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พระราชบัญญัติ 
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป2นป3ท่ี ๖๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด,วยการฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิกพระราชบัญญัติการฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนพิการ” หมายความว�า บุคคลซ่ึงมีข,อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

หรือเข,าไปมีส�วนร�วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร�องทางการเห็น การได,ยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณH พฤติกรรม สติป5ญญา การเรียนรู, หรือความบกพร�องอื่นใด ประกอบกับ
มีอุปสรรคในด,านต�าง ๆ และมีความจําเป2นเป2นพิเศษท่ีจะต,องได,รับความช�วยเหลือด,านหนึ่งด,านใด 
เพ่ือให,สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข,าไปมีส�วนร�วมทางสังคมได,อย�างบุคคลท่ัวไป  
ท้ังนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑHท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยHประกาศกําหนด 

“การฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว�า การเสริมสร,างสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการให,มีสภาพท่ีดีข้ึน หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยู�เดิมไว, โดย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน,า ๘/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
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อาศัยกระบวนการทางการแพทยH การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือให,
คนพิการได,มีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอย�างเต็มศักยภาพ 

“การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว�า การฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
การจัดสวัสดิการการส�งเสริมและพิทักษHสิทธิ การสนับสนุนให,คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรี
แห�งความเป2นมนุษยHและเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป มีส�วนร�วมทางสังคมอย�างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
ภายใต,สภาพแวดล,อมท่ีคนพิการสามารถเข,าถึงและใช,ประโยชนHได, 

“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม ส�วนราชการท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท,องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

“องคHการคนพิการแต�ละประเภท” หมายความว�า องคHกรสมาชิกระดับชาติตาม
ประเภทความพิการท่ีได,แจ,งชื่อไว,กับสํานักงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“กองทุน” หมายความว�า กองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห�งชาติ 
“ผู,ดูแลคนพิการ” หมายความว�า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน,อง หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีรับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 
“ผู,ช�วยคนพิการ” หมายความว�า บุคคลซ่ึงให,ความช�วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคล

เพ่ือให,สามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
“ผู,อํานวยการ”๒ หมายความว�า ผู,อํานวยการสํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห�งชาติ 
“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห�งชาติ 
“พนักงานเจ,าหน,าท่ี” หมายความว�า ผู, ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให,ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให,มีคณะกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ

ประกอบด,วย นายกรัฐมนตรี เป2นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยHเป2นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท�องเท่ียว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู,อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผู,แทนองคHการคนพิการแต�ละประเภทจํานวนเจ็ดคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ัง โดย
คํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององคHการคนพิการนั้น และผู,ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ัง 
เป2นกรรมการ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “ผู,อํานวยการ” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให,ผู, อํานวยการ เป2นกรรมการและเลขานุการ และให,คณะกรรมการแต�งต้ัง
ข,าราชการในสํานักงานเป2นผู,ช�วยเลขานุการ 

[คําว�า “ผู,อํานวยการ” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๖  ให,คณะกรรมการมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเก่ียวกับการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให,ความเห็นชอบและมอบหมายให,หน�วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข,องรับไปดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีต�อไป  ท้ังนี้ นโยบายดังกล�าวต,องคํานึงถึงพันธกรณี
ระหว�างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู�ด,วย 

(๒) ให,ความเห็นต�อรัฐมนตรีผู,รับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ (๖) 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 

(๓) เสนอความเห็นและให,คําปรึกษาต�อรัฐมนตรีผู,รับผิดชอบเก่ียวกับนโยบายหรือ
กฎหมายอ่ืนใดของรัฐท่ีอาจมีผลกระทบต�อคนพิการ 

(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการช�วยเหลือ ส�งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก�หน�วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือให,ความช�วยเหลือทาง
วิชาการ เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการต�าง ๆ อย�างท่ัวถึงและเป2นธรรม 

(๕) วินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือห,ามมิให,กระทําการท่ีมีลักษณะเป2น
การเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมต�อคนพิการ 

(๖) พิจารณาให,การสนับสนุนและช�วยเหลือกิจกรรมของหน�วยงานของรัฐและ
เอกชนเก่ียวกับการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนH และการ
จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการ
จ�ายเงินเพ่ือการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานสถานะ
การเงินและการบริหารกองทุน ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ�ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน 
และการตัดหนี้เป2นสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข,องเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพ่ือการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานท่ีจะใช,เงินกองทุน ในส�วนท่ีเกินกว�าอํานาจหน,าท่ี

ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
(๑๐) กําหนดมาตรฐาน ให,การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคHกรด,านคนพิการ

หรือองคHกรอ่ืนใดท่ีให,บริการแก�คนพิการ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗  กรรมการซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสามป3นับแต�

วันท่ีได,รับแต�งต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให,ดําเนินการแต�งตั้งกรรมการขึ้นใหม�ภายใน
หกสิบวันในระหว�างท่ียังไม�ได,แต�งต้ังกรรมการข้ึนใหม� ให,กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน�งตามวาระนั้น
อยู�ในตําแหน�งเพ่ือดําเนินงานต�อไปจนกว�ากรรมการซ่ึงได,รับแต�งต้ังใหม�เข,ารับหน,าท่ี 

กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน�งตามวาระอาจได,รับแต�งต้ังอีกได, 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพ,นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการซ่ึงนายกรัฐมนตรี

แต�งต้ังพ,นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป2นบุคคลล,มละลาย 
(๔) เป2นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) ได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต�ในความผิดอันได,กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) นายกรัฐมนตรีให,ออก 
 
มาตรา ๙  ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังพ,นจากตําแหน�งก�อนวาระ 

ให,นายกรัฐมนตรีแต�งต้ังผู,อ่ืนเป2นกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�าง  ท้ังนี้ ให,ผู,ซ่ึงได,รับแต�งต้ังให,ดํารง
ตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู,ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการซ่ึงแต�งต้ังไว,แล,วยังมี
วาระอยู�ในตําแหน�ง ให,ผู,ซ่ึงได,รับแต�งต้ังให,เป2นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู�ในตําแหน�งได,เท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�
ของกรรมการซ่ึงได,รับแต�งต้ังไว,แล,ว 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ ต,องมีกรรมการมาประชุมไม�น,อยกว�า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป2นองคHประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน,าท่ีได,ให,รอง

ประธานกรรมการทําหน,าท่ีแทน ถ,ารองประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติ
หน,าท่ีได,ให,กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหน,าท่ีแทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งให,มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท�ากันให,ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป2น
เสียงชี้ขาด 

ให,มีการประชุมคณะกรรมการไม�น,อยกว�าป3ละสามครั้ง 
 
มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชนHในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให,เป2น

การท่ัวถึงให,คณะกรรมการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแต�ละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

องคHประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต,องห,าม และการดํารงตําแหน�งและการพ,น
จากตําแหน�งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให,เป2นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะอนุกรรมการแต�ละคณะตามวรรคหนึ่งให,มีคนพิการซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการ
ตามมาตรา ๑๙ อย�างน,อยหนึ่งคนเป2นอนุกรรมการ 

ให,นําความในมาตรา ๑๐ มาใช,บังคับแก�การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๓  ให,สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติมี

ผู,อํานวยการซ่ึงเป2นข,าราชการพลเรือนสามัญเป2นผู,รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
 
มาตรา ๑๓  ให,สํานักงานมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและร�วมมือกับหน�วยงานด,านนโยบายและยุทธศาสตรHของรัฐบาล 

ส�วนราชการ หน�วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข,องท้ังในประเทศและต�างประเทศในการ
ดําเนินงาน การทํางานร�วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรHและแผนงานด,านคนพิการเก่ียวกับการ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะหH  รวบรวมและเก็บรักษาข,อมูลเก่ียวกับคนพิการ 
สถานการณHของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประโยชนHต�อการปYองกัน การรักษา การฟ;<นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ และจัดทําแผนงาน วิเคราะหH วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอต�อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนงานเก่ียวกับการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือเสนอต�อ
คณะกรรมการ 

(๔) สนับสนุนให,มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การสร,างความเข,มแข็งขององคHกรด,าน
คนพิการเพ่ือให,สามารถทําหน,าท่ีพิทักษHสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให,
หน�วยงานของรัฐจัดงบประมาณให,แก�องคHการด,านคนพิการ เพ่ือดําเนินงานส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๔/๑)๔ ตรวจสอบการได,รับสิทธิประโยชนHของคนพิการ ให,คําแนะนําและช�วยเหลือ
คนพิการให,สามารถเข,าถึงและใช,ประโยชนHได,จากสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ และความ
ช�วยเหลืออ่ืนตามความต,องการจําเป2นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว,ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนหรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓/๑๕  ในการตรวจสอบการได,รับสิทธิประโยชนHของคนพิการตามท่ี

กฎหมายกําหนด เม่ือสํานักงานพบว�าหน�วยงานของรัฐ องคHกรเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงมีหน,าท่ี
รับผิดชอบฝ[าฝ;นหรือไม�ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ให,สํานักงานแจ,งหน�วยงานของรัฐ องคHกร
เอกชน หรือบุคคลดังกล�าวให,ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                                                 
๓ มาตรา ๑๒ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔ มาตรา ๑๓ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕ มาตรา ๑๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐ องคHกรเอกชน หรือบุคคลใดซ่ึงมีหน,าท่ีรับผิดชอบไม�ปฏิบัติ
ให,ถูกต,องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให,สํานักงานดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเป2นหน�วยงานของรัฐ ให,รายงานต�อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการก�อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต�อไป 

(๒) ในกรณีท่ีเป2นองคHกรเอกชนหรือบุคคลใด ให,แจ,งหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจ
หน,าท่ีรับผิดชอบพิจารณาสั่งการเพ่ือใช,มาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น หากหน�วยงานของรัฐท่ีได,รับแจ,ง
ละเลยไม�ปฏิบัติตามหน,าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติหน,าท่ีล�าช,าจนอาจเกิดความเดือดร,อน
เสียหายแก�คนพิการ ให,รายงานต�อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับองคHกร
เอกชนหรือบุคคลนั้น และให, ดําเนินการตาม (๑) กับหน�วยงานของรัฐต�อไป  ท้ังนี้  มติของ
คณะกรรมการให,เป2นท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชนHในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ี

มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือแจ,งให,นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการชี้แจงข,อเท็จจริงหรือ

ความเห็นในการปฏิบัติงาน ส�งผู,แทนมาชี้แจงหรือให,ถ,อยคํา หรือส�งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น 
มาประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจ,งให,บุคคลท่ีเก่ียวข,องมาให,ถ,อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงข,อเท็จจริง 
หรือส�งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๑๕  การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ

ของหน�วยงานของรัฐ องคHกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะท่ีเป2นการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมต�อ
คนพิการจะกระทํามิได, 

การกระทําในลักษณะท่ีเป2นการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมต�อคนพิการตามวรรคหนึ่ง
ให,หมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเว,นกระทําการท่ีแม,จะมิได,มุ�งหมายให,เป2นการเลือกปฏิบัติต�อ
คนพิการโดยตรง แต�ผลของการกระทํานั้นทําให,คนพิการต,องเสียสิทธิประโยชนHท่ีควรจะได,รับเพราะ
เหตุแห�งความพิการด,วย 

การเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชนHสาธารณะ
สนับสนุนให,กระทําได,ตามความจําเป2นและสมควรแก�กรณี ไม�ถือเป2นการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต�ผู,กระทําการนั้นจะต,องจัดให,มีมาตรการช�วยเหลือเยียวยาหรือรักษา
ซ่ึงสิทธิหรือประโยชนHแก�คนพิการตามความจําเป2นเท�าท่ีจะกระทําได, 

 
มาตรา ๑๖  คนพิการท่ีได,รับหรือจะได,รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะท่ี

เป2นการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมต�อคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร,องขอต�อคณะกรรมการให,มี
คําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือห,ามมิให,กระทําการนั้นได, คําสั่งของคณะกรรมการให,เป2นท่ีสุด 

การร,องขอตามวรรคหนึ่ง ไม�เป2นการตัดสิทธิผู,ร,องในอันท่ีจะฟYองเรียกค�าเสียหาย
ฐานละเมิดต�อศาลท่ีมีเขตอํานาจ โดยให,ศาลมีอํานาจกําหนดค�าเสียหายอย�างอ่ืน อันมิใช�ตัวเงินให,แก�
คนพิการท่ีถูกเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมได, และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมต�อคนพิการนั้น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เป2นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�ออย�างร,ายแรง ศาลจะกําหนดค�าเสียหายในเชิงลงโทษ
ให,แก�คนพิการไม�เกินสี่เท�าของค�าเสียหายท่ีแท,จริงด,วยก็ได, 

หลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขในการร,องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล�เกลี่ย
และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให,เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการอาจ
จัดให,มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมต�อคนพิการปฏิบัติหน,าท่ีแทนได,  ท้ังนี้ 
องคHประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต,องห,าม การดํารงตําแหน�งและการพ,นจากตําแหน�ง อํานาจหน,าท่ี 
และค�าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู,ไกล�เกลี่ยให,เป2นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด๖ 

 
มาตรา ๑๗  ในการใช,สิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผู,ดูแลคนพิการอาจขอให,

องคHกรด,านคนพิการท่ีเก่ียวข,องเป2นผู,ร,องขอหรือฟYองคดีแทนได, 
การฟYองคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไม�ว�าคนพิการเป2นผู,ฟYองเองหรือองคHกรด,าน

คนพิการท่ีเก่ียวข,องเป2นผู,ฟYองแทน ให,ได,รับยกเว,นค�าฤชาธรรมเนียม 
 
มาตรา ๑๘  ให,สํานักงานเป2นสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีผู,อํานวยการเป2นนายทะเบียนกลาง สําหรับจังหวัดอ่ืนให,สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยHจังหวัดทําหน,าท่ีเป2นสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการใน
จังหวัดของตนอีกหน,าท่ีหนึ่ง โดยมีพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยHจังหวัดเป2นนายทะเบียน
จังหวัด 

[คําว�า “ผู,อํานวยการ” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนHในการได,รับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่นคําขอมี

บัตรประจําตัวคนพิการต�อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง 
สํานักงานทะเบียนจังหวัด หรือสถานท่ีอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีคนพิการเป2นผู,เยาวH คนเสมือนไร,ความสามารถหรือคนไร,ความสามารถหรือ
ในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม�สามารถไปยื่นคําขอด,วยตนเองได, ผู,ปกครอง ผู,พิทักษH 
ผู,อนุบาลหรือผู,ดูแลคนพิการ แล,วแต�กรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได, แต�ต,องนําหลักฐานว�าเป2นคนพิการไป
แสดงต�อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล,วแต�กรณี ด,วย 

การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร การกําหนดเจ,าหน,าท่ีผู,มีอํานาจ
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ 
และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ ให,เป2นไปตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด๗ 

