
  หน้า   ๑ 
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ   
จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  หรือจัดให้มีอุปกรณ์   

หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  เพื่อให้การให้สัมปทาน   
จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการคุ้มครองคนพิการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  
ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ   

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงาน  
ฝึกงาน  หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การให้สัมปทาน”  หมายความว่า  การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ 
“การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ”  หมายความว่า  การจัดสถานที่บริเวณองค์กร 

หรือสถานประกอบการ  ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเพ่ือให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์   
ในการประกอบอาชีพ 
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“การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ”  หมายความว่า  การจ้างเหมาช่วงงานหรือ  
การจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของ  
สถานประกอบการแห่งนั้น 

“การฝึกงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  หรือการถ่ายทอด  
วิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประกอบอาชพีได้ 

“การจัดให้มีอุปกรณ์”  หมายความว่า  การจัดให้มีเครื่องช่วยอํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่
หรือเคลื่อนย้ายได้  เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานของ 
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

“การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก”  หมายความว่า  การจัดให้มีเครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือ  
โดยการสร้าง  ติดตั้ง  หรือดัดแปลงให้เคร่ืองมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่  เพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการ 
แต่ละประเภท   

“การจัดให้มีล่ามภาษามือ”  หมายความว่า  การจ้างบุคคลซึ่งจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือต่อ   
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

“การให้ความช่วยเหลืออื่นใด”  หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแล  
คนพิการโดยตรง  เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ  
พระราชกฤษฎีกา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“คนพิการที่จะขอใช้สิทธิ”  หมายความว่า  คนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดย  
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

“ผู้ดูแลคนพิการที่จะขอใช้สิทธิ”  หมายความว่า  ผู้รับอุปการะหรือดูแลคนพิการซึ่งมีชื่อใน  
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ   
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักจัดหางานกรุงเทพ  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงาน  

ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของตน 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ส่วนที่  ๑ 

คณะอนุกรรมการ 
 

 

ข้อ ๗ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  

เป็นประธานอนุกรรมการ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   

ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ผู้แทนองค์การ  คนพิการแต่ละประเภท   

ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์

ในด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  จํานวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งต้องเป็นผู้แทนองค์กรเพื่อคนพิการ  ไม่เกินสองคน

เป็นอนุกรรมการ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางานซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นอนุกรรมการ

และเลขานุการ   

ให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้อธิบดีกรมการจัดหางานแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางานไม่เกินหนึ่งคน   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อ ๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการให้สัมปทาน  จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้า

หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  จัดให้มีอุปกรณ์หรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพิ่มเติม
จากที่กําหนดในระเบียบนี้   

(๒) กํากับดูแลและวินิจฉัยปัญหาให้แก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  นายจ้างหรือเจ้าของ   
สถานประกอบการ  และหน่วยงานของรัฐ  รวมท้ังให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

(๓) จัดทํารายงานประจําปีการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพหรือความช่วยเหลือ  
คนพิการ  และผู้ดูแลคนพิการซึ่งนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้สนับสนุน 

(๔) ขอให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐมาชี้แจงข้อเท็จจริง 
ให้ความเห็น  หรือส่งเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา   

(๕) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบปีละครั้ง 
(๖) พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ประกาศเกียรติคุณหรือสนับสนุนสินเชื่อ  รางวัล  

เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านอาชีพ 

(๗) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานใด ๆ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ส่วนที่  ๒ 
การให้สิทธิและการขอรับสิทธิ 

 
 

ข้อ ๑๐ หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทํางาน  นายจ้างหรือสถานประกอบการ   
ไม่รับคนพิการเข้าทํางานและไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน  แต่ประสงค์ให้สัมปทานจัดสถานท่ีจําหน่าย
สินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  จัดให้มีอุปกรณ์
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หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  
ให้แจ้งการให้สิทธิและดําเนินการให้เข้ารับสิทธิภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกปี 

การแจ้งการให้สิทธิตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้ง  ณ  ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการ  ดังต่อไปนี้ 

ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง  ณ  สํานักจัดหางานกรุงเทพ 
ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
ข้อ ๑๑ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซ่ึงประสงค์ขอรับสิทธิจากหน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง 

หรือเจ้าของสถานประกอบการตามข้อ  ๑๐  ให้ย่ืนคําขอรับสิทธิ  ณ  สถานที่ดังต่อไปนี้ 
ในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน  ณ  สํานักจัดหางานกรุงเทพ 
ในจังหวัดอื่นให้ย่ืน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
กรณีผู้ดูแลคนพิการจะยื่นคําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  คนพิการที่อยู่ในการอุปการะหรือดูแล  

