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คํานํา

โดยทีพ่ระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมผีลบงัคบัใชตัง้แต
วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๕๐ มเีจตนารมณในการกาํหนดแนวทางและปรบัปรงุวธิกีารในการสงเสรมิและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารใหมคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ อกีทัง้กาํหนดบทบญัญัตเิกีย่วกบัสทิธปิระโยชนและ
ความคุมครองคนพกิารเพือ่มิใหมกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมเพราะเหตสุภาพทางกายหรอืสขุภาพ รวม
ทัง้ใหคนพกิารมสีทิธไิดรบัสิง่อาํนวยความสะดวกอนัเปนสาธารณะและความชวยเหลอืจากรฐั ตลอดจน
กาํหนดใหรฐัตองสงเคราะหคนพกิารใหมคีณุภาพชวีติท่ีดแีละพึง่ตนเองได

เพื่อใหการขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายในทุกระดับประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
สาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตจิงึไดจดัพมิพคูมอืกฎหมายการปฏบิตังิานเพือ่
การสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร โดยการอธบิายสรปุเปนหมวดหมูและเชือ่มโยงกบักฎหมาย
กฎ ระเบยีบ ประกาศและมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วของเพือ่เผยแพรใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานของรฐั องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ องคกรของคนพกิาร องคกรเพือ่คนพกิาร และผูดแูลคนพกิารตลอดจนประชาชน
ทัว่ไปไดมคีวามรูความเขาใจในสาระสาํคญัของกฎหมาย เพือ่รวมกนัสงเสรมิสนบัสนนุใหคนพกิารไดเขา
ถึงและใชประโยชนจากสิทธิตามกฎหมายอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปภายใตสภาพแวดลอมท่ี
ปราศจากอปุสรรคในการดาํรงชวีติ รวมทัง้ทาํใหเกดิระบบการคุมครองสทิธคินพกิารในทกุระดบั

                                                 (นางกิง่แกว อนิหวาง)
                            เลขาธกิารสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
                                                 ๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๒



สารบัญ
                                                                                        หนา

คาํนาํ ข
ระบบการเขาถงึสทิธขิองคนพกิาร ซ
ระบบการสงเสรมิการเขาถงึสทิธขิองคนพกิาร ฌ
บทที ่๑ การจดัทําบตัรประจาํตวัคนพกิาร ๑

๑. ความหมาย ประเภทและหลกัเกณฑความพกิาร ๑
๑.๑ ความหมาย ๑
๑.๒ ประเภทความพิการ ๒
๑.๓ หลกัเกณฑความพกิาร ๒
๑.๔ การวนิจิฉยัและออกใบรบัรองความพกิาร ๔
๑.๕ สภาพความพกิารทีส่ามารถเหน็ไดโดยประจกัษ ๔

๒. ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทําบตัรประจาํตัวคนพกิาร ๕
๒.๑ คณุสมบตัแิละสถานทีย่ืน่คาํขอ และการออกบตัรประจาํตัวคนพกิาร ๕
๒.๒ สทิธกิารอทุธรณ ๘
๒.๓ อายบุตัรประจาํตวัคนพกิาร ๘
๒.๔ การออกบตัรประจาํตวัคนพกิารฉบบัใหมแทนบตัรเดมิ ๘
๒.๕ การยกเลกิบตัรประจาํตัวคนพกิาร ๙
๒.๖ การกาํหนดสทิธหิรือการเปลีย่นแปลงสทิธขิองคนพกิาร ๙
๒.๗ การสละสทิธปิระโยชนของคนพกิารตามกฎหมาย ๙
๒.๘ ภารกจิของสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๙
๒.๙ ภารกจิของสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั ๙

บทท่ี ๒ สทิธคินพกิารทางการแพทย ๑๐
๑. สิทธิการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย ๑๐
๒. สทิธทิางการแพทยตามอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร ๑๒
๓. สทิธทิางการแพทยตามหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ ๑๓
๔. สทิธบิคุคลซึง่มคีวามผดิปกตทิางจติ ๑๔

บทท่ี ๓ สทิธคินพกิารทางการศกึษา ๑๘
๑. การกาํหนดประเภทและหลกัเกณฑความพกิารทางการศกึษา ๑๘
๒. สทิธติามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๙



๓. สทิธติามพระราชบญัญัตกิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๐
๓.๑ การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรับคนพกิาร ๒๐
๓.๒ การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและอาชวีศกึษา ๒๒
๓.๓ การขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมทางการศกึษาตอคนพกิาร ๒๓
๓.๔ การกาํหนดนโยบายสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิาร ๒๓
๓.๕ กองทนุสงเสรมิและพฒันาการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร ๒๓

บทท่ี ๔ สทิธคินพกิารทางการประกอบอาชพีและการมงีานทาํ ๒๕
           ๑. แนวคดิการสงเสรมิการประกอบอาชพีและการมงีานทาํของคนพกิาร ๒๕

๒. การกาํหนดอตัราสวนในการจางงานคนพกิาร ๒๖
๓. การใชมาตรการอืน่แทนการจางงาน ๒๗

๓.๑ การสงเงนิเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ๒๗
๓.๒ การใหสมัปทาน จดัสถานทีจ่าํหนายสนิคาหรือบรกิาร จดัจางเหมาชวงงาน ๒๗

ฝกงาน หรอืใหการชวยเหลอือืน่ใดแกคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิาร
๔. การใชมาตรการอายดัทรพัยสนิในกรณไีมสงเงนิเขากองทนุ ๒๙
๕. การประกาศโฆษณากรณไีมจางงาน ๓๑
๖. การดาํเนนิการของพนกังานเจาหนาท่ี ๓๑
๗. สทิธปิระโยชนในการปฏบิตัติามกฎหมาย ๓๑

บทท่ี ๕ สทิธคินพกิารในการเขาถงึสิง่อาํนวยความสะดวก ๓๒
๑. แนวคดิการจดัใหมสีิง่อาํนวยความสะดวกทีท่กุคนเขาถงึและใชประโยชนได ๓๒
๒. แนวคดิทางกฎหมายเกีย่วกบัสิง่อาํนวยความสะดวกทีค่นพกิารเขาถงึได ๓๓
๓. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ ๓๔

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
           ๔. การจดัสิง่อาํนวยความสะดวกตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร ๓๖

๕. การจดัสิง่อาํนวยความสะดวกในการคมนาคม ๓๘
๖. การจดัสิง่อาํนวยความสะดวกตามมตคิณะรัฐมนตรี ๔๐

บทที ่๖ สทิธคินพกิารทางสวสัดกิารสงัคม ๔๒
๑. สทิธทิีจ่ะไดรบัการบรกิารลามภาษามอื ๔๒
๒. สทิธทิีจ่ะไดรบัเงนิสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร ๔๓
๓. สทิธทิีจ่ะไดรบัการจดัใหมผีูชวยคนพกิาร ๔๓
๔. สทิธทิีจ่ะไดรบัการปรบัสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศยัใหแกคนพกิาร ๔๔



๕. สทิธทิีจ่ะไดรบัความชวยเหลอืเนือ่งจากเปนคนพกิารทีไ่มมผีูดแูล ๔๔
๖. สทิธผิูดแูลคนพกิาร ๔๔
๗. การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารโดยชมุชน ๔๕
๘. การสงเสรมิองคกรดานคนพกิารเพือ่ไดรบัการรบัรองเปนองคกรสาธารณ

ประโยชนและองคกรสวสัดกิารชมุชน ๔๕
๙. การสงเสรมิใหคนพกิารไดรบัสวสัดกิารตามกฎหมายและระเบยีบอืน่ ๔๖
๑๐.การชวยเหลอืตามมาตรการทางภาษเีพือ่ชวยเหลอืสงัคม ๔๗

บทที ่๗ การรบัรองมาตรฐานและการพฒันาศกัยภาพองคกรดานคนพกิาร ๔๘
๑. การรบัรองมาตรฐานองคกรดานคนพกิารหรอืองคกรอืน่ทีใ่หบรกิารแกคนพกิาร ๔๘

๑.๑ ความหมายของมาตรฐาน ๔๘
๑.๒ องคกรทีส่ามารถยืน่ขอรบัรองมาตรฐาน ๔๙
๑.๓ กลไกการรบัรองมาตรฐาน ๔๙
๑.๔ การกาํหนดมาตรฐานองคกรดานคนพกิาร ๕๐
๑.๕ สถานทีย่ืน่คาํขอรบัรองมาตรฐาน ๕๑
๑.๖ วธิตีรวจประเมนิเพือ่รบัรองมาตรฐาน ๕๒
๑.๗ หลกัเกณฑการประเมนิมาตรฐานองคกรดานคนพกิาร ๕๒
๑.๘ การเพกิถอนการรบัรอง ๕๓
๑.๙ สทิธปิระโยชนทีจ่ะไดรบั ๕๓

๒. การพฒันาศกัยภาพองคกรดานคนพกิาร ๕๓
๒.๑ การสงเสริมการมีสวนรวม ๕๓
๒.๒ การเสรมิสรางความเขมแขง็ใหแกองคกรของคนพกิาร ๕๔

บทท่ี ๘ สทิธกิารเขาถงึกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ๕๕
๑. วตัถปุระสงคของกองทนุ ๕๕
๒. ทีม่าของกองทนุ ๕๕
๓. การบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ๕๖
๔. การอนมุตักิารจายเงนิกองทนุ ๕๖

๔.๑ กจิการทีก่องทนุสนบัสนนุ ๕๖
๔.๒ หลกัเกณฑและวธิกีารสนบัสนนุโครงการ ๕๗
๔.๓ การกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพี ๕๘
๔.๔ สถานทีย่ืน่คาํขอรบัการสนบัสนนุ ๖๐
๔.๕ การตรวจสอบและวเิคราะห ๖๐



๔.๖  วงเงนิและรายการใหการสนบัสนนุแผนงานโครงการ ๖๑
๔.๗ การสนับสนุนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ๖๓
๔.๘ การตดิตามหนีส้นิและการดาํเนนิคดแีกลกูหนีก้องทนุ ๖๓
๔.๙ ภารกจิของสาํนกังาน ๖๔

บทที ่๙ การขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร ๖๕
๑. สถานการณการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม ๖๕
๒. กฎหมายเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม ๖๘
๓. กลไกการขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม ๗๑
๔. การชวยเหลอืทางกฎหมาย ๗๓

บทที ่๑๐ กลไกการสงเสรมิใหคนพกิารเขาถงึสทิธติามกฎหมาย ๗๕
๑. กลไกคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๗๕
๒. กลไกคณะอนกุรรมการตามมาตรา ๑๑ ๗๖
๓. กลไกสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๗๖
๔. กลไกสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั ๗๘
๕. กลไกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ๗๘
๖. กลไกหนวยงานของรฐั ๘๖
๗. กลไกคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานของกองทนุ ๘๖
๘. กลไกองคกรภาคเอกชนและนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ ๘๗

ภาคผนวก ๑ ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบับตัรประจาํตวัคนพกิาร ๘๙
๑. ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย  เรือ่ง ๙๐

ประเภทและหลักเกณฑความพิการ
๒. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๙๔

วาดวยหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตัวคนพกิาร
และการออกบตัร  การกาํหนดสทิธหิรือการเปลีย่นแปลงสทิธิ
การขอสละสทิธขิองคนพกิาร และอายบุตัรประจาํตัวคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ประกาศสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๙๘
เรือ่ง  แบบและรายละเอยีดของสภาพความพกิารทีส่ามารถเหน็ไดโดยประจกัษ

๔. แบบและรายละเอยีดของสภาพความพกิารทีส่ามารถเหน็ไดโดยประจกัษ ๙๙



๕. กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารพสิจูนสถานะการเกดิและ ๑๐๐
สญัชาตขิองเดก็ซึง่ถกูทอดทิง้ เดก็เรรอน หรือเดก็ทีไ่มปรากฏบพุการหีรือ
บพุการทีอดทิง้ พ.ศ. ๒๕๕๑

๖. กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารแจงการเกดิหรอืการตายตอ ๑๐๕
นายทะเบยีนแหงทองทีอ่ื่น พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก ๒  ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัสทิธทิางการแพทย ๑๐๙
๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เรือ่ง  การบรกิารฟนฟสูมรรถภาพโดย ๑๑๐

กระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรกัษาพยาบาล  คาอุปกรณ
เครือ่งชวยความพกิาร และสือ่สงเสรมิพฒันาการสาํหรับคนพกิาร

๒. ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิ เรือ่ง การกาํหนด ๑๑๓
หลกัเกณฑเพือ่สนบัสนนุใหองคการบรหิารสวนตาํบลหรอืเทศบาล
ดาํเนนิงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองถิน่หรอืพืน้ที่

           ๓. ประกาศสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิ เรือ่ง  การใชสทิธเิขารบั ๑๑๗
บรกิารสาธารณสขุของทหารผานศกึและคนพกิาร

๔. พระราชบญัญตัสิขุภาพจติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๒๐
ภาคผนวก ๓ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัสทิธทิางการศกึษา ๑๓๙

๑. พระราชบญัญัตกิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๔๐
๒. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง กาํหนดประเภทและหลกัเกณฑของ ๑๕๓

คนพกิารทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารใหคนพกิารมสีทิธไิดรบั ๑๕๖

สิง่อาํนวยความสะดวกสือ่ บรกิาร และความชวยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษา
พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารวาดวยการ ๑๖๗
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรับคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๕. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารวาดวย ๑๖๙
การบรหิารกองทนุ การรบัเงนิ การจายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การหาประโยชน
และการจดัการกองทนุสงเสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรับคนพกิาร
พ.ศ. ๒๕๕๒

๖. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารวาดวย ๑๗๔
การพจิารณาอนมุตักิารจายเงนิ การจดัทาํรายงานสถานะการเงนิและการบรหิาร
กองทนุสงเสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรับคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๗. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารจดัทําแผนการจดั ๑๘๑
การศกึษาเฉพาะบคุคลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒



๘. ประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารเรือ่ง ๑๘๓
หลกัเกณฑการใหครกูารศกึษาพเิศษ คร ูและคณาจารย ไดรบัการสงเสรมิ

                และพฒันาศกัยภาพในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒
๙. ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรับ ๑๘๖

คนพกิารเรือ่ง กาํหนดอตัราวงเงนิและรายการคาใชจายทีก่องทนุใหการ
สนบัสนนุเพือ่ดาํเนนิการตามแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัการสงเสรมิ
สนบัสนนุและพฒันาการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร

๑๐.ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารวาดวยการ ๑๙๒
จดัการอาชวีศึกษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑.ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารวาดวย ๑๙๕
การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก ๔ ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัสทิธกิารมงีานทาํ ๑๙๗
๑. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๑๙๘

วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารใหสมัปทาน จดัสถานทีจ่าํหนายสนิคาหรอื
บรกิาร จดัจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรอืใหการชวยเหลอือืน่ใดแก
คนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ระเบยีบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยวาดวย ๒๐๔
หลกัเกณฑและวธิกีารอายดัทรัพยสนิของนายจางหรอืเจาของสถาน
ประกอบการทีไ่มสงเงนิเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคน
พกิารตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก ๕ ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัสิง่อาํนวยความสะดวก ๒๑๗
๑. กฎกระทรวงกาํหนดสิง่อาํนวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผูพกิารหรอื ๒๑๘

ทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ออกตามความในพระราชบญัญัติ ๒๓๔

การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. ระเบยีบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดาํเนนิการเกีย่วกบัใบอนญุาตขบั ๒๓๖

รถตามกฎหมายวาดวยรถยนตสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๔๑
๔. ระเบยีบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการ ๒๔๕

ใชจายเงนิเปนคาอุปกรณชวยเหลอืผูพกิารอนัเนือ่งมาจากการประสบภยัที่
เกดิจากการใชรถใชถนน พ.ศ. ๒๕๕๒

๕.  มติคณะรัฐมนตรใีหหนวยงานราชการสาํรวจและจดัสิง่อาํนวยความสะดวก ๒๔๙
ใหคนพกิารเขาถงึได



ภาคผนวก ๖ ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัสทิธสิวสัดกิารสงัคม ๒๖๑
๑. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๒๖๒

วาดวยบรกิารลามภาษามอื พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๒๖๘

วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารปรบัสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศยัใหแก
คนพกิาร การมผีูชวยคนพกิาร การชวยเหลอืคนพกิารทีไ่มมผีูดแูล
และสทิธขิองผูดแูลคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๒

๓. พระราชบญัญัตแิกไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๗๗
๔. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๒๘๐

วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒
ภาคผนวก ๗ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาศกัยภาพองคกร ๒๘๓

และการรบัรองมาตรฐานองคกรดานคนพกิาร
๑.  ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๒๘๔

วาดวยการแจงชือ่องคการคนพกิารแตละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๒๘๖

วาดวยการแตงตัง้คณะอนกุรรมการตามประเภทความพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๒๘๙

วาดวยการแตงตัง้คณะอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
ประจาํจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๒๙๒
วาดวยการกาํหนดมาตรฐาน การรบัรองและเพกิถอนการรบัรององคกรดาน
คนพกิารหรอืองคกรอืน่ใดทีใ่หบรกิารแกคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๕.  เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานองคกรดานคนพกิาร ๓๐๐
๖. องคประกอบและตวัชีว้ดัมาตรฐานองคกรของคนพกิาร ๓๐๑

ภาคผนวก ๘ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบักองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ๓๑๙
๑. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๓๒๐

วาดวยการบรหิารกองทนุ การรบัเงนิ การจายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ
การจดัหาผลประโยชนและการจดัการกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๓๒๕
วาดวยการพจิารณาอนมุตักิารจายเงนิเพือ่การสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิาร และการจดัทํารายงานสถานะการเงนิและการบรหิารกองทนุ
สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒



๓. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๓๓๓
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจายเงนิสนบัสนนุคาใชจายในการบรหิารจดัการ
ของสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

๔. ประกาศคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ ๓๓๗
คนพกิาร  เรือ่ง เกณฑชีว้ดัการพจิารณาใหกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพีจาก
กองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

๕. ประกาศคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ ๓๔๓
คนพกิาร เรือ่ง กาํหนดวงเงนิและรายการทีก่องทนุใหการสนบัสนนุคาใชจาย
ในการบรหิารจดัการของสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทย

๖. ประกาศคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ ๓๔๕
คนพกิาร  เรือ่ง  กาํหนดอตัราวงเงนิและรายการคาใชจายทีก่องทนุใหการ
สนบัสนนุในการจดัทําแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันา

    คณุภาพชวีติคนพกิาร
ภาคผนวก ๙ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการหามการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม ๓๔๙

 ตอคนพกิาร
๑. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๓๕๐

วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารรองขอ และการวนิจิฉยัเกีย่วกบัการกระทาํใน
ลกัษณะทีเ่ปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ๓๕๗
วาดวยการชวยเหลอืทางกฎหมายและจดัหาทนายความวาตางแกตางคดี
แกคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก ๑๐ ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบักลไกสงเสรมิใหคนพกิารเขาถงึสทิธิ ๓๖๓
๑. พระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓๖๔
๒. ขอบญัญัตอิงคการบรหิารสวนตาํบลดอนแกว เรือ่ง การสงเสรมิและ ๓๘๑