                                                 
๖ มาตรา ๑๖ วรรคสาม แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีบัตรประจําตัวประชาชนสามารถบรรจุข,อมูลคนพิการได,ครบถ,วนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให,ใช,บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการ๘ 

 
มาตรา ๑๙/๑๙  คนพิการซ่ึงไม�มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว�าด,วยการ

ทะเบียนราษฎร อาจได,รับความช�วยเหลือท่ีเหมาะสมตามหลักศักด์ิศรีความเป2นมนุษยHจากรัฐ  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๒๐  คนพิการมีสิทธิเข,าถึงและใช,ประโยชนHได,จากสิ่งอํานวยความสะดวก

อันเป2นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังต�อไปนี้ 
(๑) การบริการฟ;<นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยHและค�าใช,จ�ายในการ

รักษาพยาบาล ค�าอุปกรณH เครื่องช�วยความพิการ และสื่อส�งเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับสภาพทาง
ร�างกาย จิตใจ อารมณH สังคม พฤติกรรม สติป5ญญา การเรียนรู, หรือเสริมสร,างสมรรถภาพให,ดีข้ึน 
ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๒) การศึกษาตามกฎหมายว�าด,วยการศึกษาแห�งชาติหรือแผนการศึกษาแห�งชาติ
ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาท่ัวไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือ
การศึกษานอกระบบ โดยให,หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และ
ความช�วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการให,การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(๓) การฟ;<นฟูสมรรถภาพด,านอาชีพ การให,บริการท่ีมีมาตรฐาน การคุ,มครอง
แรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา ตลอดจนได,รับการส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการ
สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช�วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพ
ของคนพิการ ตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

(๔) การยอมรับและมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย�าง
เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานแห�งความเท�าเทียมกับบุคคลท่ัวไป ตลอดจนได,รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการต�าง ๆ ท่ีจําเป2นสําหรับคนพิการ 

(๕) การช�วยเหลือให,เข,าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและ
บริการอันเป2นสาธารณะ ผลิตภัณฑHท่ีมีความจําเป2นต�อการดํารงชีวิต การช�วยเหลือทางกฎหมายและ
การจัดหาทนายความว�าต�างแก,ต�างคดี ให,เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๖) ข,อมูลข�าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจน
บริการสื่อสาธารณะจากหน�วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได,รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตาม
หลักเกณฑH วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ในกฎกระทรวง 

(๗) บริการล�ามภาษามือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

                                                 
๘ มาตรา ๑๙ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙ มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๘) สิทธิท่ีจะนําสัตวHนําทาง เครื่องมือหรืออุปกรณHนําทาง หรือเครื่องช�วยความ
พิการใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชนHในการเดินทาง และการได,รับ
สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป2นสาธารณะ โดยได,รับการยกเว,นค�าบริการ ค�าธรรมเนียม และค�าเช�า
เพ่ิมเติมสําหรับสัตวH เครื่องมือ อุปกรณH หรือเครื่องช�วยความพิการดังกล�าว 

(๙) การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ ตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ 

(๑๐) การปรับสภาพแวดล,อมท่ีอยู�อาศัย การมีผู,ช�วยคนพิการ หรือการจัดให,มี
สวัสดิการอ่ืนตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

ผู,ช�วยคนพิการ ให,มีสิทธิได,รับการลดหย�อนหรือยกเว,นค�าบริการ ค�าธรรมเนียมตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

คนพิการที่ไม�มีผู,ดูแลคนพิการ มีสิทธิได,รับการจัดสวัสดิการด,านที่อยู�อาศัยและ
การเลี้ยงดูจากหน�วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีสถานสงเคราะหHเอกชนจัดท่ีอยู�อาศัยและสวัสดิการให,แล,ว 
รัฐต,องจัดเงินอุดหนุนให,แก�สถานสงเคราะหHเอกชนนั้น ตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ 

ผู,ดูแลคนพิการมีสิทธิได,รับบริการให,คําปรึกษา แนะนํา ฝ\กอบรมทักษะ การเลี้ยงดู 
การจัดการศึกษา การส�งเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความช�วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือให,พ่ึงตนเองได, 
ตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

คนพิการและผู,ดูแลคนพิการมีสิทธิได,รับการลดหย�อนภาษีหรือยกเว,นภาษี ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

องคHกรเอกชนท่ีจัดให,คนพิการได,รับสิทธิประโยชนHตามมาตรานี้ มีสิทธิได,รับการ
ลดหย�อนภาษีหรือยกเว,นภาษีเป2นร,อยละของจํานวนเงินค�าใช,จ�ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๒๐/๑๑๐  เพ่ือประโยชนHในการใช,สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ คนพิการอาจ

ดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต�อคณะกรรมการ สํานักงานหรือหน�วยงานของรัฐ เพ่ือกําหนดมาตรการ

ให,คนพิการได,รับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒) ร,องขอให,หน�วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข,องจัดให,มี สนับสนุน อํานวยความ

สะดวก หรือปฏิบัติอย�างหนึ่งอย�างใด เพ่ือให,คนพิการสามารถใช,สิทธิได,ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๓) ร,องขอให,หน�วยงานของรัฐหรือเอกชนพิจารณาแก,ไขป5ญหาท่ีเก่ียวกับการเลือก

ปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรมต�อคนพิการ 
(๔) ร,องขอให,หน�วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได,รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐชี้แจง

รายละเอียดและอํานวยความสะดวกแก�คนพิการ เพ่ือให,คนพิการเข,าถึงและใช,ประโยชนHจากข,อมูล
ข�าวสารหรือใช,สิทธิประโยชนHของตนได, 

(๕) ร,องขอให,หน�วยงานของรัฐหรือเอกชนดําเนินการแก,ไขกฎหรือระเบียบ แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม แล,วแต�กรณี เพ่ือให,คนพิการได,รับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีคนพิการไม�สามารถดําเนินการด,วยตนเองได, ให,ผู,ดูแลคนพิการหรือองคHกร
ด,านคนพิการท่ีเก่ียวข,องเป2นผู,ดําเนินการแทนได, 

ในกรณีหน�วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข,องมิได,ดําเนินการภายในระยะเวลา
อันสมควรตามท่ีมีการร,องขอ ให,คนพิการ ผู,ดูแลคนพิการหรือองคHกรด,านคนพิการมีสิทธิร,องขอให,
สํานักงานดําเนินการตามมาตรา ๑๓/๑ ได, 

 
มาตรา ๒๐/๒๑๑  ให,องคHกรด,านคนพิการหรือองคHกรอ่ืนใดท่ีให,บริการแก�คนพิการท่ี

ได,รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑๐) มีสิทธิดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต�อคณะกรรมการหรือสํานักงาน เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชนHแก�

คนพิการเพ่ิมข้ึน 
(๒) เสนอแนะต�อหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน,าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือส�งเสริมหรือ

ให,บริการแก�คนพิการให,ได,รับสิทธิอย�างครบถ,วน 
(๓) เรียกร,องแทนคนพิการให,ได,รับสิทธิสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให,ความช�วยเหลือคนพิการเพ่ือให,สามารถเข,าถึงและใช,ประโยชนHได,ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ให,บริการจัดหางานและส�งเสริมการมีงานทําให,แก�คนพิการ โดยอาจได,รับเงิน

อุดหนุนจากกองทุน 
(๖) ให,บริการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการสําหรับคนพิการ

โดยอาจได,รับการสนับสนุนจากรัฐ 
(๗) ประสานงานเก่ียวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนHแก�คนพิการ  

ท้ังนี้ ตามกฎหมายว�าด,วยลิขสิทธิ์ 
(๘) ขอใช,ท่ีราชพัสดุหรือทรัพยHสินอ่ืนของทางราชการเพ่ือประโยชนHในการส�งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได,รับยกเว,นค�าธรรมเนียมและค�าใช,จ�ายอ่ืนตามกฎหมาย
ว�าด,วยการนั้น 

(๙) ดําเนินการตามท่ีสํานักงานมอบหมายเพ่ือให,เป2นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) ถึง (๙) ให,เป2นไปตามหลักเกณฑH วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
 
มาตรา ๒๐/๓๑๒  ให,จัดต้ังศูนยHบริการคนพิการ เพ่ือประโยชนHในการส�งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ราชการส�วนท,องถ่ินอาจจัดต้ังศูนยHบริการคนพิการตามวรรคหนึ่ งได, โดยใช,

งบประมาณของตนเอง 
การจัดต้ังและการยกเลิก การกําหนดประเภทองคHกร มาตรฐานการดําเนินการ และ

คุณสมบัติของผู,ดําเนินการศูนยHบริการคนพิการ ให,เป2นไปตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
                                                 

๑๑ มาตรา ๒๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒ มาตรา ๒๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะกรรมการกําหนด  ท้ังนี้ ให,ศูนยHบริการคนพิการได,รับการสนับสนุนด,านการเงินหรือด,านอ่ืนตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยHกําหนด หรือได,รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนตามหลักเกณฑHท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๐/๔๑๓  ให,ศูนยHบริการคนพิการมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) สํารวจ ติดตามสภาพป5ญหาคนพิการ และจัดทําระบบข,อมูลการให,บริการในเขต

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
(๒) ให,บริการข,อมูลข�าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนH สวัสดิการ และความช�วยเหลือ

ตามท่ีคนพิการร,องขอ และตามท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด รวมท้ังการให,คําปรึกษาหรือช�วย
ดําเนินการเก่ียวกับการขอใช,สิทธิประโยชนHแก�คนพิการ 

(๓) เรียกร,องแทนคนพิการให,ได,รับสิทธิประโยชนHสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให,ความช�วยเหลือในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การฟ;<นฟูสมรรถภาพด,านอาชีพ 

การฝ\กอาชีพ และการจัดหางานให,แก�คนพิการ 
(๕) ให,ความช�วยเหลือคนพิการให,ได,รับเครื่องมือหรืออุปกรณHตามความต,องการ

จําเป2นพิเศษเฉพาะบุคคล 
(๖) ประสาน คัดกรอง ส�งต�อ และให,ความช�วยเหลือคนพิการหรือผู,ที่มีแนวโน,มว�า