ต้องไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นผู้เยาว์ 
(๒) เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่  ๗๐  ปี  ขึ้นไป 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  โดยมีหนังสือ

รับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัด  หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

การย่ืนขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจย่ืนขอรับสิทธิได้หลายแห่ง  
โดยการขอรับสิทธิตามข้อ  ๑๐  ไม่เป็นการตัดสิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่จะขอรับการสนับสนุน
โดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  แต่รับสิทธิได้เพียงแห่งเดียว 

ข้อ ๑๒ การแจ้งการให้สิทธิของหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
และการขอรับสิทธิของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด 

ข้อ ๑๓ เม่ือหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  ได้ยินยอมให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิเข้ารับสัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  รับเหมาช่วงงาน 
หรือรับเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก   
ล่ามภาษามือ  หรือรับความช่วยเหลืออื่นใด  ให้มีการจัดทําสัญญาหรือข้อตกลงกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  
พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินการต่อหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  ทราบ 
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แบบการแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด 
ข้อ ๑๔ เง่ือนไขในการให้สิทธิและการขอรับสิทธิ 
(๑) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  และหน่วยงาน 

ของรัฐต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจเย่ียมสถานที่หรือกิจการที่ดําเนินการแล้ว  หากพบว่า
ไม่เป็นไปตามระเบียบให้เจ้าหน้าที่แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(๒) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการท่ีได้รับสิทธิตามระเบียบนี้จะจําหน่าย  จ่ายโอนสิทธิ  หรือให้
บุคคลใดเช่าช่วงสิทธิแทนตนมิได้   

(๓) กรณีผู้ดแูลคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตาย  ให้ผู้ดูแลคนพิการรายใหม่ที่มีชื่อเป็นผู้ดูแล  
ในบัตรประจําตัวคนพิการเป็นผู้ดําเนินการแทน   

(๔) กรณีคนพิการที่ได้รับสิทธิถึงแก่ความตายสิทธิที่ได้รับย่อมเป็นอันสิ้นสุด 
(๕) การยกเลิกสัญญา  การต่อสัญญา  การเปล่ียนแปลงสัญญา  ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งหนว่ยงานตามข้อ  ๑๐  เพื่อทราบ 
(๖) กรณีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเลิกกิจการก่อนสิ้นสุดสัญญา  ให้หน่วยงานของรัฐ  

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

จัดให้มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอื่นเข้ารับสิทธิภายใน  ๔๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่มีการดําเนินการ   
และแจ้งให้หน่วยงานทราบ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สัมปทาน  จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงาน  

หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก   
ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การให้สัมปทาน 

 
 

ข้อ ๑๕ การให้สัมปทานให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร  สถานที่  หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลหรือใช้ประโยชน์

ของหน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ   
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(๒) การให้สิทธิได้จําหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของ
หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการ   

(๓) การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน์  เคเบิลทีวี  ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา 
ที่ประชาชนสามารถรับฟังหรือรับชมได้อย่างแพร่หลาย  และให้หมายความรวมถึงการจัดสรรพื้นที่ 
ในเว็บไซต์  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(๔) การให้สัมปทานอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   
การให้สัมปทานตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการภายในองค์กรหรือภายนอก

องค์กรซึ่งหน่วยงานของรัฐมีสิทธิครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยการเช่าก็ได้  โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร  สถานที่  หรือทรัพย์สินแห่งนั้นเป็นผู้อนุญาต
และลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

แบบของสัญญาหรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามแบบที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นกําหนด 
ข้อ ๑๖ การให้ใช้สิทธิในสัมปทานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่า 

ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ  และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ข้อ ๑๗ การให้ใช้สิทธิในสัมปทานต้องมีระยะเวลาตามสัญญาต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
กรณีการให้ใช้สิทธิในสัมปทาน  มีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหนึ่งปี  ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบ
และคํานวณมูลค่าการให้ใช้สิทธิในสัมปทานเป็นรายปี    

ส่วนที่  ๒ 
การจัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการ 

 
 

ข้อ ๑๘ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งเห็นได้ง่าย  และสะดวกต่อการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 
(๒) มีสาธารณูปโภค  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(๓) มีสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าที่ม่ันคง  ปลอดภัย  โดยหน่วยงานของรัฐ  

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งนั้น   
(๔) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามประเภทกิจการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ 
(๕) ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 
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(๖) ช่วงเวลาการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการให้เป็นไปตามเวลาเปิดและปิดทําการปกติ 
ของหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการแห่งนั้น  หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 

