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๑. ที่มา

เพือ่ ให้ระบบราชการเป็นระบบการจ้างงานทีค่ ำ� นึงถึงโครงสร้างทางสังคมของประเทศ โดยส่วนราชการเป็น
หน่วยงานตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าท�ำงานตามที่กฎหมายก�ำหนด และเพื่อส่งเสริมให้คนพิการที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ ได้มีโอกาสเข้าท�ำงาน มากขึ้นด้วยวิธีการที่สะดวก
คล่องตัวทั้งต่อคนพิการและส่วนราชการ โดยค�ำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค
ความเป็ น ธรรมในกลุ่มคนพิก ารด้วยกัน และประโยชน์ ข องทางราชการ ก.พ. อาศั ย อ� ำ นาจตามมาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการมากขึ้น เป็น
การเพิ่มจ�ำนวนคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ
๒.๒ เพื่อให้ส่วนราชการได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานของส่วนราชการด้วย
วิธีการที่สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ค นพิ ก ารได้ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเฉพาะในกลุ ่ ม คนพิ ก าร ซึ่ ง เป็ น การสร้ า ง
ความเสมอภาคให้กับกลุ่มคนพิการ

๓. หลักการ

๓.๑ การสรรหาและเลือกสรรคนพิการทีค่ ำ� นึงถึงความรูค้ วามสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
ในกลุ่มคนพิการด้วยกัน
๓.๒ รูปแบบและวิธีการสรรหาและเลือกสรรคนพิการมีความคล่องตัว มีความสะดวกทั้งต่อกลุ่มคนพิการ
และส่วนราชการ

๔. เป้าหมาย

ส่วนราชการสามารถด�ำเนินการรับคนพิการเข้าท�ำงานหรือจัดบริการอื่นทดแทนตามที่กฎหมายก�ำหนด
ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ทั้งนี้ การก�ำหนดเป้าหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้น เร่งรัด และสนับสนุน
ส่วนราชการให้ตระหนักถึงการด�ำเนินการตามกฎหมาย และส�ำนักงาน ก.พ. จะด�ำเนินการติดตามประเมิน
ผลการด�ำเนินการของส่วนราชการในแต่ละปี เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
ของส่วนราชการ และทราบปัญหา อุปสรรคต่อการด�ำเนินการของส่วนราชการ เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำข้อเสนอเพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการสรรหาและเลือกสรรคนพิการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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๕. ค�ำจ�ำกัดความ

เพื่อความชัดเจนในการด�ำเนินการของส่วนราชการ จึงอธิบายความหมายของค�ำที่ใช้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งปฏิบัติงานประจ�ำในส่วนราชการ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานในต่างประเทศ และผู้ซึ่งอยู่ระหว่าง
การลาโดยได้รับเงินเดือนด้วยแต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมี
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง (ค�ำจ�ำกัดความของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔)
“หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เช่น ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น หรือเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
“ส่วนราชการในสังกัด” หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้เป็นส่วนราชการที่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
และไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี เช่ น
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้บังคับบัญชา กรมสรรพากร
ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง มี ป ลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา กรมวิ ช าการเกษตร กรมการข้ า ว
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
“เข้าท�ำงานในส่วนราชการ” หมายถึง การรับคนพิการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจ�ำในส่วนราชการ
“เข้ารับราชการ” หมายถึง การรับคนพิการโดยบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
“ประเภทความพิการ” หมายถึง ประเภทความพิการตามที่ก�ำหนดในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก�ำหนด
ประเภทความพิการไว้ ๗ ประเภทคือ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา
ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก
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“การจัดบริการอื่นทดแทน” หมายถึง การจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น จัดสัมปทาน จัดสถานที่จ�ำหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (เป็นการจัดให้มีขึ้นใหม่ตามความต้องการพิเศษของคนพิการเฉพาะราย และไม่รวม
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก�ำหนดไว้แล้ว) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการให้สมั ปทาน
จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้
มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

บทน�ำ

บทที่

ขั้นตอนการนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน
และจ�ำนวนคนพิการ
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๑. ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่

ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและก�ำหนดอัตราส่วนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงานในส่วนราชการแบ่งตาม
ลักษณะการบริหารส่วนราชการ ซึ่งเป็นโครงสร้างตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
กรณีที่ ๑ ปลัดกระทรวง ส�ำหรับส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวง เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
กรณีที่ ๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เช่น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นต้น
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ (ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี) ด�ำเนินการพิจารณารวบรวมจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ในภาพรวมและก�ำหนดอัตราส่วนคนพิการโดยนับรวมกันเป็นกระทรวง (ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของ
ปลัดกระทรวง) กรณีเป็นส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้นับเป็นรายส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ ปฏิบตั งิ านประจ�ำในส่วนราชการ และเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านอยูจ่ ริง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี

๒. การก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงานให้ส่วนราชการในสังกัด

๒.๑ วิธีการนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน
การนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งส่วนราชการ
สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ โดยนับจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ดังนี้
การนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน
นับ
		
		
ไม่นับ

ประเภทบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ�ำ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ
ผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาหรือฝึกอบรม
ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจ้างเหมาที่มาปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานและจ�ำนวนคนพิการ

7

เมือ่ ทราบจ�ำนวนคนพิการทีแ่ ต่ละกระทรวงจะต้องรับเข้าท�ำงานแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแจ้งจ�ำนวน
คนพิการที่ส่วนราชการในสังกัดจะต้องรับเข้าท�ำงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถท�ำได้ตาม
ความเหมาะสม
๒.๒ วิธีการก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการ
เมื่อส่วนราชการทราบจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้ว ให้น�ำมาก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
ในภาพรวมของกระทรวง คือ จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน ๑๐๐ คน ต่อการรับคนพิการ ๑ คน และหากมีจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ที่นับเป็นเศษได้เกิน ๕๐ คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก ๑ คน เช่น
ตัวอย่าง กระทรวง ก
ส่วนราชการ
จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
				
ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กรม ก
กรม ข
กรม ค
กรม ง
รวม

๑๑
๒๔๐
๑,๔๐๐
๘๗๐
๒๙๕
๑๓,๕๐๐
๑๖,๓๑๖

จ�ำนวนคนพิการ
ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (คน)
๑๖,๓๐๐ คน รับ ๑๖๓ คน
(เศษ ๑๖ คน ไม่นับ)

๑๖๓

ตัวอย่าง กระทรวง ข
ส่วนราชการ
จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
				
ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กรม ก
กรม ข
กรม ค
รวม

จ�ำนวนคนพิการ
ที่ต้องรับเข้าท�ำงาน (คน)

๑๒
๓๘๕
๙๖๘
๗๓๐
๑๕๖

๒,๒๐๐ คน รับ ๒๒ คน
เศษ ๕๑ คน รับอีก ๑ คน

๒,๒๕๑

๒๓
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๒.๓ การจัดสรรและแจ้งส่วนราชการในสังกัดให้ทราบจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
เมื่อทราบจ�ำนวนคนพิการที่กระทรวงต้องรับเข้าท�ำงานแล้ว ปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้
ส่วนราชการในสังกัดโดยอาจพิจารณาจากลักษณะงานทีค่ นพิการสามารถท�ำได้ในแต่ละส่วนราชการ หรือความพร้อม
ของส่วนราชการ ตามความเหมาะสม เช่น
ตัวอย่าง กระทรวง ก
ส่วนราชการ
จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
				
ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กรม ก
กรม ข
กรม ค
กรม ง
รวม

จ�ำนวนคนพิการที่ส่วนราชการ
ในสังกัดต้องรับเข้าท�ำงาน (คน)

๑๑
๒๔๐
๑,๔๐๐
๘๗๐
๒๙๕
๑๓,๕๐๐

๒
๑๔
๙
๓
๑๓๕

๑๖,๓๑๖

๑๖๓

ให้กระทรวงแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงานตามที่กฎหมายก�ำหนด
เพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาก�ำหนดลักษณะงานที่เหมาะสมกับคนพิการและรูปแบบที่เหมาะสมในการรับคนพิการ
เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ เป็นต้น
๒.๔ การพิจารณาจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงานของส่วนราชการในสังกัด
เมื่อส่วนราชการในสังกัดได้รับแจ้งจากกระทรวงเกี่ยวกับข้อมูลจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงาน
ในส่วนราชการแล้ว ให้ถือว่า จ�ำนวนคนพิการดังกล่าวเป็นเป้าหมายในการด�ำเนินการของส่วนราชการเพื่อให้มี
การรับคนพิการเข้าท�ำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งส่วนราชการต้องด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรร
คนพิการเข้าท�ำงานต่อไป
ในกรณีที่ส่วนราชการมีการจ้างคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการให้ท�ำงานในส่วนราชการอยู่แล้ว ซึ่งเป็น
ลักษณะงานประจ�ำ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ เป็นต้น ให้สว่ นราชการน�ำข้อมูลจ�ำนวนคนพิการ
ทีม่ อี ยูเ่ ป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการค�ำนวณจ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งรับเข้าท�ำงานเพิม่ ให้ครบจ�ำนวนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เช่น

ขั้นตอนการนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานและจ�ำนวนคนพิการ
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ตัวอย่าง กรม ข
ประเภท
ผู้ปฏิบัติงาน
		

ผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ

๘๕๐
๑๗
๓

รวม

จ�ำนวน (คน)
คนพิการที่ต้อง
คนพิการที่ท�ำงาน
รับเข้าท�ำงานทัง้ หมด อยู่ในปัจจุบัน
๙

๐
๑
๑

๘๗๐		

๒

คนพิการที่ต้อง
รับเข้าท�ำงานเพิ่ม
๗

จากตัวอย่าง กรม ข มีผปู้ ฏิบตั งิ านทัง้ หมด จ�ำนวน ๘๗๐ คน และได้รบั แจ้งจากกระทรวงว่า ต้องรับคนพิการ
เข้าท�ำงานทั้งหมด จ�ำนวน ๙ คน ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการที่ท�ำงานอยู่แล้ว จ�ำนวน ๒ คน เป็นพนักงานราชการ จ�ำนวน
๑ คน และลูกจ้างประจ�ำ  จ�ำนวน ๑ คน ดังนั้น กรม ข ต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานเพิ่มอีก จ�ำนวน ๗ คน ซึ่งอาจ
รับเข้าท�ำงานในรูปแบบข้าราชการหรือพนักงานราชการก็ได้
๒.๕ การก�ำหนดนโยบายหรือแนวทางการด�ำเนินการของส่วนราชการ
ส่วนราชการควรมีการก�ำหนดนโยบายหรือแนวทางการด�ำเนินการของส่วนราชการเพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามที่กฎหมายก�ำหนด คือ ให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าท�ำงาน โดยพิจารณานโยบาย
หรือแนวทางที่เหมาะสมกับบริบท ความพร้อม ลักษณะงาน หรือลักษณะของส่วนราชการ เช่น การก�ำหนดแผน
การด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อรับคนพิการเข้าท�ำงานทุกปีและมีการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลเพื่อน�ำมาปรับปรุงแนวทางการรับคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ เป็นต้น

บทที่

การก�ำหนดลักษณะงาน
รูปแบบการรับคนพิการเข้าท�ำงาน
และคุณสมบัติของคนพิการ
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๑. การก�ำหนดลักษณะงานและรูปแบบการรับคนพิการเข้าท�ำงาน

เมื่อส่วนราชการในสังกัดได้รับแจ้งข้อมูลจ�ำนวนคนพิการได้รับจัดสรรแล้ว ให้ส่วนราชการในสังกัด
ด�ำเนินการเลือกลักษณะงานและต�ำแหน่งทีจ่ ะรับคนพิการเข้าท�ำงาน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ก�ำหนดลักษณะงาน
ที่เหมาะสมกับคนพิการ ซึ่งพิจารณาจากลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติจริงหรือพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นจากลักษณะงาน
ตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งประกอบกับข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง คือ ประเภทความพิการ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ว่ นราชการเห็นสมควร เช่น สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
โดยส่วนราชการอาจด�ำเนินการดังนี้
๑.๑ พิจารณาข้อมูลลักษณะงาน ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยส่วนราชการอาจใช้แบบส�ำรวจ
หรือจัดประชุมหารือเพื่อรวบรวม รับฟังความคิดเห็น และก�ำหนดลักษณะงานที่เหมาะสมกับคนพิการ เช่น
งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านกฎหมาย งานจัดท�ำและตรวจสอบบัญชี งานเขียนโปรแกรม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
งานซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักรกลต่าง ๆ งานท�ำทะเบียนข้อมูลและจัดท�ำเอกสาร งานรับและโอนโทรศัพท์และการให้ขอ้ มูล
ทางโทรศัพท์ งานรับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน เป็นต้น
๑.๒ พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ข้อมูลตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งและค�ำบรรยายลักษณะงานของส่วนราชการ
๑.๓ พิจารณาสายงานและต�ำแหน่งของข้าราชการ พนักงานราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วนราชการ เพื่อก�ำหนดรูปแบบการรับคนพิการเข้าท�ำงานโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ซึง่ เมือ่ ก�ำหนดลักษณะงานทีเ่ หมาะสมกับคนพิการแล้ว ให้พจิ ารณารูปแบบการรับคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ
ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ ดังนี้
		
๑) กรณีส่วนราชการต้องการจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ด�ำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ คือ ส่วนราชการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการโดยรับสมัครเฉพาะคนพิการ และด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ
		
๒) กรณีสว่ นราชการต้องการบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการพลเรือน ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุคนพิการเข้ารับราชการ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. คุณสมบัติของคนพิการ

หนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของ
คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไว้ ได้แก่
๒.๑ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ โดยบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
จะต้องมีข้อมูล ดังนี้

การก�ำหนดลักษณะงาน รูปแบบการรับคนพิการเข้าท�ำงาน และคุณสมบัติของคนพิการ
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๒.๑.๑ ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในขณะยื่นคําขอ เลขประจําตัว
ประชาชน และประเภทความพิการของผู้ถือบัตร
๒.๑.๒ ชื่อตัว ชื่อสกุล และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการหนึ่งคน เว้นแต่ ผู้ถือบัตร
ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
ซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง
๒.๑.๓ ลายมือชื่อ หรือตราลายมือชื่อของผู้อํานวยการ และตราประจํากระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ วันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุ เว้นแต่เป็นกรณีบตั รทีไ่ ม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ให้เป็นลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจออกบัตร
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ การออกบัตร และการก�ำหนดเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ�ำนาจออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการ การก�ำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ
และอายุบัตรประจ�ำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒.๒ คนพิการจะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งที่ประสงค์
จะเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ คุณสมบัติข้างต้นถือเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ส่วนราชการต้องพิจารณาให้ครบถ้วน ถูกต้อง และประกาศให้
ผู้สมัครรับทราบอย่างชัดเจนในประกาศรับสมัคร

๓. สภาพแวดล้อมการท�ำงาน

ส่วนราชการควรพิจารณาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคนพิการด้วย เช่น
ห้องท�ำงาน โต๊ะท�ำงาน คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เป็นต้น รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมทั่วไปในสถานที่ท�ำงานที่มีผลต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของคนพิการ เช่น ทางลาด ลิฟท์ ห้องน�้ำ 
เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในการรับคนพิการเข้าท�ำงาน

บทที่

การด�ำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
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กรณีทสี่ ว่ นราชการพิจารณาแล้ว เห็นควรรับคนพิการเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการพลเรือน ให้สว่ นราชการ
ด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุ
คนพิการเข้ารับราชการตามที่ ก.พ. ก�ำหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. การตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
๑) หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
๒) ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของต�ำแหน่งหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ
๓) ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับคนพิการร่วมเป็นกรรมการได้ตามความเหมาะสมของต�ำแหน่งนั้น
คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าทีก่ ำ� หนดวิธกี ารคัดเลือก ระเบียบเกีย่ วกับการคัดเลือก จัดท�ำประกาศรับสมัคร
วางแผนการด�ำเนินการเกีย่ วกับการคัดเลือก และด�ำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคัดเลือก ทัง้ นี้ คณะกรรมการคัดเลือก
อาจพิจารณาด�ำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธกี ไ็ ด้ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตัง้ กรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่ให้ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามความจ�ำเป็นก็ได้
ส� ำ หรั บ ค� ำ สั่ ง ตั้ ง คณะกรรมการถื อ เป็ น เรื่ อ งลั บ ไม่ ค วรเปิ ด เผยให้ ผู ้ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ และเมื่ อ ตั้ ง
คณะกรรมการแล้ว ให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ

๒. การเตรียมการก่อนการรับสมัคร

ในขั้นตอนการเตรียมการก่อนการรับสมัคร ฝ่ายเลขานุการต้องด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑ วาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ให้จัดเตรียมวาระในการประชุมซึ่งประกอบด้วยการแจ้ง
ข้อมูลที่จ�ำเป็น เช่น ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จ�ำนวนต�ำแหน่งว่าง เป็นต้น และประเด็นที่ต้องพิจารณา
ในการคัดเลือก เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
วิธีการคัดเลือก แผนด�ำเนินการ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๒ แผนด�ำเนินการคัดเลือก โดยก�ำหนดกิจกรรม ระยะเวลาในการด�ำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การจัดท�ำประกาศรับสมัคร การรับสมัคร การจัดหาสถานที่ การจัดเตรียมค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการ การประกาศผล การเรียกรายงานตัว การบรรจุเข้ารับราชการ เป็นต้น
๒.๓ ร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยรายละเอียดในประกาศรับสมัครต้องเป็นไปตามที่ ก.พ. ก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ ไว้ แ ละเสนอให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ พิ จ ารณา โดยให้ ป ระกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก
เฉพาะคนพิการ และประกาศรายละเอียดเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) ประเภทความพิการทีจ่ ะรับสมัครคัดเลือก อาจระบุได้มากกว่า ๑ ประเภทความพิการ ขึน้ อยูก่ บั
ดุลพินจิ ของคณะกรรมการคัดเลือก หรือหากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า คนพิการทุกประเภทสามารถปฏิบตั งิ าน
ในต�ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกได้ ก็อาจรับสมัครคัดเลือกคนพิการทุกประเภทก็ได้
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๒) ต�ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต�ำแหน่ง
๔) อุปกรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีส่ ว่ นราชการจัดเตรียมให้สำ� หรับคนพิการในวันด�ำเนินการ
คัดเลือกหรือในการปฏิบัติงาน
ส่วนราชการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแบบทดสอบหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนพิการในวันด�ำเนินการคัดเลือกได้ที่หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น
๕) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก
๖) วิธีการรับสมัคร
๗) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๘) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
๙) วิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก�ำหนด ซึ่งอาจพิจารณาก�ำหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
๑๐) เกณฑ์การตัดสิน
๑๑) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๒) การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๓) เงือ่ นไขหรือข้อความอืน่ ๆ ทีผ่ สู้ มัครควรทราบ เช่น ค่าธรรมเนียมส�ำหรับต�ำแหน่งทีส่ มัคร เป็นต้น
ทัง้ นี้ ให้ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งให้สอดรับกับลักษณะงานและเป็นไปตามมาตรฐาน
ก�ำหนดต�ำแหน่ง และประกาศลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ ห้ละเอียดชัดเจน เพือ่ ให้ผสู้ มัครใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าตน
เหมาะสมกับงานนั้นหรือไม่

