
                             
 

    
                                
  
          ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

เร่ือง    การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ 

เรียน   (กระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง   ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑.  กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
        และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือ 
        เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา 
        คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เร่ือง  
        ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒   

 ตามท่ี ก.พ.  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ และการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการมาเพ่ือถือปฏิบัติ ตามท่ี
อ้างถึง  ๑  และ  ๒  ความแจ้งแล้ว  น้ัน  

 โดยท่ีกฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถทํางานได้ 
ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานท่ีมิใช่คนพิการทุกหน่ึงร้อยคนต่อคนพิการหน่ึงคน  
เศษของหน่ึงร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน  ดังมีรายละเอียดตามส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย ๑  ก.พ. จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ  
ดังน้ี  

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๒ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 



๒ 

 

๑.  ส่วนราชการสามารถดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕  ลงวันท่ี  
๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๑  ท่ีอ้างถึง ๑  โดยรับสมัครเฉพาะคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ   
มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงาน  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 

  ๒.  ส่วนราชการสามารถดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖  ลงวันท่ี  
๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๑  ท่ีอ้างถึง ๒ กรณีข้อ ๑(๓)  โดยรับสมัครเฉพาะคนพิการท่ีมีบัตร
ประจําตัวคนพิการ มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงาน  และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

  ท้ังน้ี  ได้แนบประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  รายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ เพ่ือประกอบการ
ดําเนินการด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด 
ทราบด้วยแล้ว 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                

     (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
   เลขาธิการ ก.พ. 

 

 
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๔๑ - ๑๙๔๘   
โทรสาร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๕๔ 





หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการหนึ่งคน  
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน 

การนับจํานวนผู้ปฏิบัติงานให้นับทุกวันที่  ๑  ตุลาคม  ของแต่ละปี  และให้นับโดยวิธี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม  ให้นับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง  ทั้งนี้  เม่ือได้จํานวนคนพิการที่แต่ละกระทรวงจะต้องรับแล้ว  
ให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัดสรรให้หน่วยงานใดในสังกัดรับคนพิการเข้าทํางาน  โดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้ตามความเหมาะสม 

(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๓) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

(๔) หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 

ข้อ ๕ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนด
ในข้อ  ๓  และมิได้ดําเนินการตามมาตรา  ๓๕  ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการเป็นรายปี  โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ  คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า  และคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทํางาน 

การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งเป็นเงินสด  เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติส่ังจ่ายกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยส่งต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่  ภายในวันที่   
๓๑  มกราคม  ของแต่ละปี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานของรัฐ  โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ 
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน 
ตามจํานวนที่กําหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 





 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ตาเห็นเลือนราง  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น   
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา  เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว  อยูในระดับต้ังแต  ๓  สวน  
๖๐  เมตร  (๓/๖๐)  หรือ  ๒๐  สวน  ๔๐๐  ฟุต  (๒๐/๔๐๐)  ไปจนถึงแยกวา  ๖  สวน  ๑๘  เมตร  (๖/๑๘)  
หรือ  ๒๐  สวน  ๗๐  ฟุต  (๒๐/๗๐)  หรือมีลานสายตาแคบกวา  ๓๐  องศา 

ขอ ๕ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย  ไดแก 
(๑) หูหนวก  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 

การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน 
จนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน  เมื่อตรวจการไดยิน  โดยใชคลื่นความถี่ที่  ๕๐๐  เฮิรตซ  
๑,๐๐๐  เฮิรตซ  และ  ๒,๐๐๐  เฮิรตซ  ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง  ๙๐   
เดซิเบลขึ้นไป   

(๒) หูตึง  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไป
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน  เมื่อตรวจวัด 
การไดยิน  โดยใชคลื่นความถี่ที่  ๕๐๐  เฮิรตซ  ๑,๐๐๐  เฮิรตซ  และ  ๒,๐๐๐  เฮิรตซ  ในหูขางที่ไดยิน 
ดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา  ๙๐  เดซิเบลลงมาจนถึง  ๔๐  เดซิเบล   

(๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
ทางการสื่อความหมาย  เชน  พูดไมได  พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ  เปนตน   

ขอ ๖ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย  ไดแก 
(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม 

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว  ไดแก  มือ  เทา  แขน  ขา  อาจมาจากสาเหตุ  
อัมพาต  แขน  ขา  ออนแรง  แขน  ขาขาด  หรือภาวะเจ็บปวยเร้ือรังจนมีผลกระทบตอการทํางาน   
มือ  เทา  แขน  ขา   

(๒) ความพิการทางรางกาย  หมายถึง   การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบั ติกิจกรรม 
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือความผิดปกติของศีรษะ  ใบหนา  ลําตัว  และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน   



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๗ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หรือออทิสติก  ไดแก 

(๑) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม   ซ่ึงเปนผลมาจาก 

ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู  อารมณ  หรือความคิด   

(๒) ความพิการออทิสติก   หมายถึง   การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบั ติ กิจกรรม 

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรอง 

ทางพัฒนาการดานสังคม  ภาษาและการสื่อความหมาย  พฤติกรรมและอารมณ  โดยมีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของสมอง  และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ  ๒  ปคร่ึง  ทั้งนี้  ใหรวมถึงการวินิจฉัย

กลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ  เชน  แอสเปอเกอร  (Asperger) 

ขอ ๘ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา  ไดแก  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมสีวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมี

พัฒนาการชากวาปกติ  หรือมีระดับเชาวปญญาตํ่ากวาบุคคลทั่วไป  โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ  

๑๘  ป 

ขอ ๙ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู  ไดแก  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน   หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ 

ดานการเรียนรู  ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองทางสมอง  ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอาน   

การเขียน  การคิดคํานวณ  หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา 

ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เปนผูตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ 

ที่ระบุประเภทความพิการตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๙  เพื่อประกอบคําขอมีบัตร

ประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  เวนแตนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณี  เห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพ

ความพิการที่สามารถมองเห็นไดโดยประจักษจะไมตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๑๑ ใหมีคณะทํางานเพื่อทําหนาที่กําหนดแบบเอกสาร  คูมือ  แนวทาง  หลักเกณฑ 

การวินิจฉัยความพิการ  และวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ  ๑๐  ตามประกาศนี้   



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ

ตามประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 




