔๘ – ๐๕๕๖

๐ – ๒๒๔๘ – ๐๕๕๕,
๐ – ๒๒๔๖ – ๓๘๓๕
๐ – ๒๒๗๖ – ๑๔๑๑,
๐ – ๒๒๗๕ – ๑๙๗๙

๐ – ๒๒๔๘ – ๑๓๖๙

๐ – ๒๒๗๕ – ๓๑๐๔

เบอร์โทรสาร
๐ – ๒๒๕๒ – ๘๒๙๐

๐ – ๒๒๗๑ – ๒๔๕๗

๐ – ๓๔๕๑ – ๑๓๗๔

เบอร์โทรสาร

เบอร์ติดต่อ
๐ – ๒๒๔๖ – ๓๘๓๙

๐ – ๒๒๗๑ – ๒๔๕๗

๒๗. สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้ด้อย ๙๒ หมู่ ๑๐ ตำ�บลหนองบัวตะเกียด อำ�เภอด่านขุนทด ๐๘๓ – ๑๐๙ – ๖๕๗๑,
โอกาส
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐
๐ – ๒๖๑๖ – ๙๙๒๐

๒๖. สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี ๒/๒ ห้องแถววัดใต้ ถนนวิสุทธิรังสี
ตำ�บลบ้านเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๐๐๐

ชื่อองค์กร
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๑๔. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

๑๑. ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด
สามพราน
๑๓. ศูนย์พัฒนาสมรรถคนตาบอด

๙. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่
พัทยา
๑๐. สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

๘. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

๖. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ

ชื่อองค์กร
๕. มูลนิธิดวงตาสุรนารี

สถานที่ตั้ง
กลุม่ งานวิจยั โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ๔๙ ถนน
ช้างเผือก อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๒๑๔ หมู่ ๖ ถนนประชารักษ์ ตำ�บลบ้านเบ็ด
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
๒๒๑๘/๘๖ ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
๒๘๕/๑๐๓ ถนนพัทยา – นาเกลือ ซอย ๑๖
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ตึกจุมกฏพงษ์บริพัตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๔๙ หมู่ ๑๐ ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลดงลาน อำ�เภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ ตู้ ปณ. ๙๙
๔๒/๑๒๖ หมู่ ๕ ตำ�บลไร่ขิง อำ�เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
๗๘/๒ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางตลาด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๖๙/๔๓ ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์
ตำ�บลบ้านใหม่ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๐ – ๒๕๘๓ – ๒๕๓๔
๐ – ๒๕๘๓ – ๒๒๗๗

๐ – ๒๔๒๙ – ๐๘๕๖
๐ – ๒๕๘๓ – ๗๓๗๒,
๐ – ๒๕๘๓ – ๒๕๓๓
๐ – ๒๕๘๓ – ๗๗๒๒

๐ – ๒๒๔๕ – ๙๘๔๖

๐ – ๒๘๑๒ – ๕๒๓๓

๐ – ๔๓๕๑ – ๒๙๘๙

๐ – ๓๘๒๒ – ๕๔๗๙

๐ – ๒๖๗๘ – ๐๗๖๕

๐ – ๔๓๒๔ – ๓๔๔๘

๐ – ๔๓๕๑ – ๒๙๘๙

๒๐๑๕๐ ๐ – ๓๘๒๒ – ๕๔๗๙,
๐ – ๓๘๒๒ – ๕๙๖๓
๐ – ๒๒๕๖ – ๔๔๒๓

๐ – ๒๖๗๘ – ๐๗๖๓ - ๘

๐ – ๔๓๒๔ – ๒๐๙๘,
๐ – ๔๓๒๓ – ๙๔๙๙
๐ – ๔๔๘๑ – ๑๔๔๔

เบอร์ติดต่อ
เบอร์โทรสาร
๐ – ๔๔๓๔ – ๑๓๑๐ – ๓๙ ต่อ ๑๒๐๓ ๐ – ๔๔๒๔ – ๖๓๘๙
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๐ – ๕๖๒๒ – ๓๖๐๖,
๐๘๙ – ๙๐๖ - ๘๓๕๐
๐ – ๒๗๔๗ – ๒๗๔๙,
๐๘๑ – ๒๕๑ – ๘๒๕๑
๐ – ๒๕๗๙ – ๙๙๗๘,
๐ – ๒๕๖๑ – ๓๒๑๑
๐ - ๒๕๑๙ - ๙๙๙๐