ข้อ ๑๙ การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ  
ต้องมีมูลค่าการดําเนินงานไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงิน 
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การคํานวณมูลค่าตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามอัตราอ้างอิงราคาในท้องตลาด  กรณีไม่มีราคา  
ตามท้องตลาดมาอ้างอิงให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้รับการประเมินย่ืนแบบการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น  หรือตามอัตราที่คณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดประกาศกําหนด 

กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้ดําเนินกิจการเก่ียวกับการให้เช่าอาคาร  สถานที่  
หรือมีหลักฐานการให้เช่าจากผู้เช่ารายอื่นมาแสดงก็ให้นําอัตราค่าเช่านั้นมาคํานวณมูลค่าตามวรรคสอง 

ข้อ ๒๐ การจัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หากมีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหนึ่งปี  ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบ 
และคํานวณมูลค่าการจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นรายปี 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอํานาจอนุญาตภายใต้เง่ือนไขให้ใช้อาคาร
หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้กําหนดไว้  โดยได้รับการยกเว้นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมอื่น   
และมีระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   

ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการดําเนินการส่งเสริม
สนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถดําเนินกิจการจําหน่ายสินค้า
หรือบริการได้ 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ 

 
 

ข้อ ๒๒ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  
ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง   
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(๒) เป็นการจ้างที่มีลักษณะมุ่งผลสําเร็จของงานท่ีว่าจ้างภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา

หรือข้อตกลง  เช่น  การรักษาความสะอาด  งานความปลอดภัย  งานสวน  งานศึกษาวิจัย  งานสํารวจ  

งานติดตามประเมินผล  งานข้อมูล  งานพิมพ์  งานผลิตเอกสาร  งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  งานผลิตสินค้า

หรือบริการ  งานก่อสร้าง  หรืองานปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  เป็นต้น  หรือลักษณะอื่นตามที่

คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   

ผู้ว่าจ้างต้องจัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญาที่มีรายละเอียดเก่ียวกับการประมาณการด้านต้นทุน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ  และกําไรเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ  ๑๐ 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  ก่อนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในแต่ละปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกําหนดลักษณะงานท่ีเหมาะสมภายในองค์กรเพื่อมอบให้คนพิการหรือผู้ดูแล  

คนพิการทําแทนได้  และจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่กําหนดแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน

แห่งนั้นติดต่อกับผู้รับจ้างเป็นรายกรณีโดยตรงเพื่อเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ  

และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นโดยวิธีกรณีพิเศษ 

ข้อ ๒๓ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการ  ที่นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

การคํานวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําได้  ๒  กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกําหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  หรือเงินลงทุน  

ตามลักษณะของงานที่จ้าง  ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นกําไรที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับ  

เม่ือครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น 

(๒) กรณีกําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์   

หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง  ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนหรือค่าแรงงาน 

ที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเม่ือครบกําหนดสัญญาจ้างในปีนั้น 

กรณีหน่วยงานของรัฐให้ กําหนดวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงที่จะจ้างในแต่ละครั้ง   

โดยพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสม  ตามลักษณะของงานและจํานวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทํางาน 
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ข้อ ๒๔ ระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ  ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญา  
ตกลงกัน  หากมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี  ให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบและคํานวณมูลค่าตามสัญญา
เป็นรายปี   

กรณีหน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ  โดยให้ดําเนินการภายในปีงบประมาณ
และในกรณีที่มีข้อตกลงให้จ้างต่อเนื่อง  ให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม 
ของแต่ละปีได้ 

ข้อ ๒๕ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  พร้อมส่งสําเนาสัญญา 
หรือข้อตกลงเก่ียวกับการจ้าง  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีการเขา้ทําสัญญาดังกล่าว 

ส่วนที่  ๔ 
การฝึกงาน 

 
 

ข้อ ๒๖ การฝึกงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรการฝึกงานต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  

ความชํานาญ  การถ่ายทอดวิทยาการ  เทคโนโลยี  หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแล 
คนพิการนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

(๒) ระยะเวลาฝึกงานต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าหกร้อยชั่วโมง   
หรือตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเห็นสมควรและมีการมอบวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่รับฝึกงาน 
แก่ผู้ผ่านการฝึกงานด้วย 

(๓) หลักสูตรการฝึกงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่หลักสูตร
ของเอกชนซึ่งได้รับการเห็นชอบจากทางราชการแล้วไม่ต้องขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้อีก   
โดยก่อนดําเนินการให้ผู้แทนนายจ้างหรือสถานประกอบการเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด   

