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บทน�ำ

๑. ที่มา

	 เพือ่ให้ระบบราชการเป็นระบบการจ้างงานทีค่�านงึถงึโครงสร้างทางสังคมของประเทศ	โดยส่วนราชการเป็น

หน่วยงานตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด	และเพื่อส่งเสริมให้คนพิการที่มีความรู	้ 

ความสามารถ	มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ	ได้มีโอกาสเข้าท�างาน	มากขึ้นด้วยวิธีการที่สะดวก	

คล่องตัวทั้งต่อคนพิการและส่วนราชการ	โดยค�านึงถึงระบบคุณธรรม	ความรู้ความสามารถ	ความเสมอภาค	 

ความเป็นธรรมในกลุ ่มคนพิการด้วยกัน	และประโยชน์ของทางราชการ	ก.พ.	อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๕๕	 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบมาตรา	๒๒	มาตรา	๓๓	และมาตรา	๓๕	 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	ก�าหนดหลักเกณฑ	์

วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ	ตามหนังสือส�านักงาน	ก.พ.	 

ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	เรื่อง	การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ	

๒. วัตถุประสงค์

	 ๒.๑	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	สนับสนุนให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการมากขึ้น	เป็น 

การเพิ่มจ�านวนคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ

	 ๒.๒	 เพื่อให้ส่วนราชการได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานของส่วนราชการด้วย 

วิธีการที่สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

	 ๒.๓	 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข ้ารับการคัดเลือกเฉพาะในกลุ ่มคนพิการ	 ซ่ึงเป็นการสร้าง 

ความเสมอภาคให้กับกลุ่มคนพิการ

๓. หลักการ

	 ๓.๑	 การสรรหาและเลอืกสรรคนพกิารทีค่�านงึถงึความรูค้วามสามารถ	ความเสมอภาค	และความเป็นธรรม

ในกลุ่มคนพิการด้วยกัน	

	 ๓.๒	 รูปแบบและวิธีการสรรหาและเลือกสรรคนพิการมีความคล่องตัว	มีความสะดวกทั้งต่อกลุ่มคนพิการ

และส่วนราชการ

๔. เป้าหมาย

	 ส่วนราชการสามารถด�าเนินการรับคนพิการเข้าท�างานหรือจัดบริการอื่นทดแทนตามที่กฎหมายก�าหนด	

ภายในระยะเวลา	๑๐	ปี	 ท้ังนี้	การก�าหนดเป้าหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้น	 เร่งรัด	และสนับสนุน 

ส่วนราชการให้ตระหนักถึงการด�าเนินการตามกฎหมาย	และส�านักงาน	ก.พ.	จะด�าเนินการติดตามประเมิน 

ผลการด�าเนินการของส่วนราชการในแต่ละปี	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ 

ของส่วนราชการ	และทราบปัญหา	อุปสรรคต่อการด�าเนินการของส่วนราชการ	เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอเพ่ือ

ปรบัปรงุแนวทางการสรรหาและเลอืกสรรคนพกิารอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น	
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๕. ค�าจ�ากัดความ

	 เพื่อความชัดเจนในการด�าเนินการของส่วนราชการ	จึงอธิบายความหมายของค�าที่ใช้ตามหลักเกณฑ	์ 

วิธีการ	และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ	ตามหนังสือส�านักงาน	ก.พ. 

ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ดังนี้

 “ผู้ปฏิบัติงาน”	หมายถึง	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจ�า	หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่น	

ซึ่งปฏิบัติงานประจ�าในส่วนราชการ	และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานในต่างประเทศ	และผู้ซึ่งอยู่ระหว่าง 

การลาโดยได้รับเงินเดือนด้วยแต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว	หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยม ี

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง	(ค�าจ�ากัดความของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที่นายจ้าง

หรอืสถานประกอบการและหน่วยงานของรฐัจะต้องรบัเข้าท�างาน	และจ�านวนเงนิทีน่ายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการ

จะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๔)

 “หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี”	หมายถึง	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 

ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	ก�าหนดให้เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ 

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	เช่น	ส�านักงบประมาณ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	เป็นต้น	หรือเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ

การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี	เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เป็นต้น

 “ส่วนราชการในสังกัด”	หมายถึง	ส่วนราชการระดับกรมตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	

กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ก�าหนดให้เป็นส่วนราชการที่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง	 

และไม่ได้อยู ่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี	 เช่น	 

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	กรมการค้าต่างประเทศ	มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้บังคับบัญชา	กรมสรรพากร	

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้บังคับบัญชา	กรมวิชาการเกษตร	กรมการข้าว	 

มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้บังคับบัญชา	เป็นต้น	

 “เข้าท�างานในส่วนราชการ”	หมายถึง	การรับคนพิการเป็นข้าราชการ	พนกังานราชการ	ลูกจ้างประจ�า	หรอื

ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ซึ่งปฏิบัติงานประจ�าในส่วนราชการ

 “เข้ารับราชการ”	หมายถึง	การรับคนพิการโดยบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 “ประเภทความพิการ”	หมายถึง	ประเภทความพิการตามท่ีก�าหนดในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ซ่ึงก�าหนด

ประเภทความพิการไว้	๗	ประเภทคือ	ความพิการทางการเห็น	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	 

ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ความพิการทางสติปัญญา	 

ความพิการทางการเรียนรู้	และความพิการทางออทิสติก	
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บทน�ำ

 “การจัดบริการอื่นทดแทน”	หมายถึง	การจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา	๓๕	แห่งพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เช่น	จัดสัมปทาน	จัดสถานที่จ�าหน่าย

สินค้าหรือบริการ	จัดจ้างเหมาช่วงงาน	หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ	ฝึกงาน	หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	(เป็นการจัดให้มีขึ้นใหม่ตามความต้องการพิเศษของคนพิการเฉพาะราย	และไม่รวม 

สิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐานท่ีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก�าหนดไว้แล้ว)	เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ 

คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต	ิว่าด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการให้สมัปทาน	

จัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ	ฝึกงาน	หรือจัดให้

มีอุปกรณ์	หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	ล่ามภาษามือ	หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	

พ.ศ.	๒๕๕๘



บทที่

ขั้นตอนการนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน 

และจ�านวนคนพิการ



6

ขั้นตอนการนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงานและจ�านวนคนพิการ

๑. ผู้มีอ�านาจหน้าที่

	 ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาและก�าหนดอัตราส่วนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างานในส่วนราชการแบ่งตาม

ลักษณะการบริหารส่วนราชการ	ซึ่งเป็นโครงสร้างตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้

 กรณีที่ ๑ ปลัดกระทรวง	ส�าหรับส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวง	เช่น	ปลัดกระทรวงการคลัง	

ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เป็นต้น	

 กรณีที่ ๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรง

ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี	เช่น	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	

เป็นต้น

	 ผู้มีอ�านาจหน้าที่	(ปลัดกระทรวง	หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา	หรือรับผิดชอบ 

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี)	ด�าเนินการพิจารณารวบรวมจ�านวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 

ในภาพรวมและก�าหนดอัตราส่วนคนพิการโดยนับรวมกันเป็นกระทรวง	(ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของ 

ปลัดกระทรวง)	กรณีเป็นส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้นับเป็นรายส่วนราชการ	โดยผู้ปฏิบัติงาน	ได้แก่	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	 

ลกูจ้างประจ�า	หรอืผูป้ฏบิตังิานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่	ซึง่ปฏบิตังิานประจ�าในส่วนราชการ	และเป็นผูท้ีป่ฏบิตังิานอยูจ่รงิ	

ณ	วันที่	๑	ตุลาคม	ของทุกปี

 

๒. การก�าหนดจ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างานให้ส่วนราชการในสังกัด

 ๒.๑ วิธีการนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน

	 การนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน	เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที่นายจ้างหรือ 

เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างาน	และจ�านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ 

สถานประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซ่ึงส่วนราชการ

สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ	โดยนับจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง	ณ	วันที่	๑	ตุลาคม	ของทุกปี	ดังนี้

 การนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบุคลากร

	 นับ	 	 ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ�า	เช่น	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจ�า	 

	 	 	 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เป็นต้น	ทั้งที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและ 

	 	 	 ส่วนภูมิภาค	

  	 ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ	

  	 ผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาหรือฝึกอบรม	

	 ไม่นับ	 ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจ้างเหมาที่มาปฏิบัติงาน	
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		 เมือ่ทราบจ�านวนคนพกิารทีแ่ต่ละกระทรวงจะต้องรับเข้าท�างานแล้ว	ให้ปลัดกระทรวงหรือหวัหน้าส่วนราชการ

ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแจ้งจ�านวน 

คนพิการที่ส่วนราชการในสังกัดจะต้องรับเข้าท�างาน	โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีคนพิการสามารถท�าได้ตาม 

ความเหมาะสม	

 ๒.๒ วิธีการก�าหนดจ�านวนคนพิการ

	 เมื่อส่วนราชการทราบจ�านวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้ว	ให้น�ามาก�าหนดจ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างาน

ในภาพรวมของกระทรวง	คือ	จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน	๑๐๐	คน	ต่อการรับคนพิการ	๑	คน	และหากมีจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน

ที่นับเป็นเศษได้เกิน	๕๐	คน	ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก	๑	คน	เช่น	

ตัวอย่าง กระทรวง ก 

 
ส่วนราชการ

 
จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)

 จ�านวนคนพิการ

    ที่ต้องรับเข้าท�างาน (คน)

ส�านักงานรัฐมนตรี	 ๑๑	 ๑๖,๓๐๐	คน	รับ	๑๖๓	คน

ส�านักงานปลัดกระทรวง	 ๒๔๐	 (เศษ	๑๖	คน	ไม่นับ)

กรม	ก	 	 ๑,๔๐๐	

กรม	ข	 	 ๘๗๐	

กรม	ค	 	 ๒๙๕	

กรม	ง	 	 ๑๓,๕๐๐	

 รวม ๑๖,๓๑๖ ๑๖๓

ตัวอย่าง กระทรวง ข 

 
ส่วนราชการ

 
จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)

 จ�านวนคนพิการ

    ที่ต้องรับเข้าท�างาน (คน)

ส�านักงานรัฐมนตรี	 ๑๒	 ๒,๒๐๐	คน	รับ	๒๒	คน

ส�านักงานปลัดกระทรวง	 ๓๘๕	 เศษ	๕๑	คน	รับอีก	๑	คน

กรม	ก	 	 ๙๖๘	

กรม	ข	 	 ๗๓๐	

กรม	ค	 	 ๑๕๖	

 รวม ๒,๒๕๑ ๒๓
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ขั้นตอนการนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงานและจ�านวนคนพิการ

 ๒.๓ การจัดสรรและแจ้งส่วนราชการในสังกัดให้ทราบจ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างาน

	 เม่ือทราบจ�านวนคนพิการที่กระทรวงต้องรับเข้าท�างานแล้ว	ปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้ 

ส่วนราชการในสงักัดโดยอาจพิจารณาจากลกัษณะงานทีค่นพกิารสามารถท�าได้ในแต่ละส่วนราชการ	หรอืความพร้อม

ของส่วนราชการ	ตามความเหมาะสม	เช่น

ตัวอย่าง กระทรวง ก 

 
ส่วนราชการ

 
จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)

 จ�านวนคนพิการที่ส่วนราชการ

    ในสังกัดต้องรับเข้าท�างาน (คน)

ส�านักงานรัฐมนตรี	 ๑๑	 -

ส�านักงานปลัดกระทรวง	 ๒๔๐	 ๒

กรม	ก	 	 ๑,๔๐๐	 ๑๔

กรม	ข	 	 ๘๗๐	 ๙

กรม	ค	 	 ๒๙๕	 ๓

กรม	ง	 	 ๑๓,๕๐๐	 ๑๓๕

 รวม ๑๖,๓๑๖ ๑๖๓

	 ให้กระทรวงแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบจ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด	

เพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาก�าหนดลักษณะงานที่เหมาะสมกับคนพิการและรูปแบบที่เหมาะสมในการรับคนพิการ	

เช่น	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	เป็นต้น

 ๒.๔ การพิจารณาจ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างานของส่วนราชการในสังกัด

	 เมื่อส่วนราชการในสังกัดได้รับแจ้งจากกระทรวงเกี่ยวกับข้อมูลจ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างาน 

ในส่วนราชการแล้ว	ให้ถือว่า	จ�านวนคนพิการดังกล่าวเป็นเป้าหมายในการด�าเนินการของส่วนราชการเพ่ือให้มี 

การรับคนพิการเข้าท�างานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 ซ่ึงส่วนราชการต้องด�าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

คนพิการเข้าท�างานต่อไป	

	 ในกรณีที่ส่วนราชการมีการจ้างคนพิการที่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการให้ท�างานในส่วนราชการอยู่แล้ว	ซึ่งเป็น

ลกัษณะงานประจ�า	เช่น	ข้าราชการ	พนกังานราชการ	ลกูจ้างประจ�า	เป็นต้น	ให้ส่วนราชการน�าข้อมลูจ�านวนคนพกิาร

ทีม่อียูเ่ป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการค�านวณจ�านวนคนพกิารทีต้่องรบัเข้าท�างานเพิม่ให้ครบจ�านวนตามทีก่ฎหมายก�าหนด	

เช่น
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ตัวอย่าง กรม ข

 
ประเภท

 จ�านวน (คน)

 
ผู้ปฏิบัติงาน

 ผู้ปฏิบัติงาน คนพิการที่ต้อง คนพิการที่ท�างาน คนพิการที่ต้อง

  ทั้งหมด รบัเข้าท�างานทัง้หมด อยู่ในปัจจุบัน รับเข้าท�างานเพิ่ม

ข้าราชการ	 ๘๕๐	 	 ๐

พนักงานราชการ	 ๑๗	 ๙	 ๑	 ๗	

ลูกจ้างประจ�า	 ๓	 	 ๑	

 รวม ๘๗๐  ๒ 

	 จากตวัอย่าง	กรม	ข	มผีูป้ฏบิตังิานทัง้หมด	จ�านวน	๘๗๐	คน	และได้รับแจ้งจากกระทรวงว่า	ต้องรับคนพกิาร

เข้าท�างานทั้งหมด	จ�านวน	๙	คน	ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการที่ท�างานอยู่แล้ว	จ�านวน	๒	คน	เป็นพนักงานราชการ	จ�านวน	

๑	คน	และลูกจ้างประจ�า	จ�านวน	๑	คน	ดังน้ัน	กรม	ข	ต้องรับคนพิการเข้าท�างานเพิ่มอีก	จ�านวน	๗	คน	ซึ่งอาจ 

รับเข้าท�างานในรูปแบบข้าราชการหรือพนักงานราชการก็ได้	

 ๒.๕ การก�าหนดนโยบายหรือแนวทางการด�าเนินการของส่วนราชการ 

	 ส่วนราชการควรมกีารก�าหนดนโยบายหรอืแนวทางการด�าเนนิการของส่วนราชการเพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	คือ	ให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าท�างาน	โดยพิจารณานโยบาย 

หรือแนวทางที่เหมาะสมกับบริบท	ความพร้อม	ลักษณะงาน	หรือลักษณะของส่วนราชการ	เช่น	การก�าหนดแผน 

การด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อรับคนพิการเข้าท�างานทุกปีและมีการรวบรวมข้อมูล	 รวมทั้งติดตาม 

ประเมินผลเพื่อน�ามาปรับปรุงแนวทางการรับคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ	เป็นต้น





บทที่

การก�าหนดลักษณะงาน 

รูปแบบการรับคนพิการเข้าท�างาน  

และคุณสมบัติของคนพิการ
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การก�าหนดลักษณะงาน รูปแบบการรับคนพิการเข้าท�างาน และคุณสมบัติของคนพิการ

๑. การก�าหนดลักษณะงานและรูปแบบการรับคนพิการเข้าท�างาน

	 เมื่อส่วนราชการในสังกัดได้รับแจ้งข้อมูลจ�านวนคนพิการได้รับจัดสรรแล้ว	ให้ส่วนราชการในสังกัด 

ด�าเนนิการเลอืกลกัษณะงานและต�าแหน่งทีจ่ะรบัคนพิการเข้าท�างาน	โดยการวเิคราะห์ข้อมลูเพ่ือก�าหนดลักษณะงาน

ที่เหมาะสมกับคนพิการ	ซึ่งพิจารณาจากลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติจริงหรือพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นจากลักษณะงาน

ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งประกอบกบัข้อมลูอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	คอื	ประเภทความพิการ	ประสทิธภิาพในการท�างาน	

และปัจจยัอืน่	ๆ 	ทีส่่วนราชการเหน็สมควร	เช่น	สถานทีป่ฏบิตังิาน	อปุกรณ์หรอืเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการปฏิบตังิาน	เป็นต้น	

โดยส่วนราชการอาจด�าเนินการดังนี้

	 ๑.๑	 พิจารณาข้อมูลลักษณะงาน	ภารกิจ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	โดยส่วนราชการอาจใช้แบบส�ารวจ 

หรือจัดประชุมหารือเพื่อรวบรวม	รับฟังความคิดเห็น	และก�าหนดลักษณะงานที่เหมาะสมกับคนพิการ	 เช่น	 

งานให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านกฎหมาย	งานจัดท�าและตรวจสอบบัญชี	งานเขียนโปรแกรม	ดูแลระบบคอมพิวเตอร์	

งานซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรกลต่าง	ๆ 	งานท�าทะเบียนข้อมลูและจัดท�าเอกสาร	งานรบัและโอนโทรศพัท์และการให้ข้อมลู

ทางโทรศัพท์	งานรับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน	เป็นต้น

	 ๑.๒	 พิจารณาคุณสมบัติ	ความรู้ความสามารถ	ทักษะ	สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและตรวจสอบ

ข้อมูลตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งและค�าบรรยายลักษณะงานของส่วนราชการ	

	 ๑.๓	 พิจารณาสายงานและต�าแหน่งของข้าราชการ	พนักงานราชการ	หรือผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น	

ทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วนราชการ	เพื่อก�าหนดรูปแบบการรับคนพิการเข้าท�างานโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	 

ซึง่เม่ือก�าหนดลกัษณะงานทีเ่หมาะสมกบัคนพกิารแล้ว	ให้พจิารณารปูแบบการรบัคนพกิารเข้าท�างานในส่วนราชการ

ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ	ดังนี้

  ๑)	 กรณีส่วนราชการต้องการจ้างเป็นพนักงานราชการ	ให้ด�าเนินการตามหนังสือคณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการที่	นร	๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ	๑๗๙๑	ลงวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๔	คือ	ส่วนราชการสรรหา

และเลือกสรรพนักงานราชการโดยรับสมัครเฉพาะคนพิการ	และด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์	 

วิธีการ	และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ	

เรื่อง	การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ	

  ๒)	 กรณส่ีวนราชการต้องการบรรจุและแต่งตัง้เป็นข้าราชการพลเรอืน	ให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุคนพิการเข้ารับราชการ	ตามหนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	

ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

๒. คุณสมบัติของคนพิการ

	 หนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของ 

คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไว้	ได้แก่

 ๒.๑ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ	โดยบัตรประจ�าตัวคนพิการ 

จะต้องมีข้อมูล	ดังนี้
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	 	 ๒.๑.๑	 ชื่อตัว	ชื่อสกุล	วันเดือนปีเกิด	รูปถ่าย	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในขณะยื่นค�าขอ	เลขประจ�าตัว

ประชาชน	และประเภทความพิการของผู้ถือบัตร	

	 	 ๒.๑.๒	 ชื่อตัว	ชื่อสกุล	และเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการหนึ่งคน	เว้นแต่	ผู้ถือบัตร

ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ	ผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับคนพิการ	หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ 

ซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง

	 	 ๒.๑.๓	 ลายมือชื่อ	หรือตราลายมือชื่อของผู้อ�านวยการ	และตราประจ�ากระทรวงการพัฒนาสังคม	

และความมัน่คงของมนษุย์	วนัออกบตัรและวนับตัรหมดอาย	ุเว้นแต่เป็นกรณบีตัรทีไ่ม่ได้ออกด้วยระบบคอมพวิเตอร์	

ให้เป็นลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจออกบัตร	

	 	 ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ	การออกบัตร	และการก�าหนดเจ้าหน้าที่	 

ผู้มีอ�านาจออกบัตรประจ�าตัวคนพิการ	การก�าหนดสิทธิ	หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ	

และอายุบัตรประจ�าตัวคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ลงวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖

 ๒.๒ คนพิการจะต้องเป็นผูม้คีณุสมบตัทิัว่ไปและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖	แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งที่ประสงค ์

จะเข้ารับการคัดเลือก

	 ทั้งนี้	คุณสมบัติข้างต้นถือเป็นข้อมูลส�าคัญที่ส่วนราชการต้องพิจารณาให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	และประกาศให้

ผู้สมัครรับทราบอย่างชัดเจนในประกาศรับสมัคร

๓. สภาพแวดล้อมการท�างาน 

	 ส่วนราชการควรพิจารณาสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคนพิการด้วย	 เช่น	 

ห้องท�างาน	โต๊ะท�างาน	คอมพิวเตอร์	ระบบโปรแกรมที่ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ	 เป็นต้น	รวมทั้ง 

สภาพแวดล้อมท่ัวไปในสถานท่ีท�างานท่ีมีผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนพิการ	เช่น	ทางลาด	ลิฟท์	ห้องน�้า	

เป็นต้น	เพื่อความเหมาะสมในการรับคนพิการเข้าท�างาน





การด�าเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน

บทที่
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การด�าเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน

	 กรณทีีส่่วนราชการพจิารณาแล้ว	เหน็ควรรบัคนพกิารเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการพลเรอืน	ให้ส่วนราชการ

ด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขการคัดเลือกบรรจุ 

คนพิการเข้ารับราชการตามที่	ก.พ.	ก�าหนด	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้

๑. การตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

	 ให้ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	แต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๓	คน	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)	หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย	เป็นประธาน	

	 	 ๒)	ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของต�าแหน่งหรือผู้ได้รับมอบหมาย	เป็นกรรมการ	

	 	 ๓)	ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 ทั้งนี้	ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา 

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับคนพิการร่วมเป็นกรรมการได้ตามความเหมาะสมของต�าแหน่งนั้น	

	 คณะกรรมการคดัเลอืกมหีน้าท่ีก�าหนดวธิกีารคัดเลอืก	ระเบยีบเกีย่วกบัการคดัเลอืก	จดัท�าประกาศรบัสมคัร	

วางแผนการด�าเนนิการเกีย่วกับการคดัเลอืก	และด�าเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการคดัเลอืก	ทัง้นี	้คณะกรรมการคดัเลือก

อาจพิจารณาด�าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์	วิธีสอบข้อเขียน	วิธีสอบปฏิบัติ	หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือ 

หลายวธิก็ีได้ตามความเหมาะสม	ในการนี	้คณะกรรมการอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์	กรรมการออกข้อสอบ	กรรมการ

ทดสอบการปฏิบัติงาน	หรือกรรมการอื่น	หรือเจ้าหน้าที่ให้ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ตามความจ�าเป็นก็ได้	

	 ส�าหรับค�าสั่งตั้งคณะกรรมการถือเป็นเร่ืองลับ	 ไม่ควรเปิดเผยให้ผู ้ท่ีไม่เกี่ยวข้องทราบ	และเมื่อตั้ง 

คณะกรรมการแล้ว	ให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ

๒. การเตรียมการก่อนการรับสมัคร

	 ในขั้นตอนการเตรียมการก่อนการรับสมัคร	ฝ่ายเลขานุการต้องด�าเนินการ	ดังนี้

 ๒.๑ วาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก	ให้จัดเตรียมวาระในการประชุมซึ่งประกอบด้วยการแจ้ง

ข้อมูลที่จ�าเป็น	เช่น	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก	จ�านวนต�าแหน่งว่าง	เป็นต้น	และประเด็นที่ต้องพิจารณา 

ในการคัดเลือก	เช่น	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง	ระยะเวลาการรับสมัคร	วิธีการรับสมัคร	

วิธีการคัดเลือก	แผนด�าเนินการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง	ๆ	เป็นต้น

 ๒.๒ แผนด�าเนินการคัดเลือก	 โดยก�าหนดกิจกรรม	ระยะเวลาในการด�าเนินการ	และผู้รับผิดชอบ 

ในขั้นตอนต่าง	ๆ	เช่น	การจัดท�าประกาศรับสมัคร	การรับสมัคร	การจัดหาสถานที่	การจัดเตรียมค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินการ	การประกาศผล	การเรียกรายงานตัว	การบรรจุเข้ารับราชการ	เป็นต้น

 ๒.๓ ร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก	โดยรายละเอียดในประกาศรับสมัครต้องเป็นไปตามท่ี	ก.พ.	ก�าหนด

หลักเกณฑ์ไว้และเสนอให้ผู ้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	พิจารณา	 โดยให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก 

เฉพาะคนพิการ	และประกาศรายละเอียดเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 ๑)	 ประเภทความพกิารทีจ่ะรบัสมคัรคดัเลือก	อาจระบไุด้มากกว่า	๑	ประเภทความพิการ	ขึน้อยูกั่บ

ดลุพนิจิของคณะกรรมการคดัเลอืก	หรอืหากส่วนราชการพจิารณาแล้วเห็นว่า	คนพกิารทกุประเภทสามารถปฏบิตังิาน

ในต�าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกได้	ก็อาจรับสมัครคัดเลือกคนพิการทุกประเภทก็ได้
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	 	 ๒)	 ต�าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง	และเงินเดือนที่จะได้รับ

	 	 ๓)	 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต�าแหน่ง

	 	 ๔)	 อุปกรณ์หรอืสิง่อ�านวยความสะดวกทีส่่วนราชการจดัเตรยีมให้ส�าหรบัคนพกิารในวนัด�าเนนิการ

คัดเลือกหรือในการปฏิบัติงาน	
	 	 ส่วนราชการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแบบทดสอบหรือสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับคนพิการในวันด�าเนินการคัดเลือกได้ที่หน่วยงานท่ีให้บริการ	เช่น	วิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัยมหิดล	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เป็นต้น
	 	 ๕)	 คุณสมบัติทั่วไป	ลักษณะต้องห้าม	และคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร	 
เข้ารับการคัดเลือก
	 	 ๖)	 วิธีการรับสมัคร
	 	 ๗)	 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
	 	 ๘)	 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	และก�าหนดวัน	เวลา	สถานที่ในการคัดเลือก
	 	 ๙)	 วิธีการคัดเลือกตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกก�าหนด	ซ่ึงอาจพิจารณาก�าหนดวิธีการคัดเลือก 
โดยวิธีการสัมภาษณ์	วิธีสอบข้อเขียน	วิธีสอบปฏิบัติ	วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม	
	 	 ๑๐)	 เกณฑ์การตัดสิน
	 	 ๑๑)	 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	 	 	
	 	 ๑๒)	 การบรรจุและแต่งตั้ง
	 	 ๑๓)	 เง่ือนไขหรอืข้อความอ่ืน	ๆ 	ทีผู่ส้มคัรควรทราบ	เช่น	ค่าธรรมเนยีมส�าหรบัต�าแหน่งทีส่มคัร	เป็นต้น
	 	 ทัง้นี	้ให้ตรวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส�าหรับต�าแหน่งให้สอดรับกับลักษณะงานและเป็นไปตามมาตรฐาน
ก�าหนดต�าแหน่ง	และประกาศลกัษณะงานทีป่ฏบัิติให้ละเอยีดชดัเจน	เพ่ือให้ผู้สมัครใช้เป็นข้อมลูประกอบการตัดสินใจว่าตน
เหมาะสมกับงานนั้นหรือไม่	

๓. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการ	เพื่อพิจารณาวางแผนก�าหนดวิธีการคัดเลือก	ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก	
ประกาศรับสมัคร	แผนการด�าเนินการ	และแนวทางการด�าเนินการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก	ดังนี้
	 ๑)	 ต�าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ	โดยระบุชื่อต�าแหน่ง	อัตราเงินเดือน	ส�านัก/
ฝ่าย/กอง	ทีจ่ะรบัคนพกิารเข้าท�างาน	ลกัษณะงาน	เพือ่ให้ผูส้นใจสมคัรได้ทราบขอบเขตงาน	และพจิารณาในชัน้ต้นว่า	
สนใจงานดงักล่าวหรอืไม่	และลกัษณะงานจะเป็นองค์ประกอบส�าคญัทีค่ณะกรรมการน�าไปใช้ในการพจิารณาประเมนิบุคคล
เข้าสู่ต�าแหน่งด้วย	
	 ๒)	 คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งของผูม้สีทิธสิมคัร	ซึง่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
	 ๓)	 วิธีการรับสมัคร	มีหลายวิธี	 เช่น	ให้สมัครด้วยตนเอง	ให้ผู ้อื่นยื่นใบสมัครให้แทน	ให้ส่งเอกสาร 
ทางไปรษณีย์	หรือสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตและน�าเอกสารมายื่นในวันด�าเนินการคัดเลือก	เป็นต้น	โดยพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมกับกลุ่มคนพิการและความพร้อมในการด�าเนินการของส่วนราชการ	
	 ๔)	 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	และก�าหนดวัน	เวลา	สถานที่คัดเลือก	คณะกรรมการ
ก�าหนดวนั	เวลา	และสถานทีท่ีจ่ะท�าการคดัเลอืก	โดยจัดท�าเป็นประกาศ	ส�าหรับกรณผู้ีสมคัรจ�านวนไม่มาก	ส่วนราชการ
อาจเพิม่ช่องทางโดยการประสานงานให้ทกุคนทราบกไ็ด้	ทัง้นี	้ต้องค�านงึถงึ	การด�าเนนิการทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรมด้วย
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การด�าเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน

	 ๕)	 วิธีการคัดเลือก	ส่วนราชการจะต้องก�าหนดว่า	จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีใด	อาทิ	วิธีการสัมภาษณ	์
วิธีสอบข้อเขียน	วิธีสอบปฏิบัติ	หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม	เพื่อให้ได้	คนที่ตรงตาม 

ความต้องการของต�าแหน่งงานและส่วนราชการ

	 ๖)	 เกณฑ์การตัดสิน	ต้องก�าหนดให้สอดคล้องกับวิธีการคัดเลือก	ความรู้ความสามารถ	ทักษะ	และ

สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

	 ๗)	 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	ต้องประกาศผลการด�าเนินการคัดเลือก	และเงื่อนไขอื่น	ๆ	 

ให้ทราบอย่างชัดเจน	เช่น	การรับโอน	เป็นต้น

	 ๘)	 การบรรจุและแต่งตั้ง	ต้องระบุวันบรรจุ	จ�านวนต�าแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก

	 ๙)	 เรื่องอื่น	ๆ	ที่ผู้สมัครควรทราบ	

	 ทั้งนี้	รายงานการประชุมของคณะกรรมการถือเป็นเอกสารลับ	ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ	

และการด�าเนินการในขั้นตอนต่าง	ๆ	ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด

๔. การเผยแพร่ข่าวการรับสมัคร 

	 การเผยแพร่ข่าวการรบัสมคัรจะด�าเนนิการได้กต่็อเมือ่ผู้มอี�านาจตามมาตรา	๕๗	ลงนามในประกาศรับสมคัรแล้ว	

และต้องเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกันก่อนวันรับสมัคร	โดยให้ปิดประกาศ	ณ	ที่ท�าการของส่วนราชการ	ที่รับสมัคร	 

ในที่เปิดเผย	และประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีรับสมัครและเว็บไซต์ของส�านักงาน	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�าเนินการรับสมัครต้องมีก�าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า	๑๐	วันท�าการ	และกรณีที่รับสมัครทาง

อินเทอร์เน็ตตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ไม่เว้นวันหยุดเสาร์	-	อาทิตย์	และวันหยุดราชการ	ระยะเวลารับสมัครต้องไม่น้อยกว่า	

๑๐	วันท�าการเช่นกัน

๖. การเตรียมการและด�าเนินการคัดเลือก 

	 การเตรยีมการคดัเลอืกให้เป็นไปตามแผนด�าเนนิการทีก่�าหนดไว้ในขัน้ตอนต่าง	ๆ 	เช่น	จัดท�าค�าสัง่เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน	จัดหาสถานที่ด�าเนินการคัดเลือก	จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ	เป็นต้น	

และควรจัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการก่อนวันด�าเนินการด้วย

	 การด�าเนินการคัดเลือกในข้ันตอนต่าง	ๆ	ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด	โดยส่วนราชการ

ต้องค�านึงถึงระบบคุณธรรม	ความโปร่งใส	และประสิทธิภาพของการด�าเนินการ

๗. การกรอกและรวมคะแนน 

	 หากมีการด�าเนินการท่ีต้องกรอกและรวมคะแนน	ให้มีคณะกรรมการกรอกและรวมคะแนน	เพื่อท�าหน้าที่

ดงักล่าว	จ�านวน	๒	ชดุ	ให้ท�างานอย่างเป็นอสิระจากกนัแล้วจงึน�ามาตรวจสอบกนัเพือ่ความถกูต้องและความโปร่งใส	
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ขั้นตอนการกรอกและรวมคะแนนให้ถือเป็นความลับ	และจะเปิดเผยไม่ได้จนกว่าจะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 

การคัดเลือกแล้ว	

 

๘. การตรวจสอบคุณสมบัติ 

	 ส่วนราชการต้องตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มคัรทัง้คณุสมบตัทิัว่ไป	ไม่มลัีกษณะต้องห้าม	และคณุสมบตัเิฉพาะ

ส�าหรบัต�าแหน่ง	ให้ถกูต้อง	เป็นไปตามประกาศรับสมคัร	โดยเฉพาะคณุวฒุขิองผู้สมคัร	ซ่ึงต้องตรวจสอบก่อนประกาศ

รายชือ่ผูผ่้านการคดัเลอืก	ท้ังนี	้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทางเวบ็ไซต์ส�านกังาน	ก.พ.	หรอืหนงัสอืส�านกังาน	ก.พ.	

เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ	

	 นอกจากนี้	ส่วนราชการต้องตรวจสอบการส�าเร็จการศึกษาว่า	ผู้สมัครส�าเร็จการศึกษาจริงหรือไม่	โดย 

ส่งหลักฐานการศึกษาไปยังสถานศึกษา	หากเป็นผู้ไม่ส�าเร็จการศึกษาหรือส�าเร็จหลังวันที่ปิดรับสมัคร	ถือว่า 

ขาดคุณสมบัติ	หรือหากตรวจสอบพบภายหลังจากบรรจุแล้ว	ให้ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	สั่งให้ผู้นั้น 

ออกจากราชการโดยพลัน	ทั้งนี้	เป็นไปตามมาตรา	๖๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

	 เมือ่ด�าเนนิการคดัเลอืกเสรจ็สิน้และได้ตรวจสอบความถูกต้องเรยีบร้อยแล้ว	ให้คณะกรรมการคดัเลอืกรายงาน

ผลการคัดเลือกต่อผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล�าดับท่ีที่ผ่าน

การคัดเลือก	โดยคณะกรรมการจะประกาศผลการด�าเนินการคัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังนี้

	 ๑)	 ประกาศไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก	หากพิจารณาว่า	ไม่มีผู้เหมาะสม

	 ๒)	 ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเท่านั้น

	 ๓)	 ประกาศรายช่ือผูผ่้านการคดัเลอืกทัง้หมด	ซึง่อาจเกนิจ�านวนต�าแหน่งว่างในขณะนัน้	หากพจิารณาว่า	

จะใช้ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งในอนาคต	

	 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญและอาจน�าไปสู่ข้อโต้เถียงและข้อร้องเรียนจาก 

ผู้สมัคร	จึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ	และประกาศข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ให้ผู ้สมัครทราบอย่างชัดเจน	คือ	 

ส่วนราชการอาจก�าหนดให้รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในครั้งน้ี	ยังมีผลใช้ได้ต่อไปอีก	ซึ่งต้อง 

ไม่เกิน	๒	ป	ีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	

๑๐. การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการบรรจุ

	 เมื่อผู ้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	พิจารณาเห็นสมควรท่ีจะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ	ให้ด�าเนิน 

การสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งท่ีผู้น้ันได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุไว้แล้ว	โดยให้ผู้มารายงานตัว 

กรอกหนังสือแสดงความจ�านงเพื่อรับการบรรจุ	

	 ในกรณท่ีีมผีูผ่้านการคดัเลอืกมากกว่าจ�านวนต�าแหน่งว่าง	ให้รายชือ่ผูผ่้านการคดัเลอืกทีย่งัไม่ได้รบัการบรรจนุัน้ 

ยงัมผีลใช้ได้ต่อไปอกีไม่เกนิ	๒	ปี	นบัตัง้แต่วนัประกาศรายชือ่ผูผ่้านการคดัเลอืก	และหากภายหลงัมีต�าแหน่งว่างเพิม่อีก	

ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	อาจใช้ดุลพินิจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว	หรือ 

จะด�าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้	
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การด�าเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน

๑๑. การรายงานผลการสรรหาและเลือกสรร

	 เมื่อส่วนราชการด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการแล้ว	ให้รายงานผลการด�าเนินการ

ให้ส�านักงาน	ก.พ.	ทราบทุกครั้งภายหลังที่ด�าเนินการเสร็จส้ิน	โดยใช้แบบรายงานตามท่ี	ก.พ.	ก�าหนด	และหาก 

ส่วนราชการต้องการรายงานข้อมูลนอกเหนือจากที่แบบรายงานก�าหนดไว้	ให้รายงานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร	

และให้ส่งแบบรายงานไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร	ส�านักงาน	ก.พ.