สถานที่ตั้ง
เบอร์ติดต่อ
๙๓ ประชาราษฎร์ ๒๘ ถนนกรุงเทพนนท์ แขวงบางซื่อ ๐๘๑ – ๘๔๗ – ๘๔๐๕
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
๓๐๔/๑๙๔ ซอย ๒/๑ เคหะชุมชนท่าทราย
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๒๗/๙ หมู่ ๕ ซอยพหลโยธิน ๕๔ แขวงคลองถนน
๐ – ๒๕๒๑ – ๘๗๔๗
เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐
๒๒๔ หมู่ ๔ ตำ�บลขุนทะเล อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐๒/๕๗ การเคหะร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า
๐ – ๒๕๔๓ – ๙๔๖๘
แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๘/๒ ถนนโกสีย์ใต้ ต�ำบลปากน�้ำโพ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๒๑. สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทย		 ๓๗๘/๑ หมู่ ๑๐ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
คนตาบอด
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
๒๒. สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ ๓๒๗/๑๕ ซอย ๑๗ (ศรีอัมพร) ถนนเสนานิคม ๑
คนตาบอด
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒๓. สมาคมสตรีคนตาบอดใน
๓๒๙ หมู่ ๑๑ ถนนนวมินทร์ ซอย ๙๐
ประเทศไทย
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๖๐

ชื่อองค์กร
๑๕. สมาคมเพื่อความก้าวหน้าอาชีพ
คนตาบอดประเทศไทย (สกอบ.)
๑๖. สมาคมวาทศาสตร์คนตาบอดเพื่อ
การสร้างสรรค์ (สวบส.)
๑๗. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ
๑๘. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคน		
ตาบอดภาคใต้ (ส.ศ.บ.ต.)
๑๙. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคน
ตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
๒๐. ชมรมคนพิการนครสวรรค์

๐ - ๒๙๖๔ - ๔๐๖๖

๐ – ๒๕๗๙ – ๙๙๗๘,
๐ – ๒๕๖๑ – ๓๒๑๑
๐ – ๒๕๑๙ – ๓๓๓๐

เบอร์โทรสาร

105

ชื่อองค์กร
สถานที่ตั้ง
๑. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี ๒/๒ ห้องแถววัดใต้ ถนนวิสุทธิรังสี ตำ�บลบ้านเหนือ
อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
๒. มูลนิธิ “เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัด ๑๑ ถนนภาญจนวณิช ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
สงขลา”
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
๓. มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ ๒
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๔. มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ
๕ ซอยประดิพัทธ์ ๑๒ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๕. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกใน
๑๓๗ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
พระบรมราชินูปถัมภ์

๐ - ๒๒๖๖ - ๔๔๓๓

๐ - ๒๒๖๖ - ๔๔๓๓

๐ - ๒๒๔๑ - ๕๑๖๙,
๐ - ๒๒๔๓ – ๖๖๙๕

๐-๒๒๔๓-๖๖๙๕

๐ - ๗๔๒๑ - ๒๕๑๖

๐ - ๗๔๒๑- ๒๕๑๖

๐ - ๒๒๗๑ - ๔๑๒๐

เบอร์โทรสาร
๐๓๔ - ๕๑๑ - ๓๗๔

เบอร์โทรสาร
๐ - ๒๒๔๘ - ๐๕๕๖

เบอร์ติดต่อ
๐๘๕ - ๐๒๒ - ๗๘๑๔

สถานที่ตั้ง
เบอร์ติดต่อ
๑๒๖/๓๙ หมู่ ๕ การเคหะชุมชนนนทบุรี ตำ�บลปากเกร็ด ๐ - ๒๕๘๒ - ๐๑๔๓
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๒๙๙ ซอยอินทามระ ๔๑ ถนนสุทธิสาร
๐ - ๒๒๔๘ - ๐๕๕๕,
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๐ - ๒๒๔๖ - ๓๘๓๕