๓. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

ให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวางแผนก�ำหนดวิธีการคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร แผนการด�ำเนินการ และแนวทางการด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ดังนี้
๑) ต�ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ โดยระบุชื่อต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน ส�ำนัก/
ฝ่าย/กอง ทีจ่ ะรับคนพิการเข้าท�ำงาน ลักษณะงาน เพือ่ ให้ผสู้ นใจสมัครได้ทราบขอบเขตงาน และพิจารณาในชัน้ ต้นว่า
สนใจงานดังกล่าวหรือไม่ และลักษณะงานจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีค่ ณะกรรมการน�ำไปใช้ในการพิจารณาประเมินบุคคล
เข้าสู่ต�ำแหน่งด้วย
๒) คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งของผูม้ สี ทิ ธิสมัคร ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
๓) วิธีการรับสมัคร มีหลายวิธี เช่น ให้สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครให้แทน ให้ส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ หรือสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตและน�ำเอกสารมายื่นในวันด�ำเนินการคัดเลือก เป็นต้น โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับกลุ่มคนพิการและความพร้อมในการด�ำเนินการของส่วนราชการ
๔) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก�ำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก คณะกรรมการ
ก�ำหนดวัน เวลา และสถานทีท่ จี่ ะท�ำการคัดเลือก โดยจัดท�ำเป็นประกาศ ส�ำหรับกรณีผสู้ มัครจ�ำนวนไม่มาก ส่วนราชการ
อาจเพิม่ ช่องทางโดยการประสานงานให้ทกุ คนทราบก็ได้ ทัง้ นี้ ต้องค�ำนึงถึง การด�ำเนินการทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรมด้วย
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๕) วิธีการคัดเลือก ส่วนราชการจะต้องก�ำหนดว่า จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีใด อาทิ วิธีการสัมภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ คนที่ตรงตาม
ความต้องการของต�ำแหน่งงานและส่วนราชการ
๖) เกณฑ์การตัดสิน ต้องก�ำหนดให้สอดคล้องกับวิธีการคัดเลือก ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
๗) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องประกาศผลการด�ำเนินการคัดเลือก และเงื่อนไขอื่น ๆ
ให้ทราบอย่างชัดเจน เช่น การรับโอน เป็นต้น
๘) การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องระบุวันบรรจุ จ�ำนวนต�ำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก
๙) เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ทั้งนี้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการถือเป็นเอกสารลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
และการด�ำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด

๔. การเผยแพร่ข่าวการรับสมัคร

การเผยแพร่ขา่ วการรับสมัครจะด�ำเนินการได้กต็ อ่ เมือ่ ผูม้ อี ำ� นาจตามมาตรา ๕๗ ลงนามในประกาศรับสมัครแล้ว
และต้องเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันก่อนวันรับสมัคร โดยให้ปิดประกาศ ณ ที่ท�ำการของส่วนราชการ ที่รับสมัคร
ในที่ เ ปิ ด เผย และประกาศรั บ สมั ค รบนเว็ บ ไซต์ ข องส่ ว นราชการที่ รั บ สมั ค รและเว็ บ ไซต์ ข องส� ำ นั ก งาน ก.พ.
ที่ http://job.ocsc.go.th หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น เว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ที่ www.nep.go.th เป็นต้น หรือทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้
คนพิการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การรับสมัครของส่วนราชการให้มากที่สุด

๕. การรับสมัคร

การด�ำเนินการรับสมัครต้องมีก�ำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท�ำการ และกรณีที่รับสมัครทาง
อินเทอร์เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลารับสมัครต้องไม่น้อยกว่า
๑๐ วันท�ำการเช่นกัน

๖. การเตรียมการและด�ำเนินการคัดเลือก

การเตรียมการคัดเลือกให้เป็นไปตามแผนด�ำเนินการทีก่ ำ� หนดไว้ในขัน้ ตอนต่าง ๆ เช่น จัดท�ำค�ำสัง่ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จัดหาสถานที่ด�ำเนินการคัดเลือก จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ เป็นต้น
และควรจัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการก่อนวันด�ำเนินการด้วย
การด�ำเนินการคัดเลือกในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด โดยส่วนราชการ
ต้องค�ำนึงถึงระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของการด�ำเนินการ

๗. การกรอกและรวมคะแนน

หากมีการด�ำเนินการที่ต้องกรอกและรวมคะแนน ให้มีคณะกรรมการกรอกและรวมคะแนน เพื่อท�ำหน้าที่
ดังกล่าว จ�ำนวน ๒ ชุด ให้ทำ� งานอย่างเป็นอิสระจากกันแล้วจึงน�ำมาตรวจสอบกันเพือ่ ความถูกต้องและความโปร่งใส
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ขั้นตอนการกรอกและรวมคะแนนให้ถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยไม่ได้จนกว่าจะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกแล้ว

๘. การตรวจสอบคุณสมบัติ

ส่วนราชการต้องตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครทัง้ คุณสมบัตทิ วั่ ไป ไม่มลี กั ษณะต้องห้าม และคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ส�ำหรับต�ำแหน่ง ให้ถกู ต้อง เป็นไปตามประกาศรับสมัคร โดยเฉพาะคุณวุฒขิ องผูส้ มัคร ซึง่ ต้องตรวจสอบก่อนประกาศ
รายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ทัง้ นี้ ส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สำ� นักงาน ก.พ. หรือหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.
เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ
นอกจากนี้ ส่วนราชการต้องตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษาว่า ผู้สมัครส�ำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ โดย
ส่งหลักฐานการศึกษาไปยังสถานศึกษา หากเป็นผู้ไม่ส�ำเร็จการศึกษาหรือส�ำเร็จหลังวันที่ปิดรับสมัคร ถือว่า
ขาดคุณสมบัติ หรือหากตรวจสอบพบภายหลังจากบรรจุแล้ว ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เมือ่ ด�ำเนินการคัดเลือกเสร็จสิน้ และได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงาน
ผลการคัดเลือกต่อผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล�ำดับที่ที่ผ่าน
การคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะประกาศผลการด�ำเนินการคัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑) ประกาศไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หากพิจารณาว่า ไม่มีผู้เหมาะสม
๒) ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเท่านั้น
๓) ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกทัง้ หมด ซึง่ อาจเกินจ�ำนวนต�ำแหน่งว่างในขณะนัน้ หากพิจารณาว่า
จะใช้ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งในอนาคต
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญและอาจน�ำไปสู่ข้อโต้เถียงและข้อร้องเรียนจาก
ผู้สมัคร จึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ และประกาศข้อก�ำหนดต่าง ๆ ให้ผู้สมัครทราบอย่างชัดเจน คือ
ส่วนราชการอาจก�ำหนดให้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในครั้งนี้ ยังมีผลใช้ได้ต่อไปอีก ซึ่งต้อง
ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๑๐. การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการบรรจุ

เมื่อผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ด�ำเนิน
การสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ผู้นั้นได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุไว้แล้ว โดยให้ผู้มารายงานตัว
กรอกหนังสือแสดงความจ�ำนงเพื่อรับการบรรจุ
ในกรณีทมี่ ผี ผู้ า่ นการคัดเลือกมากกว่าจ�ำนวนต�ำแหน่งว่าง ให้รายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีย่ งั ไม่ได้รบั การบรรจุนนั้
ยังมีผลใช้ได้ตอ่ ไปอีกไม่เกิน ๒ ปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก และหากภายหลังมีตำ� แหน่งว่างเพิม่ อีก
ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจใช้ดุลพินิจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือ
จะด�ำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
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๑๑. การรายงานผลการสรรหาและเลือกสรร

เมื่อส่วนราชการด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการแล้ว ให้รายงานผลการด�ำเนินการ
ให้ส�ำนักงาน ก.พ. ทราบทุกครั้งภายหลังที่ด�ำเนินการเสร็จสิ้น โดยใช้แบบรายงานตามที่ ก.พ. ก�ำหนด และหาก
ส่วนราชการต้องการรายงานข้อมูลนอกเหนือจากที่แบบรายงานก�ำหนดไว้ ให้รายงานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
และให้ส่งแบบรายงานไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส�ำนักงาน ก.พ.

การด�ำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน

บทที่

การด�ำเนินการกรณีที่ส่วนราชการ
ไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�ำงานได้
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๑. การด�ำเนินการ

ส่วนราชการที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ท�ำให้ไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�ำงานได้ อาทิ ส่วนราชการ
ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนพิการเข้าท�ำงาน ส่วนราชการไม่มีต�ำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการ ส่วนราชการ
ได้ด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครหรือไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร ส่วนราชการสามารถ
ด�ำเนินการตามแนวทางอืน่ ๆ ซึง่ สามารถนับรวมเป็นส่วนหนึง่ ของการรับคนพิการเข้าท�ำงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดได้
ดังนี้
๑.๑ ส่วนราชการระดับกรมที่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
ให้สว่ นราชการระดับกรมรายงานปลัดกระทรวงเพือ่ พิจารณาภาพรวมของกระทรวงและจัดสรรจ�ำนวน
คนพิการให้ส่วนราชการอื่น ๆ ในสังกัดที่สามารถรองรับได้ และหากปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถ
จัดสรรจ�ำนวนคนพิการให้ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ ให้แจ้งส่วนราชการนั้นทราบ เพื่อด�ำเนินการให้มีการจัดบริการอื่น
ทดแทน เช่น จัดสัมปทาน จัดสถานทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึง่ เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางนีก้ ำ� หนดขึน้ เนือ่ งจากปลัดกระทรวงมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการบริหารจ�ำนวนคนพิการทีส่ ว่ นราชการ
ต้องรับเข้าท�ำงานในภาพรวมของกระทรวง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการรับคนพิการให้ได้มากที่สุด
จึงก�ำหนดให้มีการจัดสรรจ�ำนวนคนพิการที่จะรับเข้าท�ำงานให้ส่วนราชการในสังกัดเดียวกันก่อน หากส่วนราชการ
อื่น ๆ ในสังกัดเดียวกันไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�ำงานได้เช่นกัน จึงให้ส่วนราชการที่แจ้งว่าไม่สามารถรับคนพิการ
เข้าท�ำงานได้นั้น ด�ำเนินการจัดให้มีบริการอื่นทดแทน
๑.๒ ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด�ำเนินการให้มีการจัดบริการอื่นทดแทนซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส�ำหรับแนวทางการจัดบริการอื่นทดแทน ให้ด�ำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จ�ำหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยส่วนราชการสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.doe.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กรมการจัดหางาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท�ำให้คนพิการ) หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๒๔๕ ๒๐๑๗ หรือส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ หรือส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ๗๖ จังหวัด

๒. การรายงานผลการด�ำเนินการ

การรายงานผลการด�ำเนินการ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ
เข้าท�ำงานในส่วนราชการ ให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กฎหมายก�ำหนดได้มากที่สุด โดยกรณีที่ส่วนราชการจัด
บริการอืน่ ทดแทน ให้รายงานข้อมูลปีละครัง้ โดยส่งรายงานให้สำ� นักงาน ก.พ. ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี

การด�ำเนินการกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�ำงานได้
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วิธีการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ
(กรณีส่วนราชการในสังกัดกระทรวง)

กระทรวง
ก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับ
เข้าท�ำงาน

ส่วนราชการ
ก�ำหนดรูปแบบ
การรับคนพิการเข้าท�ำงาน

กรณีสรรหาข้าราชการ

กรณีสรรหาพนักงานราชการ
(ด�ำเนินการตามหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ )

(ด�ำเนินการตาม ว ๒๑/๒๕๕๘)
ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือก
ก�ำหนดวิธีการคัดเลือก ระเบียบ
เกณฑ์การตัดสิน ฯลฯ

ส่วนราชการด�ำเนินการคัดเลือก

ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับราชการ

ส่วนราชการรายงานผล
ให้ส�ำนักงาน ก.พ. ทราบ

เงื่อนไข
๑. ต้องมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
๒. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก�ำหนดต�ำแหน่ง

24

วิธีการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ
(กรณีส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี)

ส่วนราชการ
ก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการและรูปแบบ
การรับคนพิการเข้าท�ำงาน

กรณีสรรหาข้าราชการ

กรณีสรรหาพนักงานราชการ
(ด�ำเนินการตามหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ )

(ด�ำเนินการตาม ว ๒๑/๒๕๕๘)
ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือก
ก�ำหนดวิธีการคัดเลือก ระเบียบ
เกณฑ์การตัดสิน ฯลฯ

ส่วนราชการด�ำเนินการคัดเลือก

ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับราชการ

ส่วนราชการรายงานผล
ให้ส�ำนักงาน ก.พ. ทราบ

การด�ำเนินการกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�ำงานได้

เงื่อนไข
๑. ต้องมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
๒. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
   และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก�ำหนดต�ำแหน่ง

บทที่
ค�ำถาม - ค�ำตอบ
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๑. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการด้วยหรือไม่
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดนี้ ใช้เพือ่ ด�ำเนินการคัดเลือกเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ คนพิการ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

๒. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

กระทรวงต้องนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจในก�ำกับดูแลด้วยหรือไม่
การนับจ�ำนวนไม่รวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ซึง่ กฎกระทรวงก�ำหนด
จ�ำนวนคนพิการทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน
และจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ไว้แล้ว

๓. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

เพราะเหตุใด ส่วนราชการจึงต้องด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเอง
การให้ส่วนราชการด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นวิธีการที่เหมาะสมเนื่องจาก
ส่วนราชการมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน แม้เป็นชื่อต�ำแหน่งเดียวกันก็ตาม ซึ่งลักษณะงานและ
สภาพการท�ำงานที่แตกต่างกัน ท�ำให้ส่วนราชการต้องการคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วย
นอกจากนี้ เนื่องจากคนพิการที่จะท�ำงานมีความจ�ำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำรงชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าท�ำงาน
เช่น สถานที่ตั้งของที่ท�ำงาน ความสะดวกในการเดินทางไปท�ำงาน เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์
อ�ำนวยความสะดวกทีส่ ถานทีท่ ำ� งานจัดให้ เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะแตกต่างกันไปตามส่วนราชการ
ดังนั้นส่วนราชการจึงควรสรรหาและเลือกสรรเองเพื่อให้ได้คนที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

๔. ค�ำถาม

ในกระทรวงมีบคุ ลากรหลายประเภท เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น จะต้อง
นับรวมเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�ำไปก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงานด้วยหรือไม่
การนับจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานตามที่กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก�ำหนดนัน้ ให้หมายความรวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ ปฏิบตั งิ านประจ�ำด้วย
ดังนั้น กระทรวงจึงต้องนับรวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อน�ำไปก�ำหนด
จ� ำ นวนคนพิ ก ารที่ ต ้ อ งรั บ เข้ า ท� ำ งานในภาพรวมของกระทรวงด้ ว ย ซึ่ ง จากจ� ำ นวนดั ง กล่ า ว
ปลัดกระทรวงจะพิจารณาให้รับคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ และหากพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก�ำหนด แต่หากเห็นควรบรรจุ
และแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์ของบุคลากร
ประเภทนั้น
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ทัง้ นี้ หากกระทรวงมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการนับจ�ำนวนผูป้ ฏิบตั งิ านและก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการ
ที่หน่วยงานของรัฐต้องรับเข้าท�ำงานซึ่งมีกฎหมายก�ำหนดไว้แล้ว กระทรวงอาจสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากหน่วยงานที่ออกกฎหมาย
๕. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

ส่วนราชการต้องด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�ำงานทุกปีหรือไม่
เนื่องจากกฎหมายก�ำหนดให้ส่วนราชการรับคนพิการให้ครบตามอัตราส่วนที่ก�ำหนด เช่น ต้องรับ
คนพิการ ๖ คน หากส่วนราชการรับคนพิการครบ ๖ คน แล้ว ก็ไม่ต้องสรรหาและเลือกสรร
คนพิ ก ารเข้ า ท� ำ งานทุ ก ปี โดยส่ ว นราชการอาจพิ จ ารณาแนวทางด� ำ เนิ น การที่ เ หมาะสมกั บ
ส่วนราชการเพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กฎหมายก�ำหนด โดยส่วนราชการ
อาจเลือกด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการทุกปี หรือทุก ๒ ปี หรือด�ำเนินการเมื่อมี
ต�ำแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเหมาะสมกับคนพิการ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของส่วนราชการ

๖. ค�ำถาม

ส่วนราชการจะรับคนพิการเข้าท�ำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้หรือไม่ และจะนับรวมเป็นจ�ำนวน
คนพิการที่ต้องรับเข้าท�ำงานตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่
กรณีส่วนราชการรับคนพิการเข้าท�ำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะไม่นับรวมเป็นการด�ำเนินการ
ตาม มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่จะนับรวมเป็นการจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา ๓๕ ซึ่งจะนับเป็นรายปี

ค�ำตอบ

๗. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

๘. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

เมื่อคนพิการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยหรือไม่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ ก�ำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่ก�ำหนด
ในกฎ ก.พ. ดังนั้น คนพิการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการจึงต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในกฎ ก.พ. เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคน
หากส่วนราชการไม่ได้ด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนด คือ ไม่รับคนพิการเข้าท�ำงาน จะมีบท
ลงโทษหรือไม่ อย่างไร
หนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สว่ นราชการรับคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการมากขึน้ โดยให้สว่ นราชการ
เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าท�ำงานตามที่กฎหมายก�ำหนด จึงเน้นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าท�ำงานในส่วนราชการ อย่างไรก็ตาม การรับคนพิการ
เข้าท�ำงานในส่วนราชการเป็นผลดีต่อคนพิการที่จะมีโอกาสมีงานท�ำมากขึ้น ระบบราชการจะเป็น
ระบบการจ้างงานที่ค�ำนึงถึงโครงสร้างทางสังคม และเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำของประเทศ
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ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จ้างงานคนพิการตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก�ำหนดให้กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอ�ำนาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้น ส่วนราชการจึงควรเร่ง
ด�ำเนินการรับคนพิการเข้าท�ำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
๙. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

การรับสมัครคัดเลือกคนพิการเป็นข้าราชการพลเรือนนัน้ ส่วนราชการสามารถเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้สมัครได้หรือไม่
ส่วนราชการอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สมัครหรือไม่ก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หากคาดว่า จ�ำนวนผู้สมัครน้อยก็ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมหรือกรณีส่วนราชการคาดว่า
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการคัดเลือกจะสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ก็สามารถเก็บค่าธรรมเนียม
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการได้ โดยการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามทีร่ ะเบียบ
กระทรวงการคลังก�ำหนด

๑๐. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

ส่วนราชการสามารถแพร่ข่าวการรับคนพิการเข้าท�ำงานได้ทางช่องทางใดบ้าง
หลักเกณฑ์ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้ส่วนราชการต้องแพร่ข่าวโดยปิดประกาศ ณ ที่ท�ำการของส่วนราชการที่รับสมัครใน
ที่เปิดเผย ประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่รับสมัครและเว็บไซต์ของส�ำนักงาน ก.พ.
ที่ http://job.ocsc.go.th ส�ำหรับช่องทางอื่น ๆ เป็นไปตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร เช่น เว็บไซต์
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ www.nep.go.th เว็บไซต์สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่เกี่ยวกับคนพิการ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือ www.ตลาดงาน
คนพิการ.com เป็นต้น

๑๑. ค�ำถาม

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมสามารถมอบอ�ำนาจในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการให้กับ
ส่วนราชการในสังกัดในส่วนภูมภิ าค หรือส่วนราชการส่วนกลางทีต่ งั้ อยูใ่ นส่วนภูมภิ าคได้หรือไม่
หากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบอ�ำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค หรือ  
ส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคต้องมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
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๑๒. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