การด�าเนินการกรณีที่ส่วนราชการ

ไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�างานได้

บทที่
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การด�าเนินการกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�างานได้

๑. การด�าเนินการ

	 ส่วนราชการท่ีมีเหตุผลความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ท�าให้ไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�างานได้	อาทิ	ส่วนราชการ
ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนพิการเข้าท�างาน	ส่วนราชการไม่มีต�าแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการ	ส่วนราชการ
ได้ด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการแล้ว	แต่ไม่มีผู้สมัครหรือไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร	ส่วนราชการสามารถ
ด�าเนินการตามแนวทางอืน่	ๆ	ซึง่สามารถนบัรวมเป็นส่วนหนึง่ของการรบัคนพกิารเข้าท�างานตามทีก่ฎหมายก�าหนดได้	
ดังนี้	
 ๑.๑ ส่วนราชการระดับกรมที่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
	 	 ให้ส่วนราชการระดบักรมรายงานปลดักระทรวงเพือ่พจิารณาภาพรวมของกระทรวงและจดัสรรจ�านวน 
คนพิการให้ส่วนราชการอ่ืน	ๆ	ในสังกัดท่ีสามารถรองรับได้	และหากปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า	ไม่สามารถ
จัดสรรจ�านวนคนพิการให้ส่วนราชการอื่น	ๆ	ได้	ให้แจ้งส่วนราชการนั้นทราบ	เพ่ือด�าเนินการให้มีการจัดบริการอื่น
ทดแทน	เช่น	จดัสมัปทาน	จดัสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้าหรือบริการ	เป็นต้น	ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา	๓๕	แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
	 	 แนวทางนีก้�าหนดขึน้เนือ่งจากปลดักระทรวงมอี�านาจหน้าทีใ่นการบริหารจ�านวนคนพิการทีส่่วนราชการ
ต้องรับเข้าท�างานในภาพรวมของกระทรวง	ดังนั้น	เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการรับคนพิการให้ได้มากที่สุด	
จึงก�าหนดให้มีการจัดสรรจ�านวนคนพิการท่ีจะรับเข้าท�างานให้ส่วนราชการในสังกัดเดียวกันก่อน	หากส่วนราชการ
อื่น	ๆ	ในสังกัดเดียวกันไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�างานได้เช่นกัน	จึงให้ส่วนราชการที่แจ้งว่าไม่สามารถรับคนพิการ
เข้าท�างานได้นั้น	ด�าเนินการจัดให้มีบริการอื่นทดแทน
 ๑.๒  ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
	 	 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด�าเนินการให้มีการจัดบริการอ่ืนทดแทนซึ่งเป็นไปตามมาตรา	๓๕	
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 	 ส�าหรับแนวทางการจัดบริการอื่นทดแทน	ให้ด�าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการให้สัมปทาน	จัดสถานที่จ�าหน่าย
สินค้าหรือบริการ	จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ	ฝึกงาน	หรือจัดให้มีอุปกรณ์	หรือ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก	ล่ามภาษามือ	หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	 
โดยส่วนราชการสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่	www.doe.go.th	หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กรมการจัดหางาน	กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน	(ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท�าให้คนพิการ)	หมายเลขโทรศัพท์	 
๐	๒๒๔๕	๒๐๑๗	หรือส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่	๑	-	๑๐	หรือส�านักงานจัดหางานจังหวัด	๗๖	จังหวัด	

๒. การรายงานผลการด�าเนินการ

	 การรายงานผลการด�าเนนิการ	เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาแนวทางการสรรหาและเลอืกสรรคนพกิาร
เข้าท�างานในส่วนราชการ	ให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามท่ีกฎหมายก�าหนดได้มากท่ีสุด	โดยกรณีท่ีส่วนราชการจัด
บรกิารอืน่ทดแทน	ให้รายงานข้อมลูปีละครัง้	โดยส่งรายงานให้ส�านกังาน	ก.พ.	ทราบ	ภายในวนัท่ี	๓๐	กนัยายน	ของทกุปี	
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วิธีการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ

(กรณีส่วนราชการในสังกัดกระทรวง)

ส่วนราชการ
ก�าหนดรูปแบบ

การรับคนพิการเข้าท�างาน

คณะกรรมการคัดเลือก
ก�าหนดวิธีการคัดเลือก	ระเบียบ

	เกณฑ์การตัดสิน	ฯลฯ

ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้ารับราชการ

ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	
ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ส่วนราชการรายงานผล
ให้ส�านักงาน	ก.พ.	ทราบ

กรณีสรรหาข้าราชการ

กรณีสรรหาพนักงานราชการ

เงื่อนไข
๑.	 ต้องมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ
๒.	 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
	 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๖	
	 และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
	 ก�าหนดต�าแหน่ง

ส่วนราชการด�าเนินการคัดเลือก

(ด�าเนินการตามหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ที่	นร	๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ	๑๗๙๑	

ลงวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๔	)

(ด�าเนินการตาม	ว	๒๑/๒๕๕๘)

กระทรวง
ก�าหนดจ�านวนคนพิการที่ต้องรับ

เข้าท�างาน
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การด�าเนินการกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถรับคนพิการเข้าท�างานได้

วิธีการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ

(กรณีส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี)

ส่วนราชการ
ก�าหนดจ�านวนคนพิการและรูปแบบ

การรับคนพิการเข้าท�างาน

คณะกรรมการคัดเลือก
ก�าหนดวิธีการคัดเลือก	ระเบียบ

	เกณฑ์การตัดสิน	ฯลฯ

ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้ารับราชการ

ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	
ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ส่วนราชการรายงานผล
ให้ส�านักงาน	ก.พ.	ทราบ

กรณีสรรหาข้าราชการ

กรณีสรรหาพนักงานราชการ

เงื่อนไข
๑.	 ต้องมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ
๒.	 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
	 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๖	
			 และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
	 ก�าหนดต�าแหน่ง

ส่วนราชการด�าเนินการคัดเลือก

(ด�าเนินการตามหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่	นร	๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ	๑๗๙๑	

ลงวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๔	)

(ด�าเนินการตาม	ว	๒๑/๒๕๕๘)



ค�าถาม - ค�าตอบ

บทที่
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ค�ำถำม - ค�ำตอบ

๑. ค�าถาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามหนังสือส�านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๑  

ลงวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการด้วยหรือไม่

 ค�าตอบ	 หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขทีก่�าหนดนี	้ใช้เพ่ือด�าเนนิการคดัเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้คนพิการ

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	

 

๒. ค�าถาม กระทรวงต้องนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจในก�ากับดูแลด้วยหรือไม่

 ค�าตอบ	 การนบัจ�านวนไม่รวมถงึผูป้ฏบิติังานในหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ	องค์การมหาชน	ซึง่กฎกระทรวงก�าหนด

จ�านวนคนพกิารทีน่ายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างาน	

และจ�านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว 

ไว้แล้ว

 

๓. ค�าถาม เพราะเหตุใด ส่วนราชการจึงต้องด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเอง

 ค�าตอบ	 การให้ส่วนราชการด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นวิธีการที่เหมาะสมเนื่องจาก	 

ส่วนราชการมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน	แม้เป็นชื่อต�าแหน่งเดียวกันก็ตาม	ซึ่งลักษณะงานและ 

สภาพการท�างานท่ีแตกต่างกัน	ท�าให้ส่วนราชการต้องการคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วย	 

นอกจากนี้	เนื่องจากคนพิการที่จะท�างานมีความจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�ารงชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน	เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าท�างาน	

เช่น	สถานที่ตั้งของที่ท�างาน	ความสะดวกในการเดินทางไปท�างาน	เทคโนโลยีหรืออุปกรณ ์

อ�านวยความสะดวกทีส่ถานทีท่�างานจัดให้	เป็นต้น	ซ่ึงปัจจัยเหล่านีจ้ะแตกต่างกนัไปตามส่วนราชการ	

ดังนั้นส่วนราชการจึงควรสรรหาและเลือกสรรเองเพื่อให้ได้คนที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด	

 

๔. ค�าถาม ในกระทรวงมบีคุลากรหลายประเภท เช่น ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา เป็นต้น จะต้อง

นับรวมเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปก�าหนดจ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างานด้วยหรือไม่ 

 ค�าตอบ	 การนับจ�านวนผู้ปฏิบัติงานตามที่กฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ 

สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างาน	และจ�านวนเงินท่ีนายจ้างหรือ 

เจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	ก�าหนดนัน้	ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏบิติังานท่ีเรียกชือ่อย่างอืน่	ซ่ึงปฏิบติังานประจ�าด้วย	

ดังนั้น	กระทรวงจึงต้องนับรวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 เพ่ือน�าไปก�าหนด 

จ�านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท�างานในภาพรวมของกระทรวงด้วย	ซึ่งจากจ�านวนดังกล่าว	 

ปลัดกระทรวงจะพิจารณาให้รับคนพิการเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 

หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้	และหากพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่	ก.พ.	ก�าหนด	แต่หากเห็นควรบรรจุ

และแต่งตัง้เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา	ให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ของบคุลากร

ประเภทนั้น
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	 	 	 	 ท้ังน้ี	หากกระทรวงมข้ีอสงสัยเกีย่วกบัการนบัจ�านวนผูป้ฏบิตังิานและก�าหนดจ�านวนคนพกิาร 

ที่หน่วยงานของรัฐต้องรับเข้าท�างานซึ่งมีกฎหมายก�าหนดไว้แล้ว	กระทรวงอาจสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมได้จากหน่วยงานที่ออกกฎหมาย

๕. ค�าถาม ส่วนราชการต้องด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�างานทุกปีหรือไม่

  ค�าตอบ	 เนื่องจากกฎหมายก�าหนดให้ส่วนราชการรับคนพิการให้ครบตามอัตราส่วนท่ีก�าหนด	เช่น	ต้องรับ

คนพิการ	๖	คน	หากส่วนราชการรับคนพิการครบ	๖	คน	แล้ว	ก็ไม่ต้องสรรหาและเลือกสรร 

คนพิการเข้าท�างานทุกปี	 โดยส่วนราชการอาจพิจารณาแนวทางด�าเนินการท่ีเหมาะสมกับ 

ส่วนราชการเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่กฎหมายก�าหนด	 โดยส่วนราชการ 

อาจเลือกด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการทุกปี	หรือทุก	๒	ปี	หรือด�าเนินการเม่ือมี 

ต�าแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเหมาะสมกับคนพิการ	ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของส่วนราชการ

 

๖. ค�าถาม ส่วนราชการจะรับคนพิการเข้าท�างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้หรือไม่ และจะนับรวมเป็นจ�านวน  

คนพิการที่ต้องรับเข้าท�างานตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่

 ค�าตอบ	 กรณีส่วนราชการรับคนพิการเข้าท�างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว	จะไม่นับรวมเป็นการด�าเนินการ 

ตาม	มาตรา	๓๓	แห่งพระราชบญัญติัส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	แต่จะนับรวมเป็นการจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา	๓๕	ซึ่งจะนับเป็นรายปี

 

๗. ค�าถาม เมื่อคนพิการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว ต้องทดลองปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการด้วยหรือไม่

 ค�าตอบ	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๕๙	ก�าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งตามมาตรา	๕๓	วรรหนึ่ง	หรือมาตรา	๕๕	ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	และให้ได้รับ

การพัฒนาเพื่อให้รู ้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ	และเป็นข้าราชการที่ดี	ตามที่ก�าหนด 

ในกฎ	ก.พ.	ดังนั้น	คนพิการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการจึงต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการและได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี	 

ตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขทีก่�าหนดในกฎ	ก.พ.	เช่นเดยีวกบัข้าราชการพลเรอืนสามัญทุกคน

 

๘. ค�าถาม หากส่วนราชการไม่ได้ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด คือ ไม่รับคนพิการเข้าท�างาน จะมีบท

ลงโทษหรือไม่ อย่างไร

 ค�าตอบ	 หนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้ส่วนราชการรบัคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการมากขึน้	โดยให้ส่วนราชการ

เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด	จึงเน้นการส่งเสริม	

สนับสนุนให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ	อย่างไรก็ตาม	การรับคนพิการ 

เข้าท�างานในส่วนราชการเป็นผลดีต่อคนพิการท่ีจะมีโอกาสมีงานท�ามากข้ึน	ระบบราชการจะเป็น

ระบบการจ้างงานที่ค�านึงถึงโครงสร้างทางสังคม	และเป็นการลดความเหล่ือมล�้าของประเทศ	 
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ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	โดยคณะรัฐมนตรี	มีมติเมื่อวันท่ี	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	 

ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีจ�านวนผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่	๑๐๐	คนขึ้นไป	จ้างงานคนพิการตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	ภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	รวมทั้งมาตรา	๓๙	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	ได้ก�าหนดให้กรมส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอ�านาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา	๓๓	และมาตรา	๓๕	ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง	ดังนั้น	ส่วนราชการจึงควรเร่ง

ด�าเนินการรับคนพิการเข้าท�างานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

 

๙. ค�าถาม การรบัสมคัรคดัเลอืกคนพกิารเป็นข้าราชการพลเรือนน้ัน ส่วนราชการสามารถเก็บค่าธรรมเนียม

จากผู้สมัครได้หรือไม่

 ค�าตอบ	 ส่วนราชการอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สมัครหรือไม่ก็ได้	โดยพิจารณาตามความเหมาะสม	 

หากคาดว่า	จ�านวนผู้สมัครน้อยก็ไม่จ�าเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมหรือกรณีส่วนราชการคาดว่า	 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการคัดเลือกจะสูงกว่าวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่ก็สามารถเก็บค่าธรรมเนียม

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการได้	โดยการบริหารจัดการค่าธรรมเนยีมจะเป็นไปตามทีร่ะเบยีบ

กระทรวงการคลังก�าหนด	

 

๑๐. ค�าถาม ส่วนราชการสามารถแพร่ข่าวการรับคนพิการเข้าท�างานได้ทางช่องทางใดบ้าง

 ค�าตอบ	 หลักเกณฑ์ตามหนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 

ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องแพร่ข่าวโดยปิดประกาศ	ณ	ที่ท�าการของส่วนราชการที่รับสมัครใน 

ที่เปิดเผย	ประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่รับสมัครและเว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.พ.	

ที่	http://job.ocsc.go.th	ส�าหรับช่องทางอื่น	ๆ 	เป็นไปตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร	เช่น	เว็บไซต์

ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ที่	www.nep.go.th	เว็บไซต์สมาคมหรือมูลนิธิ 

ท่ีเก่ียวกับคนพิการ	ศูนย์บริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	หรือ	www.ตลาดงาน 

คนพิการ.com	เป็นต้น

 

๑๑. ค�าถาม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมสามารถมอบอ�านาจในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการให้กับ 

ส่วนราชการในสงักัดในส่วนภูมภิาค หรอืส่วนราชการส่วนกลางท่ีตัง้อยูใ่นส่วนภมูภิาคได้หรอืไม่

 ค�าตอบ	 หากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบอ�านาจให้หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	หรือ		 

ส่วนราชการส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคต้องมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	ซึ่งเป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกา	ว่าด้วยการมอบอ�านาจ	พ.ศ.	๒๕๕๐
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๑๒. ค�าถาม หน่วยงานใดบ้างที่จะให้ค�าแนะน�าหรือให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือในการทดสอบความรู ้

ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะของคนพิการที่สมัครเข้ารับราชการได้

 ค�าตอบ	 ส่วนราชการสามารถติดต่อขอค�าปรึกษาแนะน�าหรือขอรับบริการได้ท่ีสถาบันการศึกษาท่ีมีบริการ

ดงักล่าว	เช่น	วทิยาลยัราชสดุา	มหาวทิยาลยัมหดิล	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	

เป็นต้น

 

๑๓. ค�าถาม ส่วนราชการระดบักระทรวงหรอืระดบักรมทีจ่ะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานผลการด�าเนนิ

การสรรหาและเลือกสรรให้ส�านักงาน ก.พ. ทราบ 

 ค�าตอบ	 เนื่องจากการรายงานผลการด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ก�าหนดตามหนังสือส�านักงาน	ก.พ.	

ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน ์

ในการติดตามประเมินผลและพัฒนาแนวทางการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท�างาน	 

ซึง่ต้องการทราบรายละเอยีดสภาพปัญหา	อปุสรรค	และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ	จงึก�าหนดให้

ส่วนราชการระดับกรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็น 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานโดยตรง	

 

๑๔. ค�าถาม เม่ือส่วนราชการ ก. ด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการตามหนังสือ 

ส�านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว ส่วนราชการอื่น 

จะขอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการ ก. ไปด�าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ 

แต่งตั้งคนพิการในส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

 ค�าตอบ	 ไม่สามารถด�าเนนิการได้	เนือ่งจากหนงัสอืส�านกังาน	ก.พ.	ที	่นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวนัที	่๓	พฤศจกิายน	

๒๕๕๘	ไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการอื่นมาขอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปด�าเนินการ 

คัดเลือกใหม่ได้





ภาคผนวก ๑	 ตัวอย่างเอกสาร

      ตัวอย่างบัตรและสมุดประจ�าตัวคนพิการ

      ตัวอย่างประกาศรับสมัคร

      ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความจ�านงในการคัดเลือก

	 	 	 	 	 	 บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ภาคผนวก ๒	 ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ๓	 แหล่งข้อมูลส�าหรับค้นคว้าเพิ่มเติม

ภาคผนวก ๔	 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑  ตัวอย่างเอกสาร

		ตัวอย่างบัตรและสมุดประจ�าตัวคนพิการ

รูปถ่าย

ตัวอย่างบัตรและสมุดประจําตัวคนพิการ

สมุดประจ�ำตวัคนพกิำร
(The disabled book)

บัตรประจ�ำตวัคนพกิำร
(ID Card for PWD)

รูปถ่ำย

บัตรประจ�ำตวัคนพกิำร ID Card for PWD

ช่ือ
นำมสกลุ
วนั-เดือน-ปี เกดิ
ประเภทควำมพกิำร 2
 หูหนวก

ทีอ่ยู่

 วนัออกบัตร วดัหมดอำยุ พฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั
นำยทะเบียน

รูปถ่ำย

บัตรประจ�ำตวัคนพกิำร ID Card for PWD

ช่ือ
นำมสกลุ
วนั-เดือน-ปี เกดิ
ประเภทควำมพกิำร 2
 หูหนวก

ทีอ่ยู่

 วนัออกบัตร วดัหมดอำยุ พฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั
นำยทะเบียน

กระทรวงพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

	 1			=	 พิการทางการเห็น	 2			=		พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

	 3			=	 พิการางการเคลื่อนไหว	 4			=	 พิการทางจิตใจ	หรือพฤติกรรม

	 	 หรือทางร่างกาย	 	 หรือออทิสติก

	 5			=	 พิการทางสติปัญญา	 6			=		พิการทางการเรียนรู้

	 ผู้ดูแลคนพิการ

	 00000-00	 	 	
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		ตัวอย่างประกาศรับสมัคร

(ตัวอย่าง)

ประกาศ.....................................................

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                                                              

ในต�าแหน่ง...........................................

----------------------------------
	 ด้วย..............................................จะด�าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต�าแหน่ง...............................................	ฉะนัน้	อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๕๕	แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบ

ข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกบัหนงัสอืส�านกังาน	ก.พ.	ที	่นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๘	

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ต�าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

	 	 ๑.๑	 ต�าแหน่ง.......................................................................................................................................

	 	 ๑.๒	 อัตราเงินเดือน	ระหว่าง.......................................................................บาท	ท้ังนี้	เป็นไปตาม 

ประกาศ........................................	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 

ตามคณุวฒุติามช่วงเงนิเดอืน	ลงวนัที	่....................................................................................................................

 ๒. จ�านวนต�าแหน่งว่างครั้งแรก	…...........……..……………………….….	ต�าแหน่ง	ปฏิบัติงานในหน่วยงาน.

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

 ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

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

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

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

 ๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

	 	 ๔.๑	 ผูส้มคัรต้องมบีตัรประจ�าตวัคนพิการ	ประเภทความพิการ..........................................................

	 	 ๔.๒	 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๖	แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑		ดังต่อไปนี้

	 	 	 ก.	 คุณสมบัติทั่วไป

			 	 	 	 (๑)	 มีสัญชาติไทย

	 	 	 	 (๒)	 มีอายุไม่ต�่ากว่า	๑๘	ปี

	 	 	 	 (๓)	 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(ชื่อส่วนราชการ)

(ชื่อส่วนราชการ)

(ชื่อส่วนราชการ)

(ชื่อส�านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม)
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	 	 	 ข.	 ลักษณะต้องห้าม

	 	 	 	 (๑)	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 	 	 	 (๒)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	คนเสมือนไร้ความสามารถ	คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ	หรือเป็นโรคตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

	 	 	 	 (๓)	 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

	 	 	 	 (๔)	 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

	 	 	 	 (๕)	 เป็นกรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง	หรือ 

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

	 	 	 	 (๖)	 เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 	 	 (๗)	 เป็นผูเ้คยต้องรบัโทษจ�าคกุโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคกุเพราะกระท�าผิดทางอาญา	

เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 	 (๘)	 เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก	ปลดออก	หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกจิ	หรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐ

	 	 	 	 (๙)	 เป็นผูเ้คยถกูลงโทษให้ออก	หรอืปลดออก	เพราะกระท�าผิดวนิยัตามพระราชบัญญตันิี้	

หรือตามกฎหมายอื่น

	 	 	 	 (๑๐)	เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท�าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี	หรือตาม

กฎหมายอื่น

	 	 	 	 (๑๑)	เป็นผูเ้คยกระท�าการทจุรติในการสอบเข้ารบัราชการ	หรอืเข้าปฏบิตังิานในหน่วยงาน

ของรัฐ

	 	 	 	 ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม	ข.	(๔)	(๖)	(๗)	

(๘)	(๙)	(๑๐)	หรือ	(๑๑)		ก.พ.	อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้	แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม	 

(๘)	หรือ	(๙)	ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว	และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม	

(๑๐)	ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว	และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ 

ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่	ส�าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๖	ข.	(๑)	ให้มีสิทธิสมัครเข้า

รับการคัดเลือกได้	แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจาก	 

การเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองแล้ว	

	 	 ๔.๓	 คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง

	 	 	 ได้รบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง/ปริญญาตรีในสาขาวชิา....................................................

 ๕. ก�าหนดการและวิธีการรับสมัคร

	 	 (กรณีสมัครด้วยตนเอง)	ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด	รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 

พร้อมหลกัฐานการสมคัรด้วยตนเองท่ี.....................................................................................................................

ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่............................................ในวันและเวลาราชการ	(ช่วงเช้า	เวลา	

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐	น.	ช่วงบ่าย	เวลา	๑๓.๐๐-๑๖.๓๐	น.)	
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	 	 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์)	ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์	ตั้งแต่วันที่	.....................

ถงึวนัที.่..............................	โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ทีเ่วบ็ไซต์................................................................	

กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์	ลงลายมือช่ือด้วยตนเอง	และจัดส่งใบสมัครพร้อม 

หลักฐานการสมัครไปยัง.......................................................................................................................................

	 	 ทัง้นี	้จะถอืวนัทีท่ีท่�าการไปรษณย์ีต้นทางประทบัตรารบัฝากเป็นวนัรบัสมคัร	และเอกสารทีท่ีท่�าการ

ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที	่..........................และหลังวันที	่............................	จะไม่ได้รับการ

พิจารณา						

	 	 (กรณีรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต)	 ให้ผู ้ประสงค์จะสมัคร	สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต ์

......................................	ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่.......................................	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ๖. หลักฐานการสมัคร

	 	 (๑)	 รูปถ่ายหน้าตรง	ไม่สวมหมวก	และไม่สวมแว่นตาด�า	ขนาด	๑	นิ้ว		ถ่ายครั้งเดียวกัน	ไม่เกิน	 

๖	เดือน	(นับถึงวันปิดรับสมัคร)	จ�านวน	๒	รูป	

	 	 (๒)	 ส�าเนาปริญญาบัตร	(หรือประกาศนียบัตร)	และส�าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่า

เป็นผู้มีคุณวฒุกิารศกึษาตรงตามประกาศรบัสมคัร	โดยต้องส�าเร็จการศกึษาและได้รบัอนมุตัจิากผูม้อี�านาจอนมัุติ

ภายในวันปิดรับสมัคร	จ�านวนอย่างละ	๑	ฉบับ

	 	 ทั้งนี้	ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร	 (หรือข้ันประกาศนียบัตร)	 

ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย	กฎ	หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ 

สถานศกึษานัน้	ๆ 	เป็นเกณฑ์	โดยจะต้องส�าเรจ็การศกึษาและได้รับอนุมติัจากผู้มอี�านาจอนมุติัภายในวนัปิดรับสมคัร	

คือ	วันที่......................................

	 	 (๓)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	และส�าเนาบัตรประจ�าตัวคนพิการ	อย่างละ	๑	ฉบับ

	 	 (๔)	 ส�าเนาหลักฐานอื่นๆ	เช่น	ใบส�าคัญการสมรส	ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล	(ในกรณีชื่อ-นามสกุล	 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)	เป็นต้น	จ�านวน	๑	ฉบับ

	 	 ทั้งนี้	ส�าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค�ารับรองว่า“ส�าเนาถูกต้อง”ลงชื่อและวันท่ีก�ากับไว ้

ทุกฉบับด้วย

  หมายเหตุ		ผู้ผ่านการคัดเลือก	เมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องน�าใบรับรองแพทย์ซึ่ง

ออกไม่เกิน	๑	เดือน	และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยโรค	พ.ศ.	๒๕๕๓	มายื่นด้วย

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก�าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

	 	 ..................................................จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	และก�าหนดวัน	เวลา	

สถานที่ในการคัดเลือก	ให้ทราบ	ณ	.....................................................	ในวันที่.....................................................

 ๘. วิธีการคัดเลือก

	 	 ๘.๑	 การสอบข้อเขียน	วิชา...........................................	

	 	 ๘.๒	 การสอบปฏิบัติ	วิชา..............................................

	 	 ๘.๓	 การสอบสัมภาษณ์	จาก..........................................

(ชื่อส่วนราชการ)
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 ๙. เกณฑ์การตัดสิน

			 	 ผูท้ีจ่ะถอืว่าเป็นผูผ่้านการคดัเลอืกจะต้อง.........................................................................................

 ๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

	 	 ........................................จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล�าดับที่ผ่านการคัดเลือก	 

ให้ทราบ	ณ	.....................................................	ในวันที่.....................................................

 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง

	 	 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล�าดับท่ีในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

	 	 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ�านวนต�าแหน่งว่าง	ให้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้

รับการบรรจุมีผลใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกิน	๒	ปี	นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	และหากภายหลัง 

มีต�าแหน่งว่างเพิ่มอีก........................................อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ดังกล่าว	หรือ 

จะด�าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

 ๑๒. การรับโอนผู้ผ่านการคัดเลือก

	 	 ................................................ไม่รับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท	ไม่ว่า

กรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

	 	 											 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่	...................เดือน............................พ.ศ.....

	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)...............................................

	 	 	 	 	 	 (..........................................................)

	 	 	 	 	 	 (หัวหน้าส่วนราชการผู้ด�าเนินการคัดเลือก)

(เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการคัดเลือกก�าหนด)

(ชื่อส่วนราชการ)

(ชื่อส่วนราชการ)

(ชื่อส่วนราชการ)
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(ตัวอย่าง)

แบบฟอร์มแสดงความจ�านงในการคดัเลือกบรรจบุุคคลเข้ารบัราชการ

ส่วนราชการ.............................................

เรียน	...............................................................................................................................
	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)	..............................................................................สัญชาติ	..........................
เกดิวันท่ี	..............	เดอืน..............................พ.ศ.	..................	อาย	ุ...................ปี	................เดอืน	(นบัถงึวนัทีส่มคัร)		
เลขประจ�าตวัประชาชน..............................................ออกให้	ณ	อ�าเภอ	............................จังหวดั…………………........
วันที่	.........................	เดือน	.........................	พ.ศ.	.........................			
เลขบตัรประจ�าตวัคนพกิาร.........................................................วนัหมดอาย.ุ...........................................................
ประเภทความพิการ	(ตามที่ระบุในบัตรประจ�าตัวคนพิการ)		

	 ความพิการทางการเห็น	 	 	  ความพิการทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย
	 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย									  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	

 ความพิการทางสติปัญญา	  ความพิการทางการเรียนรู้		  ความพิการทางออทิสติก
	 ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ทีจ่ะขอรบัการพจิารณาคัดเลอืกเพือ่บรรจเุข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญ	
ต�าแหน่ง	...............................................................................................................................................................	
	 ทั้งนี้	ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา	ดังนี้
๑.  ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ปัจจุบัน	(ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)	บ้านเลขที่..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน..............................ต�าบล/แขวง..............................อ�าเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์..............................	E-mail	………………..……………..........................................................................
โทรศพัท์บ้าน.................................................................โทรศพัท์มอืถอื.................................................................
อาชีพ		  ก�าลังศึกษาต่อ
   พนักงานบริษัทเอกชน				
   พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ		
   ว่างงาน	
   อื่น	ๆ 	.........................................................................................................................................
สถานทีท่�างาน.................................................................โทรศพัท์ท่ีท�างาน...............................................................
สถานภาพสมรส							   โสด							   สมรส							   หม้าย							   หย่า
ชื่อสามี/ภรรยา.................................................	สัญชาติ...............	อาชีพ..................	  มีชีวิต	  ถึงแก่กรรม
ชื่อบิดา.............................................................	สัญชาติ...............อาชีพ..................	  มีชีวิต	  ถึงแก่กรรม	
ชื่อมารดา	........................................................	สัญชาติ...............อาชีพ..................	  มีชีวิต	  ถึงแก่กรรม

ติดรูปถ่าย

ขนาด

๑.๕	x	๒	นิ้ว

(ส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร)

(หัวหน้าส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร)

		ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความจ�านงในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
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กายอุปกรณ์ที่ใช้	  ไม่มี	  มี	(โปรดระบุ)....................................................................................

โรคประจ�าตัว	  ไม่มี	  ม	ี(โปรดระบโุรค/อาการ)....................................................................			

ยาประจ�าตัว	  ไม่มี	  มี	(โปรดระบุชื่อยา)...........................................................................			

 

 ๒.  ประวัติการศึกษา/ฝึกอาชีพ	(กรอกทุกคุณวุฒิที่ได้รับและแนบส�าเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิ

ที่ใช้คัดเลือกมาพร้อมแบบฟอร์มแสดงความจ�านงในการคัดเลือก)

  
สาขาวิชา

 คะแนน  
เริ่มเข้าศึกษา

 ส�าเร็จ
 คุณวุฒิที่ได้รับ 

(วิชาเอก)
 เฉลี่ยตลอด ชื่อสถานศึกษา 

ในปี พ.ศ.
 การศึกษา 

   หลักสูตร   ในปี พ.ศ. 

 

 ๓.  ประวัติการท�างาน

 สถานที่ท�างาน ต�าแหน่ง ระยะเวลาการท�างาน

  

  

  

  

	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงความจ�านงในการคัดเลือกนี้	 ถูกต้องและเป็น 

ความจรงิทกุประการ	หากปรากฏภายหลงัว่าข้าพเจ้ามคีณุสมบติัไม่ตรงตามทีไ่ด้ระบไุว้	ให้ถอืว่าข้าพเจ้าไม่มสิีทธ ิ

ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

    

			 													(ลงชื่อ)	.........................................................	ผู้แสดงความจ�านง

	 (........................................................)

	 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�าหรับคนพิการ	(Web	Portal)	 www.pwdsthai.com

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	

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�าหรับค้นคว้าเพิ่มเติม

 	 หนังสือ	“คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ”	ส�านักงาน	ก.พ.,	๒๕๕๗

 	 หนังสือ	“๑๐๘	ทางเลือก	มาตรา	๓๕	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 

พ.ศ.	๒๕๕๐”	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 	 หนังสือ	“การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ”	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ	
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ภาคผนวก ๔  กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑  กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

	 ๑)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๒)	หนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔.๑/ว	๑๖	ลงวันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๑

	 ๓)	หนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔/ว	๒๑	ลงวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

	 ๔)	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยพนักงานราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๗

	 ๕)	ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการสรรหาและ 

การเลอืกสรรพนกังานราชการ	และแบบสญัญาจ้างของพนกังานราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๒	ลงวนัที	่๑๑	กนัยายน	๒๕๕๒

	 ๖)	หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ	 ท่ี	นร	๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ	๑๗๙๑	ลงวันที	่ 

๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๕

๔.๒  กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคนพิการ

	 ๑)	พระราชบญัญตัส่ิงเสริมและพฒันาคุณภาพชวิีตคนพกิารแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	

	 ๒)	กฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ 

จะต้องรับเข้าท�างาน	และจ�านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 ๓)	ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์	เรือ่ง	ประเภทและหลกัเกณฑ์ความพกิาร	

พ.ศ.	๒๕๕๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ๔)	ระเบียบคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารแห่งชาต	ิว่าด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ

เงือ่นไขการยืน่ค�าขอมบีตัรประจ�าตวัคนพกิาร	การออกบตัร	และการก�าหนดเจ้าหน้าทีผู้่มอี�านาจออกบตัรประจ�าตวั 

คนพิการ	การก�าหนดสทิธหิรอืการเปลีย่นแปลงสทิธ	ิและการขอสละสิทธขิองคนพกิาร	และอายบุตัรประจ�าตัวคนพิการ	

พ.ศ.	๒๕๕๖									

	 ๕)	ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	 

และเงื่อนไขการให้สัมปทาน	จัดสถานท่ีจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธี

กรณีพิเศษ	ฝึกงาน	หรือจัดให้มีอุปกรณ์	หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	ล่ามภาษามือ	หรือให้ความช่วยเหลือ	อื่นใด 

แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๘
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            11   ธนัวาคม  2551 

เรือง การคดัเลือกเพือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

อา้งถึง  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที นร 0708.4/ว 1  ลงวนัที  12  มีนาคม  2536  

สิงทีส่งมาดว้ย  1.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที 1(1) และ 1(2)  
   2.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที 1(3) 
  3.  แบบใบสมคัรคดัเลือกเพือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
  4.  แบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 

  ดว้ยมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 บญัญติัว่า 
ในกรณีทีมีเหตุพิเศษ ผูบ้งัคบับญัชาซึ งมีอาํนาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคดัเลือกเพือบรรจุ
บุคคลเขา้รับราชการและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่ง โดยไม่ตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนัตามมาตรา 53  
ก็ได ้ ทังนี  ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ. กาํหนด  

ก.พ. พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้กําหนดเหตุ พิเศษ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการให้ 
ส่วนราชการคดัเลือกบุคคลเพือบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั งให้ดาํรงตาํแหน่งได้โดยไม่ต้อง
สอบแข่งขนั ดงัต่อไปนี  

1.  กรณีเหตุพิเศษซึ งส่วนราชการอาจคดัเลือกบุคคลเพือบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งได ้มีดงันี  

(1) กรณีเป็นผูไ้ดรั้บทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพือศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ทีสาํเร็จการศึกษาแลว้ 

ที นร 1004.1/ว 16 สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
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(2) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัให้มี
การศึกษาขึนเพือเขา้รับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนันโดยเฉพาะ 

(3) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. จะกาํหนด 
(4) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดซึ้ งไม่สามารถมารับการบรรจุไดเ้มือถึงลาํดบัทีที