องค์กรเอกชนด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

ชื่อองค์กร
๒๔. สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อ
การส่งเสริมอาชีพ (สบ.พช.)
๒๕. สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก
ประเทศไทย
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๐ - ๒๕๗๐ - ๔๒๒๒

๐ - ๒๕๗๐ - ๔๐๕๗

เบอร์โทรสาร
๐ - ๒๔๖๓ - ๓๕๒๕

๐ - ๒๗๑๗ - ๑๙๐๔

๐ - ๒๗๑๗ - ๑๙๐๒-๓

ชื่อองค์กร
สถานที่ตั้ง
เบอร์ติดต่อ
๑. มูลนิธสิ งเคราะห์คนพิการพระประแดง ๓๗๔ สถานสงเคราะห์ ค นพิ ก ารและทุ พ พลภาพ ๐ - ๒๔๖๒ - ๕๒๓๒
พระประแดง อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

องค์กรเอกชนด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว

๐ - ๒๔๔๑ - ๐๗๗๕

๐ - ๒๔๔๑ - ๐๗๗๖

๐ - ๒๓๑๘ - ๘๔๔๘

๐ - ๒๕๖๒ - ๐๔๕๒

เบอร์โทรสาร
๐ - ๕๓๕๒ - ๑๑๓๗

๐ - ๒๒๕๒ - ๓๒๗๐

สถานที่ตั้ง
เบอร์ติดต่อ
๑๐-๑๔ ถนนวิชยานนท์ ตำ�บลข้างม่อย อำ�เภอเมือง ๐ - ๕๓๒๕ - ๑๒๗๑
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

๗๖/๒๑ ซอยหลังสวน แขวลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๑๓๕/๑๑๑ อาคารสำ�นักงานมูลนิธิราชสุดา ถนนพุทธ
มณฑล สาย ๔ ตำ�บลศาลายา อำ�เภอเมืองพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
๙. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ๑๔๔/๙ หมู่บ้านฐิติพร ถนนพัฒนาการ ๒๙
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
๑๐. สมาคมผู้ไร้กล่องเสียในประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๕ ห้อง๕๓๖
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐๐
๑๑. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโสตศึกษา สำ�นักงานใหญ่ ๙๐ ถนนบางแสนล่าง ตำ�บลแสนสุข
จังหวัดชลบุรี
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐

ชื่อองค์กร
๖. มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์
คนหูหนวก ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
๗. สมาคมคนหูหนวกและหูตึง
ประเทศไทย
๘. สมาคมครูหหู นวกสอนภาษามือไทย
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๐ - ๕๓๙๔ - ๕๕๔๖
๐๒ - ๕๓๘ - ๗๙๙๙
๐ - ๒๙๕๑ - ๐๗๖๒
๐ - ๒๒๕๕ - ๗๒๙๙
๐ - ๒๕๘๓ - ๖๖๘๑

๐ - ๕๓๙๔ - ๕๕๔๖
๐ - ๒๕๓๘ - ๘๓๙๖
๐ - ๒๙๕๑ - ๐๘๐๕
๐ - ๒๒๕๑ - ๖๔๕๘
๐ - ๒๕๘๓ - ๙๕๙๖-๗

๐๒ - ๙๙๐ - ๐๓๓๑

๐ - ๕๓๒๘ - ๒๔๙๕

๐ - ๓๘๗๑ - ๖๒๔๗

เบอร์โทรสาร
๐ - ๕๓๔๗ - ๑๓๒๗

เบอร์ติดต่อ
๐ - ๕๓๔๗ - ๑๓๒๗

๐ - ๓๘๗๑ - ๖๒๔๗ - ๙,
๐ - ๕๓๒๗ - ๗๐๔๙
๙. สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตู้ ปณ. ๕๓ ๐ - ๕๓๘๑ - ๗๑๗๐ - ๑,
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๐ - ๒๙๙๐ - ๐๓๓๑
๑๐. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว ๘๐๒/๔๑๐ หมู่ ๑๒ หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค
๐ - ๒๙๕๑ - ๐๔๔๕ ,
สากล
ซอย ๑๐/๔ ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา
๐ - ๒๙๕๑ - ๐๔๔๗
จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๓๐