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตาํบลดอนแกว พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. อนสุญัญาวาดวยสทิธขิองคนพกิาร ๓๘๖
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บทท่ี ๑
การจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีบทบัญญัติเพื่อคุมครองสิทธิคนพิการ
โดยเฉพาะอยางยิง่ความตามมาตรา ๓๐ กาํหนดใหการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรือ่งความพกิาร จะกระทาํมไิด และมาตรา ๕๔ กาํหนดใหคนพกิารมสีทิธเิขาถงึ
และใชประโยชนจากสวสัดกิาร สิง่อาํนวยความสะดวกอนัเปนสาธารณะและความชวยเหลอืท่ีเหมาะสม
จากรฐั รวมทัง้บคุคลวกิลจรติยอมไดรบัความชวยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั และมาตรา ๘๐ (๑) กาํหนด
ใหรฐัตองสงเคราะหและจดัสวสัดกิารใหแกผูพกิารหรอืทพุพลภาพใหมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้และพึง่พาตนเอง
ได  ซึง่พระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดตราขึน้โดยมเีจตนารมณ
เพือ่กาํหนดแนวทางและปรบัปรงุวธิกีารในการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในทกุระดบัใหมี
ความเหมาะสมยิง่ขึน้ และกาํหนดแนวทางการคุมครองคนพกิารเพือ่มใิหมกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่ง
อาํนวยความสะดวกอนัเปนสาธารณะและความชวยเหลอือืน่จากรฐั ตลอดจนสวสัดกิารและความชวย
เหลอือืน่จากรฐัในเรือ่งตางๆ เพือ่ใหการคุมครองสทิธคินพกิารเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ เหมาะ
สมและเปนธรรม ทัง้ทางดานการแพทย  การศกึษา  ขอมลูขาวสาร เทคโนโลยแีละการสือ่สาร การจดั
สวสัดกิารสงัคม  การประกอบอาชพีและการมงีานทาํ  การเสรมิสรางความเขมแขง็ใหแกองคกรคนพกิาร
และภาคเีครอืขาย การเสรมิสรางทศันคตท่ีิดขีองคนพกิาร ครอบครวั ชมุชนและสงัคมตอคนพกิาร การจดั
สภาพแวดลอมและสิง่อาํนวยความสะดวกทีป่ราศจากอปุสรรคตอคนพกิาร และการขจดัการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร เปนตน ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนในการเขาถงึสทิธใินเรือ่งตางๆ  พระราชบญัญัติ
นี้จึงไดกําหนดใหคนพิการอาจยื่นคําขอมีประจําตัวคนพิการได  สําหรับสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของ
กบัการจดัทาํบตัรประจาํตวัคนพกิาร สรปุไดดงันี้

๑. ความหมาย ประเภทและหลกัเกณฑความพกิาร
    ๑.๑ ความหมาย

ตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔
ไดกาํหนดความหมายของ  "คนพกิาร" หมายถงึ บคุคลซึง่มขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํ
วนัหรอื เขาไปมสีวนรวมทางสงัคม เนือ่งจากมคีวามบกพรองทางการเหน็ การไดยนิ การเคลือ่นไหว การ
สือ่สาร จติใจ อารมณ พฤตกิรรม สตปิญญา การเรยีนรู หรอืความบกพรองอืน่ใด ประกอบกบัมอีปุสรรค
ในดานตาง ๆ  และมคีวามจาํเปนเปนพเิศษทีจ่ะตองไดรบัความชวยเหลอืดานหนึง่ดานใด เพือ่ใหสามารถ

๑
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ปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวันหรอืเขาไปมสีวนรวมทางสงัคมไดอยางบคุคลทัว่ไป ทัง้นี ้ตามประเภทและ
หลกัเกณฑทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยประกาศกาํหนด และ
อนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ไดกลาว
ถงึคนพกิาร  หมายความรวมถงึ บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางรางกาย จติใจ สตปิญญา หรือทางประสาท
สัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสวนรวมในสังคมอยาง
เต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น

ดงันัน้ จะเหน็วาแนวคดิของคาํวา "ความพกิาร" นี ้ไดมองความพกิารไมไดเปนเรือ่ง
ของปจเจกบุคคลหรือความบกพรองของบุคคลดานเดียว แตยังมองถึงปจเจกบุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมภายนอกดวย  ซึง่หากมกีารพฒันาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มขีอมูลขาวสารทีท่กุคน
สามารถเขาถงึและใชประโยชนได จะทาํใหปจเจกบคุคลซึง่มคีวามบกพรองนัน้มคีวามสามารถเขาถงึได
เชน  รปูแบบขอมูลขาวสารทีเ่อือ้ตอคนตาบอดในการอานโดยใชเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกได  หรอื
การออกแบบสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อํานวยตอคนซึง่เปนอมัพาตครึง่ตวัสามารถเขาถงึและใชประโยชนได
เปนตน

๑.๒ ประเภทความพิการ
ตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย เรือ่ง ประเภทและ

หลกัเกณฑความพกิาร  ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เลม ๑๒๖
ตอนพเิศษ ๗๗ ง โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบญัญัตสิงเสรมิและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดแบงออกเปน ๖ ประเภท ไดแก

๑. ความพกิารทางการเหน็
๒. ความพกิารทางการไดยนิหรอืสือ่ความหมาย
๓. ความพกิารทางการเคลือ่นไหว หรอืทางรางกาย
๔. ความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม  หรอืออทิสตกิ
๕. ความพกิารทางสตปิญญา
๖. ความพกิารทางการเรยีนรู

๑.๓  หลกัเกณฑความพกิาร
ตามหลกัเกณฑความพกิารในประกาศฉบบัดงักลาว ประกอบดวย
๑.  ความพกิารทางการเหน็ ไดแก

๑) ตาบอด หมายถงึ  การทีบ่คุคลมขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํ
วันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัดความชัด
ของสายตาขางดกีวาเมือ่ใชแวนวดัสายตาธรรมดาแลวอยูในระดบัทีแ่ยกวา ๓ สวน ๖๐ เมตร (๓/๖๐)

๒
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หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟตุ (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนถงึมองไมเหน็แมแตแสงสวาง หรือมีลานสายตาแคบกวา
๑๐ องศา

๒) ตาเหน็เลอืนราง หมายถงึ การทีบ่คุคลมขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติ
ประจาํวนัหรอืเขาไปมสีวนรวมทางสงัคม ซึง่เปนผลมาจากความบกพรองในการเหน็ เมือ่ตรวจวดัความ
ชดัเจนของสายตาขางดกีวาเมือ่ใชแวนสายตาธรรมดาเมือ่แกไขแลวอยูในระดบัตัง้แต ๓ สวน ๖๐ เมตร
(๓/๖๐) หรอื ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟตุ (๒๐/๔๐๐) ถงึ ๖ สวน ๑๘ เมตร (๖/๑๘) หรอื ๒๐ สวน ๗๐ ฟตุ (๒๐/๗๐)
หรือมีลานสายตาแคบกวา ๓๐ องศา

๒. ความพกิารทางการไดยนิหรอืสือ่ความหมาย ไดแก
๑) หหูนวก หมายถงึ การทีบ่คุคล มขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํ

วนัหรอืการเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคม ซึง่มผีลมาจากการมคีวามบกพรองในการไดยนิจนไม
สามารถรบัขอมลูผานทางการไดยนิ เมือ่ตรวจการไดยนิเสยีงโดยใชคลืน่ความถี ่๕๐๐ เฮรตซ ๑,๐๐๐ เฮรตซ
หรอื ๒,๐๐๐  เฮรตซในหขูางทีไ่ดยนิดกีวาจะมคีวามดังของเสยีง ๙๐ เดซเิบลขึน้ไป

๒) หตูงึ หมายถงึ  การทีบ่คุคล มขีอจาํกดัในการปฎบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํ
วนัหรอืการเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคม ซึง่เปนผลมาจากการมคีวามบกพรองในการไดยนิ เมือ่
ตรวจวดัการไดยนิเสยีงโดยใชคลืน่ความถี ่๕๐๐ เฮรตซ ๑,๐๐๐ เฮรตซ หรอื ๒,๐๐๐ เฮรตซในหขูางทีไ่ด
ยนิดกีวาจะมคีวามดงัของเสยีงนอยกวา ๙๐ เดซเิบล ลงมาจนถงึ ๔๐  เดซเิบล

๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฎบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวันหรอืการเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคม ซึง่เปนผลมาจากการมคีวาม
บกพรองทางการสือ่ความหมาย ไดแก พดูไมได พดูไมชดั หรือพดูแลวผูอืน่ไมเขาใจ เปนตน

๓.  ความพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางรางกาย ไดแก
๑) ความพกิารทางการเคลือ่นไหว หมายถงึ การทีบ่คุคลมขีอจาํกดัในการปฏบิตัิ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความ
บกพรองหรอืการสญูเสยีความสามารถของอวยัวะในการเคลือ่นไหว ไดแก มอื เทา แขน ขา อาจมา
จากสาเหตุอัมพาต แขน ขา ออนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการ
ทาํงาน มอื เทา แขน ขา

๒) ความพกิารทางรางกาย หมายถงึ การทีบ่คุคลมขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือความผดิปกตขิองศรีษะ ใบหนา ลาํตัว และภาพลกัษณภายนอกของรางกายทีเ่หน็ไดอยางชดัเจน

๔. ความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม หรอืออทสิตกิ ไดแก
๑) ความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม หมายถงึ การทีบ่คุคลมขีอจาํกดัในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความ
บกพรองหรอืความผดิปกตทิางจติใจหรอืสมองในสวนของการรบัรู อารมณ หรอืความคิด

๓
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๒) ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองทาง
พัฒนาการดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ ๒ ปคร่ึง ทั้งนี้ ใหรวมถึงการวินิจฉัยกลุม
ออทิสตกิสเปกตรมัอืน่ ๆ เชน แอสเปอเกอร (Asperger)

๕. ความพกิารทางสตปิญญา ไดแก การทีบ่คุคลมขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมใน
ชวีติประจาํวนัหรอืการเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคม ซึง่เปนผลมาจากการมพีฒันาการชากวาปกติ
หรือมีระดบัเชาวปญญาตํ่ากวาบคุคลทัว่ไปโดยความปกตนิัน้แสดงกอนอาย ุ๑๘  ป

๖.  ความพกิารทางการเรยีนรู ไดแก การทีบ่คุคลมขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมใน
ชวีติประจาํวนัหรอืการเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมโดยเฉพาะดานการเรยีนรู ซึง่เปนผลมาจาก
ความบกพรองทางสมอง ทาํใหเกดิความบกพรองในดานการอาน การเขยีน การคดิคํานวณ หรือกระบวน
การเรยีนรูพืน้ฐานอืน่ในระดบัความสามารถต่าํกวาเกณฑมาตรฐานของชวงอายแุละระดบัสตปิญญา

๑.๔  การวนิจิฉัยและออกใบรบัรองความพกิาร
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประกาศกําหนด

ฉบบัดงักลาว ไดกาํหนดแนวทางการตรวจวนิจิฉยัและออกใบรบัรองความพกิาร ดงันี้
๑.  ใหผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม เปนผูตรวจวนิจิฉยัและออกใบรบัรองความพกิารที่

ระบปุระเภทความพกิาร  ในกรณเีปนคนพกิารทีม่สีภาพความพกิารมากกวาหนึง่ประเภทใหระบทุกุประเภท
ลงในใบรบัรองความพกิาร เพือ่ประโยชนในการขอมบีตัรประจาํตัวคนพกิารตามมาตรา ๑๙ แหงพระราช
บญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.  กรณนีายทะเบยีนกลาง หรือนายทะเบยีนจงัหวดั เหน็วาบคุคลนัน้มสีภาพความ
พกิารที ่สามารถเหน็ไดโดยประจกัษจะไมตองใหมกีารตรวจวนิจิฉยักไ็ด ทัง้นี ้ตามท่ีเลขาธกิารสาํนกังาน
สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติแหงชาตปิระกาศกาํหนด

๓.  กาํหนดใหมคีณะทาํงานขึน้ เพือ่ทําหนาท่ีกาํหนดแบบเอกสาร แนวทางและวธิกีาร
ปฏบิตัใิหเปนไปตามประกาศนี้

๑.๕ สภาพความพิการที่สามารถเห็นไดโดยประจักษ
ตามประกาศสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิเรือ่ง  แบบ

และรายละเอยีดของสภาพความพกิารทีส่ามารถเหน็ไดโดยประจกัษ เมือ่วันที ่ ๙  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
ไดกาํหนดความพกิารทีส่ามารถเหน็ไดโดยประจกัษ จาํนวน ๓ ประเภท ประกอบดวย

๑. ความพิการทางการเห็น  ไดแก  บุคคลที่ไมมีลูกตาทั้งสองขาง ลูกตาสีขาวขุน
ไมมลีกูตาดาํ ลกูตาฝอ โดยตองมคีวามผดิปกตดิงักลาวท้ังสองขาง

๔
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๒. ความพกิารทางการไดยนิหรอืสือ่ความหมาย  ไดแก  บคุคลทีไ่มมรีหูทูัง้สองขาง
๓. ความพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางรางกาย  ไดแก  บคุคลทีแ่ขนขาดตัง้แต

ระดบัขอมือขึน้ไป  หรอืขาขาดตัง้แตระดบัขอเทาขึน้ไปอยางนอยหนึง่ขาง

           ในการดาํเนนิการดงักลาว ใหนายทะเบยีนหรอืพนกังานเจาหนาทีซ่ึง่ไดรบัมอบหมาย
ตองกรอกรายละเอยีดลงแบบฟอรมไวเปนหลกัฐานเพือ่บนัทกึในศนูยขอมูลดวย สวนความพกิารประเภท
อืน่ๆ ตองใหผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมเปนผูตรวจวนิจิฉยัเทานัน้

๒. ขั้นตอนและวิธีการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ
ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ กาํหนด

วาเพือ่ประโยชนในการไดรบัสทิธติามมาตรา ๒๐ คนพกิารอาจยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตวัคนพกิารตอนาย
ทะเบยีนกลางหรอืนายทะเบยีนจงัหวดั ณ สาํนกังานทะเบยีนกลาง สาํนกังานทะเบยีนจงัหวดั หรอืสถาน
ทีอ่ืน่ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด และวรรคสอง กาํหนดวาในกรณทีีค่นพกิารเปนผูเยาว คนเสมอืน
ไรความสามารถหรอืคนไรความสามารถหรอืในกรณทีีค่นพกิารมสีภาพความพกิารถงึขัน้ไมสามารถไปยืน่
คาํขอดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพทิกัษ ผูอนบุาล หรือผูดแูลคนพกิาร แลวแตกรณ ีจะยืน่คาํขอแทนก็
ได แตตองนาํหลกัฐานวาเปนคนพกิารไปแสดงตอนายทะเบยีนกลางหรอืนายทะเบยีนจงัหวดั แลวแตกรณี
ดวย และวรรคสาม กาํหนดใหการยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตวัคนพกิารและการออกบตัร การกาํหนดสทิธิ
หรือการเปลีย่นแปลงสทิธกิารขอสละสทิธขิองคนพกิาร และอายบุตัรประจาํตัวคนพกิารใหเปนไปตามหลกั
เกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาํหนดในระเบยีบ

ตอมาคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติไดมีระเบียบวาดวย
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตัวคนพกิารและการออกบตัร การกาํหนดสทิธิ
หรือการเปลีย่นแปลงสทิธ ิการขอสละสทิธขิองคนพกิาร และอายบุตัรประจาํตัวคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่
ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่๒๔  มถินุายน ๒๕๕๒ เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๘๙ ง  สรปุสาระ
สาํคัญได ดงันี้

๒.๑ คณุสมบตัแิละสถานทีย่ืน่คาํขอ และการออกบตัรประจาํตวัคนพกิาร (ขอ ๔ ขอ ๕
ขอ ๖  ขอ ๗และขอ ๘) ตามระเบยีบไดกาํหนดแนวทางและขัน้ตอนการจดัทําบตัรประจาํตัวคนพกิาร
ไว สรปุไดดงันี้

๑. คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคําขอ  ตามระเบียบกําหนดใหคนพิการเฉพาะมี
สญัชาตไิทยเทานัน้ใหยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตวัคนพกิารได สวนกรณบีคุคลซึง่ยงัมไิดแจงเกดิ หรอืเปนเดก็
ถูกทอดทิ้ง ทําใหไมทราบแนชัดวาเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไม จึงใหดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายวาดวยทะเบยีนราษฎรกอน

๕
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๒. สถานทีย่ืน่คาํขอ
๑) คนพิการอยูในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตอ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ หรือหนวยงานภาครัฐอื่นตามที่เลขาธิการ
ประกาศกาํหนด

๒) คนพกิารอยูในจงัหวดัอ่ืน อาจยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตัวคนพกิารตอสาํนกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั หรอืหนวยงานภาครฐัอืน่ตามทีผู่วาราชการจงัหวดัประกาศ
กาํหนด

๓) กรณีนายทะเบียนออกบัตรประจําตัวใหแกคนพิการที่มิไดมีภูมิลําเนาอยูใน
จงัหวดันัน้ ใหแจงสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตแิละสาํนกังานพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดซึ่งเปนภูมิลําเนาของ คนพิการเพื่อรวบรวมไวในฐานขอมูลคนพิการ
ประจําจังหวัดนั้นดวย

จะเห็นวากฎหมายและระเบียบฉบับใหมกําหนดใหคนพิการสามารถเลือกยื่น
คาํขอมบีตัรประจาํตัวคนพกิารไดหลายแหงและไมจาํเปนตองมชีือ่ในทะเบยีนบานในทองทีน่ัน้ๆ สาํหรบั
ในกรงุเทพมหานคร ระเบยีบกาํหนดใหหนวยงานภาครฐัตางๆ สามารถเขามาเปนภาคใีนการอาํนวยความ
สะดวกใหคนพกิารในการรบัคาํขอได  และในสวนภมูภิาคไดใหอาํนาจแกผูวาราชการจงัหวดัออกประกาศ
กาํหนดใหหนวยงานภาครฐั เชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ โรงพยาบาลเขารวมเพือ่อาํนวยความสะดวก
ใหแกคนพกิารอยางเปนทางการไดเชนเดยีวกนั

อยางไรกต็าม คาํวา "นายทะเบยีน" เปนกรณกีฎหมายกาํหนดเปนอาํนาจเฉพาะ
จงึไมสามารถมอบอาํนาจใหผูดาํรงตาํแหนงอืน่ไดจนกวาจะไดกาํหนดโดยพระราชกฤษฎกีาวาดวยการมอบ
อาํนาจในเรือ่งนีต้ามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ ซึง่ขณะนีอ้ยูระหวางการพจิารณา
ของสาํนกังาน ก.พ.ร.

๓. การยืน่คาํขอแทนคนพกิาร ใหดาํเนนิการไดในกรณ ีดงัตอไปนี้
๑) กรณีคนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ

หรือ
๒) กรณทีีค่นพกิารมสีภาพความพกิารถงึขัน้ไมสามารถไปยืน่คาํขอดวยตนเองได
๓) ใหผูปกครอง ผูพทิกัษ ผูอนบุาล หรือผูดแูลคนพกิาร แลวแตกรณ ีจะยืน่คาํขอ

แทนก็ได
๔. เอกสารทีเ่กีย่วของกบัการยืน่คาํขอ ไดแก

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนา
สตูบิตัรของคนพกิาร

๒) สาํเนาทะเบยีนบานของคนพกิาร

๖
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๓) รปูถายขนาด ๑ นิว้ ถายมาแลวไมเกนิ ๖ เดอืน จาํนวน ๒ รปู
๔) ใบรบัรองความพกิารรบัรองโดยผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมของสถานพยาบาล

ของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศกําหนด เวนแตกรณีสภาพความพิการที่สามารถ
เห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้

๕) กรณบีคุคลอืน่ยืน่คาํขอแทนคนพกิาร ใหนาํสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชนหรอื
สาํเนาทะเบยีนบานของบคุคลนัน้ และหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงใหเหน็วาไดรบัมอบอาํนาจจากคนพกิารหรอื
มสีวนเกีย่วของกบัคนพกิารเนือ่งจากเปนผูปกครอง ผูพทิกัษ ผูอนบุาล หรือผูดแูลคนพกิารแลวแตกรณี

ในกรณีที่ไดมีการพัฒนาระบบการออกบัตรโดยเครื่องพิมพบัตรและคนพิการมา
ยืน่คาํขอดวยตนเองแลวแลว อาจไมจาํเปนตองมรีปูถายกไ็ด

๕. การใชดลุพนิจิในการออกบตัรประจาํตวัคนพกิาร (ขอ ๗ และขอ ๘)
๑) ไดมีเจาหนาที่รับผิดชอบในหนวยงานที่รับคําขอตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารและสอบขอเทจ็จรงิตามแบบทีเ่ลขาธกิารกาํหนดแลวเหน็วาเปนคนพกิารตามความหมายในมาตรา
๔ โดยสามารถระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและหลกัเกณฑความพกิารไดแลวจงึเสนอความเหน็ตอ
นายทะเบยีนเพือ่ออกบตัรประจาํตัวคนพกิารแกผูยืน่คาํขอ

สาํหรบัแบบทีเ่กีย่วของกบัการยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตวัคนพกิารประกอบดวย
(๑) แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการเพื่อใหคนพิการแสดงความจํานงใน

การขอมีบัตร การใหคํารับรองวาขอมูลและการใหความยินยอมใหเจาหนาท่ีเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารเพือ่ประโยชนในการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารได

(๒) แบบรายละเอยีดประกอบคาํขอมบีตัรประจาํตัวคนพกิาร เชน ขอมูลสวน
ตวัเกีย่วกบัคนพกิาร ขอมูลเกีย่วกบัประเภทและหลกัเกณฑความพกิารโดยพจิารณาจากรายละเอยีดของ
ขอมูลตามใบรับรองความพิการหรือแบบที่สามารถเห็นไดโดยประจักษซึ่งเปนขอบกพรองแลวนํามา
พิจารณาวาผลจากความผิดปกติกอใหเกิดความยากลําบากในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมของบุคคลนั้นอยางไรเพื่อใหนายทะเบียนมีคําวินิจฉัยวาเปนคนพิการตามกฎหมาย
หรือไม  ขอมูลเกีย่วกบัผูดแูลคนพกิารควรพจิารณากรอกรายละเอยีดบคุคลทีใ่หการอปุการะเลีย้งดคูน
พิการเปนหลักเนื่องจากเกิดสิทธิตามกฎหมายหลายประการ ขอมูลเกี่ยวกับคนพิการประสงคที่จะไดรับ
สิทธิในเรื่องตางๆ โดยพิจารณาตามมาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนเปนศูนยขอมูลการเขาถึงสิทธิของ
คนพิการโดยกรณีมาขอบัตรฉบบัใหมทกุครัง้ตองกรอกขอมลูคาํขอและแบบรายละเอยีดทกุครัง้จะทาํให
ทราบสถานการณคนพกิารทีแ่ทจรงิได

(๓) การใหความยนิยอมใหเจาหนาทีเ่ปดเผยขอมลูสวนบคุคลของคนพกิาร หรือ
ผูดแูลคนพกิารเพือ่ประโยชนในการประสานขอมูลกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่สงตอใหเกดิการจดัทาํแผน
เพือ่สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตามภารกจิของแตละหนวยงานได

๗
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๒) เมือ่นายทะเบยีนไดรบัคาํขอแลว ใหพจิารณาออกบตัรประจาํตวัคนพกิารตาม
คาํขอโดยเรว็ และแจงผลการพจิารณาใหผูยืน่คาํขอทราบภายในสบิหาวันนบัแตวนัพจิารณาคาํขอเสรจ็
ทัง้นี ้กฎหมายไดยกเลกิระดบัความพกิารทีส่ามารถจดัทาํบตัรประจาํตวัคนพกิารได โดยใชการพจิารณา
จากความผิดปกติหรือความบกพรองซึ่งสงผลใหบุคคลมีความยากลําบากหรือขอจํากัดในการใชชีวิต
ประจาํวันหรอืเขาไปมสีวนรวมทางสงัคม

ดงันัน้  ถานายทะเบยีนมคีาํสัง่ไมออกบตัรประจาํตัวคนพกิารใหแกผูใดนัน้ตองแจงคาํสัง่
พรอมเหตุผลเปนหนังสือแกผูยื่นคําขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ไมใหมีบัตรประจําตัว
คนพกิารดงักลาว

๒.๒ สทิธกิารอทุธรณ (ขอ ๑๐)
๑) กรณคีนพกิารทีไ่มไดรบัความเหน็ชอบใหมบีตัรประจาํตัวคนพกิารหรอืไมไดรบัความ

เหน็ชอบใหมบีตัรประจาํตัวคนพกิารใหม อาจยืน่อทุธรณเปนหนงัสอืตอนายทะเบยีนกลางหรอืนายทะเบยีน
จังหวัดซึ่งเปนสถานที่ยื่นคํามีบัตรประจําตัวคนพิการนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งไมให
มีบัตรดังกลาว

๒) ใหนายทะเบียนพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
คาํอุทธรณดงักลาว แลวใหแจงผลการพจิารณาอทุธรณพรอมเหตผุลเปนหนงัสอืตอผูอทุธรณทราบตอไป
คาํวินจิฉยัของนายทะเบยีนใหเปนทีส่ดุ

          แสดงใหเหน็วาคาํสัง่ในการไมเหน็ชอบในการใหมบีตัรประจาํตวัคนพกิารเปนคาํสัง่ทาง
ปกครองคูกรณทีีถ่กูโตแยงสทิธจิงึสามารถดาํเนนิการตามขัน้ตอนของกฎหมายได

๒.๓ อายบุตัรประจาํตวัคนพกิาร  (ขอ ๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๑)
ใหบตัรประจาํตวัคนพกิารมอีายหุกปนบัแตวนัทีอ่อกบตัร และความในมาตรา ๔๑ กาํหนด

ใหถอืวาบตัรประจาํตวัคนพกิารทีอ่อกตามพระราชบญัญตักิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ เปน
บตัรประจาํตัวคนพกิารตามระเบยีบนี ้จงึใชไดจนหมดอายแุลวจงึยนืคาํขอบตัรประจาํตัวคนพกิารฉบบัใหม
ตอไป

๒.๔ การออกบัตรประจําตัวคนพิการฉบับใหมแทนบัตรเดิม
ในกรณบีตัรประจาํตัวคนพกิารหมดอาย ุชาํรุด สญูหาย หรือมีการเปลีย่นแปลงในสาระ

สาํคัญเกีย่วกบัคนพกิาร (ขอ ๙)
        ๑) ใหคนพิการหรือบุคคลที่ทําการแทนยื่นคําขอตอนายทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจํา

ตัวคนพิการใหมได
๒) กรณบีตัรประจาํตัวคนพกิารหมดอาย ุใหคนพกิารหรอืบคุคลทีท่าํการแทนยืน่คาํขอมี

บัตรประจําตัวคนพิการใหมกอนวันที่บัตรประจําตัวคนพิการเดิมหมดอายุก็ได

๘
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๒.๕ การยกเลิกบัตรประจําตัวคนพิการ
กรณีคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการถึงแกความตาย หรือไดรับการแกไขฟนฟูจน

ไมมสีภาพความพกิาร หรอืมคีวามประสงคจะยกเลกิการมบีตัรประจาํตวัคนพกิาร  (ขอ ๑๑)
ตามระเบียบกําหนดใหผูมีบัตรประจําตัวคนพิการหรือบุคคลที่ทําการแทนแจงตอนาย

ทะเบียนเพื่อจําหนายออกจากทะเบียนบัตรประจําตัวคนพิการตอไป
๒.๖ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ

(ขอ ๑๒ และขอ ๑๓)
เนื่องจากการมีบัตรประจําตัวคนพิการ จะทําใหคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ

สามารถยืน่คาํขอใชสทิธเิขาถงึและใชประโยชนไดจากสิง่อาํนวยความสะดวกอนัเปนสาธารณะตลอดจน
สวสัดกิารและความชวยเหลอือ่ืนจากรฐัตามมาตรา ๒๐ หรือตามกฎหมายอืน่กาํหนด โดยใหคนพกิาร
หรอืบคุคลทีท่าํการแทนอาจยืน่คาํขอใหมกีารกาํหนดสทิธหิรอืเปลีย่นแปลงสทิธติอหนวยงานของรฐัซึง่มี
อาํนาจหนาท่ีตามมาตรา ๒๐ หรือตามกฎหมายอืน่กาํหนด หรือตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตกิาํหนด

๒.๗ การสละสิทธิประโยชนของคนพิการตามกฎหมาย
กรณคีนพกิารจะขอสละสทิธ ิรวมท้ังกรณคีนพกิารทีม่บีตัรประจาํตัวคนพกิารแลว ถาคน

พกิารมคีวามประสงคทีจ่ะสละสทิธนิัน้  ใหคนพกิารยืน่คาํขอเปนหนงัสอืเพือ่ขอสละสทิธติอหนวยงานของ
รฐัซึง่คนพกิารยืน่คาํขอนัน้ได (ขอ ๑๔)

๒.๘ ภารกิจของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
         ตามระเบยีบกาํหนดใหมหีนาทีจ่ดัทาํคูมอืเพือ่ใหคนพกิารไดเขาถงึและใชประโยชนจาก

สทิธดิงักลาวดวย รวมทัง้ใหเลขาธกิารรกัษาการตามระเบยีบนี ้และมอีาํนาจกาํหนดแบบบตัรประจาํตวั
คนพกิาร ตลอดจนแบบเอกสารตาง ๆ เพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี ้รวมทัง้มอีาํนาจกาํหนดวธิปีฏบิตัอิืน่
ใดเพือ่พฒันารปูแบบและวธิกีารจดัทําบตัรประจาํตัวคนพกิารใหมปีระสทิธภิาพ (ขอ ๑๓ และขอ ๑๕)

๒.๙ ภารกิจของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๘

กาํหนดใหสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดัทาํหนาทีเ่ปนสาํนกังานทะเบยีนจงัหวดั
สาํหรบัคนพกิารในจงัหวดัของตนอกีหนาทีห่นึง่ โดยมพีฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั เปน
นายทะเบยีนจงัหวดั ซึง่ตามระเบยีบวาดวยการมบีตัรในขอ ๔ กาํหนดใหเปนสถานทีซ่ึง่คนพกิารอาจยืน่
คาํขอมบีตัรประจาํตวัคนพกิารได รวมท้ังเจาหนาทีผู่ซึง่ไดรบัมอบหมายใหดาํเนนิการตามขัน้ตอนของการ
ออกบตัรประจาํตัวคนพกิารตามขอ ๗ รวมทัง้ประสานเครือ่ขายกบัหนวยงานภาครฐัอืน่ใหเขารวมในการ
รบัคาํขอในการออกบตัรประจาํตัวคนพกิารตอไป

       สาํหรบัอนบุญัญัตทิีเ่กีย่วของกบัการจดัทําบตัรประจาํตวัคนพกิาร
ปรากฏรายละเอยีดตามภาคผนวก ๑

๙
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บทที ่๒
สิทธิคนพิการทางการแพทย

โดยทีพ่ระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๑)
กาํหนดใหคนพกิารมสีทิธเิขาถงึและใชประโยชนไดจากการบรกิารฟนฟสูมรรถภาพโดยกระบวนการทาง
การแพทยและคาใชจายในการรกัษาพยาบาล คาอุปกรณ เครือ่งชวยความพกิาร และสือ่สงเสรมิพฒันาการ
เพื่อปรับสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสราง
สมรรถภาพใหดขีึน้ ตามทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุประกาศกาํหนด ทัง้นี ้ในการคุมครองสทิธิ
คนพกิารดานบรกิารทางการแพทยไดมกีฎหมาย ระเบยีบและแนวทางปฏบิตัใินการใหบรกิารทีเ่กีย่วของ
สรปุได ดงันี้

๑. สิทธิการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย
ตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๑)

กําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง
การแพทยและคาใชจายในการรกัษาพยาบาล คาอุปกรณ เครือ่งชวยความพกิาร และสือ่สงเสรมิพฒันา
การในเรือ่งตางๆ   โดยความหมายของคาํวา "การฟนฟสูมรรถภาพ" หมายถงึ การเสรมิสรางสมรรถภาพ
หรือความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว
โดยอาศยักระบวนการทางการแพทย เพือ่ใหคนพกิารไดปรบัสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม
พฤตกิรรม สตปิญญา การเรยีนรู หรอืเสรมิสรางสมรรถภาพใหดขีึน้

ตอมาไดมปีระกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การบรกิารฟนฟสูมรรถภาพโดยกระบวนการ
ทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ และสื่อสงเสริม
พฒันาการสาํหรับคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๒
เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๖๓ ง  ไดกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารใหบรกิารในเรือ่งตางๆ  ดงันี้

๑.๑ การฟนฟสูมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย (ขอ ๒)
ประกาศฉบับนี้ ไดใหสิทธิคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในเรื่องตางๆ ไดแก

การตรวจวนิจิฉยั การตรวจทางหองปฏบิตักิารและการตรวจพเิศษดวยวธิอีืน่ ๆ ตามชุดสทิธปิระโยชน
การแนะแนว การใหคําปรึกษา และการจัดบริการเปนรายกรณี การใหยา ผลิตภัณฑ เวชภัณฑและ
หตัถการพเิศษอืน่ ๆ  เพือ่การบาํบดัฟนฟ ูเชน การฉดียาลดเกรง็ การรกัษาดวยไฟฟา Hemoencephalography
(HEG) เปนตน การศลัยกรรม การบรกิารพยาบาลเฉพาะทาง เชน พยาบาลจติเวช เปนตน กายภาพ
บําบัด กิจกรรมบําบัด การแกไขการพูด (อรรถบําบัด) พฤติกรรมบําบัด จิตบําบัด ดนตรีบําบัด

๑๐
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พลบําบัด  ศิลปะบําบัด การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน การพัฒนาทักษะในการสื่อ ความหมาย
การบรกิารสงเสรมิพฒันาการ หรอืบรกิารชวยเหลอืระยะแรกเริม่ การบรกิารการแพทยแผนไทยและการ
แพทยทางเลอืก เชน นวดไทย ฝงเขม็ เปนตน การพฒันาทกัษะทางสงัคม สงัคมสงเคราะห และสงัคม
บาํบดั เชน กลุมสนัทนาการ เปนตน  การประเมนิและเตรยีมความพรอมกอนการฟนฟสูมรรถภาพดาน
อาชีพหรอืการประกอบอาชพี การฟนฟสูมรรถภาพทางการเหน็ การสรางความคุนเคยกบัสภาพแวดลอม
และการเคลือ่นไหว  การบรกิารขอมลูขาวสารดานสขุภาพผานสือ่ในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัความพกิาร
ซึง่คนพกิารเขาถงึและใชประโยชนได  การฝกอบรมและพฒันาทกัษะแกคนพกิาร ผูดแูลคนพกิาร และ
ผูชวยคนพกิาร การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารโดยครอบครวัและชมุชน การเยีย่มบาน กจิกรรมการใหบรกิาร
เชงิรกุ การฝกทกัษะการเรยีนรูขัน้พืน้ฐาน เชน การฝกทกัษะชวีติ การฝกทกัษะการดาํรงชวีติอิสระสาํหรบั
คนพกิาร การฝกทกัษะการใชอปุกรณเครือ่งชวยความพกิาร เปนตน การบรกิารทนัตกรรม เชน การเคลอืบ
หลมุรองฟน เปนตน  การใหบรกิารเกีย่วกบักายอปุกรณเทยีม กายอปุกรณเสรมิ เครือ่งชวยความพกิาร
หรอืสือ่สงเสรมิพฒันาการ

๑.๒ การกาํหนดสถานทีแ่ละรายการคาใชจาย (ขอ ๓)
ประกาศฉบับนี้ กําหนดใหคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  การรักษาพยาบาล

คาอุปกรณ  เครือ่งชวยความพกิารและสือ่สงเสรมิพฒันาการ  จากสถานพยาบาลของรฐั  สถานพยาบาล
ในกาํกบัของรฐั  สถานพยาบาลรฐัวสิาหกจิ  สถานพยาบาลเอกชนตามทีห่นวยงานของรฐักาํหนดในเรือ่ง
ตาง ๆ  ไดแก คาหองและคาอาหารตามอัตราท่ีหนวยงานของรฐักาํหนด คาใชจายเกีย่วกบัการรกัษา
พยาบาล  คาอุปกรณ เครือ่งชวยความพกิาร และสือ่สงเสรมิพฒันาการ  คาใชจายอืน่ๆ เพือ่ประโยชน
ในการบรกิารฟนฟสูมรรถภาพ

๑.๓ การกาํหนดวธิกีารเบกิจาย (ขอ ๔)
กําหนดใหสถานพยาบาลตามขอ ๓ เบิกคาใชจายตามสิทธิของคนพิการที่ไดรับตาม

กฎหมายหรอืระเบยีบของหนวยงานของรฐัวาดวยการนัน้กอน และหากสทิธติามกฎหมายหรอืระเบยีบของ
หนวยงานของรฐัวาดวยการนัน้ไมเพยีงพอตามความจาํเปน ใหสถานพยาบาลแหงนัน้สงเรือ่งไปยงัหนวย
งานทีเ่ปนผูกาํหนดสทิธติามกฎหมายหรอืระเบยีบของหนวยงานของรฐัเพือ่ใหการสนบัสนนุตอไป

อยางไรกต็าม  ในการเบกิเงนิคาใชจายของสถานพยาบาลตางๆ ใหสถานพยาบาลแหง
นัน้เบกิจายจากกองทนุทีค่นพกิารรายนัน้มสีทิธ ิเชน กองทนุสป.สช. กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสวสัดกิาร
รกัษาพยาบาลของสวนราชการและรฐัวสิาหกจิตางๆ เวนแตเปนกรณกีารจดัหาอุปกรณเครือ่งชวยความ
พิการที่มีมูลคาสูงเฉพาะกรณีที่กฎหมายและระเบียบของหนวยงานของรัฐมิไดกําหนดไว จึงใหศูนย
สรินิธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาตเิปนหนวยงานในการดาํเนนิการได
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๑.๔ กาํหนดวธิกีารปฏบิตัใินกรณอีปุกรณชาํรดุ (ขอ ๕)
ในกรณทีีอ่ปุกรณ หรือเครือ่งชวยความพกิาร  หรอืสือ่สงเสรมิพฒันาการ  ทีค่นพกิาร

นัน้ไดรบั ชาํรดุบกพรองใชการไมได ใหสถานพยาบาลตามขอ ๓ ทีส่ามารถดาํเนนิการไดทาํการซอมแซม
หรอืเปลีย่นแปลงชิน้สวนของอปุกรณหรอืจดัหาใหใหมได  โดยใหเบกิคาใชจายตามขอ  ๔

๑.๕ กาํหนดหนวยประสานการปฏบิตั ิ (ขอ ๖)
ใหศนูยสรินิธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต ิ  เปนหนวยประสาน

งานและสนบัสนนุงานดานวชิาการ  เทคนคิวธิกีารดานการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย  การวจิยัพฒันา
นวตักรรม รวมทัง้จดัหาอปุกรณเครือ่งชวยความพกิารทีม่มีลูคาสงูเฉพาะกรณทีีก่ฎหมายและระเบยีบของ
หนวยงานของรฐัมไิดกาํหนดไว

๒. สิทธิทางการแพทยตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
โดยที่อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with

Disabilities) หรอื CRPD เปนกฎหมายระหวางประเทศทีคุ่มครองสทิธมินษุยชนของคนพกิารอยางเปน
รปูธรรม  ซึง่ประเทศไทยไดเขาเปนภาค ีเมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มสีาระสาํคัญของอนสุญัญาใน
สวนการคุมครองสทิธคินพกิารดานบรกิารฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย สรปุไดดงันี้

๑. การใหบรกิารดานสขุภาพแกคนพกิารในระดบัคณุภาพ และไดมาตรฐานและเปนบรกิาร
ทีไ่มตองเสยีคาใชจายหรอืจะพอรบัภาระคาใชจายไดเทยีบเทากบัการจดัใหบคุคลอืน่ๆ ทัง้การจดัใหบรกิาร
ดานสขุภาพทีจ่าํเปนสาํหรบัคนพกิาร โดยเฉพาะอยางยิง่ทีเ่กีย่วกบัความพกิาร รวมทัง้การวนิจิฉยัโรคและ
เขาชวยเหลอืในระยะแรกอยางเหมาะสม การจดับรกิารอยางนอยทีส่ดุ คอื การปองกนัไมใหเกดิความ
พกิารเพิม่ขึน้

๒. ใหผูมีอาชีพดานสาธารณสุขใหการดูแลคนพิการดวยคุณภาพเดียวกันคนทั่วไป
และโดยสมคัรใจ และมกีารแจงใหทราบ โดยเพิม่การรบัรูดานสทิธมินษุยชน ศกัดิศ์ร ี และเปนไปตาม
ความตองการของคนพกิารโดยวธิฝีกอบรมและไดมาตรฐานจรรยาบรรณเกีย่วกบัการดแูลดานสขุภาพกบั
ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยไมใหเกดิการเลอืกปฏบิตัติอคนพกิารในการจดัใหการประกนัสขุภาพและประกนั
ชวิีต ซึง่จะตองจดัใหอยางยตุธิรรมและเหมาะสม

๓. การหามการปฏเิสธในการใหบรกิารดานสาธารณสขุหรอือาหารและน้าํดืม่  โดยการเลอืก
ปฏบิตัดิวยเหตเุพราะความพกิาร

๔. การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยการสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพที่สามารถตรวจ
พบความพกิารในระยะแรกดวยการประเมนิอยางทัว่ถงึตามความจาํเปนของแตละบคุคล การสงเสรมิให
เกดิการมสีวนรวมและการยอมรบัคนพกิารเขาเปนสวนหนึง่ของชมุชนและสงัคม โดยเปนไปตามความ
สมคัรใจ และอยูในชมุชนทีค่นพกิารอาศยัอยูรวมท้ังในพืน้ทีห่างไกลในชนบท  การสงเสรมิใหพฒันาดาน
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การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพของ
คนพกิาร การสนบัสนนุใหมอีปุกรณและเทคโนโลยชีวยเหลอืซึง่ออกแบบไวสาํหรบัคนพกิารและเกีย่วเนือ่ง
กบัการสงเสรมิและฟนฟสูมรรถภาพของคนพกิาร

๓. สิทธิทางการแพทยตามหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕ กาํหนดใหบคุคล

ทกุคนมสีทิธไิดรบับรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพซึง่ " บรกิารสาธารณสขุ " ตามมาตรา
๓ หมายถึงบริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งใหโดยตรงแกบุคคลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
การปองกนัโรค การตรวจวนิจิฉยัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟนฟสูมรรถภาพทีจ่าํเปนตอสขุภาพ
และการดาํรงชวีติ ทัง้นี ้ใหรวมถงึการบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืกตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบโรคศลิปะ ทัง้นี ้คนพกิารทีม่คีวามจาํเปนตองไดรบัการฟนฟสูมรรถภาพทีมี่ระดบัความ
พกิารอยูในเกณฑทีส่าํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาตกิาํหนด และไดรบัการลงทะเบยีนในระบบหลกั
ประกนัสขุภาพถวนหนา จะไดรบั "บตัรทอง ท.๗๔" (สาํหรับคนพกิาร) การลงทะเบยีนเพือ่รบับตัรทอง
ในพืน้ทีต่างจงัหวดัสามารถลงทะเบยีนไดทีส่ถานอีนามยัหรอืโรงพยาบาลของรฐัใกลบาน สาํหรบักรงุเทพ
มหานครสามารถลงทะเบียนไดที่สํานักงานเขตทุกเขต ตามท่ีระบุในทะเบียนบาน กรณีที่คนพิการไม
สามารถลงทะเบียนไดดวยตนเอง ผูปกครองสามารถรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทนได สวนสิทธิ
ประโยชนในระบบหลกักนัสขุภาพการทาํบตัรหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา เชน
              ๑. สทิธปิระโยชนหลกั ไดแก บรกิารขัน้พืน้ฐานทางการแพทย รวมไปถงึบรกิารสงเสรมิสขุ
ภาพ การควบคมุโรค การปองกนัโรค การตรวจ การวนิจิฉยั และการรกัษาพยาบาล โดยสามารถรบั
บรกิารไดทีส่ถานอีนามยั ศนูยบรกิารสาธารณสขุ โรงพยาบาลของรฐัทกุแหงและโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ปน
หนวยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

๒. สทิธเิฉพาะสาํหรบัคนพกิาร ไดแก สทิธไิดรบัการฟนฟสูมรรถภาพทัง้ในและนอกหนวย
บรกิารโดยไมเสยีคาใชจาย ไดแก กายภาพบาํบดั กจิกรรมบาํบดั การประเมณิ/แกไขการพดู จติบาํบดั
พฤตกิรรมบาํบดั การฟนฟกูารไดยนิ การฟนฟกูารมองเหน็ การรบักายอปุกรณเครือ่งชวยตามประเภท
ความพกิาร และการพฒันาศกัยภาพในรปูแบบอืน่ๆ

ตอมาไดมีประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดสิทธิของคนพิการและ
ทหารผานศกึทีม่สีทิธไิดรบับรกิารสาธารณสขุตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่๙ มนีาคม ๒๕๔๗ เลม ๑๒๑ ตอนพเิศษ ๒๖ ง  สรปุไดดงันี้
              ๑. กาํหนดใหคนพกิารและทหารผานศกึสามารถใชสทิธขิอรบับรกิารสาธารณสขุ ณ หนวย
บรกิารประจาํของตน เวนแตมคีวามจาํเปนอาจไปใชสทิธขิอรบับรกิารสาธารณสขุ ณ หนวยบรกิารอืน่
ของรฐักไ็ด
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๒. ใหหนวยบรกิารอืน่แหงนัน้มสีทิธไิดรบัคาใชจายเพือ่การบรกิารสาธารณสขุเชนเดยีวกนั
กบักรณผีูปวยประสบอบุตัเิหตหุรอืกรณเีจบ็ปวยฉกุเฉนิ
              ตอมาไดมปีระกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที ่๙๙ ง เมือ่วันที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๔๙ กาํหนดแนวทางการสนบัสนนุ
เทศบาลและองคการบรหิารสวนตาํบลในเรือ่งการสรางหลกัประกนัสขุภาพแหงชาตใิหกบับคุคลในพืน้ที่
โดยสงเสรมิกระบวนการการมสีวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการของประชาชน
ในทองถิน่ จงึกาํหนดหลกัเกณฑเพือ่ใหองคการบรหิารสวนตาํบลและเทศบาลเปนผูดาํเนนิงานและบรหิาร
จดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพทีเ่กีย่วกบัการสรางเสรมิสขุภาพ การปองกนัโรคและการฟนฟสูมรรถภาพ
ทีจ่าํเปนตอสขุภาพและการดาํรงชวีติในระดบัทองถิน่หรอืพืน้ที ่เพือ่ใหทองถิน่ทีม่คีวามพรอมบรหิารจดัการ
ระบบหลกัประกนัสขุภาพในทองถิน่ เชน

๑. สงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการและกลุมผูประกอบอาชีพที่มี
ความเสีย่งและกลุมผูปวยโรคเรือ้รงั ทีอ่ยูในเขตพืน้ทีส่ามารถเขาถงึบรกิารสาธารณสขุในดานการสรางเสรมิ
สขุภาพ การปองกนัโรคและการฟนฟสูมรรถภาพไดอยางทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ

๒. กาํหนดใหองคการบรหิารสวนตาํบลหรอืเทศบาลสมทบเงนิเขาระบบหลกัประกนัสขุภาพ
ไมนอยกวาอตัราทีก่าํหนด โดยองคการบรหิารสวนตาํบลขนาดใหญหรอืเทศบาล ตองไมนอยกวารอยละ
๕๐ องคการบรหิารสวนตาํบลขนาดกลาง ตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ องคการบรหิารสวนตาํบลขนาด
เลก็ ตองไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของคาบรกิารสาธารณสขุทีไ่ดรบัจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ
              สาํหรบัพระราชบญัญัตสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัไดมบีทบญัญัตคิุมครองสทิธคินพกิาร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง กาํหนดวาสขุภาพของเดก็ คนพกิาร คนสงูอาย ุ คนดอยโอกาสในสงัคมและ
กลุมคนตาง ๆ  ทีม่คีวามจาํเพาะในเรือ่งสขุภาพตองไดรบัการสรางเสรมิและคุมครองอยางสอดคลองและ
เหมาะสมดวย  และมาตรา ๗ กาํหนดวาขอมูลดานสขุภาพของบคุคล เปนความลบัสวนบคุคล ผูใดจะ
นําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความ
ประสงคของบคุคลนัน้โดยตรง หรอืมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัใิหตองเปดเผย แตไมวาในกรณใีด ๆ ผูใด
จะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสาร
เกีย่วกบัขอมูลดานสขุภาพของบคุคลทีไ่มใชของตนไมได

๔. สิทธิบุคคลซึ่งมีความผิดปกติทางจิต
เนื่องจากบุคคลซึ่งมีอาการผิดปกติทางจิตและไดรับการวินิจฉัยจากแพทยภายในระยะ

เวลาที่กําหนดซึ่งผูแทนราชวิทยาลัยที่เกี่ยวของอยูระหวางการกําหนดเกณฑการวินิจฉัยเพื่อใหมีบัตร
ประจําตัวคนพกิารประเภทความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๐ นอกจากนัน้บคุคลดงักลาวยงัไดรบัการคุมครองสทิธติามกฎหมาย โดย
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มีสาระสําคัญเพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการคุมครองสิทธิบุคคลซึ่งมีอาการผิดปกติทางจิต โดยเห็นวา
ประชาชนสวนใหญยงัขาดความรูความเขาใจและมทีศันคตดิานลบตอบคุคลทีม่คีวามผดิปกตทิางจติ ทาํให
บุคคลดังกลาวไมไดรับการบําบัดรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม เปนเหตุใหความผิดปกติทางจิตทวี
ความรนุแรงขึน้จนกอใหเกดิอันตรายรายแรงตอชีวติ รางกาย หรือทรพัยสนิของตนเองหรอืผูอืน่ สมควร
มกีฎหมายวาดวยสขุภาพจติ เพือ่กาํหนดกระบวนการในการบาํบดัรักษาบคุคลทีม่คีวามผดิปกตทิางจติ อนั
เปนการคุมครองความปลอดภยัของบคุคลนัน้และสงัคม รวมทัง้กาํหนดกระบวนการในการบาํบดัรักษา
บคุคลทีม่คีวามผดิปกตทิางจติซึง่อยูระหวางการสอบสวน การไตสวนมลูฟองหรอืการพจิารณา หรือภาย
หลังศาลมีคําพิพากษาในคดีอาญา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
สาระสาํคัญ สรปุไดดงันี้

๑. กําหนดนิยามของบุคคลที่มี"ความผิดปกติทางจิต" หมายความวา อาการผิดปกติของ
จติใจทีแ่สดงออกมาทางพฤตกิรรมอารมณ ความคดิ ความจาํ สตปิญญา ประสาทการรบัรู หรือการรู
เวลา สถานที ่หรอืบคุคล รวมทัง้อาการผดิปกตขิองจติใจทีเ่กดิจากสรุาหรอืสารอืน่ทีอ่อกฤทธิต์อจติและ
ประสาท

๒. สทิธผิูปวย   กฎหมายกาํหนดใหผูปวยยอมมีสทิธไิดรบัการบาํบดัรกัษาตามมาตรฐานทาง
การแพทย โดยคาํนงึถงึศกัดิศ์รีความเปนมนษุย ไดรบัการปกปดขอมูลเกีย่วกบัการเจบ็ปวยและการบาํบดั
รกัษาไวเปนความลบั เวนแตมกีฎหมายบญัญตัไิวใหเปดเผยได  โดยไดรบัการคุมครองจากการวจิยั  การได
รบัการคุมครองในระบบประกนัสขุภาพและประกนัสงัคม และระบบอืน่ ๆ ของรฐั อยางเสมอภาคและ
เทาเทยีมกนั โดยหามมใิหผูใดเปดเผยขอมูลดานสขุภาพของผูปวยในประการทีน่าจะทําใหเกดิความเสยี
หายแกผูปวย เวนแต ในกรณทีีอ่าจเกดิอันตรายตอผูปวยหรอืผูอืน่ เพือ่ความปลอดภยัของสาธารณชน
หรือ มกีฎหมายเฉพาะบญัญัตใิหตองเปดเผย

๓. กาํหนดวธิกีารสงตวัผูปวยเขารักษาพยาบาล   กฎหมายกาํหนดใหบคุคลทีม่คีวามผดิปกติ
ทางจติในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนีเ้ปนบคุคลทีต่องไดรบัการบาํบดัรกัษา

(๑) มภีาวะอนัตราย ซึง่หมายถงึพฤตกิรรมทีบ่คุคลทีม่คีวามผดิปกตทิางจติแสดงออกโดย
ประการทีน่าจะกอใหเกดิอันตรายรายแรงตอชีวติ รางกาย หรือทรพัยสนิของตนเองหรอืผูอืน่

(๒) มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา ซึ่งหมายถึงภาวะของผูปวยซึ่งขาดความ
สามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษาและตองไดรับการบําบัดรักษาโดยเร็วเพื่อ
ปองกนัหรอืบรรเทามใิหความผดิปกตทิางจติทวคีวามรนุแรงหรอืเพือ่ปองกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูปวย
หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้กฎหมายกําหนดใหผูใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นมีลักษณะ
ดงักลาวใหแจงตอพนกังานเจาหนาที ่พนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจโดยไมชกัชาเพือ่ใหดาํเนนิการนาํ
ตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา รวมท้ังเมื่อ
ผูรบัผดิชอบดแูลสถานทีค่มุขงัหรอืสถานสงเคราะห หรอืพนกังานคมุประพฤต ิพบบคุคลทีอ่ยูในความดแูล



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๖

รบัผดิชอบตามอาํนาจหนาท่ี มพีฤตกิารณอนันาเชือ่วาบคุคลนัน้มลีกัษณะดงักลาว กใ็หดาํเนนิการสงตวั
บคุคลนัน้ไปยงัสถานพยาบาลของรฐัหรอืสถานบาํบดัรกัษาซึง่อยูใกลโดยไมชกัชา เพือ่รับการตรวจวนิจิฉยั
และประเมินอาการเบื้องตนตอไป

๔. กาํหนดอาํนาจหนาท่ีของพนกังานเจาหนาท่ี ตามระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิต
แหงชาต ิวาดวยคณุสมบตัขิองพนกังานเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓ พนกังานเจาหนาท่ีตองมคีณุสมบตัิ
คือ มีสัญชาติไทย  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ เปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐและ
มปีระสบการณในการทาํงานดานสาธารณสขุอยางนอย ๑ ป  สาํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรทีาง
ดานการแพทย พยาบาล สงัคมสงเคราะห จติวทิยา กจิกรรมบาํบดั การสาธารณสขุ หรอืผูไดรบัประกาศ
นยีบตัรทางการพยาบาลหรอืการสาธารณสขุ และเปนผูมคีวามประพฤตดิ ีไมเปนอปุสรรคตอการปฏบิตัิ
หนาท่ี  และระเบยีบคณะกรรมการสขุภาพจติแหงชาต ิ วาดวยการปฏบิตัหินาท่ีของพนกังานเจาหนาท่ี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓  กาํหนดวาเมือ่พนกังานเจาหนาทีไ่ดรับแจงหรอืพบวามบีคุคลใดทีม่พีฤตกิารณอนั
นาเชื่อวาบุคคลนั้นมีภาวะอันตรายหรือจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติ
ทาํบนัทกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เวลา สถานทีท่ีพ่บและชือ่ของบคุคลนัน้ (ถาทราบ)
บันทึกชื่อและที่อยูของผูแจง รวมทั้งความสัมพันธกับบุคคลนั้น (ถามี)  ในกรณีจําเปนตองขอความ
ชวยเหลอืจากพนกังานฝายปกครองหรอืตํารวจ ใหขอความชวยเหลอืจากพนกังานฝายปกครองหรอืตํารวจ
ซึ่งอยูใกลกับสถานที่ที่พบบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงวามีความผิดปกติทางจิตนั้น เพื่อเขาไปตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและนําตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา แลวแตกรณี โดย
พนกังานเจาหนาท่ีตองแสดงบตัรประจาํตัวและแจงวตัถปุระสงคของการเขาไปในเคหสถานหรอืสถานที่
นัน้ ๆ ตอเจาของหรอืผูครอบครองสถานที ่และตองปฏบิตัหินาท่ีดวยความสภุาพ

๕. กาํหนดภารกจิของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย กฎหมายกาํหนด
ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนกรรมการในคณะกรรมการสุขภาพจิต
แหงชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ตอมาคณะกรรมการไดออกประกาศกําหนดให
หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนหนวยงานที่รับดูแลผูปวยในกรณีที่ไมมีผูรับดูแล
ไดแก  สถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึง่กุมสะแก จงัหวดัเพชรบรุ ี  สถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึง่ชายธญัญบรุี
จงัหวดัปทมุธาน ีสถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึง่หญงิธญัญบรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี สถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึง่
ทบักวาง จงัหวดัสระบรุ ีสถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึง่บานเมตตา จงัหวดันครราชสมีา  สถานสงเคราะห
คนไรทีพ่ึง่ภาคใต จงัหวดันครศรธีรรมราช  สถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึง่วงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก  สถาน
สงเคราะหบานนคิมปรอืใหญ จงัหวดัศรสีะเกษ สถานสงเคราะหประจวบครีขีนัธ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ
สถานสงเคราะหคนไขโรคจติทเุลาบานกึง่วถิ ีจงัหวดัปทมุธาน ี  สถานสงเคราะหคนไขโรคจติทเุลาหญงิ
บานกึง่วถิ ีจงัหวดัปทมุธาน ี  สถานแรกรบัคนไรทีพ่ึง่นนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี  สถานแรกรบัคนไรทีพ่ึง่
สนัมหาพน จงัหวดัเชยีงใหม
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ตามระเบยีบคณะกรรมการสขุภาพจติแหงชาต ิวาดวยการสงตวับคุคลเพือ่รับการตรวจ
วนิจิฉยัและประเมนิอาการเบือ้งตน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓ กาํหนดวใหการสงตวับคุคลโดยผูรบัผดิชอบดแูล
สถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะหหรือพนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถาน
บาํบดัรกัษาใหดาํเนนิการตามขัน้ตอน ดงันี้

๑. เมื่อผูรับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะหหรือพนักงานคุมประพฤติ
พบวาบคุคลทีอ่ยูในความดแูลรบัผดิชอบมพีฤตกิารณอนันาเชือ่วาบคุคลนัน้มลีกัษณะตามมาตรา ๒๒ แหง
พระราชบญัญัตสิขุภาพจติ พ.ศ. ๒๕๕๑ กอนสงตวับคุคลนัน้ใหแจงลวงหนาโดยทางโทรศพัทหรือวิธกีาร
อืน่ใดไปยงัสถานพยาบาลของรฐัหรอืสถานบาํบดัรกัษาซึง่อยูใกลโดยไมชกัชาเพือ่ประสานงาน ในการสง
ตัวบุคคลนั้นไปรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน

๒. การสงตวับคุคลไปยงัสถานพยาบาลของรฐัหรอืสถานบาํบดัรกัษา ตองทาํเปนหนงัสอื
นาํสง ๑ ฉบบั และสาํเนา ๑ ฉบบัโดยมรีายละเอยีด  (ก) ชือ่ นามสกลุและรายละเอยีดเกีย่วกบัผูมคีวาม
ผดิปกตทิางจติ และสาเหตกุารนาํสง  (ข) หนวยงานนาํสงและวนั เวลาทีน่าํสง (ค) พฤตกิรรมและอาการ
ของบคุคลทีอ่ยูในความดแูล (ง) การชวยเหลอืเบือ้งตน (จ) ทีอ่ยูและหมายเลขโทรศพัทของญาตผิูปวย
ที่สามารถติดตอได

๓. ใหผูนําสงมอบหนังสือนําสงไวกับสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ๑
ฉบบัและเกบ็สาํเนาหนงัสอืนาํสงทีผู่รบัไดลงนามแลว ๑ ฉบบั ไวเปนหลกัฐานดวย

                   ปรากฏรายละเอยีดตามภาคผนวก ๒
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บทที ่๓
สิทธิคนพิการทางการศึกษา

โดยทีพ่ระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐(๓) กาํหนด
ใหคนพกิารมสีทิธเิขาถงึและใชประโยชนไดจากสวสัดกิารและความชวยเหลอือ่ืนจากรฐัในเรือ่งการศกึษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติหรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษา
เฉพาะหรอืในสถานศกึษาทัว่ไป หรอืการศกึษาทางเลอืก หรอืการศกึษานอกระบบโดยใหหนวยงานทีร่บั
ผดิชอบเกีย่วกบัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่ บรกิารและความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาสาํหรับคนพกิาร
ใหการสนบัสนนุตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ในการคุมครองสทิธคินพกิารทางการศกึษาไดมกีฎหมายกาํหนด
แนวทางในการใหบรกิารทีเ่กีย่วของ ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย กาํหนดใหมบีทบญัญตัใิน
การรับรองคุมครองสิทธิคนพิการและนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามรัฐ
ธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๔๙ กาํหนดใหผูพกิารหรอืทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยาก
ลาํบาก ตองไดรบัสทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไมนอยกวาสบิสองปโดยการสนบัสนนุจากรฐัเพือ่ใหได
รบัการศกึษาทดัเทยีมกบับคุคลอืน่  และอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร(CRPD) ไดกาํหนดสาระสาํคัญ
ในเรือ่งการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร โดยการหามเลอืกปฏบิตัแิละมโีอกาสทีเ่ทาเทยีมกนักบับคุคลทัว่ไป

สถานการณปญหาเกีย่วกบัการศกึษาของคนพกิาร จากการสาํรวจของสาํนกังานสถติแิหงชาติ
ป ๒๕๕๐  พบวา คนพกิารอยูในสภาวะยากลาํบากมาก หรอืจาํตองไดรบัความชวยเหลอื เนือ่งจากขาด
โอกาสทางการศกึษา พบวาประชากรพกิาร อายตุัง้แต ๕ ปขึน้ไป (๑.๙ ลานคน) หนึง่ในสีไ่มไดรบัการ
ศกึษา(จาํนวนคนพกิารทีไ่มไดเรยีน ๔๕๓,๑๓๐ คน ขณะทีป่ระชากรทัง้ประเทศไมไดเรยีน ๒.๙๘ ลานคน)
และมมีากกวาครึง่ (๕๙.๕๗%) สาํเรจ็ชัน้ประถมศกึษา  มเีพยีง ๑๖.๒ % สาํเรจ็สงูกวาประถมศกึษา
และสําเร็จชั้นปริญญาตรีขึ้นไปเพียงหนึ่งเปอรเซ็นตเทานั้น  ซึ่งสงผลตอโอกาสในการทํางานและการ
ประกอบอาชพีดวย

จากสภาพปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดในการคุมครองสิทธิ
คนพกิารทางการศกึษาเพือ่สรางความเสมอภาคในโอกาสใหแกคนพกิารเขาถงึสทิธทิางการศกึษา ทกุระดบั
อยางทัว่ถงึ เหมาะสมและเปนธรรม สรปุไดดงันี้

๑. การกําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการทางการศึกษา
ตามพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ ไดกาํหนด

ความหมายของ"คนพกิาร" หมายความวา บคุคลซึง่มขีอจาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวันหรอื
เขาไปมสีวนรวมทางสงัคม เนือ่งจากมคีวามบกพรองทางการเหน็ การไดยนิ การเคลือ่นไหว การสือ่สาร

๑๘
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จติใจ อารมณ พฤตกิรรม สตปิญญา การเรยีนรู หรือความบกพรองอืน่ใดประกอบกบัมอีปุสรรคในดาน
ตาง ๆ และมคีวามตองการจาํเปนพเิศษทางการศกึษาทีจ่ะตองไดรบัความชวยเหลอืดานหนึง่ดานใดเพือ่
ใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป ทั้งนี้
ตามประเภทและหลกัเกณฑทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารประกาศกาํหนด ซึง่ความหมายคนพกิาร
ดังกลาวสอดคลองกับความหมายของคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ แตพระราชบญัญัตนิีไ้ดใหอาํนาจรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารกาํหนดประเภท
และหลกัเกณฑคนพกิารเพือ่ประโยชนในการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารแตละประเภทดวย

ตอมาไดมปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กาํหนดประเภทและหลกัเกณฑของคนพกิาร
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๙ ประเภท ไดแก

(๑) บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางการเหน็
(๒) บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ
(๓) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา
(๔) บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางรางกาย หรือการเคลือ่นไหว หรือสขุภาพ
(๕) บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู
(๖) บุคคลทีม่คีวามบกพรองทางการพดูและภาษา
(๗) บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางพฤตกิรรม หรืออารมณ
(๘) บุคคลออทิสติก
(๙) บคุคลพกิารซอน

๒. สทิธติามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดสทิธทิางศกึษา

โดยตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพรองทางรางกาย จติใจ สตปิญญาอารมณ สงัคม การสือ่สารและการเรยีนรู หรอืมรีางกายพกิาร หรอื
ทพุพลภาพหรอืบคุคลซึง่ไมสามารถพึง่ตนเองไดหรอืไมมผีูดแูลหรอืดอยโอกาส ตองจดัใหบคุคลดงักลาว
มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ ทั้งนี้ การศึกษาสําหรับคนพิการดังกลาว ใหจัด
ตัง้แตแรกเกดิหรอืพบความพกิารโดยไมเสยีคาใชจาย และใหบคุคลดงักลาวมสีทิธไิดรบัสิง่อาํนวยความ
สะดวก สือ่ บรกิาร และความชวยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่าํหนดในกฎ
กระทรวง สาํหรับการจดัการศกึษาสาํหรับบคุคลซึง่มคีวามสามารถพเิศษ ตองจดัดวยรปูแบบทีเ่หมาะสม
โดยคาํนงึถงึความสามารถของบคุคลนัน้ ซึง่มาตรา ๑๘ ไดกาํหนดใหมกีารจดัการศกึษาปฐมวยัและการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษาประเภทตางๆ ไดแก

๑๙
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๑. สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ไดแก ศนูยเดก็เลก็ ศนูยพฒันาเดก็เลก็ ศนูยพฒันาเดก็กอน
เกณฑของสถาบนัศาสนา ศนูยบรกิารชวยเหลอืระยะแรกเริม่ของเดก็พกิารและเดก็ซึง่มคีวามตองการพเิศษ
หรอืสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่

๒. โรงเรยีน ไดแก โรงเรยีนของรฐั โรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนทีส่งักดัสถาบนัพทุธศาสนา
หรือศาสนาอืน่

๓. ศนูยการเรยีน ไดแก สถานทีเ่รยีนทีห่นวยงานจดัการศกึษานอกโรงเรยีนบคุคล ครอบครวั
ชมุชน องคกรชมุชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน องคกรวิชาชพีสถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบนัสงัคมอืน่เปนผูจดั รวม
ทั้งมาตรา ๓๗ กําหนดในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได
โดยกระทรวงศกึษาธกิารอาจจดัใหมกีารศกึษาขัน้พืน้ฐานดงัตอไปนีเ้พือ่เสรมิการบรหิารและการจดัการ
ของเขตพืน้ท่ีการศกึษา ไดแก การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบับคุคลทีม่คีวามบกพรองทางรางกายจติใจ
สตปิญญา อารมณ สงัคม การสือ่สารและการเรยีนรู หรือมีรางกายพกิาร หรือทุพพลภาพและการจดัการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานทีจ่ดัในรปูแบบการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยั

ตอมาไดมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกสือ่ บรกิาร และความชวยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมสีาระสาํคัญ ไดแก

๑. คนพกิารทีป่ระสงคจะขอรบัเงนิอดุหนนุทางการศกึษา ขอยมืสิง่อาํนวยความสะดวก
และสือ่ทางการศกึษา และขอยมืเงนิเพือ่จดัซือ้และขอรบัสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิารและความ
ชวยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษาได

         ๒. ใหยืน่คาํขอทีส่ถานศกึษาทีต่นเรยีน เมือ่สถานศกึษาไดรบัคาํขอพรอมดวยเอกสาร
และหลักฐาน แลวใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่
ผานการตรวจสอบแลว ไปยงัศนูยการศกึษาพเิศษประจาํจงัหวดัหรือศูนยการศกึษาพเิศษสวนกลาง แลว
แตกรณเีพือ่เสนอคณะกรรมการพจิารณาใหคนพกิารไดรบัสทิธชิวยเหลอืทางการศกึษา มปีลดักระทรวง
ศกึษาธกิารเปนประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

๓. เมือ่ไดรบัแจงการอนมุตัเิงนิยมืเพือ่จดัซือ้สิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ หรือบรกิาร
ทางการศึกษาจากสถานศึกษาแลว ใหคนพิการหรือผูปกครองทําสัญญายืมเงินและสัญญาคํ้าประกัน
ตอไป

๓. สทิธติามพระราชบญัญัตกิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๑ การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัคนพกิาร

ตามพระราชบญัญัตกิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๕  กาํหนด
ใหคนพกิารมสีทิธทิางการศกึษาในเรือ่งตางๆ ดงันี้

๒๐
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๑. ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชวีติพรอมทัง้การไดรบัเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิารและความชวยเหลอือ่ืนใดทางการ
ศึกษา

๒. เลอืกบรกิารทางการศกึษา สถานศกึษา ระบบและรปูแบบการศกึษา โดยคาํนงึถงึ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตองการจาํเปนพเิศษของบคุคลนัน้

๓. ไดรบัการศกึษาทีม่มีาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา รวมท้ังการจดัหลกัสตูร
กระบวนการเรยีนรู การทดสอบทางการศกึษา ทีเ่หมาะสม สอดคลองกบัความตองการจาํเปนพเิศษของ
คนพกิารแตละประเภทและบคุคล โดยใหสถานศกึษาในทกุสงักดัจดัทําแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล
โดยใหสอดคลองกบัความตองการจาํเปนพเิศษของคนพกิาร และตองมกีารปรบัปรงุแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบคุคลอยางนอยปละหนึง่ครัง้ รวมท้ังใหสถานศกึษาของรฐัและเอกชนทีจ่ดัการเรยีนรวม สถานศกึษา
เอกชนการกศุลทีจ่ดัการการศกึษาสาํหรบัคนพกิารโดยเฉพาะ และศนูยการเรยีนเฉพาะความพกิาร ทีไ่ด
รับการรบัรองมาตรฐานไดรบัเงนิอดุหนนุและความชวยเหลอืเปนพเิศษจากรฐั

๔. สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม
การจดัการศกึษาเฉพาะความพกิาร รวมถงึการใหบรกิารฟนฟสูมรรถภาพ การพฒันาศกัยภาพในการดาํรง
ชวีติอิสระ การพฒันาทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเปน การฝกอาชพี หรือการบรกิารอืน่ใด  โดยใหสถานศกึษาใน
ทกุสงักดัจดัสภาพแวดลอม ระบบสนบัสนนุการเรยีนการสอน ตลอดจนบรกิารเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความ
สะดวก สือ่ บรกิารและความชวยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษา ทีค่นพกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชน
ได โดยกาํหนดแนวทางในการปฏบิตั ิเชน

๔.๑ การจดัทาํแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล  ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง
หลกัเกณฑและวธิกีารจดัทําแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒
กาํหนดใหสถานศกึษาแตงตัง้คณะกรรมการจดัทาํแผนดงักลาวและนาํแผนไปสูการปฏบิตั ิกาํกบั ตดิตาม
ผลการดาํเนนิงานตามแผน รวมท้ังจดัประชมุเพือ่ประเมนิ ทบทวน และปรบัแผน พรอมจดัทํารายงาน
ผลปละ ๒ คร้ังดวย

๔.๒ การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัคนพกิาร ตามคณะกรรมการสงเสรมิการ
จดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารวาดวยการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ สรปุไดดงันี้

(๑) ใหสถานศกึษามหีนาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัคนพกิารตามภารกจิ
ของสถานศกึษานัน้ โดยไมเกบ็คาใชจาย ในกรณทีีส่ถานศกึษาใดปฏเิสธไมรบัคนพกิารเขาศกึษาโดยไม
มเีหตผุลและความจาํเปนตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนด ใหถอืวาเปนการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรม

๒๑
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(๒) ใหมีการจัดทําหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา
การวดัและประเมนิผลการศกึษา ใหสถานศกึษาและสวนราชการทีร่บัผดิชอบดาํเนนิการใหสอดคลองกบั
สภาพความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภท ตามรูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกาํหนด หรอืตามทีส่ถานศกึษาเหน็สมควร

(๓) กรณทีีค่นพกิารซึง่มอีปุสรรคและมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองไดรบัความชวย
เหลอืในการเดนิทางเพราะเหตแุหงความพกิารนัน้ ใหสถานศกึษาหรอืสวนราชการทีร่บัผดิชอบจดับรกิาร
สาํหรับการเดนิทาง หากเงนิอดุหนนุของสถานศกึษาไมเพยีงพอ ใหสถานศกึษาขอรบัการสนบัสนนุจาก
กองทนุหรอืสวนราชการตนสงักดัของสถานศกึษานัน้ได

(๔) ใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศกึษาเปนกรณพีเิศษแกสถานศกึษา ทัง้นีต้ามความเหมาะสม และสอดคลองกบัความตองการจาํเปนพเิศษ
ของคนพกิาร

๓.๒การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ตามพระราชบญัญัตกิารจดัการศึกษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ กาํหนดใหสถานศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาและสถาบนัอาชวีศึกษาในทกุสงักดั มหีนาท่ีรบัคนพกิารเขาศึกษาในสดัสวนหรอืจาํนวน
ทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนด

            ตอมาไดมรีะเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารวาดวยการ
จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการ
ศกึษาสาํหรบัคนพกิารวาดวยการจดัการอาชวีศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่เปนเรือ่งใหมของ
การศกึษาสาํหรับคนพกิาร โดยมสีาระสาํคญัสรปุได ดงันี้

๑. กรณกีารจดัการศกึษาอาชวีศกึษา กาํหนดใหสถานศกึษาของรฐั และสถานศกึษา
เอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาตามความ
สามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตองการจาํเปนพเิศษของคนพกิารตามประเภทความพกิาร และ
ใหสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยแีละปฏบิตักิาร มหีนาท่ีรบัคนพกิารเขาศึกษาในสดัสวน หรือจาํนวนทีเ่หมาะสม โดยให
คาํนงึถงึประเภทของความพกิาร ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีส่วนราชการ สถาบนั
การอาชวีศึกษาหรอืคณะกรรมการสถานศกึษากาํหนด และใหสถานศกึษานัน้แจงตอคณะกรรมการเพือ่
ทราบไมนอยกวาหนึง่รอยยีส่บิวนักอนเริม่ปการศกึษา โดยเริม่ต้ังแตปการศกึษา ๒๕๕๓ เปนตนไป

๒. กรณกีารศกึษาระดบัอดุมศึกษา  กาํหนดใหสถาบนัอดุมศกึษาในทกุสงักดัทัง้รฐัและ
เอกชนมีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของ
ความพกิารดวย ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีส่ภาสถาบนัอดุมศกึษากาํหนดและ
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แจงคณะกรรมการเพือ่ทราบไมนอยกวาหนึง่รอยยีส่บิวนักอนเริม่ปการศกึษา โดยเริม่ตัง้แตปการศกึษา
๒๕๕๓ เปนตนไป

๓. สถานศึกษาทั้งอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษาดังกลาว มีสิทธิ
ไดรบัคาเลาเรยีน คาบาํรงุ คาธรรมเนยีม และคาใชจายอืน่จากหนวยงานทีเ่กีย่วของตามจาํนวนเงนิที่
ตองเรยีกเกบ็จากนกัศกึษาพกิาร หากหนวยงานไมสามารถดาํเนนิการได  ใหสงเรือ่งขอรบัการสนบัสนนุ
จากกองทนุสงเสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร ทัง้นี ้ไมเกนิอตัราและรายการทีค่ณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด โดยสวนราชการหรือสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลหรือ
สถาบนัอดุมศกึษา อาจทาํขอตกลงขอรบัการสนบัสนนุคาใชจายจากองคกรปกครองสวนทองถิน่กไ็ด

๔. ใหสวนราชการรบัผดิชอบรายงานผลการดาํเนนิงานในการปฏบิตัติามระเบยีบนีต้อ
คณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารอยางนอยปละหนึง่ครัง้

๓.๓ การขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมทางการศกึษาตอคนพกิาร
ตามพระราชบญัญตัจิดัการศกึษาสาํหรับคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคหา กาํหนด

วาสถานศกึษาใดปฏเิสธไมรบัคนพกิารเขาศึกษา ใหถอืเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย

    ๓.๔ การกาํหนดนโยบายสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร
ตามพระราชบญัญัตจิดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารพ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ กาํหนดใหมี

คณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร ประกอบดวยรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร
เปนประธานกรรมการ เพื่อบริหารจัดการกฎหมาย กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และกาํหนดระเบยีบเกีย่วกบักองทนุสงเสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร  ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ไดประกาศใชอนบุญัญัตเิพือ่กาํหนดแนวปฏบิตัใินการสงเสรมิและคุมครองสทิธคินพกิารทางการศกึษาใน
เรือ่งตางๆ เชน ประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารเรือ่ง หลกัเกณฑการให
ครกูารศกึษาพเิศษ คร ูและคณาจารย ไดรบัการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการจดัการศกึษาสาํหรับ
คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารจดัทําแผนการจดัการ
ศกึษาเฉพาะบคุคล ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการ
ศกึษาสาํหรบัคนพกิารวาดวยการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒  ระเบยีบคณะ
กรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๒ ระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารวาดวยการจดัการศกึษาระดบัอดุม
ศกึษาสาํหรับคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๓.๕ กองทนุสงเสรมิและพฒันาการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร
ตามพระราชบญัญัตจิดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ กาํหนดใหมี

การจัดต้ัง กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขัน้พืน้ฐานเพือ่ใชจายในการสงเสรมิสนบัสนนุ และพฒันาการศกึษาสาํหรบัคนพกิารอยางเปนธรรมและ
ทัว่ถงึ สวนการใชจายเงนิกองทนุใหเปนไปตามระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคน
พกิารแหงชาตวิาดวยการบรหิารกองทนุ การรบัเงนิ การจายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การจดัหาผลประโยชน
และการจดัการกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบยีบคณะกรรมการ
สงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิารวาดวยการพจิารณาอนมุตักิารจายเงนิ การจดัทาํรายงานสถานะ
การเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจน
ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร เรือ่ง กาํหนดอตัรา
วงเงนิและรายการคาใชจายทีก่องทนุใหการสนบัสนนุเพือ่ดาํเนนิการตามแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบั
การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  โดยกําหนดใหคนพิการและองคกรหรือ
หนวยงานทีเ่กีย่วของใชประโยชนจากกองทนุในเรือ่งตางๆ ดงันี้

๑. การใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อ จัดหา สิ่งอํานวยความ
สะดวกเทคโนโลย ีสือ่ บรกิารและความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาสาํหรับคนพกิาร

๒. การใหทนุการศกึษาหรอืฝกอบรมแกคนพกิาร ผูดูแลคนพกิาร อาสาสมคัร หรอื
บคุลากรทีเ่กีย่วของกบัการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิาร

๓. การจดัซือ้ จดัหา จดัจาง ลามภาษามอื ผูชวยเหลอืคนพกิาร สือ่สงเสรมิพฒันาการ
สิง่อาํนวยความสะดวก เทคโนโลย ีสือ่ บรกิาร และความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาสาํหรับคนพกิาร

๔. การบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บรกิาร และความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร

๕. การสนบัสนนุการดาํเนนิงานของสถานศกึษาในการจดัการศกึษาสาํหรับคนพกิาร
๖. การดําเนินงานของกองทุน เชน การบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน

การตดิตามประเมนิผลและตรวจสอบการดาํเนนิงานของกองทนุ
๗. การใชจายในเรือ่งอืน่ๆ เพือ่สงเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาการศกึษาสาํหรับคนพกิาร

สําหรับการยื่นคําขอรับการสนับสนุนโครงการ การกูยืมเงิน และการขอรับการสนับสนุน
ทนุการศกึษา ทนุฝกอบรม และพฒันาการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารโดยในเขตกรงุเทพมหานครให
ยื่นคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง และในจังหวัดอ่ืนใหยื่นคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจาํจงัหวดันัน้ๆ และในกรณกีลุมเปาหมายตามโครงการมภีมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูมากกวาหนึง่จงัหวดั
หรอืมไิดมภีมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูในจงัหวดัทีย่ืน่คาํขอรบัการสนบัสนนุนัน้ ใหยืน่คาํขอตอสาํนกับรหิารงาน
การศกึษาพเิศษ กระทรวงศกึษาธกิาร

ปรากฏรายละเอยีดตามภาคผนวก ๓

๒๔
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บทที ่๔
สิทธิคนพิการทางการประกอบอาชีพและการมีงานทํา

พระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มบีทบญัญตัเิพือ่กาํหนด
มาตรการสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพและคุมครองการมีงานทําของคนพิการเพื่อใหคนพิการไดมี
โอกาสใชความสามารถในการมีรายไดและพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ตองใหการ
อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเปนการสงเสริมใหคนพิการมีพลังสําคัญในการเสริมสรางทางเศรษฐกิจของ
ครอบครวัและประเทศสบืไป  สาํหรับแนวคดิและมาตรการตางๆ ตามกฎหมาย สรปุได ดงันี้

๑. แนวคิดการสงเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทําของคนพิการ
     ตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๓)

กําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดในเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
การใหบรกิารทีม่มีาตรฐาน  การคุมครองแรงงาน  มาตรการเพือ่การมงีานทาํ ตลอดจนไดรบัการสงเสรมิ
การประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด
เพือ่การทาํงานและประกอบอาชพีของคนพกิาร ตามหลกัเกณฑ  วธิกีารและเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรวีาการ
กระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด  คาํวา "การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร" ตามมาตรา ๔ หมายความถงึ
การเสรมิสรางสมรรถภาพหรอืความสามารถของคนพกิารใหมสีภาพทีด่ขีึน้ หรือดํารงสมรรถภาพหรอืความ
สามารถทีม่อียูเดมิไว โดยอาศยักระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศกึษา สงัคม อาชีพ หรอื
กระบวนการอืน่ใด เพือ่ใหคนพกิารไดมโีอกาสทาํงานหรอืดาํรงชวีติในสงัคมอยางเตม็ศกัยภาพ