จะพิการให,ได,รับการดูแลรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม 
(๗) ประสานความช�วยเหลือกับหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน,าท่ีรับผิดชอบเพ่ือให,

ความช�วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 
(๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเก่ียวกับการได,รับสิทธิประโยชนHตาม

พระราชบัญญัตินี้ และการดํารงชีวิตของคนพิการ 
(๙) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว,ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี

คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมาย 
การให,บริการแก�คนพิการ ให, ศูนยHบริการคนพิการปฏิ บั ติตามหลักเกณฑH ท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
เม่ือได,รับการร,องขอจากศูนยHบริการคนพิการ ให,หน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน,าท่ี

รับผิดชอบพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหน,าที่ โดยคํานึงถึงการคุ,มครองคนพิการเป2นสําคัญ 
ในกรณีท่ีมีป5ญหาการดําเนินการ ให,ศูนยHบริการคนพิการรายงานต�อสํานักงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือดําเนินการอ่ืนใดตามอํานาจหน,าท่ี 

การกําหนดอํานาจหน,าท่ีของศูนยHบริการคนพิการแต�ละประเภท การดําเนินงาน 
และการให,บริการแก�คนพิการของศูนยHบริการคนพิการ ให,เป2นไปตามหลักเกณฑHท่ีคณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๒๑  เพ่ือประโยชนHในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให,ราชการ

ส�วนท,องถ่ินออกข,อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข,อกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แล,วแต�กรณี ให,เป2นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๓
 มาตรา ๒๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส�วนท,องถ่ินอาจจัดสรรงบประมาณของ
ตนเองเพ่ือต้ังเป2นกองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส�วนท,องถ่ินได,  ท้ังนี้ การบริหาร
กองทุน การจัดการกองทุน และการอนุมัติการจ�ายเงิน ราชการส�วนท,องถ่ินอาจนําระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดมาใช,บังคับโดยอนุโลมก็ได,๑๔ 

 
มาตรา ๒๒  ให,หน�วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติหน,าท่ีเก่ียวข,องโดยตรงกับเรื่องใดมีหน,าท่ี

ให,การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหน,าท่ีนั้น 
 
มาตรา ๒๓  ให,จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกว�า “กองทุนส�งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพ่ือเป2นทุนสําหรับการใช,จ�ายเก่ียวกับการคุ,มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ การส�งเสริมและการดําเนินงานด,านการสงเคราะหHช�วยเหลือคนพิการ การฟ;<นฟู
สมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมท้ังการส�งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานขององคHกรท่ีเก่ียวข,องกับคนพิการ โดยจัดสรรให,อย�างเป2นธรรมและท่ัวถึง 

 
มาตรา ๒๔  กองทุน ประกอบด,วย 
(๑) ทรัพยHสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได,ในกองทุนฟ;<นฟูสมรรถภาพ

คนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีโอนมาตามมาตรา ๔๒ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ท้ังนี้ ให,รัฐบาลจัดสรรให,เพียงพอแก�การส�งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๓) เงินหรือทรัพยHสินท่ีได,รับบริจาค เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคHของกองทุน 
(๔) เงินรายได,จากการออกสลากหรือท่ีได,มาจากการจัดกิจกรรม 
(๕) เงินท่ีนายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการส�งเข,ากองทุนตามมาตรา ๓๔ 
(๖) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยHสินของกองทุน 
(๗) รายได,จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชนHจากทรัพยHสินของกองทุน 
(๘) เงินหรือทรัพยHสินท่ีตกเป2นของกองทุน หรือที่กองทุนได,รับตามกฎหมายหรือ

นิติกรรม 
(๙) รายได,บางส�วนจากภาษีของสินค,าและบริการท่ีเป2นสาเหตุแห�งความพิการตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
(๑๐) รายได,อ่ืน 
เงินและทรัพยHสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม�ต,องส�งคลังเป2นเงินรายได,แผ�นดิน 
การบริจาคเงินหรือทรัพยHสินเข,ากองทุน ให,ผู,บริจาคนําไปหักลดหย�อนหรือยกเว,น

ภาษีได,ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ให, มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ ง ประกอบด,วย 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH เป2นประธานอนุกรรมการ ผู,แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู,แทนกระทรวงแรงงาน ผู,แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู,แทนกระทรวงสาธารณสุข 
                                                 

๑๔ มาตรา ๒๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู,แทนสํานักงบประมาณ ผู,แทนกรมบัญชีกลาง ผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต�งต้ังจํานวนเก,าคน 
ในจํานวนนี้ต,องเป2นผู,แทนองคHการคนพิการอย�างน,อยเจ็ดคนเป2นอนุกรรมการ และให,ผู,อํานวยการ
เป2นอนุกรรมการและเลขานุการ 

[คําว�า “ผู,อํานวยการ” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๒๖  ให,คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการลงทุน การหาประโยชนHและการ

จัดการกองทุนให,เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ�ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการค�าใช,จ�าย 

เพ่ือสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามท่ี
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอ่ืนเสนอ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต�อคณะกรรมการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