ชื่อองค์กร
สถานที่ตั้ง
๒. มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน ๓๐๓ หมู่ ๗ ตำ�บลสันมหาพน อำ�เภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
๓. มูลนิธสิ งเคราะห์และฟืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู คณะแพทย์ศาสตร์ (โรงพยาบาล
พิการนครเชียงใหม่
มหาราชนครเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๒
๔. มูลนิธสิ งเคราะห์และฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ๗๘/๕ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาด อำ�เภอปากเกร็ด
เด็กพิการ
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๕. มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ๗๘/๑๗ หมู่ ๑ ซอยประชาสงเคราะห์ ถนนติวานนท์
ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๖. มูลนิธสิ ริ วิ ฒ
ั นา เซสเซียร์ ในพระบรม ๒๕ ซอยชิดลม อาคารอัลม่า ลิงค์ ปทุมวัน
ราชินูปถัมภ์
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๗. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระ ๗๘/๑๑ หมู่๑ ถนนติวานนท ตำ�บลบางตลาด
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
บรมราชชนนี
๘. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ตู้ ปณ. ๑๕ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
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ชื่อองค์กร
สถานที่ตั้ง
๑. สมาคมผูป้ กครองบุคคลออทิซมึ (ไทย) ๑๔๐/๗ ซอยวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
๒. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
๔๗ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓. มูลนิธิออทิสติกไทย
๑๑ หมู่ ๑๒ ถนนวัดแก้ว – พุทธมณฑล สาย ๑
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
๔. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญ ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕. สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ๓๕๖/๑๐ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์กรเอกชนด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรืออทิสติก

สถานที่ตั้ง
๗๓/๗-๘ ซอยติวานนท์ ๘ ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาด
ขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๒. สมาคมทหารฝานศึกพิการ
๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๑๓. สมาคมทหารผ่านศึกอำ�เภอศรีสชั นาลัย ๔๓๖/๓ หมู่๒ ตำ�บลหาดเสี้ยว อำ�เภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๓๐
๑๔. องค์กรแฮนติแคป อินเตอร์เนชัน่ แนล ๑๐ ถนนพหลโยธิน ซอย ๓ (ซอยลือชา)
ประเทศไทย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ชื่อองค์กร
๑๑. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
๐๒ - ๒๔๘ - ๓๒๙๖

๐ - ๒๖๑๙ - ๗๘๓๓ กด ๑๑

๐ - ๕๕๖๗ - ๑๒๘๓
๐ - ๒๖๑๙ - ๗๘๓๓,
๐๒ - ๖๑๙ - ๗๘๔๔
๐ - ๒๖๑๙ - ๘๙๘๖

๐ - ๒๕๒๕-๒๓๓๓ - ๕ ต่อ ๒๑๓๙,
๐ - ๒๙๖๘ – ๙๙๔๕
๐ - ๒๔๑๘ - ๓๓๙๙,
๐ - ๒๔๑๑-๒๘๙๙
๐ - ๒๙๖๘ - ๙๖๖๗,
๐๘๕ - ๐๔๖ - ๑๒๐๒
๐ - ๒๒๔๕ - ๒๗๓๓

๐ - ๒๔๑๘ - ๓๓๙๙,
๐๒ - ๘๖๖ - ๕๗๒๙
๐ - ๒๙๖๘ - ๙๖๖๗

๐ - ๒๙๖๘ - ๙๙๔๕

เบอร์ติดต่อ
เบอร์โทรสาร
๐ - ๒๔๑๑ - ๒๘๙๙, ๐๘๑ - ๘๐๖ - ๒๖๗๑ ๐ - ๒๘๖๖ - ๔๗๒๙

เบอร์โทรสาร
๐ - ๒๙๕๑ - ๐๕๖๗

เบอร์ติดต่อ
๐ - ๒๒๔๖ - ๐๐๖๗
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