สวนแนวคิดการนําระบบ Quota System เพื่อคุมครองโอกาสในการมีงานทําไดริเริ่มใน
ประเทศยโุรปโดยครัง้แรกใชกบัทหารทีพ่กิารจากสงครามตางๆ เพือ่ใหคนพกิารไดมงีานทาํ  ตอมาไดขยาย
ไปประเทศตางๆ ทัว่โลก  โดยเหตผุลสาํคัญท่ีประเทศตางๆ นาํระบบนีม้าใชกบัการจางงานคนพกิาร เนือ่ง
จากเหน็วาตองกาํหนดมาตรการพเิศษทางกฎหมายในการสงเสรมิการจางงานคนพกิาร การคุมครองการ
ทํางานของคนพิการ  การสรางความเสมอภาคในโอกาสของประชาชน (บางคนมีขอจํากัดจึงไมทัน
คนอื่นหรือเขาไมถึง ทําใหตลาดแรงงานของคนพิการเดินหนาไปไดซึ่งเปนความรับผิดชอบของ
รฐัและเปนการขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร การสนบัสนนุใหคนพกิารมงีานทาํเปนการ
ใหโอกาสทางสงัคมอยางดทีีส่ดุแกคนพกิาร เปนการใหคนพกิารมคีณุภาพชวีติทางสงัคม การดาํรงชวีติ
อสิระและการมสีวนรวมของคนพกิาร  เนือ่งจากคนพกิารมขีอจาํกดัไมสามารถเผชญิกบัการแขงขนัใน
การเขาทาํงานกบัแรงงานทัว่ไปได  เปนการสรางสาํนกึสาธารณะใหเกดิขึน้ในสงัคมทีม่ตีอคนพกิาร โดย
ไมใหคนพิการเปนพลเมืองชั้นสอง  ระบบโควตาจะชวยใหคนพิการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาคนอื่น

๒๕
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ลดทัศนคติทางลบในการทํางานในระยะยาวของคนพิการ  เปนการสรางมาตรฐานความเทาเทียมกัน
ระหวางคนพกิารและคนทัว่ไป เคารพความแตกตาง ความเอือ้อํานวยอยางสมเหตสุมผลใหแกคนพกิาร
และมคีวามเชือ่วานายจางมศีกัยภาพและมสีวนรวมในการชวยเหลอืและพฒันาเศรษฐกจิแกกลุมคนพกิาร
ไดและเหน็วาในสงัคมสมยัใหมตองพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารโดยใหมสีทิธเิสรภีาพ ศกัดิศ์รีความเปน
มนุษยทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม

สาํหรบัแนวคดิการสงเสรมิอาชีพและการมงีานทาํตามอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร กาํหนด
ใหรัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการในการทํางานบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น สิทธิในโอกาสที่จะ
หาเลีย้งชพีโดยการทาํงานทีต่นเปนผูตดัสนิใจเลอืกโดยอสิระ และการไดรบัการยอมรบัในตลาดแรงงาน
และสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปดกวางในการทํางานรวมกัน และที่คนพิการสามารถเขาถึงได
การกาํหนดเงือ่นไขในการคดัเลอืกบคุคล การจางงาน ความตอเนือ่ง ความกาวหนาในอาชพี และสภาพ
การทาํงานทีถ่กูสขุอนามยัและปลอดภยั   การคุมครองสทิธขิองคนพกิารทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ การทาํ
ใหคนพกิารสามารถเขาถงึโปรแกรมแนะแนวอาชพี บรกิารจดัหางานและการฝกอาชพีอยางตอเนือ่ง การ
สงเสรมิโอกาสในการประกอบอาชพีอสิระ เปนตน  นอกจากนัน้ องคการแรงงานะหวางประเทศ (ILO)
ซึ่งรับผิดชอบอนุสัญญาที่ ๑๕๙  ค.ศ. ๑๙๘๓ ไดเนนย้ําถึงสิทธิและความเสมอภาคดานการจางงาน
คนพกิาร โดยกาํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีร่ฐัพงึทาํสาํหรับคนพกิาร โดยประเทศไทยไดใหสตัยาบนั
ตออนสุญัญาฉบบันีแ้ละมผีลใชบงัคบัเมือ่วันที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ เปนตนมา

๒. การกาํหนดอตัราสวนในการจางงานคนพกิาร
ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ กาํหนด

ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะ
ของงานในอตัราสวนทีเ่หมาะสมกบัผูปฏบิตังิานในสถานประกอบการหรอืหนวยงานของรฐัโดยใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและ
หนวยงานของรฐัจะตองรบัคนพกิารเขาทํางานตามลกัษณะของงาน ในอตัราสวนทีเ่หมาะสมกบัผูปฏบิตัิ
งานในสถานประกอบการหรอืหนวยงานของรฐั และตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญัตกิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ ชึง่มาตรา ๔๔ แหงพระราชบญัญัตสิงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ หรือคํา
สัง่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตกิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ ยงัคงใชบงัคบัตอไปเทาท่ีไมขดั
หรอืแยงกบับทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตันิี ้จนกวาจะมกีฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ หรอืคาํสัง่ทีอ่อก
ตามพระราชบญัญัตนิี ้และตามกฎกระทรวงดงักลาวกาํหนดใหสถานประกอบการของเอกชนใดมลีกูจาง
ตัง้แตสองรอยคนขึน้ไป นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการนัน้ตองรบัคนพกิารทีส่ามารถทาํงานไดใน
อตัราลกูจางทัง้หมดไมวาจะอยูในตาํแหนงใดจาํนวนทกุสองรอยคนตอคนพกิารหนึง่คน เศษของทกุสอง

๒๖
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รอยคนถาเกนิหนึง่รอยคนตองรบัคนพกิารเพิม่อีกหนึง่คน  สาํหรับอตัราสวนการทาํงานในหนวยงานของ
รฐัและนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการอยูระหวางออกกฎกระทรวงฉบบัใหมโดยกระทรวงแรงงาน

๓. การใชมาตรการอื่นแทนการจางงาน
๓.๑ การสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตามมาตรา ๓๔ กาํหนดใหนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการทีม่ไิดรบัคนพกิารเขา
ทาํงานตามจาํนวนทีก่าํหนดตามมาตรา ๓๓ ใหสงเงนิเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
ทัง้นี ้ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนเงนิทีน่ายจางหรอืเจาของสถาน
ประกอบการจะตองนาํสงเขากองทนุ  และในกรณนีายจางหรอืเจาของสถานประกอบการทีต่องสงเงนิ
เขากองทนุ แตมไิดสง  สงลาชาหรือสงเงนิไมครบถวน ใหเสยีดอกเบีย้ในอตัรารอยละเจด็คร่ึงตอปของ
จาํนวนเงนิทีย่งัไมไดสงเขากองทนุ  ตลอดจนนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการซึง่รบัคนพกิารเขา
ทาํงานหรอืสงเงนิเขากองทนุตามวรรคหนึง่มสีทิธไิดรบัยกเวนภาษเีปนรอยละของจาํนวนเงนิคาจาง ทีจ่าย
ใหแกคนพกิารหรอืเงนิทีส่งเขากองทนุแลวแตกรณ ีทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด

ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึง่ยงัใชบงัคบัไดกาํหนดใหสถานประกอบการของเอกชน
ใดยงัไมมคีนพกิารทาํงาน หรอืมไีมครบตามอตัราทีก่าํหนด ใหแจงใหสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิารแหงชาตทิราบภายในวนัที ่๓๐ มกราคมของแตละป โดยนายจางหรอืเจาของสถานประกอบ
การใดมหีนาทีร่บัคนพกิารเขาทาํงานแตประสงคจะไมรบัคนพกิารเขาทาํงานหรอืถกูถอืวาประสงคจะไม
รบัคนพกิารเขาทํางาน ใหสงเงนิเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารเปนรายป ปละครึง่
หนึง่ของอตัราคาจางขัน้ต่าํท่ีใชบงัคบัในทองทีท่ีส่ถานประกอบการตัง้อยู คณูดวยสามรอยหกสบิหา และ
คณูดวยจาํนวนคนพกิารซึง่ประสงคจะไมรบัเขาทํางาน

๓.๒การใหสมัปทาน จดัสถานทีจ่าํหนายสนิคาหรอืบรกิาร จดัจางเหมาชวงงาน ฝกงาน
หรือใหการชวยเหลืออ่ืนใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ

ตามมาตรา ๓๕ กาํหนดใหคณะกรรมการมอีาํนาจออกระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตเิกีย่วกบัหลกัเกณฑและวธิกีารอืน่แกคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิาร
แทนการจางงานคนพกิาร  ซึง่ตอมาไดมรีะเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
แหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมา
ชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลอือ่ืนใดแกคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ มสีาระสาํคัญ
สรปุไดดงันี้

๑)  "การใหสมัปทาน" หมายถงึ การใหสทิธแิกคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารครอบครอง
หรอืใชประโยชนจากทรพัยากรหรอืทรัพยสนิใดๆ เพือ่ใหคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารไดใชประโยชนในการ

๒๗
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ประกอบอาชีพโดยการใหสัมปทานตองมีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาหนึ่งปและมีมูลคาไมนอยกวา
จํานวนคาจางซึ่งตองจางคนพิการในปนั้น

๒) "การจดัสถานทีจ่าํหนายสนิคาหรือบรกิาร" หมายถงึ การจดัสถานทีบ่รเิวณองคกร
หรือภายนอกองคกรเพือ่ใหคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารไดใชประโยชนในการประกอบอาชพีโดยมรีะยะ
เวลา และมลูคาเทากบัการใหสมัปทาน

๓) "การจดัจางเหมาชวงงาน" หมายถงึ การใหคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารไดทาํสญัญา
กับหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ โดยรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแต
บางสวนของงานใดในความรบัผดิชอบของหนวยงานของรฐัหรอืนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ
นั้นเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น และหมายความ
รวมถงึการใหคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารทาํสญัญากบัผูรบัเหมาชวงงานของหนวยงานของรฐัหรอืนายจาง
หรอืเจาของสถานประกอบการ เพือ่รบัชวงงานในความรบัผดิชอบของหนวยงานของรฐัหรอืนายจางหรอื
เจาของสถานประกอบการดวยโดยมมีลูคาตองไมนอยกวาหาเทาของอตัราคาจางแรงงานขัน้ต่าํในทองที่
นัน้คณูดวยสามรอยหกสบิหาตอคนพกิารหนึง่คนทีต่องรบัเขาทาํงาน

๔) "การฝกงาน" หมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู ทักษะและประสบการณที่เปน
ประโยชนแกการประกอบอาชพี โดยตองมกีารถายทอดวทิยาการ เทคโนโลย ีกระบวนการผลติ หรอืองค
ความรูขององคกรใหแกคนพกิาร มรีะยะเวลาฝกงานไมนอยกวาหกเดอืน และมลูคาการฝกงานตองมมีลูคา
ไมนอยกวาปละอตัราคาจางขัน้ต่าํในทองทีน่ัน้คณูดวยสามรอยหกสบิหาตอคนพกิารทีต่องรบัเขาทํางาน

๕) ใหหนวยงานของรัฐที่ไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือ
นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการไมรบัคนพกิารเขาทํางานตามมาตรา ๓๓ และไมประสงคจะสงเงนิ
เขากองทุนตามมาตรา ๓๔ ใหแจงความจํานงตอปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด หรือ
ผูซึง่ไดรบัมอบหมายจากปลดักระทรวงแรงงานหรอืผูวาราชการจงัหวดั แลวแตกรณ ี เพือ่จดัใหมกีารให
สมัปทาน จดัสถานทีจ่าํหนายสนิคาหรือบรกิาร จดัจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรอืใหการชวยเหลอือืน่ใด
แกคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารได

๖) ใหคนพกิาร/กลุมคนพกิารทีป่ระสงคจะขอรบัความชวยเหลอืใหยืน่คาํขอดวยตนเอง
ตอเจาหนาทีข่องรฐัตามทีไ่ดรบัมอบหมาย เวนแตคนพกิารบกพรองความสามารถหรอืมสีภาพความพกิาร
ถึงขั้นไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอเพื่อขอรับความชวยเหลือแทน
คนพิการได  ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิที่จะขอรับความชวยเหลือโดยตรงจากหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ

๗) ใหมีคณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพคนพิการ ประกอบดวย (๑) ปลัดกระทรวง
แรงงานเปนประธานอนกุรรมการ (๒) ผูแทนสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
ผูแทนกรมพฒันาฝมอืแรงงาน ผูแทนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ผูแทนกระทรวงพาณชิย ผูแทนกระทรวงอตุสาหกรรม ผูแทนสาํนกังานคณะกรรมการขาราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา ผูแทนสาํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน และผูแทนกรมสวสัดกิารและ
คุมครองแรงงานเปนอนกุรรมการ (๓) ผูแทนองคการคนพกิารแตละประเภท จาํนวนเจด็คน ซึง่สมาคม
สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยเสนอเปนอนุกรรมการ (๔) ผูแทนสภาองคการนายจางแหง
ประเทศไทย ผูแทนสภาองคการลกูจางแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย และผูแทน
สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนอนกุรรมการ (๕) ผูทรงคณุวุฒ ิซึง่มคีวามรูและประสบการณใน
ดานการสงเสริมอาชีพคนพิการ จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางานเปน
อนกุรรมการและเลขานกุาร  และรองเลขาธกิารสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง
ชาติ เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  โดยมีอํานาจหนาท่ีประกาศหลักเกณฑและวิธีการให
สมัปทาน จดัสถานทีจ่าํหนายสนิคาหรือบรกิาร จดัจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรอืใหการชวยเหลอือืน่ใด
แกคนพกิารเพิม่เตมิจากทีก่าํหนดในระเบยีบนี ้กาํกบัดแูลหนวยงานของรฐัและนายจางหรอืเจาของสถาน
ประกอบการปฏบิตัติามระเบยีบทีอ่อกตามความในมาตรา ๓๕  สงเสรมิใหมกีารกระจายความชวยเหลอื
คนพิการและผูดูแลคนพิการซึ่งหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผูให
การสนับสนุนอยางทั่วถึงและเปนธรรม พิจารณาถึงความเหมาะสมของความชวยเหลือตามระเบียบนี้
จดัทาํรายงานประจาํปการใหความชวยเหลอืคนพกิารทางดานอาชพี หรอืความชวยเหลอืคนพกิารและ
ผูดูแลคนพิการซึ่งหนวยงานของรัฐและนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผูสนับสนุน ขอให
หนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นตอ
คณะอนุกรรมการ หรือสงเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  พิจารณาเสนอคณะ
กรรมการเพือ่ใหประกาศเกยีรตคิณุ หรือสนบัสนนุ สนิเชือ่ รางวลั เสนอขอเครือ่งราชอสิรยิาภรณ หรือ
สทิธปิระโยชนอืน่ใด ใหแกนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการทีใ่หความชวยเหลอืคนพกิารทางดาน
อาชพี  รายงานผลการปฏบิตังิานใหคณะกรรมการทราบปละครัง้ รวมทัง้สงเสรมิสนบัสนนุใหองคกรของ
คนพกิารและองคกรเพือ่คนพกิารตลอดจนหนวยงานของรฐัและหนวยงานภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวม
ในการปฏบิตักิารตามระเบยีบนี้

๔. การใชมาตรการอายัดทรัพยสินในกรณีไมสงเงินเขากองทุน
ตามมาตรา ๓๖ กําหนดใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ซึ่งฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการจางงานคนพิการตามจํานวนที่ไมสงเงินเขากองทุน ตอมาไดมีระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินของ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกาํหนดสาระ
สาํคญัเกีย่วกบัการอายดัสรปุได ดงันี้
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๑) กาํหนดความหมาย"การอายดั" หมายถงึ การสัง่ใหนายจางหรอืเจาของสถานประกอบ
การทีไ่มสงเงนิเขากองทนุและหรอืบคุคลภายนอกมใิหจาํหนาย จาย โอน หรอืทาํนติกิรรมใด ๆ เกีย่วกบั
ทรพัยสนิ หรอืสทิธเิรยีกรองทีไ่ดสัง่อายดัไว รวมตลอดถงึการสัง่ใหบคุคลภายนอกมใิหนาํสงทรพัยสนิ หรอื
ชาํระหนีแ้กนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการทีไ่มสงเงนิเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิาร

๒) เมื่อนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวนที่
กาํหนดตามมาตรา ๓๓ และไมไดสงเงนิเขากองทนุ หรือนาํสงเงนิลาชา หรือสงเงนิไมครบถวนตามมาตรา
๓๔ ใหมกีารสงคาํเตอืนพรอมเหตผุลเปนหนงัสอืโดยสงทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรบัใหนายจางหรอื
เจาของสถานประกอบการนาํเงนิสงเขากองทนุภายในเวลากาํหนดแตไมนอยกวาสามสบิวนั

๓) ใหพนกังานเจาหนาท่ีดาํเนนิการตรวจสอบทรพัยสนิ รวมท้ังสทิธเิรยีกรองของนายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนและทรัพยสินซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนของ
นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการไมสงเงนิเขากองทนุ

    ๔) ทรพัยสนิของนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการทีใ่หอายดั  ไดแก สงัหารมิทรัพย
อนัมรีปูรางและตองไมเปนสิง่ของทีเ่นาเสยีงาย  อสงัหารมิทรพัย สทิธทิัง้ปวงอนัมอียูในทรพัยสนิ เงนิที่
บุคคลภายนอกจะตองชําระใหแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน  สวน
ทรัพย์สินตามมาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ไม่อยู่ในบังคับแห่งระเบียบน้ี

๕) ผลของการอายดั ทาํใหเมือ่เกดิ โอน หรือเปลีย่นแปลงซึง่สทิธเิรยีกรองทีไ่ดถกูอายดั
ภายหลงัทีไ่ดทาํการอายดัไวแลวนัน้ ใชยนัแกพนกังานเจาหนาทีไ่มได สวนกรณสีทิธเิรยีกรองใหชาํระเงนิ
การอายดัสทิธเิรยีกรองแหงรายไดเปนคราวๆ ซึง่รวมถงึจาํนวนเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายหลงัการอายดั
นั้นดวย สิทธิเรียกรองใหชําระเงินแตมีจํานองเปนประกัน ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงคําสั่งอายัดไปยัง
เจาพนกังานผูรบัจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมใหเจาพนกังานดงักลาว เพือ่ใหจดแจงไวในทะเบยีนสทิธิ

๖) การคดัคานคาํสัง่ ในกรณทีีม่คีาํสัง่อายดัทรพัยสนิหรอืสทิธเิรยีกรองอืน่อนัมใิชตวัเงนิ ถา
ผูที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งอายัดทรัพยสินจะปฏิเสธไมสงมอบทรัพยสินที่อายัดหรือตองการโตแยงหนี้ที่
เรียกรองเอาแกตน ใหยื่นคํารองคัดคานตอเลขาธิการตามแบบคํารองภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับ
คาํสัง่การอายดัทรพัยสนิหรอืกอนกาํหนดการสงมอบทรพัยสนิ

๗) การถอนการอายดัทรัพยสนิในกรณ ี(๑) เมือ่นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการได
ชําระหนี้ครบถวนแลว หรือไมมีหนาที่ตองชําระหนี้ตอไป (๒) เมื่อมีกรณีเหตุผลการรองคัดคานฟงขึ้น
ทัง้หมดหรอืบางสวน (๓) เมือ่ภาระแหงหนีล้ดลง เปนผลใหนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการตอง
รบัผดิชําระหนีเ้พยีงบางสวน และถาไดถอนการอายดัทรพัยสนิไปบางรายการแลว ทรัพยสนิทีเ่หลอืยงัคง
พอคุมหนีท้ีย่งัคางชาํระ (๔) เมือ่มีเหตอุืน่ ๆ ซึง่เลขาธกิารพจิารณาเหน็สมควรเพือ่ประโยชนแหงความ
ยตุธิรรม
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๕. การประกาศโฆษณากรณีไมจางงาน
     ตามมาตรา ๓๙  กาํหนดใหสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตมิี

อาํนาจออกประกาศโฆษณาขอมลูการปฏบิตัหิรอืไมปฏบิตัติามตอสาธารณะอยางนอยปละหนึง่ครัง้ เพือ่
ใหเกดิ Social Sanctions ทางสงัคมซึง่ตางประเทศจะไดผลมากทีส่ดุ

๖. การดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๔ กาํหนดใหรฐัมนตรรีกัษาการแตละกระทรวงมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาท่ี

