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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ

สภานติบิญัญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.

2534”

มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช
บญัญตันิีห้รือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพกิาร” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติ

ปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการ

เสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา
ทางสงัคม และการฝกอาชีพเพ่ือใหคนพิการไดมีโอกาสทํ างาน หรือดํ ารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ

มาตรา 5 ใหมคีณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํ านวยการสํ านัก



งบประมาณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ

          ใหหัวหนาสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปนเลขานุการและใหคณะ
กรรมการมีอํ านาจแตงตั้งเจาหนาที่ในกรมประชาสงเคราะหไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการซึ่งเปนผูแทนองคกร
ทีเ่ก่ียวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน

มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)เสนอแนะนโยบายการดํ าเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการ

พัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรีเพ่ือนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็น
ชอบและมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของรับไปดํ าเนินการตามหนาที่ตอไป

(2)ใหค ําปรึกษา คํ าแนะนํ า และความเห็นแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3)สนบัสนุนและสงเสริมการดํ าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา และการ

ฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารแกสวนราชการหนวยงานของรฐัและเอกชนทีเ่ก่ียวของ  โดยใหความชวยเหลอื
ทางวชิาการ เงินอดุหนนุสิง่อํ านวยความสะดวก หรือบรกิารตางๆ ตามทีเ่ห็น สมควร

(4)จดัทํ าโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(5)อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการใชจายเงินกองทุนดังกลาว
         (6)วางระเบยีบ ขอบังคับ และขอกํ าหนดตางๆ ภายในขอบเขตเขตการดํ าเนินงาน

เก่ียวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

(7)ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่งพนจาก
ต ําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา 8 นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พน
จากตํ าแหนง เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถ
(5)ไดรับโทษจ ําคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํ า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



มาตรา 9 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตัง้ไวแลวยังมีวาระอยูในตํ าแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับการ
แตงตัง้ไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรง
คณุวฒุิซึ่งตนแทน แลวแตกรณี

มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการแตละคณะใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตามมาตรา 14 ไมนอยกวาหนึ่งคน
เปนอนุกรรมการ

การประชมุของคณะอนุกรรมการใหนํ าความในมาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 12 ใหจดัตั้งสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นในกรมประชา
สงเคราะห กระทรวงมหาดไทย มีอํ านาจหนาที่ในการสงเคราะหการพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร และมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1)ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ
ทัง้ในประเทศและตางประเทศในการดํ าเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และในการให
คนพกิารไดรับการสงเคราะหตามมาตรา 15

(2)รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับคนพิการ เพ่ือประโยชนในการปองกันความ
พิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

(3)จดัทํ าแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการ การรักษาและการฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

(4)ริเร่ิมและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ
(5)จดัใหมีการฝกอบรมผูซึ่งทํ างานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนาและการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ
(6)สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซึ่งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว
(7)เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการ และประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ



(8)รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดํ าเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย แผนงานการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ

(9)ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา 13 ใหสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามมาตรา 12 เปนสํ านัก
งานทะเบยีนกลางสํ าหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมีหัวหนาสํ านักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลางและใหที่ทํ าการประชาสงเคราะหจังหวัด
ทกุจงัหวดัเปนสํ านักทะเบียนสํ าหรับคนพิการในจังหวัดของตน โดยมีประชาสงเคราะหจังหวัดเปน
นายทะเบียนจังหวัด

มาตรา 14 ใหคนพกิารซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะหการพัฒนา และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพกิารตามพระราชบัญญัตินี้ ย่ืนขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ สํ านักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทํ าการประชาสงเคราะหจังหวัดที่
ตนมีภูมิลํ าเนาอยู

ในกรณทีีค่นพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความความสามารถหรือคนไรความสารถ หรือใน
กรณทีีค่นพกิารสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ
ผูอนบุาลหรอืบคุคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนกได แตตองนํ าคนพิการหรือ
หลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย

การจดทะเบียน การกํ าหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดยคนพิการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา 15 คนพกิารทีไ่ดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนาและ
การฟนฟูสมรรถภาพดังตอไปนี้

(1) บรกิารฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการรักษา
พยาบาล คาอุปกรณ เพ่ือปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางทาง
สมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

(2)การศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรือ
อุดมศกึษาตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมซึ่งใหไดรับการจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ
หรือจดัรวมในสถานธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธรรมดา
ก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความ
เหมาะสม

(3)ค ําแนะนํ าช้ีแจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะ
สมกบัสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพได



(4)การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํ านวยควาสะดวกและ
บรกิารตางๆ ที่จํ าเปนสํ าหรับคนพิการ

(5)บรกิารจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ

มาตรา16  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ”ใน
สํ านกังานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสํ าหรับใชจายเกี่ยวกับการ
ด ําเนนิงาน และสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถานบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศกึษา และองคกรที่เก่ียวของกับคนพิการ

กองทนุฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรอืทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือองคกรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
(3) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
(4) รายไดอ่ืน ๆ

เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การจดัหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา 17 เพ่ือเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจออกกฎกระทรวง
กํ าหนด

(1)ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่
อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ

(2)ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํ างานตาม
ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอ่ืน

กรณทีีน่ายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํ างานตามสัดสวนที่
กํ าหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราที่กํ าหนดในกฎกระทรวงแทนคนพิการเขาทํ างาน
ก็ได

มาตรา 18 เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งไดจัดอุปกรณที่
อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินคาใชจางเปนสองเทาของเงิน
ทีเ่สียไปเพือ่การนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกํ าไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น  แลวแตกรณีตาม
ประมวลรัษฎากร



นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํ างานตามมาตรา 17 (2)
มสิีทธนิ ําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของ
จ ํานวนที่จายจริง

มาตรา 19 ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํ านักงาาานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้น
ในกรมประชาสงเคราะหตามความในมาตรา 12 ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํ านาจหนาที่ตามมาตรา 12
และมาตรา 13

มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น

กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
     อานันท ปนยารชุน
      นายกรัฐมานตรี

ทรพั
อาชีพ
ดานต
ในกา
ทางก
เศรษ
จ ําเป
หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติ โอนอํ านาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวง
                 แรงงานและสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2536  ฉบับพิเศษ หนา 5 เลม110 ตอนที่ 99 ราชกิจจานุเบกษา
                 25 กรกฎาคม 2536
หมายเหต-ุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปน
ยากรสวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องสภาพความพิการเปนอุปสรรคในการดํ ารงชีวิต ในการประกอบ
และในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมและโดยที่สมควรสนับสนุนสงเสริมใหคนพิการ ไดมีโอกาสใน
างๆ สามารถดํ ารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป
รนีส้มควรใหคนพิการไดรับการคุมครองการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการ
ารแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรคตางๆ ทาง
ฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึง
นตองตราพระราชบัญญัตินี้-



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ.2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2534

หลักการ
กํ าหนดอตัราสวนของลูกจางซึ่งเปนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของ

เอกชนจะตองรับเขาทํ างาน และกํ าหนดอัตราเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน
จะตองสงเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

เหตุผล
โดยทีม่าตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติให

นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํ างาน ตามลักษณะของงานในอัตราสวน
ทีเ่หมาะสมกับลูกจางอ่ืน ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการ
เขาท ํางานตามสัดสวนที่กํ าหนด จะขอสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามอัตราที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขาทํ างานก็ได จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



                                              
          กฎกระทรวง

(พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

พ.ศ. 2534

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 17และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไวดังตอ
ไปนี้

ขอ 1 สถานประกอบการของเอกชนใดมีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการนั้น ตองรับคนพิการที่สามารถทํ างานไดในอัตราลูกจางทั้งหมดไมวาจะอยูในตํ าแหนง
ใดจํ านวนทุกสองรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสองรอยคนถาเกินหนึ่งรอยคนตองรับคน
พิการเพิม่อกีหนึ่งคน ทั้งนี้ เวนแตสถานประกอบการนั้นไมมีตํ าแหนงงานที่มีลักษณะของงานที่คนพิการ
สามารถท ําไดและไดแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบ และกรมประชาสงเคราะหเห็นชอบดวยแลว

ใหกรมประชาสงเคราะหกํ าหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทํ าไดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

สถานประกอบการของเอกชนใดตามวรรคหนึ่งยังไมมีคนพิการทํ างาน หรือมีไมครบตามอัตรา
ทีกํ่ าหนดในวรรคหนึ่ง ใหแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบภายในวันที่ 30 มกราคม ของแตละป
และประกาศรับสมัครคนพิการเขาทํ างานโดยตองกํ าหนดระยะเวลารับสมัครไมนอยกวาสามสิบวัน
ถาไมมคีนพิการมาสมัครภายในเวลาที่กํ าหนด และกรมประชาสงเคราะหยังไมสงคนพิการมาสมัคร
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่กรมประชาสงเคราะหไดรับแจงใหนายจางหรืเจาของสถานประกอบการ
นัน้ไดรับยกเวนไมตองปฎิบัติตามวรรคหนึ่งสํ าหรับปนั้น

ขอ 2 ในการรบัสมัครคนพิการเขาทํ างานตามขอ 1 วรรคสามนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการโดยความเห็นชอบของกรมประชาสงเคราะห จะกํ าหนดลักษณะของความพิการให
เหมาะสมกับงานที่จะรับก็ได

การไมรับคนพิการที่มาสมัครหรือที่กรมประชาสงเคราะหสงมาสมัครเขาทํ างาน อันมิใชเหตุ
แหงความประพฤติหรือประวัติของคนพิการ หรือลักษณะของความพิการตามที่กํ าหนดในวรรคหนึ่ง
ของผูสมคัรงานนั้นเอง ใหถือวานายจางประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํ างาน



ขอ 3 นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการใดมีหนาที่รับคนพิการเขาทํ างาน แตประสงคจะ
ไมรับคนพกิารเขาทํ างานหรือถูกถือวาประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํ างาน ใหสงเงินเขากองทุนฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการเปนรายป ปละครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่ใชบังคับในทองที่ที่สถานประกอบ
การตัง้อยูคูณดวยสมารอยรอยหกสิบหา และคูณดวยจํ านวนคนพิการซึ่งประสงคจะไมรับเขาทํ างาน

ขอ 4 การสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหสงเปนเงินสด เช็คขีดครอมหรือ
ธนาณตั ิโดยสงตอสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห หรือที่ทํ า
การประชาสงเคราะหจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู

การสงเงินโดยเช็คหรือธนาณัติตามวรรคหนึ่ง ใหส่ังจายกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

ขอ 5 ในวาระเริ่มแรก ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรมประชาสงเคราะหฺประกาศกํ าหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถ
ท ําไดตามขอ 1 วรรคสองแตการแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบตามขอ 1 วรรคสาม ใหแจงภายใน
สามสบิวนันบัแตวันที่กรมประชาสงเคราะหประกาษกํ าหนดลักษณะงานดังกลาว