๑๓. ค�ำถาม
ค�ำตอบ

๑๔. ค�ำถาม

ค�ำตอบ

หน่วยงานใดบ้างที่จะให้ค�ำแนะน�ำหรือให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือในการทดสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะของคนพิการที่สมัครเข้ารับราชการได้
ส่วนราชการสามารถติดต่อขอค�ำปรึกษาแนะน�ำหรือขอรับบริการได้ที่สถาบันการศึกษาที่มีบริการ
ดังกล่าว เช่น วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เป็นต้น
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือระดับกรมทีจ่ ะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการรายงานผลการด�ำเนิน
การสรรหาและเลือกสรรให้ส�ำนักงาน ก.พ. ทราบ
เนื่องจากการรายงานผลการด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ก�ำหนดตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ในการติ ด ตามประเมิ น ผลและพั ฒ นาแนวทางการสรรหาและเลื อ กสรรคนพิ ก ารเข้ า ท� ำ งาน
ซึง่ ต้องการทราบรายละเอียดสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการ จึงก�ำหนดให้
ส่วนราชการระดับกรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการรายงานโดยตรง
เมื่อส่วนราชการ ก. ด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการตามหนังสือ
ส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว ส่วนราชการอื่น
จะขอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการ ก. ไปด�ำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งคนพิการในส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนือ่ งจากหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการอื่นมาขอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปด�ำเนินการ
คัดเลือกใหม่ได้

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ ตัวอย่างเอกสาร
					

					
					

ตัวอย่างบัตรและสมุดประจ�ำตัวคนพิการ
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความจ�ำนงในการคัดเลือก
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ภาคผนวก ๒ ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ๓ แหล่งข้อมูลส�ำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม
ภาคผนวก ๔ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ๑ ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่างบัตรและสมุดประจําตัวคนพิการ

  ตัวอย่างบัตรและสมุดประจ�ำตัวคนพิการ

บัตรประจ�ำตัวคนพิการ ID Card for PWD
รู ปถ่ าย

ชื่ อ
นามสกุล
วัน-เดือน-ปี เกิด
ประเภทความพิการ

ทีอ่ ยู่
วันออกบัตร

สมุดประจ�ำตัวคนพิการ
(The disabled book)

บัตรประจ�ำตัวคนพิการ
(ID Card for PWD)

วัดหมดอายุ

2   = พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
4   = พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม
หรือออทิสติก
6   = พิการทางการเรียนรู้

00000-00

บัตรประจ�ำตัวคนพิการ ID Card for PWD

รูปถ่าย

ชื่ อ
นามสกุล
วัน-เดือน-ปี เกิด
ประเภทความพิการ

ทีอ่ ยู่
วันออกบัตร

ภาคผนวก

วัดหมดอายุ

พัฒนาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จงั หวัด
นายทะเบียน

กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์
1   = พิการทางการเห็น
3   = พิการางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย
5   = พิการทางสติปัญญา
ผู้ดูแลคนพิการ

รู ปถ่ าย

2
หูหนวก

2
หูหนวก

พัฒนาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จงั หวัด
นายทะเบียน
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  ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
(ตัวอย่าง)

(ชื่อส่วนราชการ)
ประกาศ.....................................................
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในต�ำแหน่ง...........................................
----------------------------------

(ชื่อส่วนราชการ)
ด้วย..............................................จะด�
ำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในต�ำแหน่ง............................................... ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ต�ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ต�ำแหน่ง.......................................................................................................................................
๑.๒ อัตราเงินเดือน ระหว่าง.......................................................................บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม
(ชื่อส่วนราชการ)
ประกาศ........................................
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒติ ามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ....................................................................................................................
๒. จ�ำนวนต�ำแหน่งว่างครั้งแรก …...........……..……………………….…. ต�ำแหน่ง ปฏิบัติงานในหน่วยงาน.
(ชื่อส�ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม)
..............................................................................................................................................................................
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ผูส้ มัครต้องมีบตั รประจ�ำตัวคนพิการ ประเภทความพิการ..........................................................
๔.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
  
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก�ำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกเพราะกระท�ำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐ
(๙) เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท�ำผิดวินยั ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท�ำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผูเ้ คยกระท�ำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส�ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้า
รับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจาก
การเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองแล้ว
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง
ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง/ปริญญาตรีในสาขาวิชา....................................................
๕. ก�ำหนดการและวิธีการรับสมัคร
(กรณีสมัครด้วยตนเอง) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที.่ ....................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่............................................ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า เวลา
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ภาคผนวก
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(กรณีสมัครทางไปรษณีย์) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ .....................
ถึงวันที.่ .............................. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทเี่ ว็บไซต์................................................................
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครไปยัง.......................................................................................................................................
ทัง้ นี้ จะถือวันทีท่ ที่ ำ� การไปรษณียต์ น้ ทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารทีท่ ที่ ำ� การ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ..........................และหลังวันที่ ............................ จะไม่ได้รับการ
พิจารณา      
(กรณี รั บ สมั ค รทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ) ให้ ผู ้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร สมั ค รได้ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เว็ บ ไซต์
...................................... ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่....................................... ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๖. หลักฐานการสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด�ำ  ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ�ำนวน ๒ รูป
(๒) ส�ำเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และส�ำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่า
เป็นผูม้ คี ณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส�ำเร็จการศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ิ
ภายในวันปิดรับสมัคร จ�ำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร (หรือขั้นประกาศนียบัตร)
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส�ำเร็จการศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ภิ ายในวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่......................................
(๓) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวคนพิการ อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ส�ำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส�ำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ�ำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ส�ำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค�ำรับรองว่า“ส�ำเนาถูกต้อง”ลงชื่อและวันที่ก�ำกับไว้
ทุกฉบับด้วย
		
หมายเหตุ   ผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องน�ำใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
(ชื่อส่วนราชการ)
..................................................จะประกาศรายชื
่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก�ำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการคัดเลือก ให้ทราบ ณ ..................................................... ในวันที่.....................................................
๘. วิธีการคัดเลือก
๘.๑ การสอบข้อเขียน วิชา...........................................
๘.๒ การสอบปฏิบัติ วิชา..............................................
๘.๓ การสอบสัมภาษณ์ จาก..........................................
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๙. เกณฑ์การตัดสิน
(เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการคัดเลือกก�ำหนด)
  
ผูท้ จี่ ะถือว่าเป็นผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้อง.........................................................................................
๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ชื่อส่วนราชการ)
........................................จะประกาศรายชื
่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล�ำดับที่ผ่านการคัดเลือก
ให้ทราบ ณ ..................................................... ในวันที่.....................................................
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล�ำดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ�ำนวนต�ำแหน่งว่าง ให้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้
รับการบรรจุมีผลใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และหากภายหลัง
(ชื่อส่วนราชการ)
มีต�ำแหน่งว่างเพิ่มอีก........................................อาจบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือ
จะด�ำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
๑๒. การรับโอนผู้ผ่านการคัดเลือก
(ชื่อส่วนราชการ)
................................................ไม่
รับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
          

ประกาศ  ณ  วันที่ ...................เดือน............................พ.ศ.....
(ลงชื่อ)...............................................
(..........................................................)
(หัวหน้าส่วนราชการผู้ด�ำเนินการคัดเลือก)
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  ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความจ�ำนงในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(ตัวอย่าง)

แบบฟอร์มแสดงความจ�ำนงในการคัดเลือกบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
(ส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร)
ส่วนราชการ.............................................
ติดรูปถ่าย

ขนาด
๑.๕ x ๒ นิ้ว

(หัวหน้าส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร)
เรียน ...............................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................สัญชาติ ..........................
เกิดวันที่ .............. เดือน..............................พ.ศ. .................. อายุ ...................ปี ................เดือน (นับถึงวันทีส่ มัคร)  
เลขประจ�ำตัวประชาชน..............................................ออกให้ ณ อ�ำเภอ ............................จังหวัด…………………........
วันที่ ......................... เดือน ......................... พ.ศ. .........................   
เลขบัตรประจ�ำตัวคนพิการ.........................................................วันหมดอายุ............................................................
ประเภทความพิการ (ตามที่ระบุในบัตรประจ�ำตัวคนพิการ)  
ความพิการทางการเห็น
ความพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย        
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ความพิการทางสติปัญญา
ความพิการทางการเรียนรู้
ความพิการทางออทิสติก
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจี่ ะขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพือ่ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต�ำแหน่ง ...............................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก) บ้านเลขที่..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................
ถนน..............................ต�ำบล/แขวง..............................อ�ำเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์.............................. E-mail ………………..……………..........................................................................
โทรศัพท์บา้ น.................................................................โทรศัพท์มอื ถือ.................................................................
อาชีพ
ก�ำลังศึกษาต่อ
		 พนักงานบริษัทเอกชน    
		 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
		 ว่างงาน
		 อื่น ๆ .........................................................................................................................................
สถานทีท่ ำ� งาน.................................................................โทรศัพท์ทที่ ำ� งาน...............................................................
สถานภาพสมรส        โสด        สมรส        หม้าย        หย่า
ชื่อสามี/ภรรยา................................................. สัญชาติ...............อาชีพ.................. มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
ชื่อบิดา............................................................. สัญชาติ...............อาชีพ.................. มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
ชื่อมารดา ........................................................ สัญชาติ...............อาชีพ.................. มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
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กายอุปกรณ์ที่ใช้
โรคประจ�ำตัว
ยาประจ�ำตัว

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มี (โปรดระบุ)....................................................................................
มี (โปรดระบุโรค/อาการ)....................................................................   
มี (โปรดระบุชื่อยา)...........................................................................   

๒. ประวัติการศึกษา/ฝึกอาชีพ (กรอกทุกคุณวุฒิที่ได้รับและแนบส�ำเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิ
ที่ใช้คัดเลือกมาพร้อมแบบฟอร์มแสดงความจ�ำนงในการคัดเลือก)
		
คะแนน		
ส�ำเร็จ
สาขาวิ
ช
า
เริ
ม
่
เข้
า
ศึ
ก
ษา
คุณวุฒิที่ได้รับ
เฉลี่ยตลอด
ชื่อสถานศึกษา
การศึกษา
(วิ
ช
าเอก)
ในปี
พ.ศ.
			
หลักสูตร			
ในปี พ.ศ.

๓. ประวัติการท�ำงาน
สถานที่ท�ำงาน
		
		
		
		

ต�ำแหน่ง

ระยะเวลาการท�ำงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงความจ�ำนงในการคัดเลือกนี้ ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามทีไ่ ด้ระบุไว้ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าไม่มสี ทิ ธิ
ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
				
  

ภาคผนวก

             (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้แสดงความจ�ำนง
(........................................................)
วันที่.............เดือน...................พ.ศ............
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ภาคผนวก ๒ ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน

เว็บไซต์

โทรศัพท์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

www.m-society.go.th ๐ ๒๒๐๒ ๙๐๔๕

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

www.nep.go.th

๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘

กระทรวงแรงงาน

www.mol.go.th

๐ ๒๒๔๘ ๖๖๖๑

กรมการจัดหางาน

www.doe.go.th

๐ ๒๒๔๕ ๒๐๑๗

เว็บท่าส�ำหรับคนพิการ (Web Portal)
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

www.pwdsthai.com

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

www.mahatai.org

๐ ๓๘๗๑ ๖๒๔๗ - ๙
ต่อ ๘๑๑๐ - ๒

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

www.dth.or.th

๐ ๒๒๔๓ ๖๘๒๗

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

www.tddf.or.th
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ภาคผนวก ๓ แหล่งข้อมูลส�ำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม
หนังสือ “คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ” ส�ำนักงาน ก.พ., ๒๕๕๗
หนังสือ “๑๐๘ ทางเลือก มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐” กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หนังสือ “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ” กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ๔ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) หนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๓) หนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
๖) หนั ง สื อ คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิ เ ศษ ๑๗๙๑ ลงวั น ที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๔.๒ กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคนพิการ
๑) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒) กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรือ่ ง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขการยืน่ ค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวคนพิการ การออกบัตร และการก�ำหนดเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจออกบัตรประจ�ำตัว
คนพิการ การก�ำหนดสิทธิหรือการเปลีย่ นแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบตั รประจ�ำตัวคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๖         
๕) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธี
กรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลือ อื่นใด
แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

ที นร 1004.1/ว 16
11 ธันวาคม 2551

เรื อง การคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 0708.4/ว 1 ลงวันที 12 มีนาคม 2536
สิ งทีส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีที 1(1) และ 1(2)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณี ที 1(3)
3. แบบใบสมัครคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
4. แบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
ด้วยมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า
ในกรณี ทีมีเ หตุพิเ ศษ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคัดเลือ กเพือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง โดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการสอบแข่งขันตามมาตรา 53
ก็ได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ ใ ห้ กํ า หนดเหตุ พิ เ ศษ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี การให้
ส่ วนราชการคัด เลื อ กบุ คคลเพื อ บรรจุ เ ข้ารั บราชการและแต่ งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งได้โดยไม่ ต ้อ ง
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี
1. กรณี เหตุพิเศษซึ งส่ วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งได้ มี ดงั นี
(1) กรณี เป็ นผูไ้ ด้รับทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนรัฐบาลเพือศึกษาวิชาในประเทศ
หรื อต่างประเทศ ทีสาํ เร็ จการศึกษาแล้ว
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(2) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มี
การศึกษาขึนเพือเข้ารับราชการในส่ วนราชการใดส่ วนราชการนันโดยเฉพาะ
(3) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. จะกําหนด
(4) กรณี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ซ ึ งไม่สามารถมารับการบรรจุได้เมือถึ งลําดับทีที
สอบได้ เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้ม า
รายงานตัวขอรับการบรรจุเมือบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ทีผูน้  นั สอบได้ถูกยกเลิ กไปแล้ว
(5) กรณี เ ป็ นผูส้ อบแข่ง ขันได้ซ ึ ง ถูก ยกเลิ ก การขึ นบัญชี ผูส้ อบแข่งขัน ได้โ ดย
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิ หน้าทีราชการในตําแหน่ งที
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
(6) กรณี อืนที ก.พ. อนุ มตั ิ
2. สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่ งนัน ให้ดาํ เนิ นการ ดังนี
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) และ ข้อ 1(2) ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 1
(2) กรณี ตามข้อ 1(3)ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดไว้ใน
สิ งทีส่งมาด้วย 2
(3) กรณี ตามข้อ 1(4) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณี น ี ยืนใบสมัคร
ตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้วย 3 และหนังสื อ รับรองประวัติ การรับราชการทหารตาม
แบบที กาํ หนดไว้ในสิ ง ที ส่งมาด้วย 4 พร้ อ มด้ว ยสํา เนาหลัก ฐานการศึ กษาและสํา เนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมือผูม้ ี อาํ นาจสัง บรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูน้  นั พ้นจากราชการ
ทหาร โดยไม่มีค วามเสี ย หาย และมารายงานตัวเพือ ขอรับการบรรจุ เ ข้า รับ ราชการภายในเวลา
180 วันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งที
ผูน้  ันเคยสอบแข่งขันได้ทีมีว่างอยู่ได้
(4) กรณี ตามข้อ 1(5) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ตามกรณี น ี ยนื หนังสื อ
แสดงความจํานงขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการภายใน 15 วันนับแต่กาํ หนด
เวลาทีทางราชการจะบรรจุ และแต่งตัง
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เมือผูม้ ีอาํ นาจสัง บรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุผนู้  นั เข้ารับ
ราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนินการสัง บรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีผนู้  นั ได้มารายงานตัวเพือขอรับ
การบรรจุไว้แล้ว ทีมีวา่ งอยูไ่ ด้
3. การใดทีได้ดาํ เนิ นการโดยถูกต้องตามมติ ก.พ. ตามหนังสื อทีอา้ งถึ งเสร็ จไปแล้ว
ก่ อ นวัน มี ห นัง สื อ ฉบับ นี ให้ เ ป็ นอัน ใช้ไ ด้ และกรณี ที ได้ด าํ เนิ น การไปแล้ว แต่ ย งั ไม่ เ สร็ จ ก็ ใ ห้
ดําเนิ นการตามหนังสื อดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็ จ กรณี ทีส่วนราชการได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกและ
ขึ น บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กแล้ว ก็ ย งั สามารถนํา บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัดเลื อ กดัง กล่ า วมาใช้เ พื อ
ดําเนิ นการบรรจุและแต่งตังให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้จนกว่าจะครบกําหนดเวลาทีประกาศไว้ แต่ไม่
สามารถดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสื อทีอา้ งถึงอีก
กรณี ทีมีการดําเนิ นการคัดเลื อกเพือ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ งใดตาม
หนังสื อทีอา้ งถึงไปแล้วก่ อนวันทีหนังสื อฉบับนี ใช้บงั คับ หากจะต้องดําเนิ นการบรรจุแต่งตังหลัง
วันทีหนังสื อนีใช้บงั คับและ ก.พ. จัดตําแหน่งนันให้เป็ นตําแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ก็
ให้ถือว่าเป็ นบัญชีผูไ้ ด้รับคัดเลือกในตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับนัน และให้บรรจุแต่งตัง
ในตําแหน่งดังกล่าวต่อไปได้
ทราบด้วยแล้ว

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพือรับราชการ
โทร 0 2547 194148
โทรสาร 0 2547 1954
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สิ งทีส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้ อ 1(2)
(แนบท้ ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)

1. ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยนื ใบสมัครตามแบบทีกาํ หนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 3
พร้อมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตังคณะกรรมการคัดเลือกขึนคณะหนึ ง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผู้แทนหน่ วยงานเจ้าของตําแหน่ งที เป็ นตําแหน่ งประเภท
อํานวยการ เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ หน้าที เกี ยวกับงานการเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
(2) กรณี ตามข้อ 1 (2) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วน
ราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ งที เ ป็ นตํา แหน่ ง
ประเภทอํา นวยการหรื อ ผู ไ้ ด้ร ับ มอบหมาย เป็ นกรรมการ ผู้ท ํา หน้ า ที เ กี ย วกั บ งาน
การเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริ ยธรรม และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี
อาจใช้วิธีสมั ภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดสรรผูไ้ ด้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่ วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูม้ ี
อํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร เช่น ให้ผูม้ ีคะแนนผลการเรี ยน
เฉลียตลอดหลักสู ตรสู งเป็ นผูเ้ ลื อกหน่ วยงานทีจะบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรื อการจัดสรรตาม
ภูมิลาํ เนาของผูไ้ ด้รับคัดเลือก เป็ นต้น
4. เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็ นสมควรทีจะบรรจุผูไ้ ด้รับ
คัดเลื อกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่ งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งได้
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สิ งทีส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3)
(แนบท้ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)

1. ให้ผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตังคณะกรรมการคัดเลื อกขึ นคณะหนึ ง
ประกอบด้วยหัวหน้า ส่ ว นราชการ หรื อ รองหัว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ ง และผูแ้ ทน ก.พ. เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ
หน้า ที เ กี ย วกับ งานการเจ้า หน้า ที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และตังกรรมการคนหนึ งเป็ น
รองประธานกรรมการเพือทําหน้าทีประธานกรรมการ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อ ไม่
อาจปฏิ บ ัติหน้า ที ได้
2. ให้ ผู้มี อ ํา นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ประกาศรั บ สมัค รคัด เลื อ ก โดยให้ มี
รายละเอียดในเรื องต่าง ๆ ดังนี
(1) ตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตัง และเงินเดือนทีจะได้รับ
(2) จํานวนตําแหน่งว่างครังแรก
(3) ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(4) คุณสมบัติทวั ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(5) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัคร
(7) การประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานทีคดั เลือก
(8) หลั ก สู ต รและวิ ธี การคั ด เลื อ ก ที ค รอบคลุ ม การทดสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทีจาํ เป็ นของตําแหน่ง ซึ งอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ วิธีอืนใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม
(9) เกณฑ์การตัดสิ น
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(10) การประกาศขึนบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกตามลําดับที โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาทีเชือมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที ก.พ. และส่ วนราชการกําหนด
(11) การบรรจุและแต่งตัง
(12) เงือนไข ข้อความอืน ๆ ทีผสู้ มัครควรทราบ
3. จัดให้มีการเผยแพร่ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร โดยต้องประกาศรับสมัคร
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่ วนราชการทีรับสมัคร ปิ ดประกาศรับสมัครในที
เปิ ดเผย และประกาศรับสมัครทางสื ออืน ๆ ตามความเหมาะสม
4. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อ ยกว่า 5 วันทําการ
5. ผูป้ ระสงค์จะสมัครต้อ งยืนใบสมัค รตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้ว ย 3
พร้ อ มหลัก ฐานการศึ ก ษา และเสี ย ค่า ธรรมเนี ยมสํา หรับตํา แหน่ งที สมัค ร ในอัต ราตําแหน่ งละ
200 บาท
6. ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนิ นการคัดเลือก ตามหลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
ทีกํา หนดโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การคัด เลื อ กอาจตัง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออก
ข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงาน หรื อกรรมการอืน หรื อเจ้าหน้าที เพือดําเนิ นการในเรื อง
ต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
7. เมื  อ ผู ม้ ี อ าํ นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ได้พ ิจ ารณาเห็ น สมควรที  จ ะบรรจุ
ผู ไ้ ด้รับ การคัด เลื อ กเข้า รับ ราชการแล้ว ก็ใ ห้ด าํ เนิ น การสั ง บรรจุ แ ละแต่ง ตัง ผู น้  ัน ให้ด ํา รง
ตําแหน่ งได้
8. กรณี ทีมีผูผ้ ่านการคัดเลื อ กมากกว่าจํานวนตําแหน่ งว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่ ง
ว่า งเพิ ม อี ก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ ง ตัง ผู ผ้ ่า นการคัด เลื อ กที เ หลื อ อยู่ด งั กล่า ว หรื อ จะดํา เนิ น การ
คัดเลื อกใหม่ ก็ได้ ทังนี ให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
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สิ งทีส่งมาด้วย 3
แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ

เลขทีสมัคร............................