(๔) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจจัดฝึกงานเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงาน 
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้  โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกงาน  เช่น  ค่าสถานที่ฝึก  
ที่พัก  วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  วิทยากร  ค่าพาหนะ  และให้จ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับ 
การฝึกงานตามที่ตกลงกัน  ทั้งนี้  การฝึกงานในสถานประกอบการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับ
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เบ้ียเลี้ยงในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงาน  ให้ส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงแก่หน่วยงานตามข้อ  ๑๐   

(๕) หน่วยงานของรัฐอาจจัดฝึกงานเองหรือจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่น
หรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้  ซึ่งต้องไม่ใช่ภารกิจตามปกติของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  โดยให้
หน่วยงานของรัฐ  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน  เช่น  ค่าสถานที่  ที่พัก  วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  
วิทยากร  ค่าพาหนะ  และค่าเบ้ียเลี้ยงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับการฝึกงาน  ทั้งนี้  ให้นําระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม 
ของส่วนราชการมาใช้บังคับ  โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแจ้งจํานวนและรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแล  
คนพิการ  วิทยากร  และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรส่งให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกงาน 

ข้อ ๒๘ การฝึกงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
จํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน   
และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
 

ข้อ ๒๙ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้นได้รับลูกจ้างคนพิการ  ซึ่งมีความ

ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถทํางานได้ 
(๒) หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้น  อาจจัดให้มีอุปกรณ์หรือ 

สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือสถานประกอบการซึ่งมีคนพิการเข้าทํางาน
เป็นลูกจ้าง 

(๓) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ได้แก่  การจัดให้มีขึ้นใหม่  หรือปรับปรุง
สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ  โดยดําเนินการในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  
นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทํางาน  ทั้งนี้  ตามรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ที่ออกตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เว้นแต่ไม่มีการกําหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   

(๔) มิใช่อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่อาคารสํานักงานแห่งนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับ 
ของกฎกระทรวงตาม  (๓) 

(๕) ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑  ปี 
ข้อ ๓๐ ก่อนเริ่มดําเนินการตามข้อ  ๒๙  ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของ   

สถานประกอบการ  ดําเนินการสํารวจและออกแบบเก่ียวกับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวย 
ความสะดวกแก่คนพิการและเสนอแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์  ประมาณการค่าใช้จ่าย  
วงเงินงบประมาณและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ  โดยย่ืนต่อหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๑๐   
เพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๓๑ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  การพิจารณาวงเงินสําหรับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการให้พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ส่วนที่  ๖ 
การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 

 
 

ข้อ ๓๒ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้นมีคนพิการซึ่งความต้องการ

จําเป็นพิเศษที่จะต้องใช้บริการล่ามภาษามือเพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถสื่อสาร
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) การจัดให้มีล่ามภาษามือในสัดส่วนหนึ่งคนต่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายย่ีสิบคน   
ข้อ ๓๓ ก่อนเริ่มดําเนินการตามข้อ  ๓๒  ให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

ดําเนินการสํารวจความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเก่ียวกับการให้บริการล่ามภาษามือและเสนอ
แผนงานโครงการท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่าย  วงเงินงบประมาณ  และประโยชน์   
ที่คาดว่าจะได้รับต่อหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  เพื่อให้ความเห็นชอบ 



  หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๓๔ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมี
มูลค่าการดําเนินงานไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อการจ้าง
ล่ามภาษามือหนึ่งคน 

กรณีหน่วยงานของรัฐ  ให้กําหนดวงเงินในการจัดให้มีล่ามภาษามือให้พิจารณาตามความจําเป็น
และเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคนพิการ 

ส่วนที่  ๗ 
การช่วยเหลืออื่นใด 

 
 

ข้อ ๓๕ หน่วยงานของรัฐ  นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการอาจให้การสนับสนุน  
ด้านการเงินวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือ  หรือทรัพย์สินอื่น  รวมทั้ง  การซื้อสินค้าจากคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบอาชีพ   
ฝึกอาชีพ  เตรียมความพร้อมในการทํางาน  หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ  การมีงานทํา
หรือการมีรายได้ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามความจําเป็น  หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใด 
ที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด   

ข้อ ๓๖ การให้ความช่วยเหลืออื่นใดต้องมีมูลค่าการดําเนินงานตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

การซ้ือสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงต้องให้คนพิการหรือผู้ดูแล  
คนพิการมีกําไรจากการขายสินค้าหรือบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย 
การกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง 
รับคนพิการเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การคํานวณมูลค่าตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการแสดงหลักฐาน
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานตามข้อ  ๑๐  



  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๓๗ เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๑๓  ข้อ  ๓๐  และข้อ  ๓๒  แล้ว  ให้แจ้งกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  
ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้น  เพื่อดําเนนิการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 