การดําเนินการตาม (๒) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให,
คณะอนุกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหน,าท่ีตามวรรคหนึ่ง
แทนได,๑๕ 

 
มาตรา ๒๗๑๖  ให,สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห�งประเทศไทยและองคHการ

คนพิการแต�ละประเภทได,รับเงินสนับสนุนสําหรับค�าใช,จ�ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตาม
หลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๒๗/๑๑๗  ให,องคHกรเอกชนมีสิทธิได,รับการยกเว,นภาษีสําหรับเงินท่ีได,รับการ

อุดหนุนจากกองทุนตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  การรับเงิน การจ�ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เป2นสูญ 

ให,เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๒๙  ให,คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส�งผู,สอบบัญชี

ตรวจสอบภายในหนึ่งร,อยยี่สิบวันนับแต�วันสิ้นป3บัญชีทุกป3 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖ มาตรา ๒๗ แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๗ มาตรา ๒๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให,สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป2นผู,สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป3 แล,วทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต�อคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๐  ให,มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน

จํานวนเจ็ดคน ประกอบด,วย ประธานกรรมการและกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิจํานวนห,าคน ซ่ึงคณะกรรมการ
แต�งต้ังจากผู,ซ่ึงมีความรู, ความสามารถ และประสบการณHด,านการเงิน การประเมินผล และการส�งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงในจํานวนนี้จะต,องเป2นผู,มีความเชี่ยวชาญด,านการประเมินผล
จํานวนสองคน และคนพิการซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อย�างน,อยหนึ่งคน เป2นกรรมการ 
โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยHซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเป2น
กรรมการและเลขานุการ 

ผู,ดํารงตําแหน�งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต,องไม�เป2นผู,แทนขององคHกรท่ีได,รับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนนี้ 

 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมี

อํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร,อมท้ังข,อเสนอแนะต�อคณะกรรมการ 
ให,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียก

เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข,องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข,อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลได, 

 
มาตรา ๓๒  ให,นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 

วรรคสาม มาใช,บังคับกับการดํารงตําแหน�ง การพ,นจากตําแหน�ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนตามมาตรา ๒๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
ตามมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชนHในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ให,นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการ และหน�วยงานของรัฐรับคนพิการเข,าทํางานตามลักษณะ
ของงานในอัตราส�วนที่เหมาะสมกับผู,ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน�วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ 
ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนท่ีนายจ,างหรือเจ,าของสถาน
ประกอบการ และหน�วยงานของรัฐจะต,องรับคนพิการเข,าทํางาน 

 
มาตรา ๓๔  นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการท่ีมิได,รับคนพิการเข,าทํางาน

ตามจํานวนท่ีกําหนดตามมาตรา ๓๓ ให,ส�งเงินเข,ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕)  ท้ังนี้ ให,รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินท่ีนายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการจะต,อง
นําส�งเข,ากองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการที่ต,องส�งเงินเข,ากองทุนตามวรรคหนึ่ง 
แต�มิได,ส�ง ส�งล�าช,าหรือส�งเงินไม�ครบถ,วน ให,เสียดอกเบี้ยในอัตราร,อยละเจ็ดครึ่งต�อป3ของจํานวนเงิน
ท่ียังไม�ได,ส�งเข,ากองทุน 

นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการซ่ึงรับคนพิการเข,าทํางานหรือส�งเงินเข,า
กองทุนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได,รับยกเว,นภาษีเป2นร,อยละของจํานวนเงินค�าจ,างท่ีจ�ายให,แก�คนพิการ
หรือเงินท่ีส�งเข,ากองทุน แล,วแต�กรณี  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๓๕๑๘  ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐไม�ประสงคHจะรับคนพิการเข,าทํางานตาม

มาตรา ๓๓ หรือนายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการไม�รับคนพิการเข,าทํางานตามมาตรา ๓๓ และ
ไม�ประสงคHจะส�งเงินเข,ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน�วยงานของรัฐ นายจ,างหรือเจ,าของสถาน
ประกอบการนั้นอาจให,สัมปทานจัดสถานท่ีจําหน�ายสินค,าหรือบริการ จัดจ,างเหมาช�วงงานหรือจ,าง
เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝ\กงาน หรือจัดให,มีอุปกรณHหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล�ามภาษามือ 
หรือให,ความช�วยเหลืออ่ืนใดแก�คนพิการหรือผู,ดูแลคนพิการก็ได,  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑH วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๓๖  ผู,อํานวยการมีอํานาจออกคําสั่งเป2นหนังสือให,อายัดทรัพยHสินของ

นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการซ่ึงไม�ส�งเงินท่ีจะต,องส�งตามมาตรา ๓๔ 
การมีคําสั่งให,อายัดทรัพยHสินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได,ต�อเม่ือได,ส�งคําเตือนเป2น

หนังสือโดยส�งทางไปรษณียHลงทะเบียนตอบรับให,นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการนําเงินส�งเข,า
กองทุนหรือส�งเงินท่ีค,างจ�ายภายในเวลาท่ีกําหนด แต�ต,องไม�น,อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีนายจ,าง
หรือเจ,าของสถานประกอบการได,รับหนังสือนั้น และนายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการไม�จ�าย
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