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5x 2 นิว

เรี ยน .........(หัวหน้าส่ วนราชการผูด้ าํ เนินการคัดเลือก).....................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................
สัญชาติ ........................เกิดวันที ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อายุ ............ปี ............เดือน
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจําตัวประชาชน.....................................................ออกให้ ณ อําเภอ ..........................................................
จังหวัด……………………………….. วันที .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............. เป็ นผู ้
 ได้รับทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุนรัฐบาล และสําเร็ จการศึกษาวุฒิ .............................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึน เพือเข้ารับราชการใน
ส่ วนราชการนันโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ ......................................................... ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วันที .............. เดือน .............................พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. กําหนดให้คดั เลือกบรรจุได้ คือวุฒิ ...........................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 เคยสอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง................................................ตามประกาศการขึนบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
ของกรม/สํานักงาน ........................................................ ลงวันที .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลําดับทีทีจะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้ เนืองจากอยูใ่ นระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และขณะนีบญั ชีผลการสอบแข่งขันตําแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่ง ............................................. ของกรม/สํานักงาน .....................................................................
และขอแจ้งข้อมูลเพือประกอบการพิจารณา ดังนี
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถานทีเกิด จังหวัด............................................ภูมิลาํ เนา ...........................................ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที ..............หมู่ที .............
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ..........................
จังหวัด .......................รหัสไปรษณี ย ์ ......... e – mail address ................................. โทรศัพท์ ....................โทรศัพท์มือถือ .............
อาชีพ  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตําแหน่ง………………………………………………….
 ข้าราชการประเภทอืน ตําแหน่ง ................................................................................  กําลังศึกษาต่อ
 อืน ๆ ...............................................................................................................................................................................
สถานทีทาํ งาน กรม/บริ ษทั .....................................................................กอง/ฝ่ าย .............................................................................
e – mail address ..................................................................... โทรศัพท์ ......................................................................
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2
สถานภาพสมรส  โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

ชือสามี/ภรรยา ......................................................................................สัญชาติ ........................ อาชีพ .............................................
ชือบิดา ................................................................................................. สัญชาติ .........................อาชีพ .............................................
ชือมารดา ............................................................................................. สัญชาติ ......................... อาชีพ ............................................
2. ประวัตกิ ารศึกษา (กรอกทุกวุฒิทีได้รับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรี ยนเฉพาะวุฒิทีใช้สมัครคัดเลือกมาพร้อมใบสมัคร)
วุฒิทีได้ รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

3. ประวัตกิ ารทํางาน/การฝึ กงาน
สถานทีทํางาน/ฝึ กงาน ตําแหน่ ง/ลักษณะงาน

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

เงินเดือนสุ ดท้ าย
ก่ อนออก

ชือสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตังแต่ ...........ถึง............

ระยะเวลา
ตังแต่ ..........ถึง........

เหตุผลทีออก

4. ความรู้ ความสามารถพิเศษ ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแจ้งไว้ในใบสมัครนีถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชือ) ............................................................ ผูส้ มัคร
(..................................................................)
วันที ................เดือน.......................... พ.ศ................
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สิ งทีส่งมาด้วย 4
แบบหนังสื อรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหาร

เขียนที .......................................................................
วันที .............. เดือน ............................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า 1* ...........................................................................ตําแหน่ง .................................................................................
สังกัด ..........................................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................................................
ขอรับรองว่าในระหว่างที ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนัน
ผูน้  ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี
2* ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

(ลงชือ)..............................................................................
(............................................................................)

หมายเหตุ 1* ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่งตังแต่ผบู ้ งั คับกองพันขึนไป
2* การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทําผิดวินยั ทหารอย่างไรหรื อไม่ และ
ได้พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรั บราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ ง
โดยละเอียดทุกครังด้วย
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถิ่น
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
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๒
“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ขอ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
พนักงานราชการ
ขอ ๖ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน
ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
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๓
ขอ ๗ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้
(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให
เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม
ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได
ขอ ๘ ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
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๔
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น
ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ขอ ๙ ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว ทั้งนี้ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ
ขอ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ
ขอ ๑๑ การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ
แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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๕
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ
ขอ ๑๒ การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๓ วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน
หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ขอ ๑๔ อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๕ สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง
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๖
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๗ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ ๑๘ สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๙ ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
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๗
ขอ ๒๐ พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น
ขอ ๒๑ ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๒๒ พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ขอ ๒๓ พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด
พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย
ขอ ๒๔ การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการ
กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง
ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน
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๘
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก
(๙) การกระทําอื่นใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําสั่งไลออก แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหสั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ขอ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง
ขอ ๒๘ สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่
สวนราชการกําหนด
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๙
(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ
หรือตามสัญญาจาง
ขอ ๒๙ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด
ขอ ๓๐ สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได
ขอ ๓๒ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนัน้ ในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพื่อชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได
ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
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๑๐
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ขอ ๓๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน
ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๓๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ ๓๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพิ่มขึ้น
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง
ขอ ๓๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ
ปรับปรุงหรือแกไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้

70

๑๑
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง
(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ
(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอื่นของ
พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น
ขอ ๓๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๓๙ ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเรื่องนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดําเนินการก็ได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๐ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาที่
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง
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๑๒
ขอ ๔๒ ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางชั่วคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ขอ ๔๓ ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ
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ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒







โดยทีส มควรปรับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงือ นไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ เพือให้ส่วนราชการสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัว
และยืดหยุน่ เป็ นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการยิง ขึน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ ง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงเห็น สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและ
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้า งของพนัก งานราชการไว้ เพือ เป็ น
มาตรฐานทัวไปให้

สว่ นราชการถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรรพนัก งานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“การสรรหา” หมายความว่ า การเสาะแสวงหาบุ ค คลที มี ค วามรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตอิ นื ๆ ทีจาํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งทีส่วนราชการ
กําหนดจํานวนหนึง เพือทีจะทําการเลือกสรร
“การเลือ กสรร” หมายความว่ า การพิจ ารณาบุ ค คลทีไ ด้ทํ า การสรรหา
ทัง หมดและทําการคัดเลือกเพือ ให้ได้บุคคลทีเ หมาะสมทีส ุด
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๒
“พนั ก งานราชการทัว ไป” หมายความว่า พนั ก งานราชการในกลุ่ม งาน
บริก าร กลุ่ม งานเทคนิ ค กลุ่ม งานบริหารทั วไป กลุ่ม งานวิช าชีพ เฉพาะ และกลุ่ม งาน
เชีย วชาญเฉพาะ
“พนัก งานราชการพิเ ศษ” หมายความว่า พนัก งานราชการในกลุ ่ม งาน
เชียวชาญพิเศษ
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดํ า เนิ น การสรรหาและ
เลือกสรร
ข้อ ๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการ ให้คํานึงถึง
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ ของ
ทางราชการเป็ นสําคัญ และด้วยกระบวนการทีได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี
ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือ กสรรพนั ก งานราชการทัว ไป ให้ห ัว หน้ า
ส่วนราชการแต่งตัง คณะกรรมการ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(ก) หัวหน้าส่วนราชการหรือผูท้ ไี ด้รบั มอบหมาย
เป็ นประธาน
(ข) ผูแ้ ทนทีร บั ผิดชอบงานหรือโครงการ
เป็ นกรรมการ
ทีม ตี ําแหน่งทีจ ะสรรหาและเลือกสรร
(ค) นักทรัพยากรบุคคล หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นกรรมการ
ด้านการเจ้าหน้าที
และเลขานุ การ
การเลื อ กสรรตํ า แหน่ งใด ถ้ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเห็ น สมควรให้ มี
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือ ผูม้ ปี ระสบการณ์ ทีเกียวข้อ งกับตําแหน่ งนัน ร่ว มเป็ น คณะกรรมการ
หัว หน้ า ส่ว นราชการอาจแต่งตัง ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์เกียวข้องกับตําแหน่ ง
นัน เป็ นคณะกรรมการทัง จากภายในหรือภายนอกส่วนราชการก็ได้
ให้ค ณะกรรมการมีอํา นาจหน้ า ทีดํา เนิน การสรรหาและเลือ กสรรตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในประกาศรับสมัคร
การดําเนินการตามข้อนี คณะกรรมการอาจแต่งตัง คณะกรรมการอืนเพือ
ดําเนินการในเรืองต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
เป็ นต้น
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๓
ข้อ ๖ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั วไป ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไข ดังนี
(๑) ให้ส่ ว นราชการจัด ทํ า ประกาศรับ สมัค ร ซึง มีร ายละเอีย ดเกีย วกับ
ลัก ษณะงาน กลุ่ ม งานตามลัก ษณะงาน ชือ ตํ า แหน่ ง ความรับ ผิด ชอบของตํ า แหน่ ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาและเลือ กสรร เกณฑ์ก ารตัด สิน การขึน บัญ ชีผู้ผ่า นการเลือ กสรร และเงือ นไข
การจ้างอืน ๆ ตลอดจน กํ าหนดวัน และเวลาของกิจ กรรมต่า งๆ ทีเกียวข้อ ง และเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพือ ประกาศให้ผมู้ สี ทิ ธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนัน ให้ปิดไว้ในทีเปิ ดเผยเป็ นการทัวไป
 และให้แพร่ข่าว
การรับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยให้มรี ะยะเวลา
แพร่ขา่ วไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร
(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตามความจําเป็ น
และเหมาะสม
(๓) ส่วนราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม
แต่ทงั  นี ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพือปฏิบตั ิงาน
โดยยึดหลักความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทีจ ําเป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่ง
(๕) ให้ส่วนราชการกํ าหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะแต่ละเรืองได้ตามความจําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงาน ทัง นี ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรืองใด ทีจ ําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงานมากทีส ุด
ควรมีนําหนักของคะแนนเต็มมากทีส ุด
(๖) ให้สว่ นราชการกําหนดวิธกี ารประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรือง ด้วยวิธกี ารหลายวิธี หรือความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรือง ประเมินได้ดว้ ยวิธกี ารประเมินวิธเี ดียวกัน ตามทีเห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ ะประเมินดังกล่าว
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๔
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะทีม คี ะแนนเต็มมากทีส ุด และประกาศรายชือผูผ้ า่ นการประเมินเฉพาะเรืองนัน
เพือ เข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรืองทีเ หลืออยูต่ ่อไป
ก็ได้
(๘) ให้ส่ว นราชการกํ า หนดเกณฑ์ก ารตัด สิน ให้เ ป็ น ผู้ผ่า นการเลือ กสรร
เพือ จัดจ้างเป็ นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตําแหน่งงาน
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ส่วนราชการอาจให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได้
ข้อ ๗ เมือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป

เสร็จสิน แล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพือประกาศบัญชีรายชือ
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้างต่อไป
ข้อ ๘ ให้บญ
ั ชีรายชือผูผ้ ่านการเลือกสรรมีอายุตามทีเห็นสมควร แต่ทงั  นี
ต้อ งไม่เ กิน ๒ ปี นับ แต่ว นั ประกาศบัญ ชีร ายชือ ผูผ้ ่า นการเลือ กสรร และการจัด จ้า ง
พนักงานราชการต้องเรียกมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างภายในอายุบญ
ั ชี
ในกรณีมเี หตุผลความจําเป็ นทีจะจัดจ้างพนักงานราชการภายหลังบัญชี
หมดอายุ ต้องเป็ นกรณีทสี ่วนราชการได้ดําเนินการเรียกผูผ้ า่ นการเลือกสรรมารายงานตัว
ภายในระยะเวลาของอายุบญ
ั ชี และต้องทําสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันทีบ ญ
ั ชีหมดอายุ
ข้อ ๙ ในกรณีทบี ญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือกสรรพนักงานราชการยังไม่หมดอายุ
และส่วนราชการมีตําแหน่ งว่างเพิม หัวหน้าส่วนราชการอาจจัดจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
จากบัญ ชีดงั กล่า วก็ไ ด้ โดยตํา แหน่ ง ว่า งดังกล่าวต้องเป็ น ตําแหน่ งว่า งในงานลัก ษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ ง เดียวกัน ให้ส่วนราชการจัดจ้างเป็ น
พนักงานราชการตามลําดับทีทีสอบได้ แต่หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ งอืน ให้
เป็ นดุลพินิจของส่วนราชการทีจะจัดจ้างตามลําดับที หรือประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทัก ษะและสมรรถนะเพิ ม เติม ก็ไ ด้ ในกรณีที ม กี ารประเมิน เพิ ม เติม ให้ แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการ เพือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส่วนราชการ
กําหนดเพิม เติม ตามข้อ ๖ (๔) ถึง (๘)
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๕
ข้อ ๑๐ ในกรณีที ส ่ว นราชการมีตํ า แหน่ ง ว่า ง และไม่ม บี ญ
ั ชีผู ผ้ ่า น
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ หัวหน้ าส่ วนราชการอาจใช้บ ัญชีผู้ผ่ านการเลือกสรร
พนักงานราชการของส่วนราชการอืนได้ ซึง ตํา แหน่ งทีจ ะขอใช้บญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือ กสรร
กับ ตํา แหน่ ง ทีข ึน บัญ ชีผูผ้ ่า นการเลือ กสรรไว้ จะต้อ งมีล กั ษณะงานเหมือ นกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
โดยส่ว นราชการผู จ้ ะขอใช้บ ญ
ั ชีป ระสานกับ ส่ว นราชการเจ้า ของบัญ ชีโ ดยตรง
ในเรือ งจํานวนรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แ ต่งตัง คณะกรรมการ เพือ ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนดเพิม เติมตามข้อ ๖ (๔)
ถึง (๘) โดยการขึน บัญชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรมีระยะเวลาหมดอายุบญ
ั ชีเท่าระยะเวลาของ
อายุบญ
ั ชีผผู้ า่ นการเลือกสรรทีข อใช้
สํ า หรั บ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรที ไ ม่ ป ระสงค์ ไ ปรับ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะเพิม เติม ในส่ว นราชการทีข อใช้บ ญ
ั ชี หรือผูผ้ ่า น
การเลือกสรรทีไปรับ การประเมินในส่วนราชการทีขอใช้บญ
ั ชีแ ละไม่ผ่านการประเมิน
จะยังมีสทิ ธิทจี ะได้รบั การจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
และกรณีทสี ละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผูผ้ ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
จะไม่ถอื ว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการผูข้ อใช้บญ
ั ชี
ข้อ ๑๑ การสรรหาและเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเศษ ให้ดํา เนิน การ
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไข ดังนี
(๑) ให้หวั หน้ าส่วนราชการและผูร้ บั ผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่ งที
จะสรรหาและเลือกสรรกํ าหนดขอบข่า ยงานของตํา แหน่ ง ชือ ตํา แหน่ ง คุณ สมบัติของ
ตําแหน่ ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรรทีจ ําเป็ น
เหมาะสมและสอดคล้องกับตําแหน่ ง เกณฑ์การตัดสิน และเงือนไขการจ้างอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลทีจะสรรหา ได้แก่ สถาบันการเงิน องค์การระหว่างประเทศ
สมาคมอาชีพ สถานทูต ศูนย์ทปี รึกษากระทรวงการคลัง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ
ทีเ คยจ้างบุคคลในงานประเภทเดียวกัน หรือแหล่งข้อมูลอืนๆ ตามทีเ ห็นสมควร 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการทีหวั หน้าส่วนราชการแต่งตัง
และผู้รบั ผิด ชอบงานหรือโครงการ ดําเนิ น การสรรหารายชือผู้ทีมีความเหมาะสมจาก
แหล่ง ข้อ มูล ทีกํา หนด และเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเ ศษจากรายชือ ดัง กล่า ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินทีก ําหนด
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(๓) เมื อ ส่ว นราชการได้ชื  อ ผู ้ผ ่า นการสรรหาและเลือ กสรรเป็ น
พนัก งานราชการพิเ ศษแล้ว ให้ห วั หน้ า ส่ว นราชการดํา เนิ น การจัด จ้า งผู้นัน ต่ อ ไป
ข้อ ๑๒ ผูไ้ ด้รบั การสรรหาและเลือกสรรให้เป็ นพนักงานราชการจะต้องทํา
สัญญาจ้างตามแบบทีค ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดท้ายประกาศนี
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที มี ก ารประกาศขึ น บัญ ชี ร ายชื อ ผู้ ผ่ า นการเลือ กสรร
พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แล้ว ให้อายุบญ
ั ชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรนัน
มีร ะยะเวลาเท่า ที เ หลือ อยู ่เ ดิม ตามทีกํ า หนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือ ง หลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
การใดที อ ยู ่ร ะหว่า งดํ า เนิน การตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ก่อนวันทีประกาศฉบับ นี ใ ช้บ งั คับ ให้ดํา เนิน การตามหลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ


ประกาศ ณ วันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ลงชือ
(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
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สัญญาเลขที ……./………….