                                                    ใหไว ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

 (นายไพฑูรย  แกวทอง)
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534

หลักการ
กํ าหนดประเภทและหลักเกณฑคนพิการ

เหตุผล
โดยทีม่าตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติวา

คนพกิาร หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ
ตามประเภทและหลักเกณฑคนพิการดังกลาว จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกะทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ประเภทของคนพิการมีดังตอไปนี้
(1) คนพิการทางการมองเห็น
(2) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
(3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
(4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
(5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู
ขอ 2 คนพิการทางการมองเห็น ไดแก
(ก) คนทีม่สีายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/18 หรือ

20/70 ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือ
(ข) คนทีม่ลีานสายตาแคบกวา 30 องศา

ขอ 3 คนพกิารทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ไดแก
(ก) คนทีไ่ดยินเสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ 1000 เฮิรตซ หรือ 2000 เฮิรตซ ในหูขางที่ดีกวา

ทีม่ีค่วามดังเฉล่ียดังตอไปนี้
(1) สํ าหรับเดก็อายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง
(2) สํ าหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง หรือ

(ข) คนทีม่คีวามผดิปกติหรือความบกพรองในการเขาใจหรือการใชภาษาพูดจนไมสามรถสื่อ
ความหมายกับคนอื่นได



ขอ 4 คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ไดแก
(ก) คนทีม่คีวามผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน และไมสามารถ

ประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจํ าวันได หรือ
(ข) คนทีม่กีารสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลํ าตัว อันเนื่องมาจาก

แขนหรอืขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้งโรคเรื้อรังของ
ระบบการทํ างานของรางกายอื่นๆ ที่ทํ าใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจํ า
วนัหรือดํ ารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได

ขอ 5 คนพกิารทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองทาง
จติใจ หรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิดจนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมที่จํ าเปนในการ
ดแูลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน

ขอ 6 คนพกิารทางสติปญญาหรือการเรียนรู  ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรอง
ทางสตปิญญาหรือสมองจนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได

ขอ 7 คนพกิารที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองแตละประเภทจะมีสิทธิไดรับประโยชน
ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ฑ.ศ. 2534 ได ตอเมื่อส้ินสุดการรักษาพยาบาล
ตามปกตแิลว แตความผิดปกติหรือความบกพรองดังกลาวยังคงมีอยู

ขอ 8 ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม โรงพยาบาลของ
รัฐวสิาหกจิ และโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกํ าหนด เปนผูวินิจฉัยความพิการพรอมทั้ง
ออกเอกสารรับรองความพิการตามแบบทายกฎกระทรวงนี้

  ใหไว ณ  วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

(นายอาทิตย  อุไรรัตน)
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข



เอกสารรับรองความพิการ
สถานที…่………………………..

วนัที…่…..เดอืน…………………………………..
ขาพเจานายแพทย/แพทยหญงิ……………………………………………………………………………………………………………
ใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่………………………..สังกัด…………………………………………….
ไดประเมนินาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………………………………

ผลการประเมิน
ประเภทความพิการ หัวขอพิจารณา

ปกติ ผิดปกติ

ระบุราย
ละเอียด/
ลักษณะความ
ผิดปกติ

ระดับของความ
ผิดปกติ

เปนมานาน
ป/เดือน

1. ทางการมองเห็น

2. ทางการไดยิน
    หรือการ
    สื่อความ
    หมาย

3. ทางกายหรือการ
    เคลื่อนไหว

4. ทางจิตใจหรือ
    พฤติกรรม

5. ทางสติปญญา
    หรือการเรียนรู

-การมองเห็น
  ของสายตา
-ลานสายตา

-การไดยิน
  เสียง
-การเขาใจ
  ภาษาพูด
-การใชภาษา
  พูด

-ลักษณะทั่วไป
  ของรางกาย
-การเคลื่อน
 ไหวมือหรือ
 แขน
-การเคลื่อน
 ไหวขาหรือลํ า
 ตัว

-สภาวะทางจิต
  หรือพฤติกรรม

-ความสามารถทาง
  สติปญญาหรือการ
  เรียนรู



สรุปผลการวินิจฉัยปรากฎวาผูถูกประเมิน (  )  ไมมีความพิการ
(  )  มคีวามพิการ

                  ประเภท……………………………………………………………………
การเกิดความพิการ  (  ) ตั้งแตเกิด           (  )  ภายหลัง
ลักษณะของความพกิาร…………………………………………………………………………………………………………

                                      …………………………………………………………………………………………………………
             ………………………………………………………………………………………………………….

สาเหตุของความพิการ  (  )  กรรมพันธุ  (  )  อุบตัิเหตุทางคมนาคม
        (  )   โรคติดเชื้อ (  )  อุบัติเหตุจากการทํ างาน
        (  )   ภาวะเจ็บปวย    (  )  อุบัติเหตุอ่ืนๆ

     ระบ…ุ……………………………………………………………………………………..
        (  )  อ่ืนๆ

     ระบ…ุ……………………………………………………………………………………
        (  )  ไมทราบสาเหตุ

ขอมูลเก่ียวกับบริการทางการแพทย
(  )  ไมเคยไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยมากอน
(  )   เคยไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย แตไมไดรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

                  คนพิการ
(  )  กํ าลังไดรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยู
(  )  ผานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแลว

ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณหรือเคร่ืองชวยคนพิการ
(  )  ไมเคนไดรับ
(  )  เคยไดรับดังนี้

1.  …………………………………………………   เมือ่ พ.ศ. ……………………………………………………
2.  …………………………………………………   เมือ่ พ.ศ. …………………………………………………..
3. ………………………………………………….  เมื่อ พ.ศ. ………………………………………….……….
4.  ………………………………………………….  เมื่อ พ.ศ. …………………………………………………….