เพื่อใหมีอํานาจตามมาตรา ๑๔ ไดแก มีหนังสือแจงใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการชี้แจง
ขอเทจ็จรงิหรอืความเหน็ในการปฏบิตังิาน  สงผูแทนมาชีแ้จงหรอืใหถอยคาํ หรอืสงเอกสารหรอืพยาน
หลกัฐานอืน่ มาประกอบการพจิารณา หรือมีหนงัสอืแจงใหบคุคลทีเ่กีย่วของมาใหถอยคาํหรือมีหนงัสอื
ชีแ้จงขอเทจ็จรงิ หรือสงเอกสารหรอืพยานหลกัฐานอืน่มาประกอบการพจิารณา และฝาฝนตองระวาง
โทษตามมาตรา ๔๐ ซึง่กาํหนดใหผูใดไมปฏบิตัติามคําสัง่ของพนกังานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรบัไม
เกนิหาพนับาท

๗. สิทธิประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกาํหนดสาระ

สาํคญัเกีย่วกบัมาตรการตางๆ เพือ่เอือ้ใหมผีลตอการจางงานคนพกิาร สรปุได ดงันี้
๑) นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการทีจ่างคนพกิารเขาทาํงานมากกวารอยละหกสบิ

ของลกูจางในสถานประกอบการนัน้ โดยมรีะยะเวลาจางเกนิกวาหนึง่รอยแปดสบิวนัในปภาษใีดมสีทิธไิด
รบัยกเวนภาษเีงนิไดในปภาษนีัน้ ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด

๒) นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการซึง่รบัคนพกิารเขาทาํงานหรอืสงเงนิเขากองทนุ
มสีทิธไิดรบัยกเวนภาษเีปนรอยละของจาํนวนเงนิคาจางทีจ่ายใหแกคนพกิารหรอืเงนิทีส่งเขากองทนุแลว
แตกรณ ีทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด

๓) ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน การสงเสริมการลงทุน
การประกาศเกยีรตคิณุ สนิเชือ่ รางวลั เครือ่งราชอสิรยิาภรณ หรอืสทิธปิระโยชนอืน่ใด แกนายจางหรอื
สถานประกอบการใด ใหนาํขอมลูทีไ่ดประกาศตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึง่ ซึง่เปนการปฏบิตัติามกฎหมาย
มาประกอบการพจิารณาดวย

           ปรากฏรายละเอยีดตามภาคผนวก ๔
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บทที ่๕
สิทธิคนพิการในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก

เนือ่งจากสิง่อาํนวยความสะดวกหรอืสภาพแวดลอมดานตางๆ มคีวามเปนจาํเปนอยางยิง่ในการ
ทําใหคนพิการและทุกกลุมคนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยาง
เทาเทยีมกนัซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  อนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร และพระราชบญัญัติ
สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมบีทบญัญตัเิพือ่กอต้ังสทิธใิหคนพกิารมสีทิธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และ
ความชวยเหลอือ่ืนจากรฐัในเรือ่งตางๆ ไดอยางเทาเทยีมบคุคลทัว่ไป

๑. แนวคิดการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได*
การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการจัดสภาพแวดลอมที่ทุกคนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดตามแนวคดิการจดัสภาพแวดลอม ซึง่ยโุรปใชคาํวา Inclusive Design หรือ Design
for All  สวนสหรฐัอเมรกิาใชคาํวา  Universal Design โดยคาํวา Inclusive หมายถงึบรูณาการหรอื
การออกแบบทีค่รอบคลมุถงึความตองการของคนมากกลุมทีส่ดุ สวน Universal หมายถงึความเปนสากล
ทีต่อบสนองรองรบัความตองการของคนมากกลุมท่ีสดุเชนกนั  ซึง่อนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิารไดนยิาม
เกีย่วกบัเรือ่งนีว้าเปนการออกแบบสนิคาและบรกิารในลกัษณะทีค่นมากกลุมทีส่ดุสามารถใชไดโดยทีไ่มมี
ความจาํเปนตองมกีารดดัแปลงแกไขหมายรวมถงึคนพกิารผูสงูอายรุวมถงึคนทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกตางหลาก
หลายกนัออกไปสามารถทีจ่ะเขาถงึและใชประโยชนได  โดยการออกแบบทีเ่ปนสากลไมไดเปนการไปตดั
โอกาสของการใชเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกทีจ่าํเปนสาํหรบับคุคลแตละคน ซึง่หมายถงึการออก
แบบทีเ่ปนสากลและเปนธรรม กบัการใชสิง่อาํนวยความสะดวก หรือเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก
มีเปาหมายใหเขาถึงและใชประโยชนไดจากสินคาและบริการ  สวนใหญคือบริการสาธารณะ เชน
บริการทางดานขนสงสาธารณะ  บริการขอมูลขาวสาร การเขาถึงอาคารสถานที่ ถนนหนทาง โดย
Universal Design เปนการออกแบบทีเ่ปนสากลและเปนธรรมในภาพรวม เชน การออกแบบวางผงัเมอืง
การออกแบบทางสถาปตยกรรม  การออกแบบในการผลติสนิคาเทคโนโลย ี การออกแบบผลติภณัฑหรอื
ออกแบบเทคโนโลยเีปนการกาํหนดลกัษณะไวตัง้แตตน  มมีองการณไกลหรอืวางแผนเตรยีมรออนาคตดวย

* สรุปจากการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสวนรวมของคนพิการ” โดย
นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการดานคนพิการ ในการเสวนา เรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ
คนทัง้มวล” จดัโดย คณะอนกุรรมาธกิารดานคนพกิาร คณะกรรมาธกิารพฒันาสงัคมและกจิการเดก็ เยาวชน สตร ีผูสงูอายุ
คนพกิารและผูดอยโอกาส รวมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย เมือ่วนัองัคารที ่๒๓ กนัยายน
๒๕๕๑.

๓๒
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สวนความสามารถในการเขาถงึและใชประโยชนไดจากสิง่อาํนวยความสะดวก
ประกอบดวย ๓  มติ ิไดแก
๑. การออกแบบทีเ่ปนสากลและเปนธรรม หรอื Universal Design เปนหลกัใหญใชครอบคลมุ

ทั้งหมดและเปนอุดมคติ
๒. การจดัสิง่อาํนวยความสะดวกหรอืเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก หรือเรยีกวา Assistive

Technology  เปนหลกัเฉพาะทีม่าตอบโจทกเฉพาะกจิ  เฉพาะบคุคล หรอืเฉพาะกลุมคน
๓. การชวยเหลอือยางสมเหตสุมผลหรอื Reasonable Accommodation เปนเรือ่งมนษุยตอ

มนษุย เปนการชวยเหลอือยางมเีหตมุผีล ผูใหกเ็ตม็ใจ ผูรบักย็นิด ี  เปนการชวยเหลอือยางพอเพยีงไม
วาจะอยูในสถานการณใด

๒. แนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการเขาถึงได
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓๐  กาํหนดใหบคุคลยอมเสมอกนัในกฎหมาย

และไดรบัความคุมครองตามกฎหมาย เทาเทยีมกนั  การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรือ่งถิน่กาํเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ
สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิ หรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคิด
เหน็ทางการเมอืงอนัไมขดัตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู จะกระทาํมไิด  และมาตรา ๕๔  กาํหนดให
บคุคลซึง่พกิารหรอืทุพพลภาพ มสีทิธเิขาถงึและใชประโยชนจากสวสัดกิาร สิง่อาํนวยความสะดวกอนัเปน
สาธารณะ และความชวยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐัและบคุคลวกิลจรติยอมไดรบัความชวยเหลอืทีเ่หมาะ
สมจากรฐั รวมท้ังมาตรา ๓๐๓ กาํหนดใหคณะรัฐมนตรตีองดาํเนนิการจดัทําหรอืปรบัปรงุกฎหมายในการ
กาํหนดรายละเอยีดเพือ่สงเสรมิและคุมครองการใชสทิธแิละเสรภีาพใหเปนไปตามบทบญัญตัดิงักลาวดวย
ทัง้นี ้ เพือ่สรางหลกัประกนัในการคุมครองสทิธเิสรภีาพของบคุคล รฐัธรรมนญูจงึไดมบีทบญัญตัริองรบั
ในการปฏบิตัติามมาตรา ๒๖  กาํหนดแนวทางการใชอาํนาจโดยองคกรของรฐัทกุองคกรตองคาํนงึถงึศกัดิศ์รี
ความเปนมนษุย สทิธแิละเสรภีาพ ตามบทบญัญัตแิหงรฐัธรรมนญูนี ้  สวนมาตรา ๒๗ กาํหนดใหสทิธิ
และเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวโดยชดัแจง โดยปรยิายหรอืโดยคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู ยอม
ไดรบัความคุมครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ี ศาล รวมทัง้องคกรตามรฐัธรรมนญู และหนวย
งานของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใชบงัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง และมาตรา
๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและ
เสรภีาพของบคุคลอืน่ ไมเปนปฏปิกษตอรัฐธรรมนญู หรือไมขดัตอศีลธรรมอนัดขีองประชาชน ซึง่วรรค
สองกําหนดวาบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รฐัธรรมนญูนีเ้พือ่ใชสทิธทิางศาลหรอืยกขึน้เปนขอตอสูคดใีนศาลได รวมท้ังวรรคสามกาํหนดวาบคุคลยอม
สามารถใชสทิธทิางศาลเพือ่บงัคบัใหรฐัตองปฏบิตัติามบทบญัญัตใินหมวดนีไ้ดโดยตรง หากการใชสทิธแิละ

๓๓
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๒ พเิชษฐ เมาลานนท คูมอืตุลาการดานสทิธชิมุชน, ๒๕๕๑ หนา ๔๘

๓๔

เสรภีาพในเรือ่งใดมกีฎหมายบญัญัตริายละเอยีดแหงการใชสทิธแิละเสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรอง
ไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการ
สงเสรมิ สนบัสนนุ และชวยเหลอืจากรฐั ในการใชสทิธติามความในหมวดนี้

ประเดน็ขอสงัเกต บทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๗ ดงักลาวมนีกัวชิาการดานกฎหมาย
อธิบายวาหลักการบัญญัติกฎหมายลักษณะนี้มาจากระบบกฎหมายอเมริกันที่เรียกวา Self-Executing
Rights = ใชบงัคบัไปไดเลย โดยไมตองคอยกฎหมายลกู เพราะเปน Constitutional Rights และระบบ
กฎหมายเยอรมัน ซึ่งกําหนดใหทุกศาลมีความผูกพันตองปรับใชไปในทันที แมจะเปนรายละเอียดทาง
เทคนคิ ศาลกม็หีนาท่ีตองกาํหนดเทคนคิเองไปกอน จนกวารัฐสภาจะมกีฎหมายลกูออกมา  ซึง่รฐัธรรมนญู
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ ของไทยใชระบบรฐัธรรมนญูเยอรมนั ๒๔๙๒ มาตรา ๑ วรรค ๓ โดยมาตรา ๒๗
คอืหลกัใหมทีเ่ราไมมมีากอน และบงัคบัไวโดยเดด็ขาดวาตุลาการมหีนาท่ีตอง "ใชบงัคบักฎหมาย และ
ตคีวามกฎหมาย ทัง้ปวง" เสมอไปโดยหลกีเลีย่งไมได  ซึง่เปนหลกัทีเ่รารบัมาจากรฐัธรรมนญูเยอรมนี
๑๙๔๙ มาตรา ๑ วรรค ๓ ทีใ่ชคาํวา"unmittelbar geltendes Recht" แปลวา "directly enforceable
law" (หลักผูกพันโดยตรง)  นี่คือหลักที่มีชื่อวา "Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt"
(สทิธขิัน้พืน้ฐานมอีาํนาจผกูมดัองคกรของรฐัทัง้มวล รวมทัง้ศาลดวย)๒

๓. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

ตามมาตรา ๒๐ กําหนดใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนจากไดจากสิ่งอํานวยความ
สะดวกอนัเปนสาธารณะ และความชวยเหลอือ่ืนจากรฐั ดงันี้

๑. การชวยเหลอืใหเขาถงึนโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรม การพฒันาและบรกิาร
อนัเปนสาธารณะ  ผลติภณัฑทีม่คีวามจาํเปนตอการดาํรงชวีติ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด

๒. การเขาถงึขอมลูขาวสาร การสือ่สาร บรกิารโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจน
บรกิารสือ่สาธารณะจากหนวยงานของรฐัหรอืเอกชนทีไ่ดรบังบประมาณสนบัสนนุจากรฐั   ตามหลกัเกณฑ
วธิกีารและเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกาํหนดในกฎกระทรวง

๓. การมสีทิธทิีจ่ะนาํสตัวนาํทาง เครือ่งมอืหรอือุปกรณนาํทาง หรือเครือ่งชวยความพกิาร
ใด ๆ ตดิตัวไปในยานพาหนะหรอืสถานทีใ่ด ๆ เพือ่ประโยชนในการเดนิทาง และการไดรบัสิง่อาํนวย
ความสะดวกอนัเปนสาธารณะ โดยไดรบัการยกเวนคาบรกิาร คาธรรมเนยีม และคาเชาเพิม่เตมิสาํหรับ
สตัว เครือ่งมอือุปกรณ หรือเครือ่งชวยความพกิารดงักลาว
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๔. การกําหนดใหเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการ
สาธารณะอืน่ ซึง่ไดจดัอุปกรณ สิง่อาํนวยความสะดวก หรือบรกิารตามขางตน มสีทิธไิดรบัการลดหยอน
ภาษ ีหรอืยกเวนภาษเีปนรอยละของจาํนวนเงนิคาใชจายตามทีก่ฎหมายกาํหนด

๕. การกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม และรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพือ่กาํหนด
ลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
บรกิารขนสง หรอืบรกิารสาธารณะอืน่ ใหคนพกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชนได

ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารฟนฟู
สมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่มาตรา ๔๔ แหงพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ หรอืคาํสัง่ทีอ่อกตามพระราช
บญัญัตกิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ ยงัคงใชบงัคบัตอไปเทาท่ีไมขดัหรอืแยงกบับทบญัญัติ
แหงพระราชบญัญัตนิี ้จนกวาจะมกีฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ หรือคําสัง่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัติ
นี ้ซึง่เจาของจะมสีทิธหิกัเงนิคาใชจายเปนสองเทาของเงนิทีเ่สยีไปเพือ่จดัใหมอีปุกรณทีอ่าํนวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้นตามประมวลรัษฎากร
โดยมสีาระสาํคญั สรปุได ดงันี้

๑. ลักษณะอาคารที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก
อาคารของสถานสงเคราะหคนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสําหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรม
หอประชุม สถานศึกษา สถานีขนสงมวลชน และอาคารในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารกําหนด

๒. ลักษณะสถานที่ที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก
สวนสาธารณะ สวนสตัว หรอืสถานทีท่ี่ใหบรกิารทาํนองเดยีวกนั สถานทีอ่ืน่ใดทีไ่ดจดัไวเพือ่ใหบรกิาร
สาธารณะหรอืใหประชาชนกลุมหนึง่กลุมใดซึง่อาจมคีนพกิารรวมอยูดวยไดใชบรกิาร

๓. ลักษณะยานพาหนะที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไดแก รถยนตสาธารณะและรถยนตบริการตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
ประเภทการชนสงประจาํทางและไมประจาํทางตามกฎหมาย รถไฟหรอืรถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการ
นัน้  เรอืโดยสารตามกฎหมายวาดวยการเดนิเรอืในนานน้าํไทย อากาศยานขนสงตามกฎหมายวาดวย
การเดนิอากาศ

๔. ลักษณะบริการสาธารณะที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก
คนพกิาร ไดแก บรกิารสาธารณะอืน่นอกจากอาคาร สถานที ่หรอืยานพาหนะดงักลาวท่ีไดจดัไวเพือ่ให
บรกิารสาธารณะหรอืใหประชาชนกลุมหนึง่กลุมใดซึง่อาจมคีนพกิารรวมอยูดวยไดใชบรกิาร เชน โทรศพัท
สาธารณะ ตูไปรษณยี
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๕. อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารกาํหนด เวนแตในกรณทีีก่ฎหมายทีค่วบคมุอาคาร สถานทีย่านพาหนะ
หรอืบรกิารสาธารณะอืน่จะไดกาํหนดอปุกรณทีอ่าํนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพกิารไวโดยเฉพาะและ
มมีาตรฐานไมต่าํกวาทีค่ณะกรรมการฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารกาํหนด

๖. ใหเจาของอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ หรอืบรกิารสาธารณะอืน่ทีจ่ดัใหมอีปุกรณ
ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ จัดใหมีสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่อํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกคนพกิารดวย

๔. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่อาคารทีก่อสรางภายหลงักฎกระทรวงฉบบันีม้ผีลบงัคบัใช

ตองเปนไปตามกฎกระทรวงนีต้องจดัใหมกีารจดัสิง่อาํนวยความสะดวกภายในอาคารสาํหรับ คนพกิารหรอื
ทุพพลภาพและคนชรา ทั้งนี้ ตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ ๑๐๕๙/๒๕๕๒ เห็นวากฎ
กระทรวงนี้ถือเปนกฎเกณฑในการไดรับสิทธิในสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการตามรัฐธรรมนูญ
เปนการเฉพาะ จึงมีสภาพบังคับกับอาคารตางๆที่อยูในขายบังคับตามกฎกระทรวงตั้งแต วันที่ ๒
ตลุาคม ๒๕๔๘ เปนตนมา  สาํหรบัสาระสาํคัญของกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘ ซึง่ออกตามความในมาตรา
๘ แหงพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ซึง่ตามมาตรา ๙ กาํหนดวา
ในกรณทีีไ่ดมกีารออกกฎกระทรวงกาํหนดเรือ่งใดตามมาตรา ๘ แลว ใหราชการสวนทองถิน่ถอืปฏบิตัติาม
กฎกระทรวงนัน้ ทาํใหผูขอรบัใบอนญุาตกอสรางตองเสนอแบบในเรือ่งดงักลาวดวย โดยมรีายละเอยีด
สรปุได ดงันี้

๑. อาคารประเภทและลกัษณะดงัตอไปนี ้ตองจดัใหมสีิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิาร
หรอืทพุพลภาพ และคนชราตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงนี ้ในบรเิวณทีเ่ปดใหบรกิารแกบคุคลทัว่ไป  ไดแก
(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ
สถานขีนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานรีถไฟ สถานรีถ ทาเทยีบเรอืท่ีมพีืน้ทีส่วนใดของอาคารที่
เปดใหบรกิารแกบคุคลทัว่ไปเกนิ ๓๐๐ ตารางเมตร และ(๒) สาํนกังาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชมุ
สนามกฬีา ศนูยการคา หางสรรพสนิคาประเภทตาง ๆ  ทีม่พีืน้ทีส่วนใดของอาคารทีเ่ปดใหบรกิารแกบคุคล
ทัว่ไปเกนิ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

๒. ลักษณะสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารตาม ขอ ๑ ไดแกจัดใหมีปายแสดงสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียด(๑)
สญัลกัษณรปูผูพกิาร (๒) เครือ่งหมายแสดงทางไปสูสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพ
และคนชรา  (๓) สญัลกัษณ หรือตัวอกัษรแสดงประเภทของสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิารหรอื
ทพุพลภาพ และคนชรา
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๓. สญัลกัษณรปูผูพกิาร เครือ่งหมายแสดงทางไปสูสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิาร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา และสญัลกัษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบั
ผูพกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ใหเปนสขีาวโดยพืน้ปายเปนสนี้าํเงนิ หรือเปนสนี้าํเงนิโดยพืน้ปาย
เปนสขีาว

๔. ปายแสดงสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรับผูพกิารหรอืทพุพลภาพ และคนชรา ตองมคีวาม
ชดัเจน มองเหน็ไดงาย ตดิอยูในตาํแหนงทีไ่มทาํใหสบัสน และตองจดัใหมแีสงสองสวางเปนพเิศษทัง้กลาง
วันและกลางคืน

๕. อาคารท่ีมรีะดับพืน้ภายในอาคาร หรอืระดับพืน้ภายในอาคารกบัภายนอกอาคาร หรอื
ระดบัพืน้ทางเดนิภายนอกอาคารมคีวามตางระดบักนัเกนิ ๒๐ มลิลเิมตรใหมทีางลาดหรอืลฟิตระหวาง
พืน้ทีต่างระดบักนั แตถามีความตางระดบักนัไมเกนิ ๒๐ มลิลเิมตร ตองปาดมมุพืน้สวนทีต่างระดบักนั
ไมเกนิ ๔๕ องศา