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
กรม/สํานักงาน ……………………………………………………..
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี ทําขึน ณ …………………………………………
เมือ วันที ……………………………. ระหว่างกรม/สํานักงาน …………………………………………..
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ ง …………………………………………..
ผูแ้ ทน/ผูร้ บั มอบอํานาจตามคําสังกรม/สํ

านักงาน ………………………..……… ที…
 ……./………..…
ลงวันที ……………………………….. ซึง ต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึง กับ
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจําตัวของผูถ้ อื
บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………… อยูบ่ า้ นเลขที …… ถนน …………………..
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จังหวัด ……………………….….….. รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ ……………………….
ซึง ต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “พนักงานราชการ”อีกฝ่ายหนึง ทัง สองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทําสัญญาจ้าง
ไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี
ข้อ 1 กรม/สํานักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่กรม/
สํานักงานโดยเป็ นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน ………………………………………………………………………
 พนักงานราชการทัวไป

กลุ่มงาน …………………………………………………………………………
ตําแหน่ ง …………………………………………………………………………
ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าทีร บั ผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดทีก รม/สํานักงาน
กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง
ของสัญญาจ้างนี
ในกรณีทมี ปี ญั หาว่างานใดเป็ นหน้ าทีการงานตามสัญญาจ้างนีหรือไม่ หรือกรณีที
มีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรม/สํานักงาน
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยนัน
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ข้อ 3 กรม/สํานักงานตกลงจ้างพนักงานราชการมีกําหนด …. ปี …….. เดือน เริม ตัง แต่
วันที … เดือน ……………. พ.ศ. ……. และสิน สุดในวันที …. เดือน ………….…… พ.ศ. ………
กํ า หนดระยะเวลาการมาปฏิบ ัติง านทีก รม/สํ า นั ก งานให้เ ป็ น ไปตามรายละเอีย ด
แนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้าง
ข้อ 4 กรม/สํานักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ทัง นี พนักงานราชการต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยกรม/สํานักงาน
จะเป็ นผูห้ กั ไว้ ณ ทีจ ่าย
ข้อ 5 พนักงานราชการอาจได้รบั สิทธิประโยชน์อนื ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามทีค ณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด
ข้อ 6 กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก รม/สํานักงานกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึงเป็ นประการใด ให้ถอื เป็ นทีส ุด
ข้อ 7 สัญญานีสนิ สุดลงเมือ เข้ากรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี
(1) เข้ากรณีใดกรณีหนึงตามทีก ําหนดในข้อ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบตั ิง าน ตามข้อ 29 ของระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(4) เหตุอนื ๆ ดังต่อไปนี
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(5) เหตุอนื ๆ ตามทีก รม/สํานักงานประกาศกําหนด

80


3–
ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าทีต อ้ งรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินยั ตามที
กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือทีก รม/สํานักงาน
ประกาศกําหนด
ข้อ 9 ในกรณีพ นัก งานราชการละทิง งานก่ อ นครบกํา หนดเวลาตามข้อ 3 หรือ
ปฏิบตั งิ านใดๆ จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญ
ั ญาพนักงานราชการ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาทีก รม/สํานักงานเรียกร้องให้
ชดใช้ และยินยอมให้ก รม/สํ านั ก งานหัก ค่ าจ้างหรือ เงินอืนใดทีพ นั ก งานราชการมีส ิทธิไ ด้ร บั จาก
กรม/สํานักงานเป็ นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนัน เกิดจากเหตุสุดวิสยั
ข้อ 10 พนัก งานราชการจะต้อ งปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศ
หรือคําสังของกรม/สํ

านักงานทีอ อกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสังของทางราชการ

ทัง ทีไ ด้ออกใช้บงั คับแก่พนักงานราชการอยูแ่ ล้วก่อนวันทีล งนามในสัญญาจ้างนี
และทีจ ะออกใช้บงั คับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถอื ว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือ
คําสังต่
 าง ๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้างนี
ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบตั งิ านให้กบั กรม/สํานักงานตามทีไ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยความซือสัตย์ สุจริต และตัง ใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้
และทัก ษะเพิม เติม หรือ กระทํา การใด ๆ เพือ ให้ผ ลงานในหน้ าทีมคี ุ ณ ภาพดีขนึ ทัง นี ต้ อ งรัก ษา
ผลประโยชน์ และชือ เสีย งของราชการ และไม่เ ปิ ด เผยความลับ หรือ ข้อ มูล ของทางราชการให้
ผู้หนึงผู้ใดทราบ โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผู้รบั ผิดชอบงานนัน ๆ
ข้อ 13 ในระหว่างอายุสญ
ั ญาจ้างนี หากพนักงานราชการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขนึ ใหม่ ให้ลขิ สิทธิ ของผลงานดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ ของกรม/สํานักงาน
ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือ
สิทธิใดๆ ในสิทธิบตั ร หรือลิขสิทธิ ของบุคคลทีส าม ซึง พนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี
ข้อ 15 สิทธิ หน้าทีแ ละความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากทีก ําหนด
ไว้ในสัญญาจ้างนี ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีท างราชการกําหนดไว้
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สัญญานีทําขึน สองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่ อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี
ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝา่ ยต่างเก็บรักษาไว้ฝา่ ยละฉบับ

(ลงชือ) ……………………………………….. กรม/สํานักงาน
(……………………………………….)

(ลงชือ) …………………………………….. พนักงานราชการ
(……………………………………….)

(ลงชือ) ……………………………………….. พยาน
(……………………………………….)

(ลงชือ ………………………………………….. พยาน
(……………………………………….)
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เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.

หน้ าทีความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
1. พนักงานราชการพิ เศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลา ผลผลิต
หรือวิธปี ฏิบตั งิ านกรณีอนื ทีแ สดงให้เห็นผลสําเร็จของงาน)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
.………………….………………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป
 (ให้ระบุหน้าทีค วามรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………..……………………
………………….………………………………………………………………………..…………………
………………….…………………………………………………………………………..………………
………………….……………………………………………………………………………..……………
………………….………………………………………………………………………………..…………
………………….…………………………………………………………………………………..………
หมายเหตุ 1. ในกรณีทกี รม/สํานักงานได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั วไปของงาน
ในตํ า แหน่ ง ใดไว้แ ล้ว อาจกํ า หนดหน้า ทีค วามรับ ผิด ชอบของพนัก งานราชการให้ป ฏิบ ตั ติ ามที
กรม/สํานักงานกําหนดไว้ สําหรับตําแหน่ งนัน ก็ได้
2. ในกรณีจาํ เป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมีคําสัง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบ
ทีกํ าหนดไว้ไ ด้ โดยไม่ต้องแก้ไ ขสัญ ญา และพนัก งานราชการยินยอมปฏิบตั ิต ามคําสังของกรม/

สํานักงาน โดยถือเป็ นการกําหนดหน้าทีค วามรับผิดชอบตามสัญญานี

ภาคผนวก
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เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.

กําหนดระยะเวลาการมาปฏิ บตั ิ หน้ าที
1. พนักงานราชการพิ เศษ
 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 ปฏิบตั งิ านตามผลผลิตของงาน ดังนี …………………………………………
…………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป

 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
ในกรณีทมี คี วามจําเป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน
อาจมีคําสังเปลี
 ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบตั ิหน้ าทีหรือ มีคําสังให้
 ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นอย่างอืนได้
โดยไม่ตอ้ งแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบตั ติ ามคําสังของกรม/สํ

านักงาน โดยถือเป็ น
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบตั งิ านตามสัญญานี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ประกาศว่า

จพระปรมินกาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี
้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

๒ พระราชบัญกญัา ตินี้ให้ใช้บังสํคัาบนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

นุเบกษาเป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือเข้าไปมีส่วสํนร่
มทางสังคม เนื่องจากมีกคาวามบกพร่องทางการเห็
น การได้ยิน การเคลื
านักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติก รรม สติปัญ ญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับ
มีอุปสรรคในด้านต่ากงา ๆ และมีความจํ
นเป็นพิเศษที่จะต้องได้
อด้านหนึ่งด้านใด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รับความช่วยเหลื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว่าการกระทรวงการพั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลั
กเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ฒนาสังคมและความมั
่นคงของ
มนุษย์ประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นฟูสมรรถภาพคนพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า การเสริมสํสร้
านัากงสมรรถภาพหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
“การฟื
การ” หมายความว่
อ กา
ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้า ๘/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐
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-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้

สํานักคนพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อดํารงชีวสํิตาในสั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การได้มีโอกาสทํางานหรื
งคมอย่างเต็มศักยภาพกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บสนุนให้สํคานพิ
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
การจัดสวัสดิการการส่
เสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนั
ารสามารถดํารงชีวิตอิสการะ มีศักดิ์ศรี

แห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
วยงานของรัฐ” หมายความว่
า กระทรวง
ทบวง กรม ส่วนราชการที
สํ“หน่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐ านะเป็นกรม ราชการส่ วนภู มิภาค ราชการส่ ว นท้ องถิ่ น รัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้งขึ้ นโดย
ญญัติหรือพระราชกฤษฎี
กา สํหรืานัอกหน่
วยงานอื่นของรัฐ กา
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่า องค์กรสมาชิกระดับชาติตาม
สํ
านัก่ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเภทความพิการที
ด้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานตามระเบี
ยบทีสํ่คานัณะกรรมการกํ
าหนด กา
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมและพั
สําฒนักนาคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“คณะกรรมการ”
หมายความว่
า คณะกรรมการส่
ณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา
บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือ
บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิสํกาาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคล
เพื่อให้สามารถปฏิสํบานััตกิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิจวัตรที่สําคัญในการดํากรงชี
ยบที่คณะกรรมการกํ
า วิต ทั้งนี้ ตามระเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาหนด
๒
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
วิตคนพิการแห่งชาติ กา
สํานักชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แห่งชาติ
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา ๕ ให้มีคณะกรรมการส่
งเสริมและพัฒกนาคุ
การแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ณภาพชีวสํิตาคนพิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ
เป็นรองประธานกรรมการ
ง ปลัดกระทรวงการท่
สําษนักย์งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปลัดกระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องเที่ยว
และกี ฬ า ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงคมนาคม
สํานักปลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดกระทรวงเทคโนโลยีกาสารสนเทศและการสื
อ่ สาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัสํดากระทรวงยุ
ติธรรม
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานัก
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
งบประมาณ ผู้แสํทนองค์
การคนพิการแต่ละประเภทจํ
านวนเจ็
คน ซึ่งนายกรั ฐมนตรีกาแต่ งตั้ง โดย
คํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององค์การคนพิการนั้น และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒
มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับกทีา ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ ผู้ อํ า นวยการ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง

สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กานผู้ช่วยเลขานุสํากนัารกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าราชการในสํานักงานเป็

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
พัฒนาคุณภาพชีวสํิตาคนพิ
การ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.ก๒๕๕๖]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
แผนหลักกา และโครงการเกี
บการส่งเสริมและพักฒานาคุณภาพ
สํ(๑)
านักเสนอนโยบาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่ยกวกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ชีวิตคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินกการตามอํ
านาจหน้
าที่ต่อไป ทั้งนี้ นโยบายดั
งถึงพันธกรณี
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกล่าวต้อสํงคํ
านัากนึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ด้วย
สํ(๒)
านักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ (๖)
ความเห็นต่อรัฐมนตรีกผาู้รับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) เสนอความเห็
นและให้
คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีกผา ู้รับผิดชอบเกีสํ่ยานัวกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บนโยบายหรือ
กฎหมายอื่นใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกัสํบาการช่
วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรั
ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คสําวามช่
วยเหลือทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิชาการ เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
นิจฉัยและมีคําสั่งเพิกกถอนการกระทํ
ห้ามมิให้กระทําการที่มกีลา ักษณะเป็น
สํ(๕)
านักวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําหรื
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
(๖) พิกจาารณาให้ ก ารสนั
สนุนและช่ว ยเหลื อกิกจากรรมของหน่สํวายงานของรั
ฐ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํ(๗)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และการ
าหนดระเบียบเกี่ยวกักบาการบริหารกองทุ
น การจัดหาผลประโยชน์
จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการ
สํานักจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฒนาคุณสํภาพชี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยวกับการจัสํดาทํนัากรายงานสถานะ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ายเงินเพื่อการส่งเสริมกและพั
วิตคนพิการ ระเบียบเกี
การเงินและการบริหารกองทุน ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และการตัดหนี้เป็นสูญโดยความเห็ นชอบของกระทรวงการคลั ง และระเบียบอื่ นที่เกี่ยวข้องเพื่ อ
บัติการตามพระราชบักาญญัตินี้
สํานักปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มัติโครงการหรือแผนงานที
่จะใช้เงิสํนากองทุ
น ในส่วนที่เกินกว่ากอําานาจหน้าที่
สํ(๙)
านักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักให้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๐) กกําาหนดมาตรฐาน
การรับรองหรือเพิกถอนการรั
บรององค์
รด้านคนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํ(๑๑)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกํ
าหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ในตําแหน่งสํคราวละสามปี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๗ กรรมการซึสํ่งานายกรั
ฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู
นบั แต่

วันที่ได้รับแต่งตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายใน

สํานักหกสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งพ้นจากตําสํแหน่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บวันในระหว่างที่ยกังาไม่ได้แต่งตั้งกรรมการขึ
้นใหม่ ให้กรรมการซึ
งตามวาระนั้น

อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
สํกรรมการซึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัรับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่งพ้นจากตําแหน่กงตามวาระอาจได้
แต่งตั้งอีกได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ นอกจากการพ้ นจากตํ า แหน่งตามวาระ กรรมการซึ่ งนายกรั ฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตําสํแหน่
เมื่อ
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
สํ(๔)
านักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อคนเสมือนไร้
สําคนัวามสามารถ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นคนไร้ความสามารถหรื
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา
สํานักโดยประมาทหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อความผิกดาลหุโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) นายกรัฐมนตรีให้ออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ในกรณีทสํี่กานัรรมการซึ
่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตํ
าแหน่งก่อนวาระ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งแทนอยู่ใสํนตํ
งเท่ากับวาระที่เหลืกอาอยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
านัากแหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
่ในตําแหน่ง ให้ผกู้ซาึ่งได้รับแต่งตั้งสํให้
นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ใกนตํ
่เหลืออยู่
สํานักวาระอยู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัเกป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าแหน่งได้เท่สําากันับกวาระที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

สํานักกึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้งหมดจึงสํจะเป็
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั
นองค์ประชุม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานกรรมการทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
าที่ได้ให้กรรมการซึ่งกมาประชุ
มเลือกกรรมการคนหนึ
่งขึ้นทําหน้ากทีา่แทน
สํานักหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้สําานัคะแนนเสี
ย งเท่ากันให้ปกระธานในที
่ป ระชุ
ออกเสีย งเพิ่ม ขึ้น อีก เสีกาย งหนึ่งเป็น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสียงชี้ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้มีการประชุ
มคณะกรรมการไม่
น้อยกว่าปีละสามครั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การให้เป็น
๑๑ เพื่อประโยชน์กใานการส่งเสริมสํและพั
ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ

การทั่วถึงให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิ การ คณะอนุกรรมการ

สํานักส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วิตคนพิกสํารประจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกรรมการอื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี
าจังหวัดในแต่ละจังกหวัา ดและคณะอนุ
่น เพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบสําัตนัิกการอย่
างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และการดํารงตําแหน่งและการพ้น
าแหน่งของคณะอนุกากรรมการตามวรรคหนึ
่ง ให้เป็นไปตามที่คกณะกรรมการกํ
สํานักจากตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําหนด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะตามวรรคหนึ่งให้มีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการ

สํานักตามมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกรรมการ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๙ อย่างน้กอายหนึ่งคนเป็นอนุ

โดยอนุโลม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้นําความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๑๓ ให้สํานักสํงานมี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ ๓ ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ มี
ผู้อํานวยการซึ่งเป็สํนานัข้การาชการพลเรื
อนสามัญเป็
บัติราชการของสํานักกางาน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กานผู้รับผิดชอบการปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนราชการ หน่สํวายงานอื
่น ๆ ของรัฐและเอกชนที
่เกี่ยวข้อสํางทั
ในประเทศและต่างประเทศในการ

ดําเนินงาน การทํางานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านคนพิการเกี่ยวกับการ

สํานักส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วิตคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) สํ า รวจ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รวบรวมและเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คนพิ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้
องกัน การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ และจัดทําแผนงาน วิเคราะห์สําวินัจกัยงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติดตาม ประเมินผลเสนอต่
อคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดําเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้าน
ก ารเพื่ อ ให้ ส ามารถทํ
สิ ท ธิ ค นพิ ก าร ตลอดจนสนั
สํานักคนพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า หน้ า ที่ พสํิ ทาั กนัษ์กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ สนุ น และประสานงานให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่ วยงานของรั ฐ จัด งบประมาณให้ แ ก่องค์ก ารด้ า นคนพิ การ เพื่ อ ดํา เนิ นงานส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณภาพชีวิตคนพิสํกาาร
๔
(๔/๑) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือ
สํานักคนพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
ก ารให้ส ามารถเข้กาาถึ งและใช้ประโยชน์
ได้จ ากสิ่ งอํา นวยความสะดวก
สวัสํสานัดิกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าร และความ
ช่วยเหลืออื่นตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือ
่คณะรัฐมนตรีหรือกคณะกรรมการมอบหมาย
สํานักตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕

๑๓/๑ ในการตรวจสอบการได้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องคนพิ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํารนัั บกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ารตามที่

กฎหมายกําหนด เมื่อสํานักงานพบว่าหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่ งมีหน้ าที่
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บผิดชอบฝ่าฝืนหรือไม่กาปฏิบัติตามทีสํ่กาฎหมายกํ
าหนด ให้สํานักกงานแจ้
งหน่วยงานของรั
ฐ องค์ก ร
เอกชน หรือบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓
มาตรา
ญญัติส่งเสริมและพั
การ (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๒ แก้ไขเพิ่มเติสํมานัโดยพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนาคุณภาพชีสํวาิตนัคนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๕๖
๔
มาตรา ๑๓ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๕๖
๕
มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๕๖

ภาคผนวก
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-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติ

สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนด ให้สําสนัํากนังานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที
กงานดําเนินการ ดังต่อกไปนี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ในกรณี ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ร ายงานต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดําเนินการก่อนเสนอคณะรั
ฐมนตรีพิจารณาสัก่งาการต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ในกรณีที่เป็นองค์กรเอกชนหรือบุคคลใด ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน้าที่รับผิดชอบพิจารณาสั่งการเพื่อใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้ง
ละเลยไม่ป ฏิบัติสํตาามหน้
าที่ ที่ ก ฎหมายกํ า หนดหรื
ที่ล่ าช้า จนอาจเกิ ด ความเดื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ปฏิ บั ตสํิ หาน้นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ดร้ อ น
เสียหายแก่คนพิการ ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับองค์กร
อ บุ ค คลนั้ นกาและให้ ดํ า เนิสํนานัการตาม
(๑) กั บ หน่ ว ยงานของรั
ฐ ต่ อสํไป
ทั้ ง นี้ มติ ข อง
สํานักเอกชนหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) มีหนังสือแจ้งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
กา
ความเห็นในการปฏิบัติงาน ส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํสําานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อส่งเอกสารหรือพยานหลั
กฐานอื่น
มาประกอบการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสารหรืสํอาพยานหลั
กฐานอื่นมาประกอบการพิ
จารณา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๑๕ การกําหนดนโยบาย
กฎ ระเบียบ กมาตรการ
โครงการ
หรือวิธีปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คนพิการจะกระทํสําามินัไกด้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึ่ง
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมายความรวมถึงการกระทํ
าหรืองดเว้
กระทําการที่แม้จะมิได้กมาุ่งหมายให้เป็นสํการเลื
อกปฏิบัติต่อ
คนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระทํานั้นทําให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหตุแห่งความพิการด้วย
การเลืกอา กปฏิบัติที่มีเสํหตุ
ลทางวิชาการ จารีตประเพณี
หรือประโยชน์
สาธารณะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักผงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สนับสนุนให้กระทําได้ตามความจําเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แต่ผู้กระทําการนั
าตรการช่วยเหลือเยียวยาหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้นจะต้องจัดให้
สํามนัีมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อรักษา
ซึง่ สิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจําเป็นเท่าที่จะกระทําได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖ คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่

งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นการเลือกปฏิสํบาัตนัิโกดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพิกกาารตามมาตราสํา๑๕
มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้
มี

คําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือห้ามมิให้กระทําการนั้นได้ คําสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การร้อกางขอตามวรรคหนึ
ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้รก้อางในอันที่จะฟ้สํอานังเรีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยกค่าเสียหาย

ฐานละเมิดต่อศาลที
่มีเขตอํานาจ โดยให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่
าเสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงินให้แก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่แงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่กาาของค่าเสียหายที
ท้จริงด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ย
สํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบที่คณะกรรมการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ
่ง ให้เป็นไปตามระเบี
าหนด ซึ่งคณะกรรมการอาจ
จัดให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่
๖
และค่าตอบแทนของคณะอนุ
กรรมการหรือผู้ไกกล่
่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เกลี่ยให้เป็นสํไปตามที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๗ ในการใช้
ธิตามมาตรา ๑๖ คนพิกกา ารหรือผู้ดูแลคนพิ
การอาจขอให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําสนัิทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้
สํการฟ้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
องคดีตามมาตรา ๑๖กวรรคสอง
ไม่วสํ่านัคนพิ
การเป็นผู้ฟ้องเองหรืกอาองค์กรด้าน
คนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ฟ้องแทน ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ ให้ สํ า นั ก งานเป็ น สํ า นั ก งานทะเบี ย นกลางสํ า หรั บ คนพิ ก ารใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อํานวยการเป็นนายทะเบียนกลาง
สําหรับจังหวัดอื่นให้สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสําดนัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หน้าที่เป็นสํานักงานทะเบี
ยนจังหวัดสํสําานัหรั
บคนพิการใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จังหวัดของตนอีกหน้าที่หนึ่ง โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นนายทะเบียน
จังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกกาาร (ฉบับที่ ๒)สํานัพ.ศ.
๒๕๕๖]
สํานักพังานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นคําขอมี
๑๙ เพื่อประโยชน์ใกนการได้
รับสิทสํธิาตนัามมาตรา
๒๐ คนพิการอาจยื

บัตรประจําตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง

สํานักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานทะเบียนจังหวักดา หรือสถานทีสํ่อาื่นนัตามระเบี
ยบที่คณะกรรมการกํ

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิกกา าร แล้วแต่กสํรณี
่นคําขอแทนก็ได้ แต่กตา ้องนําหลักฐานว่
นคนพิการไป
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักจะยื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แสดงต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล้วแต่กรณี ด้วย
่นคําขอมีบัตรประจําตักวาคนพิการ การออกบั
ตร การกําหนดเจ้าหน้กาาที่ผู้มีอํานาจ
สํการยื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ
สํานักและอายุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บั ต รประจํ า ตักวาคนพิ ก าร ให้สํเาป็นันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธกี กา าร และเงื่ อสํนไขตามระเบี
ย บที่
๗
คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๗
มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานัก(ฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กา

ภาคผนวก
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่บัตรประจํ าตัวประชาชนสามารถบรรจุข้อมูลคนพิการได้ครบถ้วนตาม

สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การ๘
ญญัตินี้ ให้ใช้บกาัตรประจําตัวประชาชนแทนบั
ตรประจําตัวกคนพิ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มีสถานะการทะเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าด้วยการ
๑๙/๑๙ คนพิการซึก่งไม่
ยนราษฎรตามกฎหมายว่

ทะเบียนราษฎร อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ทั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก
นเป็นสาธารณะตลอดจนสวั
วยเหลืออื่นจากรัฐกดัางต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สดิการและความช่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ
สํ
กา การ และสื่อสํส่านังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
รักษาพยาบาล ค่ าอุนักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณ์ เครื่องช่วยความพิ
มพัฒนาการ เพื่อปรักบา สภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น
สํานักตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัขกประกาศกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ
าหนด
(๒) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกสํษาทั
่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือ
การศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที
่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื
่อ บริการ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้กาา นอาชี พ การให้
ริ ก ารที่ มี ม าตรฐาน กการคุ
สํ(๓)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ ม ครอง
แรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทํา ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการ
่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยี
วยเหลืออื่นใด เพื
พ
สํานักสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํหารืนัอกความช่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อการทํางานและประกอบอาชี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
สํ(๔)
านักการยอมรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องอย่าง
บและมีส่วนร่กวา มในกิจกรรมทางสั
งคม เศรษฐกิจและการเมื
เต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอํานวยความ
สํานักสะดวกและบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การต่าง ๆกาที่จําเป็นสําหรัสําบนัคนพิ
การ
(๕) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ดหาทนายความว่ากต่าางแก้ต่างคดี สํให้
นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ
าหนด
สํานักการจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัเกป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื
หรับคนพิการทุกประเภทตลอดจน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อการสื่อสารสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริ ก ารสื่ อ สาธารณะจากหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากรั ฐ ตาม
สํานักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัว่ากการกระทรวงเทคโนโลยี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกสา ารสนเทศและการสื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กเกณฑ์ วิธีการและเงืก่อา นไขที่รัฐมนตรี
่อสารกําหนด
ในกฎกระทรวง
สํ(๗)
านักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบที่คณะกรรมการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การล่ามภาษามือตามระเบี
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘
มาตรา ๑๙ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๙
มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๕๖

94

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๘) สิทธิที่จะนําสัตว์นําทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นําทาง หรือเครื่องช่วยความ

สํานักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําอนัสถานที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในการเดินสํทาง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรื
่ใด ๆ เพื่อประโยชน์
และการได้รับ

สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องช่วยความพิ
สํากนัารดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพิ่มเติมสําหรับสัตสํว์านัเครื
่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื
งกล่าว
(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดในระเบียบ
การปรับสภาพแวดล้กอา มที่อยู่ อาศั ยสําการมี
ผู้ ช่วยคนพิก าร หรืกอาการจั ด ให้ มี
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
ผู้ช่วยคนพิ
รับการลดหย่อนหรือยกเว้
ยมตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การ ให้มีสสํิทานัธิกได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นค่าบริการสําค่นัากธรรมเนี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํคนพิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิกกาาร มีสิท ธิได้รสํับานัการจั
ดสวัสดิการด้านที่อกายู่อาศัยและ
การเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และวิธีกสํารที
านัก่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฐต้องจัดเงินอุดหนุนให้กาแก่สถานสงเคราะห์
เอกชนนั้น ตามหลักกเกณฑ์
ณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คําปรึสํกาษา
แนะนํา ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู
การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมี
งานทํา ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดสําเพืนัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้พึ่งตนเองได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
การและผู้ดูแลคนพิการมี
อนภาษีหรือยกเว้กนาภาษี ตามที่
สํคนพิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สิทธิได้รับการลดหย่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายกําหนด
องค์กกรเอกชนที
่จัดให้สําคนันพิ
การได้รับสิทธิประโยชน์
สิทธิได้รับการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตามมาตรานี
สํานั้ กมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐/๑

สํานักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเนินการ ดังต่อไปนี้ กา

๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ คนพิการอาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ สํานักงานหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดมาตรการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้คนพิการได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ร้อกงขอให้
หน่วยงานของรั
ฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้กาองจัดให้มี สนัสํบาสนุ
อํานวยความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สะดวก หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กฎหมายกําหนด
องขอให้หน่วยงานของรั
ไขปัญหาที่เกี่ยวกั
สํ(๓)
านักร้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐหรือเอกชนพิ
สํานัจการณาแก้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํบานัสนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) ร้อกงขอให้
หน่วยงานของรั
ฐหรือเอกชนที่ได้รับกงบประมาณสนั
นจากรัฐชี้แจง
รายละเอียดและอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข่าวสารหรือใช้สิทสํธิานัปกระโยชน์
ของตนได้ กา
(๕) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดําเนินการแก้ไขกฎหรือระเบียบ แผนงาน
สํานักโครงการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือกิจกรรม กแล้า วแต่กรณี เพืสํ่อานัให้กคงานคณะกรรมการกฤษฎี
นพิการได้รับสิทธิตามที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐
มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๕๖

ภาคผนวก
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กร

สํานักด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นผู้ดําเนินการแทนได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลา

กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อันสมควรตามทีสํ่มาีกนัารร้
องขอ ให้คนพิการ ผูก้ดาูแลคนพิการหรื
กรด้านคนพิการมีสกิทา ธิร้องขอให้

สํานักงานดําเนินการตามมาตรา ๑๓/๑ ได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑

๒๐/๒ ให้องค์กรด้
กรอื่นใดที่ให้บริการแก่
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านคนพิการหรื
สํานัอกองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คนพิการ

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑๐) มีสิทธิดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่
อ คณะกรรมการหรื
อสํา นัก งานกา เพื่อ ปรับ ปรุสํงาสินัทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ป ระโยชน์แ ก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คนพิการเพิ่มขึ้น
สํ(๒)
านักเสนอแนะต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อหน่วยงานของรั
ฐที่มีอําสํนาจหน้
าที่รับผิดชอบ เพื่อกส่างเสริมหรื อ
ให้บริการแก่คนพิการให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัารให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) เรีกยากร้องแทนคนพิ
ได้รับสิทธิสําหรับคนพิ
ญญัตินี้
(๔) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารเพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต าม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้บริการจัดหางานและส่
งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการสํานัโดยอาจได้
รับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุดหนุนจากกองทุน
บริการหรือจัดกิจกรรมเพื
ฬาหรือนันทนาการสํากหรัา บคนพิการ
สํ(๖)
านักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อส่งเสริมสํการกี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
(๗) ประสานงานเกี
่ยสํวกั
งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุกคาคลอื่นเพื่อประโยชน์
แก่คนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
สํ(๘)
านักขอใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริม
ที่ราชพัสดุหรือทรักพา ย์สินอื่นของทางราชการเพื
่อประโยชน์ใกนการส่
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมาย
สํานักว่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าด้วยการนั้น
(๙) ดําเนินการตามที่สํานักงานมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
่อนไขที่คณะกรรมการกํ
สํานักเงืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาหนดในระเบีสํยานับกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒

๒๐/๓ ให้จัดตั้งกศูานย์บริการคนพิ
เพื่อประโยชน์ในการส่
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักการงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว นท้ อ งถิสํ่ นาอาจจั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ารตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชการส่
ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ
่ ง ได้ โ ดยใช้
งบประมาณของตนเอง
สํการจั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดประเภทองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดตั้งและการยกเลิก การกํ
กร มาตรฐานการดํากเนิา นการ และ
คุณสมบัติของผู้ ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑
มาตรา ๒๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒
มาตรา ๒๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๕๖
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริการคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตาม

สํานักระเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัฒกนาสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั
งคมและความมั่นคงของมนุ
ษย์กําสํหนด
หรือได้รับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๓

มาตรา ๒๐/๔ ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขต

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พื้นที่ที่รับผิดชอบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
่ ค นพิ ก ารร้ อ งขอกาและตามที่ หสํน่านัวกยงานของรั
ฐ กํ า หนด รวมทั
ก ษาหรื อ ช่ ว ย
สํานักตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ ง การให้ คสํํ าานัปรึกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ
สํ(๓)
านักเรีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้
ยกร้องแทนคนพิการให้กไาด้รับสิทธิประโยชน์
ําหรับคนพิการตามพระราชบั
(๔) ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สํานักการฝึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอาชีพ และการจักดาหางานให้แก่คสํนพิ
าร
(๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(๖) ประสาน คัดกรอง
ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรื
อผู้ที่มีแนวโน้มว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
วยเหลืกอากับหน่วยงานของรั
ฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิกดาชอบเพื่อให้
สํ(๗)
านักประสานความช่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ
(๘) ติกดาตามและประเมิ
ผล และรายงานเกี่ ยกวกัา บ การได้ รั บสํสิาทนัธิกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระโยชน์ ต าม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัตินี้ และการดํารงชีวิตของคนพิการ
สํ(๙)
านักปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัติหน้าที่อื่นตามที่กกําาหนดไว้ในพระราชบั
ญญัตินี้หรือกฎหมายอืก่นา หรือตามที่
คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ารปฏิ บั ตสํิ ตานัามหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การให้กาบ ริ ก ารแก่ คสํนพิ
าร ให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ
ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่
บผิดชอบพิจารณาและดํ
นาจหน้าที่ โดยคํานึงถึกงาการคุ้มครองคนพิ
การเป็นสําคัญ
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการตามอํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในกรณีที่มีปัญหาการดําเนินการ ให้ศูนย์บริการคนพิการรายงานต่อสํานักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยหรื
าเนินการอื่นใดตามอํานาจหน้
สํานัอกดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภท การดําเนินงาน
สํานักและการให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า การของศูนสํย์านับกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัทกี่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริการแก่คกนพิ
การคนพิการ ให้เป็นไปตามหลั
กเกณฑ์
ณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ราชการ

สํานักส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วนท้องถิ่นออกข้อบัญกญัาติ เทศบัญญัตสํิาข้นัอกกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนด ระเบียบหรือประกาศ
แล้วแต่สํการณี
ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินสํี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๓
มาตรา ๒๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๕๖

ภาคผนวก
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณของ

สํานักตนเองเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําฒ
นักนาคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นได้สํานัทัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อตั้งเป็นกองทุกนา ส่งเสริมและพั
ณภาพชีวิตคนพิการส่
นี้ การบริหาร

กองทุ น การจั ด การกองทุ น และการอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจนํ า ระเบี ย บที่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกําสํหนดมาใช้
บังคับโดยอนุโลมก็กไาด้๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องใดมีหน้าที่
ให้การส่งเสริมและพั
นาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํ
านาจหน้
ั้น
สํานัฒ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานัทีก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรากา๒๓ ให้จัดตั้งสํกองทุ
นขึ้นกองทุนหนึ่งในสํกาานักงาน เรียกว่สําานั“กองทุ
นส่งเสริม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตคนพิสํกาาร
การส่งเสริมและการดํากเนิา นงานด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนพิ การ
สมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
สํานักการดํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่เกี่ยวข้องกัสํบาคนพิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่วกถึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าเนินงานขององค์กกรที
การ โดยจัดสรรให้อย่กาางเป็นธรรมและทั
ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๔ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) ทรัพย์สิน สิทธิ สํหนี
้ เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทุสํนาฟืนัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฟูสมรรถภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
คนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒
นอุดหนุนจากรัฐบาลกาทั้งนี้ ให้รัฐบาลจั
สรรให้เพียงพอแก่การส่
สํ(๒)
านักเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๓) เงิกนาหรือทรัพย์สินสํทีานั่ได้กรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ับบริจาค เพื่อสนับสนุกนาวัตถุประสงค์ขสํองกองทุ
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) เงินรายได้จากการออกสลากหรือที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
สํ(๕)
านักเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๔
นที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่
งเข้ากองทุนตามมาตรา
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จากการขาย
สํานัการลงทุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จากทรัพสํย์านัสกินงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๗) รายได้
น หรือการหาประโยชน์
ของกองทุน
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นิติกรรม
(๙) รายได้
ของสินค้าและบริการที
การตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บางส่วนจากภาษี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เป็นสาเหตุแห่สํางนัความพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายกําหนด
รายได้อื่น
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัพกย์งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การบริกาจาคเงินหรือทรั
สินเข้ากองทุน ให้ผู้บริกจาาคนําไปหักลดหย่
อนหรือยกเว้น
ภาษีได้ตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย

สํานักปลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ด กระทรวงการพั ฒกานาสั ง คมและความมั
่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็กาน ประธานอนุสํากนัรรมการ
ผู้ แ ทน

กระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึ
กษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๔
มาตรา ๒๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานัก(ฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนเก้าคน

สํานักในจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักการอย่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า กรรมการ และให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านวนนี้ต้องเป็นผู้แกทนองค์
การคนพิ
างน้อยเจ็ดคนเป็นกอนุ
ผู้อํานวยการ

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
สํ[คํานัากว่งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่มเติมโดยมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า “ผู้อํานวยการ” แก้ไกขเพิ
๓ แห่งพระราชบัญญักตาิส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖]

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๖ ให้คณะอนุกรรมการบริ
หารกองทุ
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้

(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์และการ
ดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบี
ยบที่คสําณะกรรมการกํ
าหนดโดยความเห็
ง
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบของกระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย
สํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ารตามที่
เพื่ อสนับสนุนแผนงานหรื
อโครงการเกี่ ยวกักบาการส่ งเสริมสํและพั
ฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิ
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานักประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรรมการอื่นสําเสนอ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าจังหวัดหรือคณะอนุ
ทั้งนี้ ตามระเบียบทีก่คาณะกรรมการกํสําานัหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกําหนด
การดํ า เนิ น การตามสํา(๒)
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ นสํอาจมอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
แทนได้๑๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๒๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

๑๖

ให้สมาคมสภาคนพิ
การทุกประเภทแห่
งประเทศไทยและองค์
การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คนพิการแต่ละประเภทได้รับเงินสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลักเกณฑ์และวิธสํีกานัารที
่คณะกรรมการกําหนดในระเบี
ยบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นภาษีสําสํหรั
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒๗/๑๑๗ ให้สํอางค์นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
รเอกชนมีสิทธิได้รับการยกเว้
เงินที่ได้รับการ

อุดหนุนจากกองทุนตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๒๘ การรับเงิสํนานัการจ่
ายเงิน การเก็บรักษาเงิ
ดหนี้เป็นสูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นกองทุน และการตั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงิ นส่งผู้ส อบบัญ ชี
สํานักตรวจสอบภายในหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่สิบวันนับแต่สําวนัันกสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่งร้อกยยี
้นปีบัญชีทุกปี
๑๕
มาตรา
่มโดยพระราชบัญญัติส่งกเสริ
วิตคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖ วรรคสอง
สํานัเพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มและพัฒนาคุสําณนัภาพชี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖
มาตรา ๒๗ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๗
มาตรา ๒๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๕๖

ภาคผนวก
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- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นเป็ นผู้ สอบบั ญชี ของกองทุนทุ กรอบปี แล้ วทํ า
สํานักรายงานผลการสอบบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ญกชีาของกองทุนเสนอต่
อคณะกรรมการ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดตามและประเมิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓๐ ให้มีคณะกรรมการติ
นผลการดําเนินงานของกองทุ
น

จํานวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน การประเมินผล และการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชี
ิตคนพิการ ซึ่งในจํานวนนี
วามเชี่ยวชาญด้านการประเมิ
นผล
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้จะต้องเป็สํนาผูนั้มกีคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จํานวนสองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ
รองปลัดกระทรวงการพั
่นคงของมนุษกย์า ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็
น
สํานักโดยมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนาสังสํคมและความมั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรรมการและเลขานุการ
สํผูา้ดนัํากรงตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ได้รับเงิน
าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ
่ง สํต้าอนังไม่
เป็นผู้แทนขององค์กรที
อุดหนุนจากกองทุนนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุสํนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ดตามและประเมิ
นผลการดํ
าเนินงานของกองทุนมีกอา ํานาจเรียก
สํให้
านัคกณะกรรมการติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อ
จารณาประเมิ
สํานักประกอบการพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นผลได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓๒ ให้นําบทบัญญัตกิมาาตรา ๗ มาตรา
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา
๑๑

วรรคสาม มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการ

สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕ และคณะกรรมการติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นผลการดําสํเนิานันกงานของกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หารกองทุนตามมาตรา
ดตามและประเมิ
น

ตามมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา ๓๓ เพื่ อ ประโยชน์
ใ นการส่ ง เสริ ม และพั
วิ ต คนพิ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒ นาคุ ณสํภาพชี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ให้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะ
ของงานในอัตราส่สําวนันที
่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัตกิงาานในสถานประกอบการหรื
อหน่วยงานของรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐ ทั้งนี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
สํานักประกอบการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานของรั
ฐจะต้สํอานังรักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
คนพิการเข้าทํางาน กา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าทํางาน
๓๔ นายจ้างหรือเจ้กาาของสถานประกอบการที
่มิได้รับคนพิกการเข้

ตามจํานวนที่กําหนดตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ

สํานักกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนดจํ
านวนเงินที่นายจ้างหรืกอาเจ้าของสถานประกอบการจะต้
อง

นําส่งเข้ากองทุน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายจ้า งหรือ เจ้า ของสถานประกอบการที่ต้อ งส่ง เงิน เข้า กองทุน ตามวรรคหนึ่ง
สํานักแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือกส่างเงินไม่ครบถ้สํวานนักให้งานคณะกรรมการกฤษฎี
เสียดอกเบี้ยในอัตราร้กอา ยละเจ็ดครึ่งสํต่าอนัปีกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
องจํานวนเงิน
ที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน
สํนายจ้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่งนัรักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ
คนพิการเข้าทํางานหรืกาอส่งเงินเข้า
กองทุนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือเงินที่ส่งเข้ากองทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตาม
๓๓ หรือนายจ้ากงหรื
รับคนพิกกาารเข้าทํางานตามมาตรา
๓๓ และ
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า อเจ้าของสถานประกอบการไม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไม่ ป ระสงค์ จ ะส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ตามมาตรา ๓๔ หน่ ว ยงานของรั ฐ นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกอบการนั้นอาจให้
สัมปทานจัดสถานที่จกําหน่ายสินค้าหรื
การ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรื
อจ้าง
เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อให้ความช่วยเหลือกอืา่นใดแก่คนพิกสํารหรื
อผู้ดูแลคนพิการก็ได้ กาทั้งนี้ ตามหลักสําเกณฑ์
วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
มาตรา ๓๖ ผู้อํา นวยการมี
อํา นาจออกคํ าสั่ งเป็นหนั งสื อให้ อสํายั
ดทรั พย์ สินของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินที่จะต้องส่งตามมาตรา ๓๔
คําสั่งให้อายัดทรัพย์สกินา ตามวรรคหนึสํ่งานัจะกระทํ
าได้ต่อเมื่อได้ส่งกคํา าเตือนเป็น
สํการมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนําเงินส่งเข้า
นหรือส่งเงินที่ค้ากงจ่า ายภายในเวลาที
ําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่
วันที่นายจ้าง
สํานักกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสามสิบวันสํนัาบนักแต่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือเจ้าของสถานประกอบการได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่จ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภายในเวลาที่กําหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอายั ด ทรั พ ย์ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั
ฒนาสังสํคมและความมั
่นคงของมนุกษาย์กําหนด ทั้งสํนีานั้ ให้
นําหลักเกณฑ์
และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกกาาร (ฉบับที่ ๒)สํานัพ.ศ.
๒๕๕๖]
สํานักพังานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั
นาสังคมและความมั่นกคงของมนุ
ษย์
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักฒงานคณะกรรมการกฤษฎี
า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนด
สํานักลังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กษณะ หรือการจัดให้กมาีอุปกรณ์ สิ่งอํสําานวยความสะดวก
หรือบริกาารในอาคาร สถานที
่ ยานพาหนะ
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สํเจ้านัากของอาคาร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สถานที่ ยานพาหนะ
บริกสําารขนส่
ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื
่น
ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนัค่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํ
านวนเงิ
าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกํกาาหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก าร
สํานัก(ฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กา

ภาคผนวก
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๘ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทํางานมากกว่า

สํานักร้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการนั
้น โดยมีระยะเวลาจ้กาางเกินกว่าหนึ่งสํร้าอนัยแปดสิ
บวันในปี

ภาษีใดมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๙ ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ที่รัฐหรือหน่วยงานของรั
สัมปทาน การส่งเสริกามการลงทุน
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐจะพิจารณาให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด แก่นายจ้าง
อสถานประกอบการใด
ระกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิ
วย
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้นําข้อมูลสํทีา่ไนัด้กปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําจนัารณาด้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๔ ต้อง
๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัตกิตาามคําสั่งของพนั
งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ ให้ ถื อ ว่ า บั ต รประจํ า ตั ว คนพิ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารฟื้ น ฟู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา
๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒ ให้ โ อนบรรดาทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ เงิ น งบประมาณ และรายได้ ที่
ประกอบเป็นกองทุ
้นฟูสมรรถภาพคนพิกกาารตามพระราชบั
ญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิ
การ
สํานันกฟืงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ โ อนงบประมาณและบุ
ค ลากรของสํ า นั ก ส่ งกเสริ
ก าร สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ม และพิ ทั กสําษ์นัคกนพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั
ฒนาสังคมและความมั
่นคงของมนุ
ษย์ ประกาศกําหนดในราชกิ
จจา
นุเบกษาไปเป็นของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คนพิการแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติ
้นฟูสมรรถภาพคนพิ
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวั
ตินี้ใช้บังคับทํา
สํานักการฟื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การ พ.ศ. ๒๕๓๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นที่พระราชบัสํญ
านัญักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
คณะกรรมการทีสํ่ไาด้นัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ากรัาบหน้าที่ ทั้งนีสํา้ นัไม่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวักนานับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ ให้ บ รรดากฎกระทรวง ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกตาม

านัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติกสํารฟื
ฟูสมรรถภาพคนพิการกา พ.ศ. ๒๕๓๔สํายันังกคงใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไกม่าขัดหรือแย้ง

กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม

สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐสํมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
่อสาร
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สํานักสาธารณสุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข รักษาการตามพระราชบั
ญสํญัานัตกินงานคณะกรรมการกฤษฎี
ี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมี
อํานาจแต่
งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในส่วนที่เกี่ยวกับสํราชการของกระทรวงนั
้น กา
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ใช้บังคับได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัสํฐามนตรี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการฟื้นฟู

สํานักสมรรถภาพคนพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๓๔ ใช้บสํังาคันับกมาเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การ พ.ศ.
นเวลานาน สาระสํกาาคัญและรายละเอี
ดเกี่ยวกับการ

สงเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนด
านังกวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนาคุณภาพชี
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แนวทางและปรับสํปรุ
ธีการในการส่งเสริมและพั
ิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ
่งขึ้น
และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่
วยเหลือกอืา ่นจากรัฐ ตลอดจนให้
รัฐต้องสงเคราะห์กคานพิการให้มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ แ ก้ ไ ขคํ า ว่ า “เลขาธิ ก าร” ในพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา

สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๐ เป็นสํานั“ผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
้อํานวยการ” ทุกแห่ง กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุสํผาลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับสํนีา้ นัคืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยที่พระราชบัญญัตกิสา ่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒสํนาคุ
ณภาพคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่
ยเหลืออื่นจากรัฐ จึงเป็
สํานักงานส่งเสริกมาและพัฒนา
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการสมควรกํ
สํานัากหนดให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
คุณ ภาพชีวิต คนพิก ารแห่ง ชาติมีฐ านะเป็น กรม และกํา หนดให้มีอํา นาจหน้า ที่ใ นการตรวจสอบ
คําแนะนํา และช่วยเหลื
รับสิทธิประโยชน์และการอํ
านวยความสะดวกเพิ
่มขึ้น
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อคนพิก ารให้
สํานักได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รวมทั้ ง กํ า หนดให้ องค์กรด้า นคนพิ การหรื อองค์ กรอื่ นใดที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่คนพิ การมี บ ทบาทในการ
สํานักณงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้น ตลอดจนกํ
สําานัหนดให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาการเพื่อทํา
ส่งเสริมและพัฒนาคุ
ภาพชีวิตคนพิการมากขึ
มีศูนย์บริการคนพิ
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการ
สํานักตามกฎหมายให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางมีประสิทธิสํภาาพ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นไปอย่
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัปณตภร/เพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่มเติม

๒ เมษายน ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ญสินีย์/แก้ไข
สํานักปริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

วศิน/ตรวจ
๒๖ ตุกลาาคม ๒๕๕๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ณัฐพร/ปรับปรุง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พลัฐวัษ/ตรวจ

๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจจานุเบกษา เล่สํมานั๑๓๐/ตอนที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มีนาคม ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๙
ราชกิ
่ ๓๐ ก/หน้า ๖/๒๙
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เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