ปจจบุนัมคีวามสามารถระดบัที ่………………………………………………………………………………………………………...
ความเห็นเพิ่มเติม (  ) สงตอประชาสงเคราะหจังหวดัเพื่อการจดทะเบียนและ
                                     ดํ าเนินการตอไป

(  ) สงตอเพ่ือการวินิจฉัย
(  ) สงตอเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
      ระบ…ุ…………………………………………………………………………………….
(  ) สงตอเพ่ือฟนฟูทางการศึกษา
      ระบ…ุ……………………………………………………………………………………



(  ) สงตอเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม
      ระบ…ุ…………………………………………………………………………………….
(  ) สงตอเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
      ระบ…ุ…………………………………………………………………………………….

อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

………………………………………………
(……………………………………………)
ต ําแหนง…………………………………….



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534

หลักการ
กํ าหนดบรกิารฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยวิธีการทางการแพทยคาใชจายในการรักษา

พยาบาลแลคุาอุปกรณเพ่ือปรับสภาพทางรางกายทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางสมรรถ
ภาพใหดขีึน้ ที่คนพิการจะไดรับตามมาตรา 15 (1) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534

เหตุผล
โดยทีม่าตรา 15 (1) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติ

ใหคนพกิารทีไ่ดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย คา
ใชจายในการรักษาพยาบาลและคาอุปกรณเพ่ือปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ
หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงสมควรกํ าหนดบริการฟนฟูสมรรถภาพ
โดยวธิกีารทางการแพทย คาใชจายในการรักษาพยาบาลและคาอุปกรณดังกลาวจึงจํ าเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้



บันทึกหลักการและเหตุผล
กฎกระทรวง

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

พ.ศ. 2534

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 15 (1) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ใหคนพกิารที่จดทะเบียนตามมาตรา 14 ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทาง
การแพทย ดังตอไปนี้

(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษดวยวิธีอ่ืนๆ
(2) การใหคํ าแนะนํ าปรึกษา
(3) การใหยา
(4) การศัลยกรรม
(5) การพยาบาลเวชกรรมฟนฟู
(6) กายภาพบํ าบัด
(7) กิจกรรมบํ าบัด  (อาชีวบํ าบัด)
(8) พฤติกรรมบํ าบัด
(9) จิตบํ าบัด
(10)สังคมสงเคราะหและสังคมบํ าบัด
(11)การแกไขการพูด (อรรถบํ าบัด)
(12)การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินแลการสื่อความหมาย
(13)การใหอุปกรณหรือเคร่ืองชวยคนพิการ

ขอ 2 ภายใตบงัคับขอ 5 คนพิการซึ่งรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ
สวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกํ าหนด ไมตองเสียคาใชจายในการรักษา
พยาบาล และคาอุปกรณตามขอ 1 ดังตอไปนี้

(1) คาบริการทางการแพทยตามขอ 1
(2) คาหองและคาอาหารไมเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดตลอดเวลาที่เขารับการ

รักษาพยาบาล



ขอ 3 ในกรณทีี่คนพิการซึ่งเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีทางการแพทยจากสถาน
พยาบาลตามขอ 2 ตองใชอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเคร่ืองชวยคนพิการ ใหสถานพยาบาลดัง
กลาวจัดหาอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเคร่ืองชวยคนพิการใหแกคนพิการนั้น และในกรณีที่สถาน
พยาบาลไมมีอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเคร่ืองชวยคนพิการดังกลาว ใหสถานพยาบาลนั้นขอ
เบกิจากศูนยสิรินธนเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสา
ธารณสุข

ขอ 4 เมือ่อุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือ เครื่องชวยคนพิการที่คนพิการไดรับตามขอ 3
ชํ ารุดบกพรอง จํ าเปนตองซอมแซมหรือเปล่ียนแปลงชิ้นสวนของอุปกรณ และสถานพยาบาลตามขอ 2
สามารถด ําเนินการใหได ใหสถานพยาบาลดังกลาวบริการซอมแซมหรือเปล่ียนแปลงชิ้นสวนของ
อุปกรณใหโดยไมคิดมูลคา

ขอ 5 ในกรณีที่คนพิการมีสิทธิไดรับการสงเคราะหหรือมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ใหคนพิการใชสิทธิในการรับการสงเคราะหหรือสิทธิในสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลจากหนวยงานนั้นๆ กอน

           ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2537

         (นายอาทิตย  อุไรรัตน)
                                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534

                                 

หลักการ

กํ าหนดลกัษณะอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมี
อุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ

เหตุผล

โดยทีม่าตรา 17 (1) แหงพระราชบญัญตักิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 2534  
บญัญตัใิหลักษณะอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่อํ านวย
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนการอํ านวย       ความ
สะดวกแกคนพิการ สมควรดํ าเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว  จึงจํ าเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้



     กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534
                                 

                            อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (1) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้

          ขอ 1  อาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่นที่เจาของจะมีสิทธิ
หักเงินคาใชจายเปนสองเทาของเงินที่เสียไปเพื่อจัดใหมีอุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงกคน
พิการออกจากเงินไดสุทธิหรือกํ าไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้นตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา
18 ตองมลัีกษณะตามขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4   โดยมีอุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคน
พิการและมีสัญลักษณสากลตามขอ 6  และขอ 7  ดวย

