
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                        
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว    การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็น
เป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 

“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคน
พิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือด ารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ 
การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสท างานหรือด ารงชีวิตในสังคม
อย่างเต็มศักยภาพ 

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัด
สวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 



๑ 
 

 สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี     

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่า องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่
ได้แจ้งชื่อไว้กับส านักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

อุปการะคนพิการ 
“ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติกิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภทจ านวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดย
ค านึงถึงจ านวนสมาชิกขององค์การคนพิการนั้น และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้องค านึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่ด้วย 

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



๒ 
 

 สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี     

(๓)  เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายอ่ืนใด
ของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อคนพิการ 

(๔)  ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเงินอุดหนุน สิ่งอ านวย
ความสะดวก หรือบริการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๕)  วินิจฉัยและมีค าสั่งเพิกถอนการกระท าหรือห้ามมิให้กระท าการที่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

(๖)  พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๗) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนระเบียบเกี่ยวกับการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และ
ระเบยีบอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใช้เงินกองทุน ในส่วนที่เกินกว่าอ านาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
(๑๐) ก าหนดมาตรฐาน ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืน

ใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง 
เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ภายในหกสิบวันใน

ระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 



๓ 
 

 สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี     

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๖) นายกรัฐมนตรีให้ออก 

มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่แทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสามครั้ง 

 มาตรา ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นการทั่วถึงให้
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจ าจังหวัดในแต่ละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่น เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะตามวรรคหนึ่งให้มีคนพิการซึ่งมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามมาตรา 
๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการ 

ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม  

มาตรา ๑๒ ให้มีส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขึ้นเป็นส่วนราชการใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
บุคลากรของส านักงาน 

ให้เลขาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

มาตรา ๑๓ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนราชการ

หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการด าเนินงาน การท างานร่วมกันใน
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านคนพิการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๒) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของ
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และจัดท าแผนงาน
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดท าแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การด าเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการเพ่ือให้

สามารถท าหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่
องค์การด้านคนพิการ เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    คนพิการ 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย  

มาตรา ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่    มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืน   มาประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือชี้ แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๑๕ การก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ   คนพิการจะกระท ามิได้ 

การกระท าในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึ่งให้
หมายความรวมถึงการกระท าหรืองดเว้นกระท าการที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง 
แต่ผลของการกระท านั้นท าให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย 

การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระท า
ได้ตามความจ าเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่
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ผู้กระท าการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษา ซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความ
จ าเป็นเท่าที่จะกระท าได้ 

มาตรา ๑๖ คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท าในลักษณะ     ที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีค าสั่งเพิกถอนการกระท า
หรือห้ามมิให้กระท าการนั้นได้ ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาล
ที่มีเขตอ านาจ โดยให้ศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายอย่างอ่ืน อันมิใช่ตัวเงินให้แก่     คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง ศาลจะก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๑๗ ในการใช้สิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจขอให้องค์กรด้านคน

พิการที่เก่ียวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้ 
การฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไม่ว่าคนพิการเป็นผู้ฟ้องเองหรือองค์กรด้าน คนพิการที่

เกี่ยวข้องเป็นผู้ฟ้องแทน ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 

มาตรา๑๘ ให้ส านักงานเป็นส านักงานทะเบียนกลางส าหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครโดยมีเลขาธิการ 
เป็นนายทะเบียนกลาง ส าหรับจังหวัดอ่ืนให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดท าหน้าที่เป็น
ส านักงานทะเบียนจังหวัดส าหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหน้าที่หนึ่งโดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด เป็นนายทะเบียนจังหวัด 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการได้รับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่นค าขอ     มีบัตร
ประจ าตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ ส านักงานทะเบียนกลาง  ส านักงานทะเบียน
จังหวัด หรือสถานที่อ่ืนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถหรือในกรณีที่คน
พิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์   ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคน
พิการ แล้วแต่กรณี จะยื่นค าขอแทนก็ได้ แต่ต้องน าหลักฐานว่าเป็นคนพิการไปแสดงต่อนายทะเบียนกลางหรือนาย
ทะเบียนจังหวัด แล้วแต่กรณีด้วย 

การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการและการออกบัตร การก าหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจ าตัวคนพิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 
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ในกรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนสามารถบรรจุข้อมูลคนพิการได้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแทนบัตรประจ าตัวคนพิการ 

มาตรา ๑๙/๑ คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

 
(๒) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความ

เหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบโดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคน
พิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(๓) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพ่ือ
การมีงานท า ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ        สิ่งอ านวยความสะดวก
เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการท างานและประกอบอาชีพของ   คนพิการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 

(๔) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรับคนพิการ 

(๕) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเป็น
สาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้
ต่างคดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๖) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส าหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดในกฎกระทรวง 

(๗) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
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(๘) สิทธิที่จะน าสัตว์น าทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์น าทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใดๆ ติดตัวไป
ในยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ 
โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพิ่มเติมส าหรับสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความ
พิการดังกล่าว 

(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 
(๑๐) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่นตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 
ผู้ช่วยคนพิการ ให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 
คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจากหน่วยงาน

ของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว รัฐต้องจัดเงินอุดหนุนให้แก่สถาน
สงเคราะห์เอกชนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู  การจัดการ
ศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า ตลอดจนความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
องค์กรเอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้น

ภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด  
มาตรา ๒๐/๑ เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ คนพิการอาจด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ส านักงานหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อก าหนดมาตรการ 

ให้คนพิการได้รับสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด 
(๒) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้สนับสนุน อ านวยความ 

สะดวกหรือปฎิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้สิทธิไดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๓) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือก 

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
(๔) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐชี้แจง 

รายละเอียดและอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารหรือใช้
สิทธิประโยชน์ของตนเองได้ 

(๕) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนด าเนินการแก้ไขกฎหรือระเบียบ แผนงาน  
โครงการ หรือกิจกรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
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  ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 
  ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่มี
การร้องขอให้ส านักงานด าเนินการตามมาตรา ๑๓/๑ได ้
  มาตรา ๒๐/๒ ให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากคณะกรรมการตามมาตรา ๖(๑๐) มีสิทธิด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือส านักงาน เพ่ือปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 
เพ่ิมข้ึน 

(๒) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมหรือ 
ให้บริการแก่คนพิการให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน 

(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิส าหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

(๔) ให้ความช่วยเหลือคนพิการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานท าให้คนพิการโดยอาจได้รับเงินอุดหนุน 
จากกองทุน 

(๖) ให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการส าหรับคนพิการ  
โดยอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 

(๗) ประสานงานเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์แก่คนพิการ ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

(๘) ขอใช้ที่ราชพัสดุหรือทรัพย์สินอื่นของทางราชการเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๙) ด าเนินการตามที่ส ารักงานมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๐/๓ ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตามวรรคหนึ่งได้โดยใช้งบประมาณ 
ของตนเอง 

การจัดตั้งและการยกเลิก การก าหนดประเภทองค์กร มาตรฐานการด าเนินการ และ 
คุณสมบัติของผู้ด าเนินการศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริการคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมาตรีว่าการ
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๐/๔ ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดท าระบบข้อมูลการให้บริการในเขต 

พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ 

ตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด รวมทั้งการให้ค าปรึกษาหรือช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการ
ขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

(๔) ให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การ 
ฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 

(๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษเฉพาะรายบุคคล 

(๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะ 
พิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 

(๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 

(๘) ติดตามและประเมินผล รายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ และการด ารงชีวิตของคนพิการ 

(๙) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ี 
คณะกรรมการหรือส านักงานมอบหมาย 

การให้บริการแก่คนพิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี 
คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ 
รับผิดชอบพิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยค านึงถึงการคุ้มครองคนพิการเป็นส าคัญ   ในกรณีที่มี
ปัญหาการด าเนินการ ให้ศูนย์บริการคนพิการรายงานต่อส านักงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดตามอ านาจหน้าที่ 

การก าหนดอ านาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภทการด าเนินงาน และ 
การให้บริการแก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อก าหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 



๑๐ 
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มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องใดมีหน้าที่ให้การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอ านาจหน้าที่นั้น 

มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ” เพ่ือเป็นทุนส าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการ
ส่งเสริมและการด าเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการสง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่เก่ียวข้องกับคนพิการ โดย
จัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้วย 
(๑) ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม

พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๔) เงินรายได้จากการออกสลากหรือที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม 
(๕) เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ 
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๗) รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม 
(๙) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่ เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
(๑๐)รายได้อ่ืนเงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินการ

บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุนให้ผู้บริจาคน าไปหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
มาตรา๒๕ ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้จ านวนเก้าคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการอย่างน้อยเจ็ดคนเป็นอนุกรรมการ 
และให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒๖ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์และการจัดการกองทุนให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



๑๑ 
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(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ ก าหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการตามประเภท
ความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอ่ืนเสนอ 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

มาตรา ๒๗ ให้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๗/๑ ให้องค์กรเอกชนมีสิทธิไดรับการยกเว้นภาษีส าหรับเงินที่ได้รับการอุดหนุนจาก
กองทุนตามท่ีประมวลรัษฎากรก าหนด 

มาตรา ๒๘ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา๒๙ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ารายงานผลการสอบ
บัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ  

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนเจ็ดคน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน การประเมินผล และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่ง
ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจ านวนสองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจ าตัวคน
พิการตามมาตรา ๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการโดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นผู้แทนขององค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
นี้ 

 มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนมีอ านาจเรียกเอกสารหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา
ประเมินผลได้  



๑๒ 
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มาตรา ๓๒ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสามมา
ใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา 
๒๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนตามมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างานตามลักษณะของงานใน อัตราส่วนที่เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท างาน  

มาตรา ๓๔ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าท างานตามจ านวนที่
ก าหนดตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุน 

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือ
ส่งเงินไม่ครบถว้น ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจ านวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน 

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าท างานหรือส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรค
หนึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินที่ส่งเข้ากองทุนแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด  

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตาม
มาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินที่จะต้องส่งตามมาตรา ๓๔ 

การมีค าสั่งให้อายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้ต่อเมื่อได้ส่งค าเตือนเป็นหนังสือโดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการน าเงินส่งเข้ากองทุนหรือส่งเงินที่ค้างจ่าย
ภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้รับหนังสือ
นั้น และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่จ่ายภายในเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามระเบียบ              ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพ่ือก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มี
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อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะบริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืน ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของ
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๓๘ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าท างานมากกว่าร้อยละหกสิบ
ของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดมีสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด  

มาตรา ๓๙ ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การประกาศ
เกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการใด ให้
น าข้อมูลที่ได้ประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าพันบาท 

 มาตรา ๔๑ ให้ถือว่าบัตรประจ าตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นบัตรประจ าตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔๒ ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี ้ เงินงบประมาณ และรายได้ที่ประกอบเป็นกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สังกัดส านักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

 มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท าหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
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มาตรา ๔๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
   

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรก าหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคน
พิการเพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน





 