หลักเกณฑHและวิธีการอายัดทรัพยHสินตามวรรคหนึ่ง ให,เป2นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยHกําหนด  ท้ังนี้ ให,นําหลักเกณฑH
และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งมาใช,บังคับโดยอนุโลม 

[คําว�า “ผู,อํานวยการ” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

 
มาตรา ๓๗  ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดให,มีอุปกรณH สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
บริการขนส�ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ให,คนพิการสามารถเข,าถึงและใช,ประโยชนHได, 

เจ,าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส�ง หรือผู,ให,บริการสาธารณะอื่น 
ซึ่งได,จัดอุปกรณH สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได,รับการลดหย�อนภาษี 
หรือยกเว,นภาษีเป2นร,อยละของจํานวนเงินค�าใช,จ�ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
                                                 

๑๘ มาตรา ๓๕ แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๘  นายจ,างหรือเจ,าของสถานประกอบการท่ีจ,างคนพิการเข,าทํางานมากกว�า
ร,อยละหกสิบของลูกจ,างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ,างเกินกว�าหนึ่งร,อยแปดสิบวันในป3
ภาษีใดมีสิทธิได,รับยกเว,นภาษีเงินได,ในป3ภาษีนั้น  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๓๙  ให,สํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาข,อมูลการปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ต�อสาธารณะอย�างน,อยป3ละหนึ่งครั้ง 
ในกรณีท่ีรัฐหรือหน�วยงานของรัฐจะพิจารณาให,สัมปทาน การส�งเสริมการลงทุน 

การประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณH หรือสิทธิประโยชนHอ่ืนใด แก�นายจ,าง
หรือสถานประกอบการใด ให,นําข,อมูลท่ีได,ประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด,วย 

 
มาตรา ๔๐  ผู,ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามมาตรา ๑๔ ต,อง

ระวางโทษปรับไม�เกินห,าพันบาท 
 
มาตรา ๔๑  ให, ถือว�าบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ;<นฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป2นบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห�งพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๒  ให,โอนบรรดาทรัพยHสิน สิทธิ หนี้  เงินงบประมาณ และรายได, ท่ี

ประกอบเป2นกองทุนฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเป2นของกองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให,โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักส�งเสริมและพิทักษHคนพิการ สังกัด
สํานักงานส�งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษHเด็ก เยาวชน ผู,ด,อยโอกาส คนพิการ และผู,สูงอายุ ตามท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH ประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาไปเป2นของสํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ 

 
มาตรา ๔๓  ในระหว�างท่ียังมิได,แต�งต้ังคณะกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ให,คณะกรรมการฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติ
การฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับทํา
หน,าท่ีคณะกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว�า
คณะกรรมการท่ีได,รับแต�งต้ังข้ึนใหม�จะเข,ารับหน,าท่ี  ท้ังนี้ ไม�เกินหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๔๔  ให,บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติการฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใช,บังคับต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,ง
กับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ จนกว�าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๕  ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให,รัฐมนตรีแต�ละกระทรวงมีอํานาจแต�งต้ังพนักงาน
เจ,าหน,าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ในส�วนท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,ว
ให,ใช,บังคับได, 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธH  จุลานนทH 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการฟ;<นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช,บังคับมาเป2นเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการ
สงเคราะหHและการฟ;<นฟูสมรรถภาพคนพิการไม�เหมาะสมกับสภาพสังคมป5จจุบัน สมควรกําหนด
แนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให,มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
และกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนHและความคุ,มครองคนพิการเพ่ือมิให,มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม�เป2นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังให,คนพิการมีสิทธิได,รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป2นสาธารณะและความช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให,รัฐต,องสงเคราะหHคนพิการให,มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได,  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๙ 
 

มาตรา ๓  ให,แก,ไขคําว�า “เลขาธิการ” ในพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป2น “ผู,อํานวยการ” ทุกแห�ง 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังขาดมาตรการในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
เพ่ือแก,ไขป5ญหาในการเข,าถึงและใช,ประโยชนHสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป2นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐ จึงเป2นการสมควรกําหนดให,สํานักงานส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติมีฐานะเป2นกรม และกําหนดให,มีอํานาจหน,าที่ในการตรวจสอบ 
ให,คําแนะนํา และช�วยเหลือคนพิการให,ได,รับสิทธิประโยชนHและการอํานวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังกําหนดให,องคHกรด,านคนพิการหรือองคHกรอ่ืนใดท่ีให,บริการแก�คนพิการมีบทบาทในการ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากข้ึน ตลอดจนกําหนดให,มีศูนยHบริการคนพิการเพ่ือทํา

                                                 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน,า ๖/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หน,าท่ีเป2นศูนยHกลางในการบริการ และแก,ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการบังคับการ
ตามกฎหมายให,เป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินียH/แก,ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

ปณตภร/เพ่ิมเติม 
๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
ณัฐพร/ปรับปรุง 

พลัฐวัษ/ตรวจ 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