           ขอ 2 ลักษณะอาคารที่ตองมีอุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไดแก อาคารของสถานสงเคราะหคนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสํ าหรับคนพิการ โรงพยาบาล  
โรงแรม  หอประชุม  สถานศึกษา  สถานขีนสงมวลชน  และอาคารในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารกํ าหนด

           ขอ  3  ลักษณะสถานที่ที่ตองมีอุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไดแก

(1)  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  หรือสถานที่ที่ใหบริการทํ านองเดียวกัน
(2) สถานทีอ่ื่นใดที่ไดจัดไวเพ่ือใหบริการสาธารณะ หรือใหประชาชนกลุมหนึ่ง

กลุมใดซึ่งอาจมีคนพิการรวมอยูดวยไดใชบริการ

          ขอ 4 ลักษณะยานพาหนะที่ตองมีอุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไดแก
                       (1)  รถยนตรสาธารณะและรถยนตรบริการตามกฎหมายวาดวยรถยนตร

             (2)  รถทีใ่ชในการขนสงผูโดยสารประเภทการขนสงประจํ าทางและไมประจํ าทาง
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก



   (3)  รถไฟหรือรถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการนั้น
   (4)  เรือโดยสารตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้ าไทย
   (5)  อากาศยานขนสงตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ

ขอ 5    ลักษณะบริการสาธารณะที่ตองมีอุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแก
คนพกิาร  ไดแก  บริการสาธารณะอื่นนอกจากอาคาร  สถานที่  หรือยานพาหนะ  ตามขอ 2 ขอ 3
หรือ ขอ 4 ที่ไดจัดไวเพ่ือใหบริการสาธารณะหรือใหประชาชนกลุมหนึ่งกลุมใดซึ่งอาจมีคนพิการ
รวมอยูดวยไดใชบริการ เชน โทรศัพทสาธารณะ  ตูไปรษณีย

ขอ 6   อุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกํ าหนด  เวนแตในกรณีที่กฎหมายที่ควบคุมอาคาร  สถานที่
ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่นจะไดกํ าหนดอุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไวโดยเฉพาะและมีมาตรฐานไมตํ่ ากวาที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกํ าหนด

ขอ 7   ใหเจาของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่น ที่จัดใหมี
อุปกรณทีอํ่ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ จัดใหมีสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณ
ทีอํ่ านวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการดวย

สัญลกัษณตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งขนาดและตํ าแหนงที่แสดงของสัญลักษณดังกลาวให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกํ าหนด

ใหไว   ณ    วันที่    3    ธันวาคม    พ.ศ.   2542

            พลตํ ารวจตรี

          (วฒุิ  สุโกศล)
                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม



ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
วาดวยการจดทะเบียนคนพิการ

พ.ศ. 2537

โดยทีว่ากฎหมายวาดัวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหคณะกรรมการกํ าหนดหลักเกณฑ
วธิกีาร และเง่ือนไขการจดทะเบียน การกํ าหนดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของ
คนพิการ

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 6 (6) และมาตรา 14 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการ
ฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  คณะกรรมการจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยการ
จดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ขอ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครใหหัวหนาสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
เปนนายทะเบียน ในสวนภูมิภาคใหประชาสงเคราะหจังหวัด เปนนายทะเบียน

ขอ 4 ใหคนพกิารขอจดทะเบียนไดที่สํ านักงานทะเบียนกลางสํ าหรับคนพิการกรมประชา
สงเคราะห หรือสํ านักงานทะเบียนคนพิการ ณ ที่ทํ าการประชาสงเคราะหจังหวัด ที่คนพิการนั้นมี
ภมูิลํ าเนาหรือถ่ินที่อยู

ขอ 5 การขอจดทะเบียนตองมีหลักฐานดังตอไปนี้
(1) บตัรประจ ําตัวประชาชนหรือบัตรประจํ าตัวขาราชการหรือบัตรประจํ าตัวคนตางดาว หรือ

เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให (ถามี)
(2) สํ าเนาทะเบียนบาน
(3) ภาพถายขนาดหนึ่งนิ้ว จํ านวนสองรูป
(4) เอกสารรับรองความพิการโดยแพทยของโรงพยาบาลของทางราชการ และโรงพยาบาล

อ่ืนทีก่ระทรวงสาธรณสุขประกาศกํ าหนด



ขอ 6 ในกรณทีีผู่อ่ืนไปจดทะเบียนแทนคนพิการ หากไมสามารถนํ าตัวคนพิการไปได ตาม
มาตรา 14 วรรคสอง ใหนํ าหลักฐานดังตอไปนี้ไปประกอบการจดทะเบียน

(1)บตัรประจํ าตัวประชาชนหรือบัตรประจํ าตัวขาราชการหรือบัตรประจํ าตัวคนตางดาว หรือ
เอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหคนพิการและของผูจดทะเบียนแทน

(2)ใบมอบอํ านาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ
(3)สํ าเนาทะเบียนบานของคนพิการและของผูจดทะเบียนแทน
(4)ภาพถายของคนพิการขนาดหนึ่งนิ้ว จํ านวนสองรูป
(5)ค ําส่ังศาลในกรณีศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถหรือไรความสามารถหรือการจัด

ตัง้ผูปกครอง กรณีผูเยาวไมมีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอํ านาจปกครอง
(6)เอกสารรับรองความพิการโดยแพทยของโรงพยาบาลของราชการ และโรงพยาบาลอื่นที่

กระทรวงสาธารณสุขประกาศกํ าหนด

ขอ 7 สิทธขิองคนพิการที่จดทะเบียนแลวไดรับสิทธิประโยชนในการสงเคราะห การพัฒนา
และการฟนฟูสมรรถภาพ ดังนี้