สอบได ้เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารและไดม้า
รายงานตวัขอรับการบรรจุเมือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้ผูน้ันสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้ซึ งถูกยกเลิกการขึนบัญชีผูส้อบแข่งขนัได้โดย
ไดม้ารายงานตวัเพือขอรับการบรรจุแลว้ แต่มีเหตุทีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหน้าทีราชการในตาํแหน่งที
สอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง 

(6) กรณีอืนที ก.พ. อนุมติั 
2. สาํหรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลเพือบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตังให้

ดาํรงตาํแหน่งนัน  ใหด้าํเนินการ  ดงันี  
(1) กรณีตามขอ้ 1 (1) และ ขอ้ 1(2) ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที

กาํหนดไวใ้นสิงทีส่งมาดว้ย 1 
(2) กรณีตามขอ้ 1(3)ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดไวใ้น

สิงทีส่งมาดว้ย 2 
(3) กรณีตามขอ้ 1(4) ให้ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุตามกรณีนี  ยืนใบสมคัร

ตามแบบทีกาํหนดไวใ้นสิงทีส่งมาดว้ย 3 และหนังสือรับรองประวตัิการรับราชการทหารตาม
แบบทีกาํหนดไวใ้นสิงทีส่งมาด้วย 4 พร้อมด้วยสาํเนาหลกัฐานการศึกษาและสาํเนาหลกัฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร 
  เมือผูมี้อาํนาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ผูน้ันพน้จากราชการ
ทหาร โดยไม่มีความเสียหาย  และมารายงานตวัเพือขอรับการบรรจุเขา้รับราชการภายในเวลา 
180 วนันับแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ให้ดาํเนินการสังบรรจุและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งที 
ผูน้ันเคยสอบแข่งขนัไดที้มีว่างอยู่ได ้

(4) กรณีตามขอ้ 1(5)  ให้ผูป้ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณีนี ยืนหนงัสือ 
แสดงความจาํนงขอบรรจุเขา้รับราชการและเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการภายใน 15 วนันบัแต่กาํหนด 
เวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง 
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 เมือผูมี้อาํนาจสังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุผูน้ันเขา้รับ
ราชการแลว้    ก็ให้ดาํเนินการสังบรรจุและแต่งตังใหด้าํรงตาํแหน่งทีผูน้ันไดม้ารายงานตวัเพือขอรับ
การบรรจุไวแ้ลว้  ทีมีวา่งอยูไ่ด ้
  3.  การใดทีไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตามมติ ก.พ. ตามหนงัสือทีอา้งถึงเสร็จไปแลว้
ก่อนวนัมีหนังสือฉบับนี ให้เป็นอันใช้ได้ และกรณีทีได้ดาํเนินการไปแล้ว แต่ยงัไม่เสร็จก็ให้
ดาํเนินการตามหนงัสือดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จ  กรณีทีส่วนราชการไดด้าํเนินการคดัเลือกและ
ขึนบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ก็ยงัสามารถนําบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมาใช้เพือ
ดาํเนินการบรรจุและแต่งตังให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไดจ้นกว่าจะครบกาํหนดเวลาทีประกาศไว ้แต่ไม่
สามารถดาํเนินการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามหนงัสือทีอา้งถึงอีก 

กรณีทีมีการดาํเนินการคดัเลือกเพือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งใดตาม
หนงัสือทีอา้งถึงไปแลว้ก่อนวนัทีหนงัสือฉบบันี ใช้บงัคบั หากจะตอ้งดาํเนินการบรรจุแต่งตังหลงั
วนัทีหนงัสือนี ใชบ้งัคบัและ ก.พ. จดัตาํแหน่งนันให้เป็นตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ก็
ให้ถือว่าเป็นบญัชีผูไ้ดร้ับคดัเลือกในตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดบันัน และให้บรรจุแต่งตัง
ในตาํแหน่งดงักล่าวต่อไปได ้

  จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทังนี  ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัต่าง ๆ 
ทราบดว้ยแลว้ 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
      

                  (นายปรีชา  วชัราภยั) 
                      เลขาธิการ ก.พ. 
 
ศูนยส์รรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพือรับราชการ 
โทร 0 2547 194148 
โทรสาร 0 2547 1954 
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สิงทีส่งมาดว้ย 1 

หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้อ 1(2) 
(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที  11 ธันวาคม  2551) 

 
1. ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยืนใบสมคัรตามแบบทีกาํหนดไวใ้นสิงทีส่งมาดว้ย 3  

พร้อมหลกัฐานการศึกษา 
2. ใหผู้มี้อาํนาจสังบรรจุตามมาตรา 57  ตังคณะกรรมการคดัเลือกขึนคณะหนึง โดยมี

องคป์ระกอบ ดงันี  
(1) กรณีตามขอ้ 1 (1)  ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการ 

หรือผู ้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู ้แทนหน่วยงานเจ้าของตําแหน่งที เป็นตําแหน่งประเภท
อาํนวยการ เป็นกรรมการ ผูท้าํหน้าทีเกียวกบังานการเจ้าหน้าที เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (2) กรณีตามข้อ 1 (2)  ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน  ผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของตาํแหน่งทีเป็นตาํแหน่ง
ประเ ภท อํา นวยการหรือ   ผู ไ้ด ้ร ับมอบ หมา ย  เ ป็นกรรมการ  ผู้ท ําหน้าที เ กี ยวกับงาน 
การเจา้หนา้ที เป็นกรรมการและเลขานุการ 

3. ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริยธรรม และเอกสารอืนทีเกียวขอ้งตามทีคณะกรรมการคดัเลือกกาํหนด  นอกจากนี  
อาจใชว้ิธีสมัภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได ้และในการจดัสรรผูไ้ดรั้บคดัเลือกไปบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ คณะกรรมการคดัเลือกอาจเสนอผูมี้
อาํนาจสังบรรจุตามมาตรา 57  พิจารณากาํหนดตามทีเห็นสมควร เช่น ให้ผูมี้คะแนนผลการเรียน
เฉลียตลอดหลกัสูตรสูงเป็นผูเ้ลือกหน่วยงานทีจะบรรจุเขา้รับราชการก่อน หรือการจดัสรรตาม
ภมิูลาํเนาของผูไ้ดรั้บคดัเลือก เป็นตน้ 

4. เมือผูมี้อาํนาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุผูไ้ด้รับ
คดัเลือกเขา้รับราชการแลว้ ก็ให้ดาํเนินการสังบรรจุและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งได้ 
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     สิงทีส่งมาดว้ย 2 

หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณข้ีอ 1(3) 
(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16  ลงวนัที  11 ธันวาคม  2551) 

 

1. ให้ผูมี้อาํนาจสังบรรจุตามมาตรา 57  ตังคณะกรรมการคดัเลือกขึนคณะหนึ ง  
ประกอบดว้ยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ   ผูแ้ทนหน่วยงานเจ้าของตาํแหน่ง และผูแ้ทน ก.พ.  เป็นกรรมการ   ผูท้าํ
หน้าทีเ กียวก ับงานการเจ ้าหน้าที  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และตั งกรรมการคนหนึ งเป็น 
รองประธานกรรมการเพือทาํหน้าทีประธานกรรมการ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าทีได้ 

2. ให้ผู ้มีอ ํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้มี
รายละเอียดในเรืองต่าง ๆ ดงันี  

(1) ตาํแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตัง และเงินเดือนทีจะไดรั้บ 
(2) จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั งแรก 
(3) ลกัษณะงานทีปฏิบติัของตาํแหน่ง 
(4) คุณสมบติัทัวไป ลกัษณะตอ้งหา้ม และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

ของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
(5) กาํหนดการและวิธีการรับสมคัร 
(6) เอกสารและหลกัฐานทีใชใ้นการสมคัร 
(7) การประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก และกาํหนดวนั เวลา 

สถานทีคดัเลือก 
(8) หลัก สูตรและวิ ธีการคัด เ ลือก ที ครอบคลุมการทดสอบความรู้ 

ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะ ทีจาํเป็นของตาํแหน่ง ซึ งอาจพิจารณากาํหนดวิธีการคดัเลือก
โดยวธีิการสมัภาษณ์ วธีิสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบติั วิธีอืนใดวิธีหนึ งหรือหลายวิธีก็ได ้ตามความ
เหมาะสม 

(9)  เกณฑก์ารตดัสิน 
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(10) การประกาศขึนบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกตามลาํดบัที  โดยมีเกณฑก์าร
พิจารณาทีเชือมโยงกบัผลการวเิคราะห์งาน และระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที ก.พ. และส่วนราชการกาํหนด 
 (11) การบรรจุและแต่งตัง 

(12)  เงือนไข ขอ้ความอืน ๆ  ทีผูส้มคัรควรทราบ 
3. จดัใหมี้การเผยแพร่ประกาศรับสมคัรก่อนวนัรับสมคัร โดยตอ้งประกาศรับสมคัร

บนเวบ็ไซต์ของสาํนกังาน ก.พ. เวบ็ไซต์ของส่วนราชการทีรับสมคัร  ปิดประกาศรับสมคัรในที
เปิดเผย  และประกาศรับสมคัรทางสืออืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4. กาํหนดระยะเวลาการรับสมคัร ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 
5. ผูป้ระสงค์จะสมคัรต้องยืนใบสมคัรตามแบบทีกาํหนดไวใ้นสิงทีส่งมาด้วย 3 

พร้อมหลกัฐานการศึกษา และเสียค่าธรรมเนียมสาํหรับตาํแหน่งทีสมคัร ในอตัราตาํแหน่งละ 
200 บาท 

6. ให้คณะกรรมการคดัเลือกดาํเนินการคดัเลือก ตามหลกัสูตรและวิธีการคดัเลือก
ทีกําหนดโดยคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจตังกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออก
ขอ้สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบติังาน หรือกรรมการอืน หรือเจา้หน้าทีเพือดาํเนินการในเรือง
ต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

7. เมือผูม้ีอาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุ 
ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเขา้รับราชการแล ้ว ก็ให้ดาํ เนินการสั งบรรจุและแต่งตังผูน้ันให้ดํารง
ตาํแหน่งได้ 

8. กรณีทีมีผูผ้่านการคดัเลือกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่าง และภายหลงัมีตาํแหน่ง
ว่างเพิมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตังผูผ้ ่านการคดัเลือกทีเหลืออยู่ดงักล่าว หรือจะดาํเนินการ
คดัเลือกใหม่ก็ได ้ ทังนี  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูมี้อาํนาจสังบรรจุตามมาตรา 57 
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เลขทีสมคัร............................ 
แบบใบสมคัรคัดเลอืกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 
เรียน .........(หวัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการคดัเลือก)..................................................................................... 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................... 
สญัชาติ ........................เกิดวนัที ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อาย ุ............ปี ............เดือน 
(นบัถึงวนัสมคัร)  เลขประจาํตวัประชาชน.....................................................ออกให ้ณ อาํเภอ ..........................................................
จงัหวดั……………………………….. วนัที .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............   เป็นผู ้           

         ไดรั้บทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล  และสาํเร็จการศึกษาวฒิุ ............................................................. 
ซึ งไดรั้บอนุมติัการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วนัที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

 สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัใหมี้การศึกษาขึน เพือเขา้รับราชการใน 
ส่วนราชการนันโดยเฉพาะ  โดยไดรั้บวฒิุ ......................................................... ซึ งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วนัที .............. เดือน .............................พ.ศ. ...................... 

 สาํเร็จการศึกษาในวฒิุที ก.พ. กาํหนดใหค้ดัเลือกบรรจุได ้คือวุฒิ ...........................................................
ซึ งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วนัที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

 เคยสอบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่ง................................................ตามประกาศการขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้
ของกรม/สาํนกังาน ........................................................ ลงวนัที .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลาํดบัทีทีจะไดรั้บการ
บรรจุเขา้รับราชการแลว้ แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได ้เนืองจากอยูใ่นระหวา่งรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
และขณะนีบญัชีผลการสอบแข่งขนัตาํแหน่งดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปแลว้ ขอสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพือบรรจุเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่ง ............................................. ของกรม/สาํนกังาน .....................................................................
และขอแจง้ขอ้มลูเพือประกอบการพิจารณา ดงันี  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานทีเกิด จงัหวดั............................................ภูมิลาํเนา ...........................................ทีอยูปั่จจุบนับา้นเลขที ..............หมู่ที ............. 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ........................ อาํเภอ/เขต .......................... 
จงัหวดั .......................รหสัไปรษณีย ์ ......... e – mail address .................................  โทรศพัท ์....................โทรศพัทมื์อถือ ............. 
อาชีพ    ลกูจา้ง/พนกังานราชการ     ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตาํแหน่ง…………………………………………………. 

 ขา้ราชการประเภทอืน ตาํแหน่ง ................................................................................  กาํลงัศึกษาต่อ 
 อืน ๆ ...............................................................................................................................................................................

สถานทีทาํงาน กรม/บริษทั .....................................................................กอง/ฝ่าย ............................................................................. 
e – mail address .....................................................................  โทรศพัท ์...................................................................... 

 
 

 
ติดรูปถ่าย  
ขนาด 1.5x 2 นิว  
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สถานภาพสมรส    โสด          สมรส         หมา้ย           หยา่ 
 

ชือสามี/ภรรยา ......................................................................................สญัชาติ ........................ อาชีพ .............................................   
ชือบิดา ................................................................................................. สญัชาติ .........................อาชีพ .............................................   
ชือมารดา ............................................................................................. สญัชาติ ......................... อาชีพ ............................................ 
 

2.  ประวตักิารศึกษา (กรอกทุกวฒิุทีไดรั้บและแนบสาํเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวฒิุทีใชส้มคัรคดัเลือกมาพร้อมใบสมคัร) 
 

วุฒิทีได้รับ สาขาวิชา 
(วชิาเอก) 

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลกัสูตร 

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

     
     
     
     
     

 

3.  ประวตักิารทํางาน/การฝึกงาน 
สถานทีทํางาน/ฝึกงาน ตาํแหน่ง/ลกัษณะงาน เงนิเดอืนสุดท้าย    

     ก่อนออก 
ระยะเวลา 

 ตังแต่...........ถึง............ 
       เหตุผลทีออก 

     
     
     
     
     

 
4. ความรู้ความสามารถพเิศษ .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทีแจง้ไวใ้นใบสมคัรนีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
        
 
                   (ลงชือ) ............................................................ ผูส้มคัร 
                                                                                                            (..................................................................) 
                                                                                                        วนัที ................เดือน.......................... พ.ศ................ 
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แบบหนังสือรับรองประวตักิารรับราชการทหาร 
 

 
                เขียนที ....................................................................... 

วนัที .............. เดือน ............................... พ.ศ. .................. 
 

 ขา้พเจา้   1* ...........................................................................ตาํแหน่ง ................................................................................. 
สงักดั ..........................................................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ ..................................................................................... 
ขอรับรองวา่ในระหวา่งที ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารนัน 
ผูนี้ มีประวติัในการรับราชการทหาร ดงันี  
 2* ........................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

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

 
 
 

หมายเหตุ 1* ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่งตังแต่ผูบ้งัคบักองพนัขึนไป 
2* การรับรองประวติัในการรับราชการทหาร ใหมี้รายละเอียดวา่ไดก้ระทาํผิดวินยัทหารอยา่งไรหรือไม่ และ 
     ไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการ   
     อย่างร้ายแรง  หรือไดชื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัวอยา่งร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทาํกใ็หแ้จง้ขอ้เทจ็จริง 
     โดยละเอียดทุกครั งดว้ย 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ือ

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถิ่น

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลดัทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ

๒

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีกําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเร่ืองใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ท้ังนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีท่ีสวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน

ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเช่ียวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เร่ืองของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ือ

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถิ่น

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ

๒

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีกําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเร่ืองใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ท้ังนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีท่ีสวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน

ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเช่ียวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เร่ืองของสวนราชการ 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

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
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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

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

๔

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  ท้ังนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙  ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ท้ังนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว  ท้ังนี้ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีท่ีสวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ

ขอ ๑๑  การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ท้ังนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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๕

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เคร่ืองแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีท่ีไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔  อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

ขอ ๑๕  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง
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๕

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เคร่ืองแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีท่ีไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔  อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

ขอ ๑๕  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ท้ังนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง

๖

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

ขอ ๑๗  ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม

ขอ ๑๘  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
กําหนด

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      

ขอ ๑๙  ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปน้ี

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
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ภาคผนวก

๗

ขอ ๒๐  พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น

ขอ ๒๑  ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

                      

ขอ ๒๒  พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติท่ีสวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาท่ีโดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ท่ีสวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน
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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
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติท่ีสวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผดิวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาท่ีโดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละท้ิงหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ท่ีสวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน

๘

(๗) ละท้ิงหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงท่ีสวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก

(๙) การกระทําอื่นใดท่ีสวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕  เม่ือมีกรณีท่ีพนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําสั่งไลออก  แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด

ขอ ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

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 ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑท่ีสวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุท่ีพนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีบุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนัน้ในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
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๙

(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑท่ีสวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุท่ีพนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีบุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนัน้ในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

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
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน

ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ขอ ๓๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
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๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอื่นของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาท่ีอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีท่ีเร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเร่ืองใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดําเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ท่ี ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาท่ี

ขอ ๔๑  ในกรณีท่ีสวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ท่ีมีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง
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๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอื่นของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาท่ีอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีท่ีเร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเร่ืองใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดําเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ท่ี ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาท่ี

ขอ ๔๑  ในกรณีท่ีสวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ท่ีมีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง

๑๒

ขอ ๔๒  ในกรณีท่ีอัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขอ ๔๓  ในกรณีท่ีอัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ
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ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรือง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 




  โดยทีสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและ      
การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพือให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 
และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิงขึน  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร
พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือนไขการสรรหาและ
การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพือเป็น
มาตรฐานทั วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี 

ขอ้ ๑ ประกาศนีเรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรือง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ           
แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิืน ๆ ทีจาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งทีส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึง เพือทีจะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลทีได้ทําการสรรหา
ทั งหมดและทาํการคดัเลอืกเพือใหไ้ดบุ้คคลทีเหมาะสมทีสุด 
 