กฎกระทรวง

กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หมายความ
รวมถึ ง ผู้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นต่ า งประเทศ และผู้ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการลาโดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นด้ ว ย
แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่ว คราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติง านโดยมีกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๓ ให้น ายจ้างหรือเจ้ า ของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้ง แต่ หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรั บ
คนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคน
ต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนับจํานวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี และกรณีนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการผู้ใดมีหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงาน
หรือสํานักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน
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เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการหนึ่งคน
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนั บ จํ า นวนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ นั บ ทุ ก วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ของแต่ ล ะปี และให้ นั บ โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็นกรม ให้นับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อได้จํานวนคนพิการที่แต่ละกระทรวงจะต้องรับแล้ว
ให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัด สรรให้หน่ว ยงานใดในสังกัด รับคนพิการเข้าทํางาน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้ตามความเหมาะสม
(๒) ราชการส่ว นท้องถิ่น ให้นับจํานวนผู้ปฏิบั ติง านของแต่ละองค์ก ารบริหารส่ว นจังหวั ด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(๓) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น นิติบุคคล ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
ข้อ ๕ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนด
ในข้อ ๓ และมิได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุด ในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทํางาน
การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวัน ที่
๓๑ มกราคม ของแต่ละปี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรื อ หน่ วยงานของรัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกํ าหนดจํ านวนคนพิ ก าร
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน
ตามจํานวนที่กําหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้กําหนดประเภทความพิการ ดังนี้
(๑) ความพิการทางการเห็น
(๒) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
(๕) ความพิการทางสติปัญญา
(๖) ความพิการทางการเรียนรู้
(๗) ความพิการทางออทิสติก”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจํากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่ว มในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็น ผลมาจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
“ข้อ ๙/๑ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางออทิสติก ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต ประจําวัน หรือการเข้าไปมีส่ว นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็น ผลมาจากความ
บกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุ
มาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย
กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)”
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ ที่ระบุ
ประเภทความพิการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ หรือข้อ ๙/๑ เพื่อประกอบคําขอ
มีบัตรประจําตัวคนพิการหรือต่อบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เว้นแต่นายทะเบียนกลาง นายทะเบียนจังหวัด หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์จะไม่ต้อง
ให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ
โดยที่เห็น เปน การสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการเพื่อประโยชนใ นการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหกําหนดประเภทความพิการ ดังนี้
(๑) ความพิการทางการเห็น
(๒) ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
(๕) ความพิการทางสติปญญา
(๖) ความพิการทางการเรียนรู
ขอ ๔ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น ไดแก
(๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับแยกวา ๓ สวน ๖๐ เมตร
(๓/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมี
ลานสายตาแคบกวา ๑๐ องศา
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(๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมี สวนรว มในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากการมี ความบกพรองในการเห็ น
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับตั้งแต 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 หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดแก
(๑) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป น ผลมาจากการมี ค วามบกพร อ งในการได ยิ น
จนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่น ความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ
๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง ๙๐
เดซิเบลขึ้นไป
(๒) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไป
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน เมื่อตรวจวั ด
การไดยิน โดยใชคลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยิน
ดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา ๙๐ เดซิเบลลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล
(๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
ทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ เปนตน
ขอ ๖ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก
(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อัมพาต แขน ขา ออนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการทํางาน
มือ เทา แขน ขา
(๒) ความพิ ก ารทางร า งกาย หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน
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ขอ ๗ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ไดแก
(๑) ความพิการทางจิ ตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่ บุคคลมีขอจํ ากัดในการปฏิบั ติ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป น ผลมาจาก
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือความคิด
(๒) ความพิ ก ารออทิ ส ติ ก หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากความบกพรอง
ทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ ๒ ปครึ่ง ทั้งนี้ ใหรวมถึงการวินิจฉัย
กลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เชน แอสเปอเกอร (Asperger)
ขอ ๘ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมี
พัฒนาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ
๑๘ ป
ขอ ๙ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คมโดยเฉพาะ
ดานการเรียนรู ซึ่งเปน ผลมาจากความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอาน
การเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่น ในระดับความสามารถที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา
ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิช าชีพเวชกรรม เปน ผูตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ
ที่ระบุประเภทความพิการตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ เพื่อประกอบคําขอมีบัตร
ประจําตั วคนพิก ารตามมาตรา ๑๙ แหง พระราชบั ญญัติ สงเสริ ม และพัฒ นาคุณภาพชี วิต คนพิ การ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เวนแตนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณี เห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพ
ความพิการที่สามารถมองเห็นไดโดยประจักษจะไมตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได
ขอ ๑๑ ให มีค ณะทํา งานเพื่อ ทํา หน าที่ กํา หนดแบบเอกสาร คูมื อ แนวทาง หลัก เกณฑ
การวินิจฉัยความพิการ และวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ ๑๐ ตามประกาศนี้
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ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ
ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
การออกบัตร และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิ
หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดการออก
บัตรประจําตัวคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร
และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่น คําขอมีบัต รประจําตัว คนพิการ และการออกบัต ร การกําหนดสิท ธิหรือ
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่น คําขอมีบัต รประจําตัวคนพิการ และการออกบัต ร การกําหนดสิท ธิหรือ
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิท ธิข องคนพิการ และอายุบัต รประจําตัวคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่น คําขอมีบัต รประจําตัวคนพิการ และการออกบัต ร การกําหนดสิท ธิหรือ
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การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิท ธิข องคนพิการ และอายุบัต รประจําตัวคนพิการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“บัตร” หมายความว่า บัตรประจําตัวคนพิการ
“ผู้ถือบัตร” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตร
“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือ
บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดรูปแบบบัตร ข้อมูลของ
ผู้ถือบัตร ตลอดจนแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติอื่นใด
เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการออกบัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมวด ๑
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
ข้อ ๖ คนพิการซึ่งมีสัญชาติไทยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นอาจยื่นคําขอ
มีบัตรต่อสํานักงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ
หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี ยื่นคําขอแทนได้
ข้อ ๘ การยื่นคําขอมีบัตร ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ ๗ ยื่นคําขอตามแบบที่ผู้อํานวยการ
กําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
(ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ํากว่าสิบห้าปี
(ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
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(๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนจํานวน ๒ รูป ในกรณีที่คนพิการ
ไม่ได้มายื่นคําขอด้วยตนเอง
(๔) เอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการเป็นที่เห็นได้
โดยประจักษ์ตามประกาศสํานักงาน เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้
โดยประจักษ์ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอถ่ายภาพสภาพความพิการ
ไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีค นพิการมีหลักฐานตามทะเบีย นบ้านว่ามีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน
แต่ไม่มีเอกสารตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอออกบัตรบันทึกปากคําเจ้าบ้าน หรือพยานบุคคลหนึ่งคน
ซึ่งเป็น ข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือเทีย บเท่าขึ้นไป กํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน
ในกรณีบุคคลตามข้อ ๗ ยื่นคําขอแทนคนพิการ ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้นและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอํานาจจากคนพิการหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับคนพิการเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี
ในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะมีบัตรตามคําขอ
เจ้าหน้าที่รับคําขอตามวรรคสี่ หมายความว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด โรงพยาบาล ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากผู้อํานวยการ หรือผู้ ว่าราชการจังหวัด แล้ ว แต่กรณี ให้มีหน้าที่ดําเนิน การตามขั้น ตอนต่าง ๆ
ในการออกบัตรตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ในกรณี ก ารออกบั ต รมี ก ารเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล กั บ สํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรื อหน่ว ยงานของรัฐอื่น แล้ว ให้ผู้อํานวยการประกาศยกเลิก
โดยไม่ต้องมีเอกสารตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ก็ได้
หมวด ๒
การออกบัตรและการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ
ข้อ ๑๐ บัตรมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๒) บัตรทีไ่ ม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ข้อ ๑๑ บัตรต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล วั น เดื อ นปี เ กิ ด รู ป ถ่ า ย ที่ อ ยู่ ต ามทะเบี ย นบ้ า นในขณะยื่ น คํ า ขอ
เลขประจําตัวประชาชน และประเภทความพิการของผู้ถือบัตร
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และเลขบัต รประจําตัว ประชาชนของผู้ดูแ ลคนพิการหนึ่ง คน เว้น แต่
ผู้ถือบัตรไม่มีผู้ดูแลคนพิการ
(๓) ลายมือชื่อ หรือตราลายมือชื่อของผู้อํานวยการ และตราประจํากระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ วันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุ เว้นแต่เป็นกรณีบัตรตามข้อ ๑๐ (๒)
ให้เป็นลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร
กรณีรายการตาม (๒) ผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ซ่งึ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ
หรื อ เป็ น ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารซึ่ ง คนพิ ก ารอาศั ย อยู่ ด้ ว ยตามความเป็ น จริ ง ในกรณี ที่ มี ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร
ทั้งสองประเภทดังกล่า ว ให้ ร ะบุชื่อผู้ ดูแลคนพิการซึ่ ง คนพิก ารแจ้ง ว่ าได้อุป การะหรืออาศั ย อยู่ด้ว ย
เป็นสําคัญ ทั้งนี้ กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้ ให้มีหนังสือจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
แห่งนั้นรับรองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดูแลคนพิการจริง
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร ได้แก่ นายทะเบียน หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้มีอํานาจอนุมัติออกบัตร
ให้แก่ผู้ถือบัตร
ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรเห็นว่าผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการถูกต้องและครบถ้วน
แล้วให้จัด เก็บข้อมูลของผู้ถือบัต รตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทําบัต ร
เว้นแต่กรณีการออกบัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอเขียนบันทึกรายการดังกล่าว
ให้อนุมัติออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอ
ในกรณีได้มีการอนุมัติบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ทัน ให้ผู้มีอํานาจออกบัตร
มีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นคําขอเพื่อใช้แทนบัตรตามระยะเวลาที่กําหนดได้ ทั้งนี้ ตามแบบที่ผู้อํานวยการ
กําหนด
ข้อ ๑๔ ในกรณี เจ้า หน้ าที่ผู้ มีอํ านาจออกบัต รมีคํ าสั่ งเป็ น หนัง สื อไม่อ นุมัติ ออกบัต รให้แ ก่
ผู้ยื่นคําขอ ให้ผู้นั้น มีสิท ธิยื่น อุท ธรณ์เป็น หนัง สือต่อผู้ออกคําสั่งตามที่ได้รับคําขอนั้นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งดังกล่าว
ให้ผู้ออกคําสั่ง พิจารณาคําอุท ธรณ์ให้แ ล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุท ธรณ์
ดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ
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หมวด ๓
การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ
ข้อ ๑๕ คนพิการซึ่งมีบัตรตามระเบียบนี้ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด
ข้อ ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามข้อ ๑๕ ให้สํานักงานและ
หน่วยงานของรัฐจัดทําคู่มือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
อาจยื่ น คํา ขอให้มีการกํา หนดสิท ธิห รือเปลี่ย นแปลงสิท ธิต่อ หน่ว ยงานของรัฐซึ่ ง มีอํา นาจหน้า ที่ต าม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ หรือหน่วยงานของรัฐกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ มีก ารกํ า หนดสิท ธิ หรื อ เปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ ต ามคํ าขอตามข้อ ๑๖ แล้ ว
ถ้าประสงค์จะขอสละสิทธินั้นให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี แจ้งความประสงค์สละสิทธินั้น
เป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งกําหนดสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธินั้น
หมวด ๔
อายุบัตรประจําตัวคนพิการ
ข้อ ๑๘ ให้บัตรมีอายุแปดปีนับแต่วันที่ออกบัตร
การออกบัตรตามวรรคหนึ่ง ให้แก่บุคคลผู้ถือบัตรมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีสภาพ
ความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต
ข้อ ๑๙ เมื่อบัตรหมดอายุ ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ ๗ ยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้
ผู้มีอํานาจออกบัตรใหม่ ภายในสามสิบวันก่อนบัตรจะหมดอายุ
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้นําเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) และบัตร
ที่หมดอายุไปประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๒๐ เมื่อเจ้าหน้าที่รับคําขอได้รับคําขอตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบีย นกลางคนพิการ หากพบว่ าผู้ถือบัต รเป็น บุคคลที่มีสภาพ
ความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ หรือเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ถือบัตรยังคงมีสภาพความพิการเป็นไปตาม
ฐานข้อมูล ก็เสนอออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอได้
(๒) ในกรณีเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ถือบัตรมีสภาพความพิการไม่เป็นไปตามฐานข้อมูล ก็ส่งผู้นั้นไปให้
ผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมตรวจวินิจ ฉัย และออกใบรับรองความพิการตามข้อ ๘ (๔) ก่อนเสนอ
ออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอต่อไป
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ในกรณีได้มีการอนุมัติบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถออกบัต รให้แก่ผู้ถือบัตรได้ทัน ให้นําความใน
ข้อ ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับ
ข้อ ๒๑ เมื่อ บัต รชํ ารุ ด สู ญ หาย หรื อมี การเปลี่ ย นแปลงในสาระสํ าคั ญ เกี่ย วกั บคนพิ การ
ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนในฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการแล้ว ให้ยื่นคําขอมีบัตรใหม่ได้โดยนํา
เอกสารตามข้อ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๒๒ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบีย นกลางคนพิการแล้ว
พบว่าข้อมูลของผู้ยื่นคําขอยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้สอบถามหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามความจําเป็น
รายกรณี
ข้อ ๒๓ ในกรณีผู้ถือบัตรถึงแก่ความตายหรือได้รับการฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการหรือ
มีค วามประสงค์จะยกเลิกการมีบัต ร ให้ผู้ถือบัต รหรือบุคคลตามข้อ ๗ แจ้ง ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ออกบัตรเพื่อจําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป
กรณีผู้ถือบัต รหรือบุคคลตามข้อ ๗ มิได้ดําเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ออกบัตรแต่ง ตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัต ร
พิจารณาจําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป
การดําเนินการตามวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัต รมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือบัตรหรือ
บุคคลตามข้อ ๗ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรและ
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นภูมิลําเนาของบุคคลนั้นด้วย
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล คนพิการกั บบัต รประจําตัว ประชาชนครบถ้ว นแล้ ว
ให้ผู้อํานวยการประกาศให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการตามระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ภาคผนวก
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้การให้สัมปทาน
จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการคุ้มครองคนพิการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การให้สัมปทาน” หมายความว่า การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ
“การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ” หมายความว่า การจัดสถานที่บริเวณองค์กร
หรือสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ
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“การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ” หมายความว่า การจ้างเหมาช่วงงานหรือ
การจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการแห่งนั้น
“การฝึกงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการถ่ายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้
“การจัดให้มีอุปกรณ์” หมายความว่า การจัดให้มีเครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่
หรือ เคลื่ อนย้ ายได้ เพื่ อให้ คนพิ การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ได้บ นพื้น ฐานของ
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
“การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความว่า การจัดให้มีเครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือ
โดยการสร้าง ติดตั้ง หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้คนพิการ
เข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ใ นการประกอบอาชี พ ได้ บ นพื้ น ฐานของความต้ อ งการพิ เ ศษของคนพิ ก าร
แต่ละประเภท
“การจัดให้มีล่ามภาษามือ” หมายความว่า การจ้างบุคคลซึ่งจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ ต่อ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
“การให้ความช่วยเหลืออื่นใด” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการโดยตรง เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“คนพิการที่จะขอใช้สิทธิ” หมายความว่า คนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดย
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“ผู้ดูแลคนพิการที่จะขอใช้สิทธิ” หมายความว่า ผู้รับอุปการะหรือดูแลคนพิการซึ่งมีชื่อใน
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“หน่วยงาน” หมายความว่า สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักจัดหางานกรุงเทพ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงาน
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
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ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
หมวด ๑
บททั่วไป
ส่วนที่ ๑
คณะอนุกรรมการ
ข้อ ๗ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้ แ ทนกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ผู้ แ ทนกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ แ ทนสมาคมสภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภทแห่ ง ประเทศไทย ผู้ แ ทนองค์ ก าร คนพิ ก ารแต่ ล ะประเภท
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
ในด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จํานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งต้องเป็นผู้แทนองค์กรเพื่อคนพิการ ไม่เกินสองคน
เป็นอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางานซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
ให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้ อ ธิ บ ดี ก รมการจั ด หางานแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด กรมการจั ด หางานไม่ เ กิ น หนึ่ ง คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ ๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้า
หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพิ่มเติม
จากที่กําหนดในระเบียบนี้
(๒) กํ า กั บ ดู แ ลและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาให้ แ ก่ ค นพิ ก าร ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก
ตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) จัดทํารายงานประจําปีการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพหรือความช่วยเหลือ
คนพิ ก าร และผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารซึ่ ง นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการและหน่ ว ยงานของรั ฐ
เป็นผู้สนับสนุน
(๔) ขอให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการ หน่ ว ยงานของรั ฐ มาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบปีละครั้ง
(๖) พิจ ารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อ ให้ ป ระกาศเกี ย รติ คุณ หรื อ สนับ สนุ น สิน เชื่ อ รางวั ล
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพ
(๗) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานใด ๆ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ส่วนที่ ๒
การให้สิทธิและการขอรับสิทธิ
ข้อ ๑๐ หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทํางาน นายจ้างหรือสถานประกอบการ
ไม่รับคนพิการเข้าทํางานและไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน แต่ประสงค์ให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์
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หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ให้แจ้งการให้สิทธิและดําเนินการให้เข้ารับสิทธิภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
การแจ้งการให้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้
ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ
ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ข้อ ๑๑ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งประสงค์ขอรับสิทธิจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการตามข้อ ๑๐ ให้ยื่นคําขอรับสิทธิ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ
ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กรณีผู้ดูแลคนพิการจะยื่นคําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง คนพิการที่อยู่ในการอุปการะหรือดูแล
ต้องไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เยาว์
(๒) เป็นผูส้ ูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมีหนังสือ
รับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี
การยื่นขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจยื่นขอรับสิทธิได้หลายแห่ง
โดยการขอรับสิทธิตามข้อ ๑๐ ไม่เป็นการตัดสิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่จะขอรับการสนับสนุน
โดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ แต่รับสิทธิได้เพียงแห่งเดียว
ข้อ ๑๒ การแจ้งการให้สิทธิของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และการขอรับสิทธิของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ได้ยินยอมให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิเข้ารับสัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ รับเหมาช่วงงาน
หรือรับเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือรับความช่วยเหลืออื่นใด ให้มีการจัดทําสัญญาหรือข้อตกลงกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินการต่อหน่วยงานตามข้อ ๑๐ ทราบ
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แบบการแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด
ข้อ ๑๔ เงื่อนไขในการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ
(๑) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ของรัฐต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจเยี่ยมสถานที่หรือกิจการที่ดําเนินการแล้ว หากพบว่า
ไม่เป็นไปตามระเบียบให้เจ้าหน้าที่แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
(๒) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิตามระเบียบนี้จะจําหน่าย จ่ายโอนสิทธิ หรือให้
บุคคลใดเช่าช่วงสิทธิแทนตนมิได้
(๓) กรณีผู้ดแู ลคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตาย ให้ผู้ดูแลคนพิการรายใหม่ที่มีชื่อเป็นผู้ดูแล
ในบัตรประจําตัวคนพิการเป็นผู้ดําเนินการแทน
(๔) กรณีคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตายสิทธิที่ได้รับย่อมเป็นอันสิ้นสุด
(๕) การยกเลิกสัญญา การต่อสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งหน่วยงานตามข้อ ๑๐ เพื่อทราบ
(๖) กรณี ค นพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารเลิ ก กิ จ การก่ อ นสิ้ น สุ ด สั ญ ญา ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอื่นเข้ารับสิทธิแทนที่
กรณีมีการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จัดให้มีคนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการอื่นเข้ารับสิทธิภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการดําเนินการ
และแจ้งให้หน่วยงานทราบ
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
ส่วนที่ ๑
การให้สัมปทาน
ข้อ ๑๕ การให้สัมปทานให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลหรือใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
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(๒) การให้ สิ ท ธิ ไ ด้ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารภายใต้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ของ
หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ
(๓) การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา
ที่ประชาชนสามารถรับ ฟังหรือ รับชมได้อ ย่างแพร่หลาย และให้ห มายความรวมถึงการจัดสรรพื้น ที่
ในเว็บไซต์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) การให้สัมปทานอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
การให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการภายในองค์กรหรือภายนอก
องค์กรซึ่งหน่วยงานของรัฐมีสิทธิครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยการเช่าก็ได้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินแห่งนั้นเป็นผู้อนุญาต
และลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
แบบของสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามแบบที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นกําหนด
ข้อ ๑๖ การให้ใช้สิทธิในสัมปทานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้อ งมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข้อ ๑๗ การให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นสั ม ปทานต้ อ งมี ร ะยะเวลาตามสั ญ ญาต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี
กรณีการให้ใช้สิทธิในสัมปทาน มีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหนึ่งปี ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบ
และคํานวณมูลค่าการให้ใช้สิทธิในสัมปทานเป็นรายปี
ส่วนที่ ๒
การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ
ข้อ ๑๘ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งเห็นได้ง่าย และสะดวกต่อการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
(๒) มีสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(๓) มีสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าที่มั่นคง ปลอดภัย โดยหน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งนั้น
(๔) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามประเภทกิจการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ
(๕) ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
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(๖) ช่ ว งเวลาการจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามเวลาเปิ ด และปิ ด ทํ า การปกติ
ของหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการแห่งนั้น หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
ข้อ ๑๙ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าการดําเนินงานไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงิน
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การคํานวณมูลค่าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราอ้างอิงราคาในท้องตลาด กรณีไม่มีราคา
ตามท้องตลาดมาอ้างอิงให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้รับการประเมินยื่นแบบการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง นั้ น หรื อ ตามอั ต ราที่ ค ณะอนุก รรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดประกาศกําหนด
กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าอาคาร สถานที่
หรือมีหลักฐานการให้เช่าจากผู้เช่ารายอื่นมาแสดงก็ให้นําอัตราค่าเช่านั้นมาคํานวณมูลค่าตามวรรคสอง
ข้อ ๒๐ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา
ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี หากมี ร ะยะเวลาตามสั ญ ญามากกว่ า หนึ่ ง ปี ให้ ห น่ ว ยงานดํ า เนิ น การตรวจสอบ
และคํานวณมูลค่าการจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นรายปี
กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอํานาจอนุญาตภายใต้เงื่อนไขให้ใช้อาคาร
หรื อ สถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ โดยได้ รั บ การยกเว้ น ค่ า เช่ า และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น
และมีระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๒๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ นายจ้า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการดํา เนิ น การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถดําเนินกิจการจําหน่ายสินค้า
หรือบริการได้
ส่วนที่ ๓
การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ
ข้อ ๒๒ การจั ด จ้ า งเหมาช่ ว งงานหรื อ การจ้ า งเหมาบริ ก ารต้ อ งมี ลั ก ษณะและเงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง
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(๒) เป็นการจ้างที่มีลักษณะมุ่งผลสําเร็จของงานที่ว่าจ้างภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง เช่น การรักษาความสะอาด งานความปลอดภัย งานสวน งานศึกษาวิจัย งานสํารวจ
งานติดตามประเมินผล งานข้อมูล งานพิมพ์ งานผลิตเอกสาร งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานผลิตสินค้า
หรือบริการ งานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นต้น หรือลักษณะอื่นตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
ผู้ว่าจ้างต้องจัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณการด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และกําไรเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ ๑๐
กรณีหน่วยงานของรัฐ ก่อนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ในแต่ละปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกําหนดลักษณะงานที่เหมาะสมภายในองค์กรเพื่อมอบให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการทําแทนได้ และจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่กําหนดแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน
แห่งนั้นติดต่อกับผู้รับจ้างเป็นรายกรณีโดยตรงเพื่อเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นโดยวิธีกรณีพิเศษ
ข้อ ๒๓ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ ที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การคํานวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกําหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เงินลงทุน
ตามลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นกําไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับ
เมื่อครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
(๒) กรณี กํ า หนดให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการเป็ น ผู้ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนหรือ ค่าแรงงาน
ที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเมื่อครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น
กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ให้ กํ า หนดวงเงิ น ตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงที่ จ ะจ้ า งในแต่ ล ะครั้ ง
โดยพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสม ตามลักษณะของงานและจํานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทํางาน

128

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๔ ระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญา
ตกลงกัน หากมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบและคํานวณมูลค่าตามสัญญา
เป็นรายปี
กรณีหน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยให้ดําเนินการภายในปีงบประมาณ
และในกรณีที่มีข้อตกลงให้จ้างต่อ เนื่อ ง ให้สัญญาหรือ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ของแต่ละปีได้
ข้อ ๒๕ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตามข้ อ ๑๐ พร้ อ มส่ ง สํ า เนาสั ญ ญา
หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเข้าทําสัญญาดังกล่าว
ส่วนที่ ๔
การฝึกงาน
ข้อ ๒๖ การฝึกงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการฝึกงานต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ความชํานาญ การถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
(๒) ระยะเวลาฝึ ก งานต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หกเดื อ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า หกร้ อ ยชั่ ว โมง
หรือตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเห็นสมควรและมีการมอบวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่รับฝึกงาน
แก่ผู้ผ่านการฝึกงานด้วย
(๓) หลักสูตรการฝึกงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่หลักสูตร
ของเอกชนซึ่ ง ได้ รั บ การเห็ น ชอบจากทางราชการแล้ ว ไม่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบตามระเบี ย บนี้ อี ก
โดยก่อนดําเนินการให้ผู้แทนนายจ้างหรือสถานประกอบการเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจจัดฝึกงานเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกงาน เช่น ค่าสถานที่ฝึก
ที่พัก วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร ค่าพาหนะ และให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกงานตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ การฝึกงานในสถานประกอบการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับ
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เบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงาน ให้ส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงแก่หน่วยงานตามข้อ ๑๐
(๕) หน่วยงานของรัฐอาจจัดฝึกงานเองหรือจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่น
หรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ ซึ่งต้องไม่ใช่ภารกิจตามปกติของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น โดยให้
หน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน เช่น ค่าสถานที่ ที่พัก วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
วิทยากร ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับการฝึกงาน ทั้งนี้ ให้นําระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม
ของส่วนราชการมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งจํานวนและรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ วิทยากร และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรส่งให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๑๐ เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกงาน
ข้อ ๒๘ การฝึกงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
จํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน
และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อ งนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ส่วนที่ ๕
การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ข้อ ๒๙ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้นได้รับลูกจ้างคนพิการ ซึ่งมีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถทํางานได้
(๒) หน่ ว ยงานของรั ฐ นายจ้ า งหรื อ สถานประกอบการแห่ ง นั้ น อาจจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ
สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการซึ่งมีคนพิการเข้าทํางาน
เป็นลูกจ้าง
(๓) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ การจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง
สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยดําเนินการในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทํางาน ทั้งนี้ ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง

130

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เว้นแต่ไม่มีการกําหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
(๔) มิใช่อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่อาคารสํานักงานแห่งนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎกระทรวงตาม (๓)
(๕) ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี
ข้อ ๓๐ ก่ อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๒๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นายจ้ า ง หรื อ เจ้ า ของ
สถานประกอบการ ดํ า เนิ น การสํ า รวจและออกแบบเกี่ ย วกั บ การจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกแก่คนพิการและเสนอแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ ประมาณการค่าใช้จ่าย
วงเงิ น งบประมาณและประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ โดยยื่ น ต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตามข้ อ ๑๐
เพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๑ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรณีหน่วยงานของรัฐ การพิจารณาวงเงินสําหรับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการให้พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ส่วนที่ ๖
การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
ข้อ ๓๒ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้นมีคนพิการซึ่งความต้องการ
จําเป็นพิเศษที่จะต้องใช้บริการล่ามภาษามือเพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถสื่อสาร
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) การจัดให้มีล่ามภาษามือในสัดส่วนหนึ่งคนต่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายยี่สิบคน
ข้อ ๓๓ ก่อนเริ่มดําเนินการตามข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ดําเนินการสํารวจความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการให้บริการล่ามภาษามือและเสนอ
แผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับต่อหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๑๐ เพื่อให้ความเห็นชอบ
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ข้อ ๓๔ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมี
มูลค่าการดําเนินงานไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อการจ้าง
ล่ามภาษามือหนึ่งคน
กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้กําหนดวงเงินในการจัดให้มีล่ามภาษามือให้พิจารณาตามความจําเป็น
และเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคนพิการ
ส่วนที่ ๗
การช่วยเหลืออื่นใด
ข้อ ๓๕ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการอาจให้การสนับสนุน
ด้านการเงินวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ง การซื้อสินค้าจากคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบอาชีพ
ฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อมในการทํางาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ การมีงานทํา
หรือการมีรายได้ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามความจําเป็น หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
ที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๓๖ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดต้ อ งมี มู ล ค่ า การดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การซื้อสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงต้องให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิ ก ารมี กํ า ไรจากการขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า อั ต ราที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การกํ า หนดจํ า นวนคนพิ ก ารที่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการและหน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ ง
รับคนพิการเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การคํานวณมูลค่าตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแสดงหลักฐาน
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ ๑๐
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๓๗ เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑๓ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๒ แล้ว ให้แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ตคนพิ การ หรื อ สํ า นักงานพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุษ ย์จั ง หวั ด แล้ ว แต่ก รณี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ภาคผนวก
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