การรักษาพยาบาล
(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษดวยวิธีอ่ืน
(2) การใหยา
(3) การศัลยกรรม
(4) การใหคํ าปรึกษา
(5) การบํ าบัดรักษา
(6) อ่ืนๆ

การพัฒนา
(1) การศึกษา
(2) การฝกอาชีพและแนะนํ าการประกอบอาชีพ
(3) การสังคมสงเคราะห
(4) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
(5) อ่ืนๆ

การฟนฟูสมรรถภาพ
(1) การพยาบาลเวชกรรมฟนฟู
(2) การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินและสื่อความหมาย
(3) การใหอุปกรณหรือเคร่ืองชวยคนพิการในการในการฟนฟูสมรรถภาพ
(4) การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการเสริมสรางความสามารถของคนพิการ
(5) อ่ืนๆ



สิทธิประโยชนอ่ืนๆ เชน
(1) คาทนายความในหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน
(2) คาจางลามภาษามือ
(3) คาการจัดสัมมนาโครงการที่เปนประโยชนตอคนพิการ
(4) อ่ืนๆ

สิทธิประโยชนอ่ืนๆ เชน
(1) คาทนายความในหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน
(2) คาจางลามภาษามือ
(3) คาการจัดสัมมนาโครงการที่เปนประโยชนตอคนพิการ
(4) อ่ืนๆ

ขอ 8 เมือ่คนพกิารไดรับสิทธิแลว อาจเปลี่ยนแปลงสิทธินอกจากที่ระบุไวในขอ 7 ได หรือ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงสิทธิ

ขอ 9 การสละสทิธิของคนพิการที่ไดรับสิทธิประโยชนตามขอ 7 หากประสงคจะขอสละสิทธิ
ใหคนพกิารหรือผูแทนยื่นคํ ารองตอนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลํ าเนา
หรือถ่ินที่อยู

ขอ 10 ใหคนพกิารหรือผูแทนทํ าคํ ารองย่ืนตอคณะอนุกรรมการอุทธรณภายในกํ าหนด
สามสบิวนั นบัแตวันที่ไดรับจดทะเบียนเปนหนังสือจากนายทะเบียน

                      ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2537

                                                            (นายไพฑรูย  แกวทอง)
                                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
                                              ประธานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ



ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
วาดวยการจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2536

เพ่ือใหการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในการจัดหาผลประโยชนแกคนพิการทาง
การแพทย การศึกษา สังคม และการฝกอาชีพ เปนไปดวยความเรียบรอย

อาศยัอ ํานาจตามความใน มาตรา 6 (5) และมาตรา 16 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยการจัดหา
ผลประโยชน และการใชจายเงินของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2536”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 ในระเบียบนี้
“คนพกิาร” หมายความวา คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 14 แหงพระราช

บญัญตักิารฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
“กองทุน” หมายความวา กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถ

ภาพคนพิการ

  ขอ 4 ใหมคีณะอนุกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการตามมาตรา 11 ประกอบดวยอธิบดี
กรมประชาสงเคราะห เปนประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีกรมมอบหมายเปนรองประธานผูแทนกระทรวง
กลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงศึกษาธกิาร ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนทบวง
มหาวทิยาลยั ผูแทนสํ านักงบประมาณ ผูแทนกรมการแพทย ผูแทนกรมการจัดหางาน ผูแทนกรมพัฒนา
ฝมอืแรงงาน ผูแทนกองนิติการ สํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูอํ านวยการกองคลัง กรมประชา
สงเคราะห ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผูแทนศูนยสิรินธรเพื่อการ
ฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนคน
พิการทีไ่ดจดทะเบียนแลว 1 คน และผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแตงตั้งอีก



ไมเกินสามคนเปนอนุกรรมการ และหัวหนาสํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปน
อนุกรรมการและเลขานุการ

 อนกุรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งอยูในตํ าแหนงคราวละสองปและอาจได
รับการแตงตั้งอีกได

ขอ 5 ใหคณะอนุกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) อนมุตัแิผนงานและโครงการที่หนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนขอรับการสนับสนุน
(2) ใหความเห็นชอบการใชจายเงินกองทุน
(3) ควบคมุและตดิตามผลการดํ าเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน

และโครงการทีหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนขอรับการสนับสนุน
(4) กํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน
(5) ผอนผันการชํ าระหนี้เงินกู
(6) เสนอขออนุมัติใหตัดหนี้สูญตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(7) จดัหาเงินและทรัพยสินสมทบกองทุน
ขอ 6 กองทนุมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสํ าหรับใชจายเกี่ยวกับการดํ าเนินงานและ

สงเคราะหชวยเหลือคนพิการ และสนับสนุนสถาบันบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ
แพทย การศึกษา สังคมและการฝกอาชีพตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และองคกรที่เก่ียวของ
กับคนพิการ

ขอ 7 เงินกองทุนประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรอืทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคลหรือจากองคกรทั้งในประเทศ

และตางประเทศหรือที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
(3) ดอกผลของเงินกองทุนและจากการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
(4) รายไดอ่ืนๆ
ขอ 8 การใชจายเงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(1) เปนทุนหมุนเวียนสํ าหรับคนพิการกูยืมไปประกอบอาชีพ
(2) สงเสริมชวยเหลือคนพิการใหสามารถประกอบอาชีพได
(3) สงเคราะหครอบครัวคนพิการดานการเงิน เครื่องอุปโภค บริโภคที่จํ าเปน
(4) สนบัสนนุแผนงานแลโครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพ โดยสงเสริมการ