 73
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  “พนักงานราชการทั วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชียวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชียวชาญพเิศษ   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลอืกสรร 
  ขอ้ ๔ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพือเป็นพนักงานราชการ ใหค้ํานึงถงึ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคญั และด้วยกระบวนการทีได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพือ
รองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด ี
  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั วไป ให้หัวหน้า        
ส่วนราชการแต่งตั งคณะกรรมการ มจีาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบดว้ย 

(ก) หวัหน้าสว่นราชการหรอืผูท้ีไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข) ผูแ้ทนทีรบัผดิชอบงานหรอืโครงการ   เป็นกรรมการ 
  ทีมตีําแหน่งทีจะสรรหาและเลอืกสรร  
(ค) นกัทรพัยากรบุคคล หรอืผูป้ฏบิตังิาน  เป็นกรรมการ 

 ดา้นการเจา้หน้าที     และเลขานุการ
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัตําแหน่งนั น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หวัหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั งผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์เกียวขอ้งกบัตําแหน่ง
นั น เป็นคณะกรรมการทั งจากภายในหรอืภายนอกสว่นราชการกไ็ด ้

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าทีดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือนไขทีกําหนดในประกาศรบัสมคัร  

การดําเนินการตามขอ้นี คณะกรรมการอาจแต่งตั งคณะกรรมการอืนเพือ
ดาํเนินการในเรืองต่าง ๆ ได ้เช่น คณะกรรมการออกขอ้สอบ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
เป็นตน้ 
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๓ 
 
  ขอ้ ๖ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั วไป ให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือนไข ดงันี 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึงมีรายละเอียดเกียวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชือตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้ง คา่ตอบแทนทีจะไดร้บั คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงือนไข        
การจ้างอืนๆ ตลอดจน กําหนดวนัและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการเพือประกาศใหผู้ม้สีทิธสิมคัรทราบ 
   ประกาศรบัสมคัรนั น ให้ปิดไว้ในทีเปิดเผยเป็นการทั วไป และใหแ้พร่ข่าว          
การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา
แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น
และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั งนี ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกสรรบุคคลเพือปฏบิตัิงาน 
โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ทีจําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานใน
ตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรืองไดต้ามความจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน ทั งนี ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเรืองใด ทีจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงานมากทีสุด 
ควรมนํีาหนักของคะแนนเตม็มากทีสุด  

(๖) ใหส้ว่นราชการกําหนดวธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรือง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ีหรอืความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรือง ประเมนิได้ดว้ยวธิกีารประเมนิวธิเีดยีวกนั ตามทีเห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจะประเมนิดงักลา่ว  
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๔ 
 

(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะทีมคีะแนนเต็มมากทีสุด และประกาศรายชือผูผ้า่นการประเมนิเฉพาะเรืองนั น 
เพือเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในเรืองทีเหลอือยูต่่อไป
กไ็ด ้

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพือจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

การดาํเนินการตาม (๑) ถงึ (๘) สว่นราชการอาจใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรบัสมคัรกไ็ด ้
  ขอ้ ๗ เมือคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทั วไป
เสรจ็สินแลว้ ใหร้ายงานผลการดาํเนินการตอ่หวัหน้าสว่นราชการ เพือประกาศบญัชรีายชือ
ผูผ้า่นการเลอืกสรรและดาํเนินการจดัจา้งต่อไป 
  ขอ้ ๘ ใหบ้ญัชรีายชือผูผ้่านการเลอืกสรรมอีายุตามทีเหน็สมควร แต่ทั งนี 
ต้องไม่เกนิ ๒ ปี นับแต่วนัประกาศบญัชรีายชือผูผ้ ่านการเลอืกสรร และการจดัจา้ง
พนักงานราชการต้องเรยีกมารายงานตวัและทาํสญัญาจา้งภายในอายุบญัช ี 

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นทีจะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีทีส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัทีบญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีทีบญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชือตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัทีทีสอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชือตําแหน่งอืน ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการทีจะจดัจา้งตามลําดบัที หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที ม กีารประเมนิ เพิ ม เตมิ  ให้แต่งตั ง
คณะกรรมการ  เพือประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีส่วนราชการ
กําหนดเพิมเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
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๕ 
 

   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอืนได ้ซึงตําแหน่งทีจะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งทีขึนบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรืองจํานวนรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั งคณะกรรมการ เพือประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีส่วนราชการกําหนดเพิมเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึนบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรทีขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรทีไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิมเตมิในส่วนราชการทีขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรทีไปรบัการประเมินในส่วนราชการทีขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิีจะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีทีสละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือนไข ดงันี 

(๑) ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการของตําแหน่งที    
จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชือตําแหน่ง คุณสมบตัิของ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าตอบแทนทีจะไดร้บั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรทีจําเป็น 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตําแหน่ง เกณฑก์ารตดัสนิ และเงือนไขการจา้งอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลทีจะสรรหา ได้แก่ สถาบนัการเงนิ องค์การระหว่างประเทศ 
สมาคมอาชพี สถานทูต ศูนยท์ีปรกึษากระทรวงการคลงั ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ    
ทีเคยจา้งบุคคลในงานประเภทเดยีวกนั หรอืแหลง่ขอ้มลูอืนๆ ตามทีเหน็สมควร    

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการทีหวัหน้าส่วนราชการแต่งตั ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชือผู้ทีมีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลทีกําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชือดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิทีกําหนด 
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๖ 
 

(๓ )  เมื อส ่วนราชการได ้ชื อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น
พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั นต่อไป 

ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา
สญัญาจา้งตามแบบทีคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดทา้ยประกาศนี 

ข้อ ๑๓ ในกรณีทีมีการประกาศขึนบัญชีรายชือผู้ผ่านการเลอืกสรร     
พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรือง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงือนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ
พนักงานราชการ ลงวนัที ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ แลว้ ใหอ้ายุบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรนั น        
มรีะยะเวลาเท่าที เหลอือยู ่เดมิตามทีกําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการบรหิาร  
พนักงานราชการ เรือง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือนไขการสรรหาและการเลอืกสรร
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัที ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗

การใดที อยู ่ระหว ่างดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบร ิหาร
พนักงานราชการ เรือง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗
ก่อนวนัทีประกาศฉบบันีใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 


                ประกาศ ณ วนัที  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชือ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
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        สญัญาเลขที ……./…………. 

สญัญาจ้างพนักงานราชการ 
   กรม/สาํนกังาน …………………………………………………….. 
 

  สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบันี  ทาํขึน ณ ………………………………………… 
เมือวนัที ……………………………. ระหว่างกรม/สาํนกังาน ………………………………………….. 
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………….. 
ผูแ้ทน/ผูร้บัมอบอํานาจตามคาํสั งกรม/สาํนกังาน ………………………..……… ที………./………..… 
ลงวนัที ……………………………….. ซึงต่อไปในสญัญานีเรยีกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึง กบั
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจาํตวัของผูถ้อื 
บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………… อยูบ่า้นเลขที ……  ถนน …………………..  
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จงัหวดั ……………………….….….. รหสัไปรษณยี ์………………. โทรศพัท ์………………………. 
ซึงต่อไปในสญัญานีเรยีกว่า “พนักงานราชการ”อกีฝ่ายหนึง ทั งสองฝ่ายต่างไดต้กลงร่วมกนัทําสญัญาจา้ง
ไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี 

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี 

 พนกังานราชการพเิศษ 
ลกัษณะงาน ……………………………………………………………………… 

 พนกังานราชการทั วไป 
กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าทีรบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดทีกรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึง
ของสญัญาจา้งนี 
  ในกรณีทีมปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าทีการงานตามสญัญาจ้างนีหรอืไม่ หรอืกรณีที
มขีอ้สงสยัเกียวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั น 
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  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริมตั งแต่
วนัที …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสินสุดในวนัที ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานทีกรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของสญัญาจา้ง 

  ข้อ 4 กรม/สาํนักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  ทั งนี  พนกังานราชการตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/สาํนกังาน 
จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ทีจ่าย 

  ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อืน ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามทีคณะกรรมการ หรอืกรม/สาํนกังานกําหนด 

  ขอ้ 6 กรม/สาํนักงานจะทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีกรม/สาํนักงานกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหนึงเป็นประการใด ใหถ้อืเป็นทีสุด 

  ขอ้ 7 สญัญานีสินสุดลงเมือเขา้กรณใีดกรณหีนึง ดงัต่อไปนี 
  (1) เขา้กรณใีดกรณหีนึงตามทีกําหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี    
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  
  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  (3) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  (4) เหตุอืน ๆ ดงัต่อไปนี 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
  (5) เหตุอืน ๆ ตามทีกรม/สาํนกังานประกาศกําหนด 
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 3 – 
 

  ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าทีตอ้งรกัษาวนิัยและยอมรบัการลงโทษทางวนิยัตามที
กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืทีกรม/สาํนกังาน
ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิงงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื
ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ
ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาทีกรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้
ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอืนใดทีพนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       
กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ
หรอืคาํสั งของกรม/สาํนกังานทีออกตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
คาํสั งของทางราชการ ทั งทีไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัทีลงนามในสญัญาจา้งนี 
และทีจะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื
คาํสั งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของสญัญาจา้งนี 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามทีไดร้บัมอบหมาย 
ดว้ยความซือสตัย ์สุจรติ และตั งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้
และทักษะเพิมเติมหรือกระทําการใด ๆ เพือให้ผลงานในหน้าทีมคีุณภาพดีขึน ทั งนี  ต้องรกัษา
ผลประโยชน์ และชือเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         
ผู้หนึงผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  
ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึนใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   
สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ ของบุคคลทีสาม ซึงพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าทีและความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากทีกําหนด
ไวใ้นสญัญาจา้งนี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีทางราชการกําหนดไว ้



 81



 4  
 

  สญัญานีทําขึนสองฉบบัมขีอ้ความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ        
ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชือไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 
ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 
 
     (ลงชือ) ……………………………………….. กรม/สาํนักงาน 

              (……………………………………….) 
 
 
     (ลงชือ) …………………………………….. พนกังานราชการ 

              (……………………………………….) 

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

              (……………………………………….) 

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

              (……………………………………….) 
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ภาคผนวก



เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

 

 

หน้าทีความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 
หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีืนทีแสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 
     ………………………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………….… 
………………….………………………………………………………………………………………. 
………………….………………………………………………………………………………………. 
………………….………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………… 
.………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 2. พนักงานราชการทั วไป (ใหร้ะบุหน้าทีความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 
     ………………………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………..…………………… 
………………….………………………………………………………………………..………………… 
………………….…………………………………………………………………………..……………… 
………………….……………………………………………………………………………..…………… 
………………….………………………………………………………………………………..………… 
………………….…………………………………………………………………………………..……… 
 

 หมายเหตุ   1. ในกรณีทีกรม/สํานักงานไดก้ําหนดรายละเอยีดมาตรฐานทั วไปของงาน           
ในตําแหน่งใดไวแ้ลว้ อาจกําหนดหน้าทีความรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏบิตัติามที         
กรม/สาํนักงานกําหนดไว ้สาํหรบัตําแหน่งนั นกไ็ด ้
       2. ในกรณีจาํเป็นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมคีําสั ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏบิตัิเป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าทีความรบัผดิชอบ         
ทีกําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยนิยอมปฏิบตัิตามคําสั งของกรม/
สาํนกังาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าทีความรบัผดิชอบตามสญัญานี 
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เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

 
 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ
  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี ……………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
  ปฏบิตังิานตามผลผลติของงาน ดงันี ………………………………………… 
      …………………………………………………………….…………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
  อืน ๆ  ………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
 

2. พนักงานราชการทั วไป 
  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ
  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี ……………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
  อืน ๆ  ………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 

 

  หมายเหต ุ  ในกรณีทีมคีวามจาํเป็นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       
อาจมคีําสั งเปลียนแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัิหน้าทีหรอืมคีําสั งให้ปฏบิตัิหน้าทีเป็นอย่างอืนได ้       
โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี 
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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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับ
มีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประกาศกําหนด 

“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดย

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

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้
คนพิการได้มีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรี
แห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่า องค์กรสมาชิกระดับชาติตาม
ประเภทความพิการที่ได้แจ้งช่ือไว้กับสํานักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติ 
“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง หรือ

บุคคลอ่ืนใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 
“ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคล

เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
“ผู้อํานวยการ”๒ หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภทจํานวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดย
คํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององค์การคนพิการนั้น และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
เป็นกรรมการ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้ อํานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการแต่งต้ัง
ข้าราชการในสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๖  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้องคํานึงถึงพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ด้วย 

(๒) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ (๖) 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 

(๓) เสนอความเห็นและให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายหรือ
กฎหมายอื่นใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อคนพิการ 

(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๕) วินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือห้ามมิให้กระทําการที่มีลักษณะเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

(๖) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการ
จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะ
การเงินและการบริหารกองทุน ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน 
และการตัดหนี้เป็นสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใช้เงินกองทุน ในส่วนที่เกินกว่าอํานาจหน้าที่

ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
(๑๐) กําหนดมาตรฐาน ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการ

หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗  กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปนีบัแต่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายใน
หกสิบวันในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) นายกรัฐมนตรีให้ออก 
 
มาตรา ๙  ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 

ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง

ประธานกรรมการทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงช้ีขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสามครั้ง 
 
มาตรา ๑๑  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็น

การท่ัวถึงให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และการดํารงตําแหน่งและการพ้น
จากตําแหน่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะตามวรรคหนึ่งให้มีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการ
ตามมาตรา ๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการ 

ให้นําความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๓  ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมี

ผู้อํานวยการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
 
มาตรา ๑๓  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
ดําเนินงาน การทํางานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านคนพิการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ 
สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ และจัดทําแผนงาน วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) สนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้าน
คนพิการเพื่อให้สามารถทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้
หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพ่ือดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๔/๑)๔ ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือ
คนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓/๑๕  ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามท่ี

กฎหมายกําหนด เมื่อสํานักงานพบว่าหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้สํานักงานแจ้งหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน หรือบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

                                                 
๓ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔ มาตรา ๑๓ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงานดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๒) ในกรณีที่เป็นองค์กรเอกชนหรือบุคคลใด ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบพิจารณาสั่งการเพื่อใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้ง
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าจนอาจเกิดความเดือดร้อน
เสียหายแก่คนพิการ ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับองค์กร
เอกชนหรือบุคคลน้ัน และให้ดําเนินการตาม (๑) กับหน่วยงานของรัฐต่อไป  ทั้งน้ี มติของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือแจ้งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ

ความเห็นในการปฏิบัติงาน ส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น 
มาประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริง 
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๑๕  การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ

ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการจะกระทํามิได้ 

การกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเว้นกระทําการที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อ
คนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระทําน้ันทําให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะ
เหตุแห่งความพิการด้วย 

การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะ
สนับสนุนให้กระทําได้ตามความจําเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่ผู้กระทําการน้ันจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษา
ซึง่สิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจําเป็นเท่าที่จะกระทําได้ 

 
มาตรา ๑๖  คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่

เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มี
คําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือห้ามมิให้กระทําการนั้นได้ คําสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอํานาจ โดยให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายอย่างอ่ืน อันมิใช่ตัวเงินให้แก่
คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้น
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ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ย
และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งคณะกรรมการอาจ
จัดให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้  ทั้งนี้ 
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ 
และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด๖ 

 
มาตรา ๑๗  ในการใช้สิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจขอให้

องค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้ 
การฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไม่ว่าคนพิการเป็นผู้ฟ้องเองหรือองค์กรด้าน

คนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ฟ้องแทน ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
 
มาตรา ๑๘  ให้สํานักงานเป็นสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อํานวยการเป็นนายทะเบียนกลาง สําหรับจังหวัดอื่นให้สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทําหน้าที่เป็นสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการใน
จังหวัดของตนอีกหน้าที่หนึ่ง โดยมีพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นนายทะเบียน
จังหวัด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่นคําขอมี

บัตรประจําตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง 
สํานักงานทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถหรือ
ในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ 
ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได้ แต่ต้องนําหลักฐานว่าเป็นคนพิการไป
แสดงต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล้วแต่กรณี ด้วย 

การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร การกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ 
และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด๗ 

                                                 
๖ มาตรา ๑๖ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 93

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่บัตรประจําตัวประชาชนสามารถบรรจุข้อมูลคนพิการได้ครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการ๘ 

 
มาตรา ๑๙/๑๙  คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนราษฎร อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๒๐  คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก

อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับสภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๒) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือ
การศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(๓) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครอง
แรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการ
สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพ
ของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

(๔) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับคนพิการ 

(๕) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและ
บริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจน
บริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ในกฎกระทรวง 

(๗) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

                                                 
๘ มาตรา ๑๙ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๘) สิทธิที่จะนําสัตว์นําทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นําทาง หรือเครื่องช่วยความ
พิการใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับ
สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
เพิ่มเติมสําหรับสัตว์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว 

(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ 

(๑๐) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มี
สวัสดิการอ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

ผู้ช่วยคนพิการ ให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและ
การเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว 
รัฐต้องจัดเงินอุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ 

ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คําปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู 
การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใด เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี ตามที่
กฎหมายกําหนด 

องค์กรเอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับการ
ลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๒๐/๑๑๐  เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ คนพิการอาจ

ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ สํานักงานหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดมาตรการ

ให้คนพิการได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้มี สนับสนุน อํานวยความ

สะดวก หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
(๔) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐช้ีแจง

รายละเอียดและอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารหรือใช้สิทธิประโยชน์ของตนได้ 

(๕) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดําเนินการแก้ไขกฎหรือระเบียบ แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กร
ด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลา
อันสมควรตามที่มีการร้องขอ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการมีสิทธิร้องขอให้
สํานักงานดําเนินการตามมาตรา ๑๓/๑ ได้ 

 
มาตรา ๒๐/๒๑๑  ให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑๐) มีสิทธิดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือสํานักงาน เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่

คนพิการเพิ่มขึ้น 
(๒) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมหรือ

ให้บริการแก่คนพิการให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน 
(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให้ความช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการ โดยอาจได้รับเงิน

อุดหนุนจากกองทุน 
(๖) ให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการสําหรับคนพิการ

โดยอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 
(๗) ประสานงานเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์แก่คนพิการ  

ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
(๘) ขอใช้ที่ราชพัสดุหรือทรัพย์สินอ่ืนของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

(๙) ดําเนินการตามท่ีสํานักงานมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
 
มาตรา ๒๐/๓๑๒  ให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการตามวรรคหนึ่งได้โดยใช้

งบประมาณของตนเอง 
การจัดต้ังและการยกเลิก การกําหนดประเภทองค์กร มาตรฐานการดําเนินการ และ

คุณสมบัติของผู้ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
                                                 

๑๑ มาตรา ๒๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒ มาตรา ๒๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริการคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอ่ืนตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๐/๔๑๓  ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขต

พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ

ตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 
(๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการ

จําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
(๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่า

จะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 
(๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้

ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 
(๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ และการดํารงชีวิตของคนพิการ 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่

คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมาย 
การให้บริการแก่คนพิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด 
เมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่

รับผิดชอบพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยคํานึงถึงการคุ้มครองคนพิการเป็นสําคัญ 
ในกรณีที่มีปัญหาการดําเนินการ ให้ศูนย์บริการคนพิการรายงานต่อสํานักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหน้าที่ 

การกําหนดอํานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภท การดําเนินงาน 
และการให้บริการแก่คนพิการของศนูย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

๑๓ มาตรา ๒๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณของ
ตนเองเพื่อต้ังเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นได้  ทั้งนี้ การบริหาร
กองทุน การจัดการกองทุน และการอนุมัติการจ่ายเงิน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจนําระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้๑๔ 

 
มาตรา ๒๒  ให้หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องใดมีหน้าที่

ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหน้าที่นั้น 
 
มาตรา ๒๓  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพ่ือเป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 
มาตรา ๒๔  กองทุน ประกอบด้วย 
(๑) ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทั้งนี้ ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๔) เงินรายได้จากการออกสลากหรือที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม 
(๕) เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ 
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๗) รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือ

นิติกรรม 
(๙) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่

กฎหมายกําหนด 
(๑๐) รายได้อ่ืน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน ให้ผู้บริจาคนําไปหักลดหย่อนหรือยกเว้น

ภาษีได้ตามที่กฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
                                                 

๑๔ มาตรา ๒๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนเก้าคน 
ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการอย่างน้อยเจ็ดคนเป็นอนุกรรมการ และให้ผู้อํานวยการ
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๒๖  ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์และการ

จัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย 

เพ่ือสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอื่นเสนอ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

การดําเนินการตาม (๒) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
แทนได้๑๕ 

 
มาตรา ๒๗๑๖  ให้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การ

คนพิการแต่ละประเภทได้รับเงินสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๒๗/๑๑๗  ให้องค์กรเอกชนมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับเงินที่ได้รับการ

อุดหนุนจากกองทุนตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญ 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๒๙  ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๗ มาตรา ๒๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน

จํานวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน การประเมินผล และการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล
จํานวนสองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นผู้แทนขององค์กรที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนนี้ 

 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมี

อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียก

เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลได้ 

 
มาตรา ๓๒  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 

วรรคสาม มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนตามมาตรา ๒๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
ตามมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะ
ของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน 

 
มาตรา ๓๔  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน

ตามจํานวนที่กําหนดตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕)  ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
นําส่งเข้ากองทุน 



100

ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง 
แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจํานวนเงิน
ที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน 

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทํางานหรือส่งเงินเข้า
กองทุนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการ
หรือเงินที่ส่งเข้ากองทุน แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๓๕๑๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตาม

มาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และ
ไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้าง
เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ 
หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๓๖  ผู้อํานวยการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของ

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินที่จะต้องส่งตามมาตรา ๓๔ 
การมีคําสั่งให้อายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้ต่อเมื่อได้ส่งคําเตือนเป็น

หนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนําเงินส่งเข้า
กองทุนหรือส่งเงินที่ค้างจ่ายภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการได้รับหนังสือน้ัน และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่จ่าย
ภายในเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด  ทั้งนี้ ให้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๓๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น 
ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี 
หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด 

 
                                                 

๑๘ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๘  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทํางานมากกว่า
ร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปี
ภาษีใดมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๓๙  ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน 

การประกาศเกียรติคุณ สินเช่ือ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด แก่นายจ้าง
หรือสถานประกอบการใด ให้นําข้อมูลที่ได้ประกาศตามวรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๔๑  ให้ถือว่าบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๒  ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ที่

ประกอบเป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สังกัด
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาไปเป็นของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

 
มาตรา ๔๓  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทํา
หน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๔๔  ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจแต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนด
แนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๙ 
 

มาตรา ๓  ให้แก้ไขคําว่า “เลขาธิการ” ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “ผู้อํานวยการ” ทุกแห่ง 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ จึงเป็นการสมควรกําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรม และกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ 
ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกเพิ่มข้ึน 
รวมทั้งกําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อทํา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ปริญสินีย์/แก้ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

ปณตภร/เพิ่มเติม 
๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
ณัฐพร/ปรับปรุง 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

                                                 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๖/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก 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
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงาน  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐนั้น  และให้หมายความ
รวมถึงผู้ ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ ในต่างประเทศ  และผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือนด้วย   
แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว  หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีกําหนดระยะเวลา 
ตามสัญญาจ้าง 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับ 
คนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคน  
ต่อคนพิการหนึ่งคน  เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน 

การนับจํานวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่  ๑  ตุลาคม  ของแต่ละปี  และกรณีนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการผู้ใดมีหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงาน
หรือสํานักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการหนึ่งคน  
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน 

การนับจํานวนผู้ปฏิบัติงานให้นับทุกวันที่  ๑  ตุลาคม  ของแต่ละปี  และให้นับโดยวิธี  
ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๓) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

(๔) หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 

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

การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งเป็นเงินสด  เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติส่ังจ่ายกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยส่งต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่  ภายในวันที่   
๓๑  มกราคม  ของแต่ละปี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานของรัฐ  โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ 
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน 
ตามจํานวนที่กําหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓  ให้กําหนดประเภทความพิการ  ดังนี้ 
(๑) ความพิการทางการเห็น 
(๒) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๓) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
(๕) ความพิการทางสติปัญญา 
(๖) ความพิการทางการเรียนรู้ 
(๗) ความพิการทางออทิสติก” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๗  หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ได้แก่  การที่บุคคลมีข้อจํากัด

ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๙/๑  แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์  เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ   

“ข้อ  ๙/๑  หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางออทิสติก  ได้แก่  การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเป็นผลมาจากความ
บกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม  ภาษา  และการสื่อความหมาย  พฤติกรรมและอารมณ์  โดยมีสาเหตุ
มาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง  ทั้งนี้  ให้รวมถึงการวินิจฉัย
กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ  เช่น  แอสเปอเกอร์  (Asperger)” 
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 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง  
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  หรือผู้ซ่ึง 
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  เห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์จะไม่ต้อง 
ให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สันติ  พร้อมพัฒน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เร่ือง  ประเภทและหลักเกณฑความพิการ 

 
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการเพื่อประโยชนในการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

เร่ือง  ประเภทและหลักเกณฑความพิการ” 
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหกําหนดประเภทความพิการ  ดังนี้ 
(๑) ความพิการทางการเห็น 
(๒) ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หรือออทิสติก 
(๕) ความพิการทางสติปญญา 
(๖) ความพิการทางการเรียนรู 
ขอ ๔ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น  ไดแก 
(๑) ตาบอด  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ

เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น  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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 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ตาเห็นเลือนราง  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น   

เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา  เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว  อยูในระดับต้ังแต  ๓  สวน  

๖๐  เมตร  (๓/๖๐)  หรือ  ๒๐  สวน  ๔๐๐  ฟุต  (๒๐/๔๐๐)  ไปจนถึงแยกวา  ๖  สวน  ๑๘  เมตร  (๖/๑๘)  

หรือ  ๒๐  สวน  ๗๐  ฟุต  (๒๐/๗๐)  หรือมีลานสายตาแคบกวา  ๓๐  องศา 
ขอ ๕ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย  ไดแก 
(๑) หูหนวก  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 

การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน 

จนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน  เมื่อตรวจการไดยิน  โดยใชคลื่นความถี่ที่  ๕๐๐  เฮิรตซ  

๑,๐๐๐  เฮิรตซ  และ  ๒,๐๐๐  เฮิรตซ  ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง  ๙๐   

เดซิเบลข้ึนไป   
(๒) หูตึง  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไป

มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน  เมื่อตรวจวัด 

การไดยิน  โดยใชคลื่นความถี่ที่  ๕๐๐  เฮิรตซ  ๑,๐๐๐  เฮิรตซ  และ  ๒,๐๐๐  เฮิรตซ  ในหูขางที่ไดยิน 

ดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา  ๙๐  เดซิเบลลงมาจนถึง  ๔๐  เดซิเบล   
(๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง

ทางการสื่อความหมาย  เชน  พูดไมได  พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ  เปนตน   
ขอ ๖ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย  ไดแก 
(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม 

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง

หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว  ไดแก  มือ  เทา  แขน  ขา  อาจมาจากสาเหตุ  

อัมพาต  แขน  ขา  ออนแรง  แขน  ขาขาด  หรือภาวะเจ็บปวยเร้ือรังจนมีผลกระทบตอการทํางาน   

มือ  เทา  แขน  ขา   
(๒) ความพิการทางรางกาย  หมายถึง   การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบั ติกิจกรรม 

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง

หรือความผิดปกติของศีรษะ  ใบหนา  ลําตัว  และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน   
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 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๗ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หรือออทิสติก  ไดแก 
(๑) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หมายถึง  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม   ซ่ึงเปนผลมาจาก 

ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู  อารมณ  หรือความคิด   
(๒) ความพิการออทิสติก   หมายถึง   การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบั ติ กิจกรรม 

ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรอง 

ทางพัฒนาการดานสังคม  ภาษาและการสื่อความหมาย  พฤติกรรมและอารมณ  โดยมีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของสมอง  และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ  ๒  ปคร่ึง  ทั้งนี้  ใหรวมถึงการวินิจฉัย

กลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ  เชน  แอสเปอเกอร  (Asperger) 
ขอ ๘ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา  ไดแก  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมสีวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการมี

พัฒนาการชากวาปกติ  หรือมีระดับเชาวปญญาตํ่ากวาบุคคลทั่วไป  โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ  

๑๘  ป 
ขอ ๙ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู  ไดแก  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน   หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ 

ดานการเรียนรู  ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองทางสมอง  ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอาน   

การเขียน  การคิดคํานวณ  หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา 
ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เปนผูตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ 

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

ประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  เวนแตนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณี  เห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพ

ความพิการที่สามารถมองเห็นไดโดยประจักษจะไมตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได 
ขอ ๑๑ ใหมีคณะทํางานเพื่อทําหนาที่กําหนดแบบเอกสาร  คูมือ  แนวทาง  หลักเกณฑ 

การวินิจฉัยความพิการ  และวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ  ๑๐  ตามประกาศนี้   
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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ

ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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   หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ   

การออกบัตร  และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ  การกําหนดสิทธ ิ
หรือการเปล่ียนแปลงสิทธ ิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดการออก
บัตรประจําตัวคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรยีกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  การออกบัตร
และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ  การกําหนดสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงสิทธิ  
และการขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  และการออกบัตร  การกําหนดสิทธิหรือ 
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  และการออกบัตร การกําหนดสิทธิหรือ 
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  

(๓) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  และการออกบัตร การกําหนดสิทธิหรือ 
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การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“บัตร”  หมายความว่า  บัตรประจําตัวคนพิการ 
“ผู้ถือบัตร”  หมายความว่า  ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตร 
“ผู้ดูแลคนพิการ”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่น้อง  หรือ

บุคคลอ่ืนใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดรูปแบบบัตร  ข้อมูลของ 

ผู้ถือบัตร  ตลอดจนแบบเอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้  รวมทั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติอ่ืนใด
เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการออกบัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หมวด  ๑ 
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

 

ข้อ ๖ คนพิการซ่ึงมีสัญชาติไทยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนอาจยื่นคําขอ 
มีบัตรต่อสํานักงาน  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวดั  
หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถ  
หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้  ผู้ปกครอง  ผู้พิทักษ์  
ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ  แล้วแต่กรณี  ยื่นคําขอแทนได้ 

ข้อ ๘ การยื่นคําขอมีบัตร  ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอตามแบบที่ผู้อํานวยการ
กําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาเอกสารประจําตัวอยา่งหนึ่งอย่างใด  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) เอกสารรับรองความพิการซ่ึงรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด  เว้นแต่กรณีสภาพความพิการเป็นที่เห็นได้ 
โดยประจักษ์ตามประกาศสํานักงาน  เรื่อง  แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้
โดยประจักษ์ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอถ่ายภาพสภาพความพิการ
ไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีคนพิการมีหลักฐานตามทะเบียนบ้านว่ามีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน 
แต่ไม่มีเอกสารตาม  (๑)  ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอออกบัตรบันทึกปากคําเจ้าบ้าน  หรือพยานบุคคลหนึ่งคน
ซ่ึงเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  กํานัน  หรือผู้ใหญ่บ้าน  หรือประธานชุมชน 
ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน 

ในกรณีบุคคลตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอแทนคนพิการ  ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้นและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอํานาจจากคนพิการหรือมีส่วน
เก่ียวข้องกับคนพิการเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง  ผู้พิทักษ์  ผู้อนุบาล  หรือผู้ดูแลคนพิการ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะมีบัตรตามคําขอ 

เจ้าหน้าที่รับคําขอตามวรรคส่ี  หมายความว่า  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์บริการ 
คนพิการระดับจังหวัด  โรงพยาบาล  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับแต่งตั้ง
จากผู้อํานวยการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ให้มีหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   
ในการออกบัตรตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ในกรณีการออกบัตรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนแล้ว ให้ผู้อํานวยการประกาศยกเลิก 
โดยไม่ต้องมีเอกสารตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ก็ได้ 

หมวด  ๒ 
การออกบัตรและการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ 

 
 

ข้อ ๑๐ บัตรมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(๒) บัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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ข้อ ๑๑ บัตรต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด  รูปถ่าย  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในขณะยื่นคําขอ 

เลขประจําตัวประชาชน  และประเภทความพิการของผู้ถือบัตร 
(๒) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการหนึ่งคน  เว้นแต่ 

ผู้ถือบัตรไม่มีผู้ดูแลคนพิการ   
(๓) ลายมือชื่อ  หรือตราลายมือชื่อของผู้อํานวยการ  และตราประจํากระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  วันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุ  เว้นแต่เป็นกรณีบัตรตามข้อ  ๑๐  (๒)   
ให้เป็นลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร  

กรณีรายการตาม  (๒)  ผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ซ่ึงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ
หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซ่ึงคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มี ผู้ดูแลคนพิการ 
ทั้งสองประเภทดังกล่าว  ให้ระบุชื่อผู้ดูแลคนพิการซ่ึงคนพิการแจ้งว่าได้อุปการะหรืออาศัยอยู่ด้วย 
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้  ให้มีหนังสือจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือประธานชุมชน  
แห่งนั้นรับรองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดูแลคนพิการจริง 

ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร  ได้แก่  นายทะเบียน  หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ให้มีอํานาจอนุมัติออกบัตร
ให้แก่ผู้ถือบัตร   

ข้อ ๑๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรเห็นว่าผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการถูกต้องและครบถ้วน
แล้วให้จัดเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตรตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทําบัตร   
เว้นแต่กรณีการออกบัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอเขียนบันทึกรายการดังกล่าว
ให้อนุมัติออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอ 

ในกรณีได้มีการอนุมัติบัตรแล้ว  แต่ไม่สามารถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ทัน  ให้ผู้มีอํานาจออกบัตร
มีหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นคําขอเพื่อใช้แทนบัตรตามระยะเวลาที่กําหนดได้  ทั้งนี้  ตามแบบที่ผู้อํานวยการ
กําหนด 

ข้อ ๑๔ ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรมีคําส่ังเป็นหนังสือไม่อนุมัติออกบัตรให้แก่ 
ผู้ยื่นคําขอ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ออกคําส่ังตามที่ได้รับคําขอนั้นภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ังดังกล่าว 

ให้ผู้ออกคําส่ังพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์
ดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ 
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   หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การกําหนดสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ 

 
 

ข้อ ๑๕ คนพิการซ่ึงมีบัตรตามระเบียบนี้  มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ิงอํานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ  ตลอดจนสวัสดิการ  และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามข้อ  ๑๕  ให้สํานักงานและ
หน่วยงานของรัฐจัดทําคู่มือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าว  ทั้งนี้  คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  
อาจยื่นคําขอให้มีการกําหนดสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธิต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืนกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ  หรือหน่วยงานของรัฐกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีการกําหนดสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธิตามคําขอตามข้อ  ๑๖  แล้ว 
ถ้าประสงค์จะขอสละสิทธินั้นให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  แล้วแต่กรณี  แจ้งความประสงค์สละสิทธินั้น
เป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงกําหนดสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธินั้น 

หมวด  ๔ 
อายุบัตรประจําตัวคนพิการ 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้บัตรมีอายุแปดปีนับแต่วันที่ออกบัตร   
การออกบัตรตามวรรคหนึ่ง  ให้แก่บุคคลผู้ถือบัตรมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  หรือมีสภาพ

ความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์  ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต 
ข้อ ๑๙ เม่ือบัตรหมดอายุ  ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้

ผู้มีอํานาจออกบัตรใหม่  ภายในสามสิบวันก่อนบัตรจะหมดอายุ   
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้นําเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  และบัตร 

ที่หมดอายุไปประกอบการพิจารณาด้วย 
ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าหน้าที่รับคําขอได้รับคําขอตามข้อ  ๑๙  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ  หากพบว่าผู้ถือบัตรเป็นบุคคลที่มีสภาพ 

ความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์  หรือเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ถือบัตรยังคงมีสภาพความพิการเป็นไปตาม
ฐานข้อมูล  ก็เสนอออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอได้  