เตรยีมทักษะอาชีพ การอบรมและฝกอาชีพการปรับปรุงขยายกิจการศูนยฝกอาชีพและ
โรงงานในอารักษ รวมทั้งการฝกและประกอบอาชีพโดยชุมชน



(5) สนบัสนนุแผนงานและโครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทยในการดํ าเนิน
งานปองกันความพิการการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ประดษิฐพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ และเคร่ืองชวยคนพิการประเภทตางๆ

(6) สนบัสนนุแผนงานและโครงการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ การผลิต
อุปกรณส่ือการเรียนการสอนสํ าหรับคนพิการและการใหทุนการศึกษาแกคนพิการที่มี
ฐานะยากจน

(7) สนบัสนนุแผนงานและโครงการคนควา ศึกษา วิจัยและผลิตเอกสารทางวิชาการ
(8) สนบัสนนุแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

ทกุสาขา โดยใหการอบรมและแนะนํ าการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลากร
(9) สนบัสนนุดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

        (10) สนับสนุนแผนงานและโครงการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจและมีทัศน
                คติที่ดีตอคนพิการ
        (11) สนับสนุนแผนงานและโครงการปรับปรุงแกไขสิ่งอํ านวยความสะดวกและบริการที่
                จํ าเปนสํ าหรับคนพิการ
        (12) สนับสนุนหนวยงานหรือองคกรของรัฐและเอกชนหรือทนายความที่ใหความชวยเหลือ
                ดานกฎหมาย ตลอดจนการดํ าเนินคดีแกคนพิการ
        (13) สนับสนุนการดํ าเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดหาผลประโยชนของ
                กองทุน
        (14) ใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
        (15) ใชจายในการบริหารงานของกองทุน
        (16) ใชจายเพื่อกิจการอื่นที่กอใหเกิดประโยชนแกคนพิการตามที่คณะกรรมการฟนฟู
                สมรรถภาพคนพิการเห็นชอบ

  ขอ 9 ใหน ําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนไดตอไปนี้
(1) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
(2)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(3) ซือ้ตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(4) ด ําเนินการอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ

ขอ 10 ใหสํ านักงานจัดทํ าประมาณการรายรับ รายจายประจํ าปของกองทุนเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนด

ขอ 11 ใหอธบิดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังจายเงิน
ของกองทุน



ขอ 12 เงินกองทุนที่สํ านักงานไดรับใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหเปดบัญชีเงินฝากไวที่กระทรวงการคลัง เรียกวา “บัญชีกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ”
เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานกองทุนใหสํ านักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร

ทีเ่ปนรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
(2) การเบกิเงิน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การนํ าสงเงิน

รวมทัง้การพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้นโดยอนุโลม
(3) ใหจดัทํ าบัญชีตามระบบบัญชีของทางราชการ
ใหเปดบัญชีปละหนึ่งครั้งตามปงบประมาณ และใหจัดทํ างบการเงินพรอมทั้งราย

ละเอียดสงสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับตั้งแตวันสิ้นงวด
บัญชี

เมือ่สํ านกังานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองแลว ใหสงสํ าเนางบการเงินดัง
กลาวใหกรมบัญชีกลาง และสํ านักงบประมาณเพื่อทราบตอไป

ขอ 13 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในของกรมประชาสงเคราะหดํ าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเงนิ การบัญชี และการพัสดุของ กองทุน แลวรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละสองครั้ง

ขอ 14 การปฏบิตัอ่ืินใดซ่ึงมิไดกํ าหนดไวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม

ขอ 15 ใหอธบิดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2536

           (นายเดน  โตะมีนา)
          รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
     ประธานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ



ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539

ดวยกรมประชาสงเคราะหไดดํ าเนินการจัดสวัสดิการใหมีเบี้ยยังชีพชวยเหลือคนพิการ เพ่ือ
สงเสริมใหคนพิการไดอยูกับครอบครัวหรือชุมชนตลอดไป ดังนั้น เพ่ือใหการจายเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว กรมประชาสงเคราะหโดยคํ าแนะนํ าโดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ และดวยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงไดกํ าหนดระเบียบ
ไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เปนตนไป

ขอ 3 ในระเบียบนี้
“คนพกิาร” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได
“ครอบครวั” หมายความวา บรรดาผูดูแลคนพิการ เชน บิดา มารดา บุตร สามี

ภรรยา ญาตพ่ีินอง หรือบุคคลอื่นใดในบานหรือชุมชนที่คนพิการอยู แตทั้งนี้มิไดหมายความรวมถึง
สถานสงเคราะห หรือองคกรที่ดํ าเนินการในลักษณะเดียวกัน

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาเบี้ยยังชีพสํ าหรับคน
พิการ สํ าหรับในกรุงเทพมหานคร หรือคณะอนุกรรมการสาขาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการประจํ า
จงัหวดั สํ าหรับในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

“สํ านกังาน” หมายความวา สํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรม
ประชาสงเคราะห หรือสํ านักงานประชาสงเคราะหจังหวัดแลวแตกรณี

ขอ 4 คนพกิารทีจ่ะไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบนี้
ตองเปนผูมฐีานะยากจนอาศัยอยูตามลํ าพังหรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยรายไดถัวเฉลี่ยตอ
คนตํ ่ากวาเกณฑความจํ าเปนพื้นฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว



การคดัเลอืกคนพิการตามวรรคหนึ่ง ตองคัดเลือกใหไดจํ านวนคนไมเกินวงเงินงบประมาณที่
ไดรับ หากคนพิการนั้นขาดคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือพิจารณาเห็นวา
หากจายเงนิเบี้ยยังชีพคนพิการรายใดตอไปจะไมเกิดประโยชนตอคนพิการรายนั้นเทาที่ควร ก็ใหสํ านัก
งานน ําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายดังกลาวตอไป

ขอ 5 การจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการที่ไดรับการคัดเลือก ตามขอ 4 คนพิการ
จะตองเปดบญัชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ หรือหากคนพิการไมสามารถเปดบัญชีเงินฝากได
ก็ใหคนพกิารและหรือสํ านักงานคัดเลือกบุคคลในครอบครัวเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงิน
แทนคนพกิารนั้น แลวแจงรายละเอียดชื่อและสาขาของธนาคาร ตลอดจนประเภทเงินฝากและเลขที่
บญัชใีหสํ านกังานทราบ เพ่ือสํ านักงานจะไดจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวดังกลาวเดือนละ 500 บาท เปนประจํ าทุกเดือน จนคนพิการ
นัน้ตาย ภายใตบังคับแหงขอ 8 หรือคณะอนุกรรมการมีมติใหระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

กอนทีสํ่ านกังานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในงวดแรกเขาบัญชีของคนพิการหรือบุคคลใน
ครอบครวัทีเ่ปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการจะตองมีหนังสือจากขาราชการตั้งแตระดับ 3
หรือเทยีบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือรอยตํ ารวจตรีขึ้นไป หรือบุคคลที่นา
เช่ือถือรับรองตอสํ านักงานวา หากคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทน
คนพกิารนัน้ตาย จะแจงใหสํ านักงานทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตาย

ขอ 6 กรณสีวนราชการผูเบิกวางฎีกาเบิกเงินจากสํ านักงานคลังจังหวัดหรือสํ านักงานคลัง
จงัหวดั ณ อํ าเภอ ใหแสดงรายการในชอง “รายการ” หลังฎีกาวาเบิกจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
และจ ํานวนคนพิการที่มีอยูจริงกับแสดงจํ านวนเงินที่ขอเบิก และไมตองมีเอกสารประกอบฎีกา

กรณสีวนราชการผูเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพแกคนพิการ ใหใชหลักฐานของธนาคารที่แจงการโอน
เงินเบีย้ยังชีพเขาบัญชีเงินฝากของคนพิการเปนหลักฐานการจายเงิน

ขอ 7 ในเดือนตุลาคมของทุกป คนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือคนพิการ
และบคุลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ  แลวแตกรณีจะตองแสดงตอสํ านัก
งาน หากไมสามารถแสดงตนได ก็ใหสงหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู ซึ่งรับรองโดย กํ านัน ผูใหญบาน
นายทะเบยีนทองถ่ิน หรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือ เทียบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรือ
อากาศตร ีหรือรอยตํ ารวจตรีขึ้นไป แจงตอสํ านักงานวาคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
หรือคนพกิารและบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น ยังมีชีวิตอยู

สํ านกังานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวนั้นไมได จรก
วาจะมีการแสดงตน หรือรับหนังสือรับรองการมีชีวิตตามวรรคหนึ่งแลว

การมาแสดงตนและการรับรองการมีชีวิตใหทํ าตามแบบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกํ าหนด



ขอ 8 กรณคีนพกิารผูมีสิทธิตามระเบียบนี้เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใน
นามของตนเองตายกอนที่สํ านักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการไมวาจะกี่งวดเดือนก็ตาม การจายเงิน
เบีย้ยงัชีพคนพกิารสํ าหรับงวดเดือนนั้น ๆ ใหเปนอันระงับ แตถาไดคัดเลือกใหบุคคลในครอบครัว
เปดบญัชเีงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการซึ่งไดแจงรายละเอียดบัญชีเงินฝากและมีหนังสือรับรองตาม
ขอ 5 สงสํ านักงานแลวกอนคนพิการตาย กรณีเชนนี้ใหโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเต็มจํ านวนจนถึง
งวดเดอืนทีค่นพิการตายใหแกบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น

ถาบคุคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการตายกอนคนพิการ ใหคน
พิการและหรอืสํ านักงานคัดเลือกบุคคลอื่นในครอบครัวคนพิการทํ าหนาที่แทนบุคคลในครอบครัวที่
ตายทนัทแีลวดํ าเนินการตามขอ 5 โดยอนุโลม

การปฏบิตัติามขอนี้ใหสํ านักงานรายงานคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งตอไปเพื่อทราบ
ดวย

ขอ 9 ใหสํ านักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
9.1 ตรวจสอบ และรายงานคุณสมบัติคนพิการกับครอบครัวคนพิการซึ่งอยูในเขต

จงัหวดัที่สํ านักงานรับผิดชอบเสนอตอคณะอนุกรรมการ
9.2 ตรวจสอบหนังสือแจงรายละเอียดและหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ และเบิกจาย

เบีย้ยงัชีพคนพิการโอนใหแกคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพหรือบุคคลในครอบครัวนั้น
9.3 เก็บรกัษาหลักฐานการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการไวสํ าหรับการตรวจสอบ
9.4 จดัท ํารายละเอียดการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามแบบที่อธิบดีกรมประชา

สงเคราะหกํ าหนด

ขอ 10 การเบกิจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มิไดกํ าหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ

ขอ 11 ใหอธบิดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                                                                      (นายอํ าพล  สิงหโกวินท)
                                                                     อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
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