(๒) ในกรณีเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ถือบัตรมีสภาพความพิการไม่เป็นไปตามฐานข้อมูล  ก็ส่งผู้นั้นไปให้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการตามข้อ  ๘  (๔)  ก่อนเสนอ 
ออกบัตรให้แก่ผู้ยื่นคําขอต่อไป   
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   หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ในกรณีได้มีการอนุมัติบัตรแล้ว  แต่ไม่สามารถออกบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรได้ทัน  ให้นําความใน 
ข้อ  ๑๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับ    

ข้อ ๒๑ เม่ือบัตรชํารุดสูญหาย  หรือมีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญเก่ียวกับคนพิการ 
ซ่ึงบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนในฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการแล้ว  ให้ยื่นคําขอมีบัตรใหม่ได้โดยนํา
เอกสารตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) ประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๒ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการแล้ว  
พบว่าข้อมูลของผู้ยื่นคําขอยังไม่ถูกตอ้งครบถ้วน  ก็ให้สอบถามหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามความจําเป็น
รายกรณี 

ข้อ ๒๓ ในกรณีผู้ถือบัตรถึงแก่ความตายหรือได้รับการฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการหรือ 
มีความประสงค์จะยกเลิกการมีบัตร  ให้ผู้ถือบัตรหรือบุคคลตามข้อ  ๗  แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
ออกบัตรเพื่อจําหน่ายช่ือออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป 

กรณีผู้ถือบัตรหรือบุคคลตามข้อ  ๗  มิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
ออกบัตรแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตร
พิจารณาจําหน่ายช่ือออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรต่อไป   

การดําเนินการตามวรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือบัตรหรือ
บุคคลตามข้อ  ๗  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรและ
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงเป็นภูมิลําเนาของบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลคนพิการกับบัตรประจําตัวประชาชนครบถ้วนแล้ว 
ให้ผู้อํานวยการประกาศให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการตามระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
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  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ   

จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  หรือจัดให้มีอุปกรณ์   
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  เพื่อให้การให้สัมปทาน   

จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  

หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ

หรือผู้ดูแลคนพิการคุ้มครองคนพิการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สัมปทาน  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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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

“การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ”  หมายความว่า  การจ้างเหมาช่วงงานหรือ  

การจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของ  

สถานประกอบการแห่งนั้น 

“การฝึกงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  หรือการถ่ายทอด  

วิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประกอบอาชพีได้ 

“การจัดให้มีอุปกรณ์”  หมายความว่า  การจัดให้มีเครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่

หรือเคลื่อนย้ายได้  เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานของ 

ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

“การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก”  หมายความว่า  การจัดให้มีเครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือ  

โดยการสร้าง  ติดตั้ง  หรือดัดแปลงให้เคร่ืองมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่  เพื่อให้คนพิการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการ 

แต่ละประเภท   

“การจัดให้มีล่ามภาษามือ”  หมายความว่า  การจ้างบุคคลซึ่งจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือต่อ   

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

“การให้ความช่วยเหลืออื่นใด”  หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแล  

คนพิการโดยตรง  เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ  

พระราชกฤษฎีกา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“คนพิการที่จะขอใช้สิทธิ”  หมายความว่า  คนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดย  

นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“ผู้ดูแลคนพิการท่ีจะขอใช้สิทธิ”  หมายความว่า  ผู้รับอุปการะหรือดูแลคนพิการซึ่งมีชื่อใน  

บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ   

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักจัดหางานกรุงเทพ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงาน  

ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 
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  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของตน 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ส่วนที่  ๑ 

คณะอนุกรรมการ 
 

 

ข้อ ๗ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  

เป็นประธานอนุกรรมการ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   

ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ผู้แทนองค์การ  คนพิการแต่ละประเภท   

ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์

ในด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  จํานวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งต้องเป็นผู้แทนองค์กรเพื่อคนพิการ  ไม่เกินสองคน

เป็นอนุกรรมการ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางานซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นอนุกรรมการ

และเลขานุการ   

ให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 

ให้อธิบดีกรมการจัดหางานแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางานไม่เกินหนึ่งคน   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก

  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการให้สัมปทาน  จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้า

หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  จัดให้มีอุปกรณ์หรือ 

สิ่งอํานวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพิ่มเติม

จากที่กําหนดในระเบียบนี้   

(๒) กํากับดูแลและวินิจฉัยปัญหาให้แก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  นายจ้างหรือเจ้าของ   

สถานประกอบการ  และหน่วยงานของรัฐ  รวมท้ังให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

(๓) จัดทํารายงานประจําปีการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพหรือความช่วยเหลือ  

คนพิการ  และผู้ดูแลคนพิการซึ่งนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ 

เป็นผู้สนับสนุน 

(๔) ขอให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐมาชี้แจงข้อเท็จจริง 

ให้ความเห็น  หรือส่งเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา   

(๕) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบปีละครั้ง 

(๖) พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ประกาศเกียรติคุณหรือสนับสนุนสินเชื่อ  รางวัล  

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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  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

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 

กรณีผู้ดูแลคนพิการจะยื่นคําขอรับสิทธิตามวรรคหน่ึง  คนพิการที่อยู่ในการอุปการะหรือดูแล  

ต้องไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นผู้เยาว์ 

(๒) เป็นผูสู้งอายุตั้งแต่  ๗๐  ปี  ขึ้นไป 

(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  โดยมีหนังสือ

รับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัด  หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

การย่ืนขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจย่ืนขอรับสิทธิได้หลายแห่ง  

โดยการขอรับสิทธิตามข้อ  ๑๐  ไม่เป็นการตัดสิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่จะขอรับการสนับสนุน

โดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  แต่รับสิทธิได้เพียงแห่งเดียว 

ข้อ ๑๒ การแจ้งการให้สิทธิของหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

และการขอรับสิทธิของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  ให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมการจัดหางานกําหนด 

ข้อ ๑๓ เม่ือหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  ได้ยินยอมให้คนพิการ

หรือผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิเข้ารับสัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  รับเหมาช่วงงาน 

หรือรับเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก   

ล่ามภาษามือ  หรือรับความช่วยเหลืออื่นใด  ให้มีการจัดทําสัญญาหรือข้อตกลงกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  

พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินการต่อหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  ทราบ 
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ภาคผนวก

  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

แบบการแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด 

ข้อ ๑๔ เงื่อนไขในการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ 

(๑) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  และหน่วยงาน 

ของรัฐต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจเย่ียมสถานที่หรือกิจการที่ดําเนินการแล้ว  หากพบว่า

ไม่เป็นไปตามระเบียบให้เจ้าหน้าที่แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(๒) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการท่ีได้รับสิทธิตามระเบียบนี้จะจําหน่าย  จ่ายโอนสิทธิ  หรือให้

บุคคลใดเช่าช่วงสิทธิแทนตนมิได้   

(๓) กรณีผู้ดแูลคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตาย  ให้ผู้ดูแลคนพิการรายใหม่ที่มีชื่อเป็นผู้ดูแล  

ในบัตรประจําตัวคนพิการเป็นผู้ดําเนินการแทน   

(๔) กรณีคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตายสิทธิท่ีได้รับย่อมเป็นอันสิ้นสุด 

(๕) การยกเลิกสัญญา  การต่อสัญญา  การเปล่ียนแปลงสัญญา  ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  เพื่อทราบ 

(๖) กรณีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเลิกกิจการก่อนสิ้นสุดสัญญา  ให้หน่วยงานของรัฐ  

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอื่นเข้ารับสิทธิแทนที่ 

กรณีมีการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

จัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอ่ืนเข้ารับสิทธิภายใน  ๔๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่มีการดําเนินการ   

และแจ้งให้หน่วยงานทราบ 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงาน  

หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก   

ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด 
 

 

ส่วนที่  ๑ 

การให้สัมปทาน 
 

 

ข้อ ๑๕ การให้สัมปทานให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร  สถานที่  หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลหรือใช้ประโยชน์

ของหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ   
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  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) การให้สิทธิได้จําหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของ

หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการ   

(๓) การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน์  เคเบิลทีวี  ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา 

ที่ประชาชนสามารถรับฟังหรือรับชมได้อย่างแพร่หลาย  และให้หมายความรวมถึงการจัดสรรพื้นที่ 

ในเว็บไซต์  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(๔) การให้สัมปทานอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   

การให้สัมปทานตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการภายในองค์กรหรือภายนอก

องค์กรซึ่งหน่วยงานของรัฐมีสิทธิครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยการเช่าก็ได้  โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐหรือผู้ซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร  สถานที่  หรือทรัพย์สินแห่งนั้นเป็นผู้อนุญาต

และลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

แบบของสัญญาหรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามแบบท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นกําหนด 

ข้อ ๑๖ การให้ใช้สิทธิในสัมปทานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่า 

ไม่น้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการ  และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ข้อ ๑๗ การให้ใช้สิทธิในสัมปทานต้องมีระยะเวลาตามสัญญาต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   

กรณีการให้ใช้สิทธิในสัมปทาน  มีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหนึ่งปี  ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบ

และคํานวณมูลค่าการให้ใช้สิทธิในสัมปทานเป็นรายปี    

ส่วนที่  ๒ 

การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ 
 

 

ข้อ ๑๘ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งอยู่ในสถานท่ีซึ่งเห็นได้ง่าย  และสะดวกต่อการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 

(๒) มีสาธารณูปโภค  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

(๓) มีสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าที่ม่ันคง  ปลอดภัย  โดยหน่วยงานของรัฐ  

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งนั้น   

(๔) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามประเภทกิจการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ 

(๕) ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 
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ภาคผนวก

  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๖) ช่วงเวลาการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการให้เป็นไปตามเวลาเปิดและปิดทําการปกติ 

ของหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการแห่งน้ัน  หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 

ข้อ ๑๙ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  

ต้องมีมูลค่าการดําเนินงานไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ

ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงิน 

ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การคํานวณมูลค่าตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามอัตราอ้างอิงราคาในท้องตลาด  กรณีไม่มีราคา  

ตามท้องตลาดมาอ้างอิงให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้รับการประเมินย่ืนแบบการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น  หรือตามอัตราที่คณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดประกาศกําหนด 

กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้ดําเนินกิจการเก่ียวกับการให้เช่าอาคาร  สถานที่  

หรือมีหลักฐานการให้เช่าจากผู้เช่ารายอื่นมาแสดงก็ให้นําอัตราค่าเช่านั้นมาคํานวณมูลค่าตามวรรคสอง 

ข้อ ๒๐ การจัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา  

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หากมีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหนึ่งปี  ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบ 

และคํานวณมูลค่าการจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นรายปี 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอํานาจอนุญาตภายใต้เง่ือนไขให้ใช้อาคาร

หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้กําหนดไว้  โดยได้รับการยกเว้นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมอื่น   

และมีระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   

ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการดําเนินการส่งเสริม

สนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถดําเนินกิจการจําหน่ายสินค้า

หรือบริการได้ 

ส่วนที่  ๓ 

การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ 
 

 

ข้อ ๒๒ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการต้องมีลักษณะและเงื่อนไข  

ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง   



 127

  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) เป็นการจ้างที่มีลักษณะมุ่งผลสําเร็จของงานท่ีว่าจ้างภายใต้ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา

หรือข้อตกลง  เช่น  การรักษาความสะอาด  งานความปลอดภัย  งานสวน  งานศึกษาวิจัย  งานสํารวจ  

งานติดตามประเมินผล  งานข้อมูล  งานพิมพ์  งานผลิตเอกสาร  งานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์  งานผลิตสินค้า

หรือบริการ  งานก่อสร้าง  หรืองานปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  เป็นต้น  หรือลักษณะอื่นตามที่

คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   

ผู้ว่าจ้างต้องจัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญาที่มีรายละเอียดเก่ียวกับการประมาณการด้านต้นทุน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ  และกําไรเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ  ๑๐ 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  ก่อนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในแต่ละปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกําหนดลักษณะงานท่ีเหมาะสมภายในองค์กรเพื่อมอบให้คนพิการหรือผู้ดูแล  

คนพิการทําแทนได้  และจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่กําหนดแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน

แห่งนั้นติดต่อกับผู้รับจ้างเป็นรายกรณีโดยตรงเพ่ือเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ  

และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นโดยวิธีกรณีพิเศษ 

ข้อ ๒๓ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ  ที่นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

การคํานวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้  ๒  กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกําหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  หรือเงินลงทุน  

ตามลักษณะของงานท่ีจ้าง  ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นกําไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับ  

เมื่อครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น 

(๒) กรณีกําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์   

หรือเงินทุนตามลักษณะของงานท่ีจ้าง  ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนหรือค่าแรงงาน 

ที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเม่ือครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น 

กรณีหน่วยงานของรัฐให้ กําหนดวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงที่จะจ้างในแต่ละครั้ง   

โดยพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสม  ตามลักษณะของงานและจํานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทํางาน 
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ภาคผนวก

  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๒๔ ระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ  ให้เป็นไปตามท่ีคู่สัญญา  

ตกลงกัน  หากมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี  ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบและคํานวณมูลค่าตามสัญญา

เป็นรายปี   

กรณีหน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ  โดยให้ดําเนินการภายในปีงบประมาณ

และในกรณีที่มีข้อตกลงให้จ้างต่อเนื่อง  ให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม 

ของแต่ละปีได้ 

ข้อ ๒๕ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  พร้อมส่งสําเนาสัญญา 

หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีการเข้าทําสัญญาดังกล่าว 

ส่วนที่  ๔ 

การฝึกงาน 
 

 

ข้อ ๒๖ การฝึกงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรการฝึกงานต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  

ความชํานาญ  การถ่ายทอดวิทยาการ  เทคโนโลยี  หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแล 

คนพิการนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

(๒) ระยะเวลาฝึกงานต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าหกร้อยชั่วโมง   

หรือตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเห็นสมควรและมีการมอบวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่รับฝึกงาน 

แก่ผู้ผ่านการฝึกงานด้วย 

(๓) หลักสูตรการฝึกงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่หลักสูตร

ของเอกชนซึ่งได้รับการเห็นชอบจากทางราชการแล้วไม่ต้องขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้อีก   

โดยก่อนดําเนินการให้ผู้แทนนายจ้างหรือสถานประกอบการเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด   

(๔) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจจัดฝึกงานเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงาน 

ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้  โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกงาน  เช่น  ค่าสถานที่ฝึก  

ที่พัก  วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  วิทยากร  ค่าพาหนะ  และให้จ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับ 

การฝึกงานตามที่ตกลงกัน  ทั้งนี้  การฝึกงานในสถานประกอบการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับ
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  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

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 การฝึกงานตอ้งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด

จํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน   

และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส่วนที่  ๕ 

การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

 

ข้อ ๒๙ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้นได้รับลูกจ้างคนพิการ  ซึ่งมีความ

ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถทํางานได้ 

(๒) หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้น  อาจจัดให้มีอุปกรณ์หรือ 

สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือสถานประกอบการซึ่งมีคนพิการเข้าทํางาน

เป็นลูกจ้าง 

(๓) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ได้แก่  การจัดให้มีขึ้นใหม่  หรือปรับปรุง

สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ  โดยดําเนินการในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  

นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการซ่ึงรับคนพิการเข้าทํางาน  ทั้งนี้  ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ที่ออกตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เว้นแต่ไม่มีการกําหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นไปตามที่

คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   

(๔) มิใช่อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่อาคารสํานักงานแห่งนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับ 

ของกฎกระทรวงตาม  (๓) 

(๕) ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑  ปี 

ข้อ ๓๐ ก่อนเริ่มดําเนินการตามข้อ  ๒๙  ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของ   

สถานประกอบการ  ดําเนินการสํารวจและออกแบบเก่ียวกับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวย 

ความสะดวกแก่คนพิการและเสนอแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์  ประมาณการค่าใช้จ่าย  

วงเงินงบประมาณและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  โดยย่ืนต่อหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๑๐   

เพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๓๑ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง 

หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้าง 

หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  การพิจารณาวงเงินสําหรับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการให้พิจารณาตามความจาํเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ส่วนที่  ๖ 

การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 
 

 

ข้อ ๓๒ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้นมีคนพิการซึ่งความต้องการ

จําเป็นพิเศษที่จะต้องใช้บริการล่ามภาษามือเพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถสื่อสาร

กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) การจัดให้มีล่ามภาษามือในสัดส่วนหนึ่งคนต่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายยี่สิบคน   

ข้อ ๓๓ ก่อนเริ่มดําเนินการตามข้อ  ๓๒  ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

ดําเนินการสํารวจความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเก่ียวกับการให้บริการล่ามภาษามือและเสนอ

แผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเก่ียวกับประมาณการค่าใช้จ่าย  วงเงินงบประมาณ  และประโยชน์   

ที่คาดว่าจะได้รับต่อหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  เพื่อให้ความเห็นชอบ 
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  หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๓๔ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมี

มูลค่าการดําเนินงานไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้าง 

หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อการจ้าง

ล่ามภาษามือหนึ่งคน 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  ให้กําหนดวงเงินในการจัดให้มีล่ามภาษามือให้พิจารณาตามความจําเป็น

และเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคนพิการ 

ส่วนที่  ๗ 

การช่วยเหลืออื่นใด 
 

 

ข้อ ๓๕ หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการอาจให้การสนับสนุน  

ด้านการเงินวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  เครื่องมือ  หรือทรัพย์สินอื่น  รวมทั้ง  การซื้อสินค้าจากคนพิการ

หรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบอาชีพ   

ฝึกอาชีพ  เตรียมความพร้อมในการทํางาน  หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ  การมีงานทํา

หรือการมีรายได้ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามความจําเป็น  หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใด 

ที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   

ข้อ ๓๖ การให้ความช่วยเหลืออื่นใดต้องมีมูลค่าการดําเนินงานตามสัญญาหรือข้อตกลง 

ไม่น้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

การซ้ือสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงต้องให้คนพิการหรือผู้ดูแล  

คนพิการมีกําไรจากการขายสินค้าหรือบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย 

การกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง 

รับคนพิการเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การคํานวณมูลค่าตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง  ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแสดงหลักฐาน

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  
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ภาคผนวก

  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๓๗ เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๑๓  ข้อ  ๓๐  และข้อ  ๓๒  แล้ว  ให้แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้น  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
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ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

ส�านักงาน ก.พ.

คู่มือการสรรหาและเลือกสรร

คนพิการเข้าท�างานในส่วนราชการ