๖. อาคารที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาดที่ผูพิการหรือ
ทพุพลภาพ และคนชราใชไดระหวางชัน้ของอาคารลฟิตทีผู่พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใชไดตอง
สามารถขึน้ลงไดทกุชัน้ มรีะบบควบคมุลฟิตทีผู่พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคมุไดเอง
ใชงานไดอยางปลอดภยั และจดัไวในบรเิวณทีผู่พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวก
ใหมสีญัลกัษณรปูผูพกิารตดิไวทีช่องประตดูานนอกของลฟิตทีจ่ดัไวใหผูพกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา
ใชได

    ๗. อาคารดังกลาวตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดอยางนอย
ชัน้ละ ๑ แหง และตองจดัใหมทีีจ่อดรถสาํหรบัผูพกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราอยางนอยตามอตัรา
สวนทีก่ฎกระทรวงกาํหนด เชน ถาจาํนวนทีจ่อดรถตัง้แต ๑๐ คนั แตไมเกนิ ๕๐ คนั ใหมทีีจ่อดรถสาํหรบั
ผูพกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คนั โดยทีจ่อดรถสาํหรบัผูพกิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชราใหจดัไวใกลทางเขาออกอาคารใหมากทีส่ดุ มลีกัษณะไมขนานกบัทางเดนิรถ มพีืน้ผวิเรยีบ มรีะดบั
เสมอกนั และมสีญัลกัษณรปูผูพกิารนัง่เกาอ้ีลออยูบนพืน้ของทีจ่อดรถดานทีต่ดิกบัทางเดนิรถ มขีนาดกวาง
ไมนอยกวา ๙๐๐ มลิลเิมตร และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มลิลเิมตร และมปีายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐
มลิลเิมตรและยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มลิลเิมตร ตดิอยูสงูจากพืน้ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มลิลเิมตร ในตาํแหนง
ทีเ่หน็ไดชดัเจน และตองเปนพืน้ทีส่ีเ่หลีย่มผนืผา

๘. อาคารดงักลาวตองจดัใหมทีางเขาอาคารเพือ่ใหผูพกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราเขา
ใชได เปนพืน้ผวิเรยีบเสมอกนั ไมลืน่ ไมมสีิง่กดีขวาง หรอืสวนของอาคารยืน่ล้าํออกมาเปนอปุสรรคหรอื
อาจทาํใหเกดิอันตรายตอผูพกิารหรอืทพุพลภาพ และคนชรา และมปีระตเูปดปดไดงาย หากมธีรณปีระตู
ความสงูของธรณปีระตตูองไมเกนิกวา ๒๐ มลิลเิมตร และใหขอบทัง้สองดานมคีวามลาดเอยีงไมเกนิ ๔๕
องศา เพือ่ใหเกาอ้ีลอหรอืผูพกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราทีใ่ชอปุกรณชวยเดนิสามารถขามไดสะดวก
ชองประตตูองมคีวามกวางสทุธไิมนอยกวา ๙๐๐ มลิลเิมตร
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๙. อาคารดงักลาวทีจ่ดัใหมหีองสวมสาํหรบับคุคลทัว่ไป ตองจดัใหมหีองสวมสาํหรบัผูพกิาร
หรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวมนัน้หรอืจะจดัแยกออกมาอยูในบรเิวณ
เดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได โดยสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคมุน้าํมันเชือ้เพลงิ ตองจดัใหมหีองสวมสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย
๑ หอง

๑๐. อาคารท่ีเปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะสําหรับเกาอี้ลออยาง
นอยหนึง่ทีท่กุ ๆ จาํนวน ๑๐๐ ทีน่ัง่ โดยพืน้ทีเ่ฉพาะนีเ้ปนพืน้ทีร่าบขนาดความกวางไมนอยกวา ๙๐๐
มลิลเิมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มลิลเิมตร ตอหนึง่ทีอ่ยูในตาํแหนงทีเ่ขาออกได

๑๑. อาคารท่ีเปนโรงแรมทีม่หีองพกัตัง้แต ๑๐๐ หอง ขึน้ไป ตองจดัใหมหีองพกัทีผู่พกิาร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา เขาใชไดไมนอยกวาหนึง่หองตอจาํนวนหองพกัทกุ ๑๐๐ หอง โดยหองพกั
ดงักลาวตองมสีวนประกอบและมลีกัษณะ (๑) อยูใกลบนัไดหรอืบนัไดหนไีฟหรอืลฟิตดบัเพลงิ (๒) ภาย
ในหองพกัตองจดัใหมสีญัญาณบอกเหตหุรอืเตอืนภยัทัง้สญัญาณทีเ่ปนเสยีงและแสง และระบบสัน่สะเทอืน
ตดิต้ังบรเิวณทีน่อนในกรณเีกดิอัคคีภยัหรอืเหตุอนัตรายอยางอืน่ เพือ่ใหผูทีอ่ยูภายในหองพกัทราบ และ
มสีวติชสญัญาณแสงและสวติชสญัญาณเสยีงแจงภยัหรอืเรยีกใหผูทีอ่ยูภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพกั
(๓) มแีผนผงัตางสมัผสัของอาคารในชัน้ทีม่หีองพกัทีผู่พกิารหรอืทพุพลภาพ และคนชราเขาใชได มอีกัษร
เบรลลแสดงตาํแหนงของหองพกั บนัไดหนไีฟ และทศิทางไปสูบนัไดหนไีฟโดยตดิไวทีก่ึง่กลางบานประตู
ดานในและอยูสงูจากพืน้ไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มลิลเิมตร แตไมเกนิ ๑,๗๐๐ มลิลเิมตร  (๔) มสีญัลกัษณ
รปูผูพกิารตดิไวทีป่ระตดูานหนาหองพกัสาํหรบัผูพกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา

๑๒. อาคารสิ่งกอสรางเดิมหรือดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนกอนวันที่กฎ
กระทรวงใชบงัคบั ใหไดรบัยกเวนไมตองปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี ้ทัง้นี ้ภายใตเงือ่นไข (๑) ไมเปนการ
เพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎ
กระทรวงนีใ้ชบงัคบั  (๒) ไมเปนการเพิม่ความสงูของอาคาร (๓) ไมเปนการเพิม่พืน้ทีป่กคลมุดนิ  (๔)
ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใช
บงัคบั

๕. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการคมนาคม
ตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐

ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง เพือ่กาํหนดลกัษณะ หรือการจดัใหมอีปุกรณ สิง่
อาํนวยความสะดวก หรอืบรกิารในยานพาหนะบรกิารขนสง หรอืบรกิารสาธารณะอืน่ ใหคนพกิารสามารถ
เขาถงึและใชประโยชนได ซึง่ขณะนีอ้ยูระหวางการออกกฎกระทรวงโดยกระทรวงคมนาคมซึง่มเีนือ้หา
ประกอบดวยการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกในระบบการขนสงทางบก การขนสงทางน้าํ การขนสงระบบ



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๙

ราง และการขนสงทางอากาศทัง้การจดัสิง่อาํนวยความสะดวกภายในอาคารของสถานขีนสงตางๆ การ
จดัสิง่อาํนวยความสะดวกในบรเิวณถนนและทางแยกตางๆ รวมทัง้มาตรฐานยานพาหนะและอปุกรณที่
จาํเปน รวมท้ังกาํหนดใหเจาของยานพาหนะ เรอืโดยสาร เครือ่งบนิ รถไฟ รถไฟฟาซึง่ไดจดัอปุกรณ สิง่
อาํนวยความสะดวก หรอืบรกิาร มสีทิธไิดรบัการลดหยอนภาษ ีหรอืยกเวนภาษเีปนรอยละของจาํนวน
เงนิคาใชจายตามทีก่ฎหมายกาํหนด  นอกจากนัน้ กรมการขนสงทางบกยงักาํหนดรายละเอยีดการใหบรกิาร
แกคนพกิารในเรือ่งตางๆ เพิม่ขึน้ ไดแก

๑. การอนญุาตใหขบัรถยนตสาํหรบัคนพกิาร  ตามระเบยีบกรมการขนสงทางบกวาดวย
การดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยกาํหนดใหนายทะเบยีนพจิารณาออกใบอนญุาตหรือตออายใุบอนญุาตขบัรถสาํหรับคนพกิาร ดงัตอไปนี้
(๑) คนหูหนวกหรือหูตึง  (๒) คนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งขาง  (๓) คนพิการที่แขน ขา หรือลําตัว
ในการออกใบอนญุาตหรือตออายใุบอนญุาตขบัรถใหแกคนพกิาร ใหนายทะเบยีนไมนอยกวาสองคนตรวจ
และทดสอบ และวนิจิฉยัเบือ้งตน ดงันี้

(๑) กรณีคนหูหนวกหรือหูตึงใหทดสอบโดยการสนทนาตามปกติ หากผูเขารับการ
ทดสอบไมสามารถไดยนิ หรือไมสามารถสือ่สารกบันายทะเบยีนได แมวาจะใชเครือ่งชวยฟงหรอืไมกต็าม
ใหถอืวาเปนคนทีห่หูนวกหรอืหูตงึ แลวจงึใหทาํการทดสอบ ตอไป กรณทีีผู่เขารับการทดสอบโตแยงวา
ตนมไิดเปนคนหหูนวกหรอืหตูงึใหนาํใบรบัรองแพทยจากแพทยเฉพาะทางมาแสดงยนืยนัได

(๒) กรณีคนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งขางใหทําการทดสอบความสามารถในการมอง
เหน็ของตาแตละขาง โดยวธิกีารใชแผนทดสอบมาตรฐาน (Snellin's test Chart) ทีร่ะยะหาง ๖ เมตร
โดยผูเขารับการทดสอบสามารถใสแวนตาหรือเลนสสัมผัสขณะทําการทดสอบได หากผลการทดสอบ
ปรากฎวาตาขางใดขางหนึ่งมองเห็นไดนอยกวา ๖/๖๐ ถือวาตาขางนั้นพิการหรือบอด และในกรณีที่ผู
เขารับการทดสอบมตีาพกิารหรอืบอดหนึง่ขาง และขางทีไ่มพกิารหรอืบอดสามารถมองเหน็ไดไมนอยกวา
๖/๑๒ ใหถอืวาผานการทดสอบแลวจงึใหทาํการทดสอบตามขอ ๘ ตอไป หากผูเขารับการทดสอบ  มี
ปญหาเกีย่วกบัสายตา เชน สายตาสัน้ เปนตน และไมไดใสแวนตาหรอืเลนสสมัผสั เปนผลใหไมสามารถ
ผ่านการทดสอบ ให้แนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์เพ่ือตรวจวัดสายตาประกอบแว่นหรือใส่เลนส์สัมผัส แล้ว-
ใหกลบัมาทดสอบแกตวัใหม บคุคลทีส่ายตาพกิารหรอืตาบอดหนึง่ขาง ตองมใีบรบัรองแพทยจากจกัษแุพทย
เพือ่ยนืยนัวาสายตาขางทีไ่มพกิารหรอืบอด มคีวามกวางของลานสายตาอยางนอย ๑๒๐ องศา ในแนว
นอน และอยางนอย ๒๐ องศาในแนวตัง้ โดยใชวตัถใุนการทดสอบสขีาว อยางนอย ๓ มลิลเิมตร ทีร่ะยะ
หาง ๐.๓๓ เมตร มาแสดงยนืยนัและแนบประกอบคาํขอรบัใบอนญุาตขบัรถดวย

(๓) กรณคีนพกิารทีแ่ขน ขา หรอืลาํตวั ใหนายทะเบยีนพจิารณาสภาพรางกายและ
ทาํการทดสอบความสามารถของรางกายในการควบคมุบงัคบัรถกอน หากเหน็วาสามารถควบคมุบงัคบั
รถไดอยางปลอดภยั ใหทาํการทดสอบตอไป
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๒. การกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณที่อาจมีและใชสําหรับรถยนตและรถยนต
สามลอสวนบคุคลท่ีจะมไีวใชอาํนวยความสะดวกแกคนพกิาร  ตามประกาศกรมการขนสงทางบก ฉบบั
ลงวนัที ่ ๑๔ มถินุายน ๒๕๕๒ ไดกาํหนดสวนควบและเครือ่งอปุกรณทีอ่าจมแีละใชสาํหรบัรถยนตและ
รถยนตสามลอสวนบุคคลที่จะมีไวใชอํานวยความสะดวกแกคนพิการ โดยกําหนดใหประตูรถ ทางลาด
สะพาน หรือเครือ่งอปุกรณทีน่าํพาคนหรอืรถคนพกิาร (Wheel chair) ขึน้และลงจากรถตองมคีวามมัน่คง
แขง็แรง และปลอดภยัในการใชงาน  พืน้ที ่หรอืเครือ่งอปุกรณสาํหรับเกบ็รถคนพกิาร (Wheel chair)
ทีอ่ยูภายในหอง โดยสารหรอืภายนอกรถ ตองมอีปุกรณยดึตรงึทีม่ัน่คงแขง็แรงและไมกอใหเกดิอันตราย
ใด ๆ แกผูอืน่ สวนควบและเครือ่งอปุกรณซึง่ใชควบคมุการขบัขีท่ีเ่ปลีย่นจากการควบคมุดวยเทามาเปน
การควบคมุดวยมอื ตองมคีวามม่ันคงแขง็แรง ใชงานไดด ีและสะดวก

๓. การชวยเหลือคนพิการเปนคาอุปกรณเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใชรถ
ตามระเบยีบกรมการขนสงทางบก วาดวยหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการใชจายเงนิเปนคาอุปกรณ
ชวยเหลอืผูพกิารอนัเนือ่งมาจากการประสบภยัทีเ่กดิจากการใชรถใชถนน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกาํหนดใหผูพกิาร
อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนนไดรับความชวยเหลือเปนคาอุปกรณชวยเหลือ
ผูพกิาร ไดแก  แขนเทยีม ขาเทยีม รถนัง่สาํหรบัผูพกิาร ไมเทาและไมค้าํยนั  อปุกรณอืน่ทีค่ณะอนกุรรม
การเหน็ชอบจากกองทนุเพือ่ความปลอดภยัในการใชรถใชถนน ยืน่คาํขอตามแบบทีส่าํนกังานกองทนุเพือ่
ความปลอดภยัในการใชรถใชถนน กรมการขนสงทางบก หรือสาํนกังานขนสงจงัหวดั   ทัง้นี ้การพจิารณา
จดัสรรเงนิเปนคาอุปกรณชวยเหลอืผูพกิารใหคาํนงึถงึความสาํคัญของการเปนผูใชรถใชถนนโดยถกูตอง
ไมเคยไดรบัความชวยเหลอืจากกองทนุนี ้ หรอืเคยไดรบัความชวยเหลอืจากกองทนุนีม้าแลวไมนอยกวา
๕ ป การนาํอุปกรณไปใชเพือ่การดาํรงชพี

 ๖. การจดัสิง่อาํนวยความสะดวกตามมตคิณะรฐัมนตรี
การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนได

ตามคณะรัฐมนตรมีีมติเมือ่วันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒  เหน็ชอบใหหนวยราชการจดัทําสิง่อาํนวยความ
สะดวกใหคนพกิารเขาถงึได  ดงันี้

๖.๑ ใหโรงพยาบาลจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบถวนสมบูรณ ตามกฎกระทรวง
พ.ศ.๒๕๔๘ ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ

๖.๒ ใหหนวยราชการ  ไดแก  ศาลากลางจงัหวดั  ทีว่าการอาํเภอ/สาํนกังานเขต  ทีท่าํการ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ สถาบนัการศกึษา และสถานตีาํรวจ ทัว่ประเทศจดัทาํสิง่อาํนวยความสะดวก
ขัน้พืน้ฐาน  ไดแก  ทางลาด  หองน้าํ  ทีจ่อดรถ  ปายและสญัลกัษณ และบรกิารขอมูล  ใหสาํเรจ็ภาย
ในป ๒๕๕๔  โดยหวัหนาสวนราชการหรอืผูวาราชการจงัหวดัสามารถตัง้งบประมาณและแปลงงบประมาณ
ที่มีอยูมาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวได
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๖.๓ การติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยจะไดมีการติดอยางใกลชิด
และตอเนื่อง โดยใหหนวยราชการดังกลาวรายงานผลการดําเนินงานทุก ๖ เดือน เพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติและรายงานคณะรัฐมนตรีใหทราบความ
กาวหนาเปนระยะตอไป

นอกจากนี้กระทรวงความมั่นคงและพัฒนาการของมนุษยยังไดจัดประกวดสถานที่ดีเดนที่
เอือ้ตอคนพกิาร เพือ่เปนการกระตุนและสงเสรมิใหหนวยงาน/องคกร สถานประกอบการตางๆ  จดัสิง่
อํานวยความสะดวกใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนได ซึ่งจะทําใหคนพิการสามารถเขาถึงอาคาร
สถานที ่ และบรกิารตางๆ ไดอยางเทาเทยีมกบับคุคลทัว่ไป

        ปรากฏรายละเอยีดของกฎหมาย ระเบยีบ มตคิณะรฐัมนตรี
หนงัสอืสัง่การตามภาคผนวก ๕
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บทท่ี ๖
สิทธิคนพิการทางสวัสดิการสังคม

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ กําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจาก
รฐั และมาตรา ๘๐ กาํหนดใหรฐัตองสงเคราะหและจดัสวสัดกิารใหแกผูพกิารหรอืทุพพลภาพใหมคีณุภาพ
ชีวติทีด่ขีึน้และพึง่พาตนเองได ประกอบกบัอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร (CRPD) ไดกาํหนดสาระสาํคญั
แหงสทิธขิองคนพกิารเพือ่ใหสามารถพึง่ตนเอง และไดรบัการยอมรบัใหเปนสวนหนึง่ของชมุชน มสีวน
รวมในชมุชน มโีอกาสเลอืกสถานทีอ่ยูอาศัยโดยเสมอภาคกบัผูอืน่ สามารถเขาถงึบรกิารในระดบัตาง ๆ
ในชมุชน รวมถงึความชวยเหลอืในสิง่ทีจ่าํเปนตอการดาํรงชวีติ การปองกนัการถกูทอดทิง้หรอืแยกออก
จากชุมชน และเพื่อใหคนพิการมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีระบบการคุมครองทางสังคม มีอาหาร
เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยที่พอเพียง โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการใหคนพิการและ
ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนไดเขาถึงความชวยเหลือจากภาครัฐในเรื่องคาใชจายที่จําเปน การฝกอบรม
การใหคาํแนะนาํ การชวยเหลอืการเงนิและการดแูลเพือ่บรรเทาปญหาได  ซึง่พระราชบญัญัตสิงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๕) (๗) (๙) และ (๑๐) และมาตรา ๒๐
วรรคสาม และวรรคสี ่กาํหนดใหคนพกิารมสีทิธเิขาถงึและใชประโยชนไดจากสวสัดกิารและความชวย
เหลอือืน่จากรฐัในเรือ่งตางๆ เพือ่ใหการคุมครองสทิธคินพกิารดานสวสัดกิารสงัคมเปนไปอยางทัว่ถงึ โดยมี
แนวทางสรปุได ดงันี้

๑.  สทิธทิีจ่ะไดรบัการบรกิารลามภาษามอื
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวย

บรกิารลามภาษามอื พ.ศ. ๒๕๕๒ กาํหนดใหคนพกิารทางการไดยนิ มสีทิธยิืน่คาํขอเพือ่ขอรบับรกิารลาม
ภาษามอืในกรณตีางๆ ไดแก การใชบรกิารทางการแพทยและการสาธารณสขุ  การสมคัรงานหรอืการ
ตดิตอประสานงานดานการประกอบอาชพี  การรองทกุข การกลาวโทษ หรือเปนพยานในชัน้พนกังาน
สอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอื่น การเขารวมประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม รวมท้ัง
เปนผูบรรยายโดยหนวยงานภาครฐัหรอืองคกรภาคเอกชนเปนผูจดัซึง่มคีนพกิารทางการไดยนิเขารวมดวย
และบรกิารอืน่ใดตามทีค่ณะอนกุรรมการประกาศกาํหนด

สําหรับการยื่นคําขอรับความชวยเหลือในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอกรมพัฒนา
สงัคมและสวสัดกิาร หรือสถานทีอ่ืน่ตามทีอ่ธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารประกาศกาํหนด และ
ในทองที่จังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหรือที่หนวย
บรกิารในพืน้ทีต่ามทีผู่วาราชการจงัหวดัประกาศกาํหนด จะสามารถใหบรกิารไดภายในป ๒๕๕๓ นี้

๔๒
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๒. สิทธิที่จะไดรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการซึ่ง
คณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารแหงชาตกิาํหนดตามมาตรา ๒๐(๙) เพือ่ใหคนพกิาร
ไดรับความชวยเหลือและเอื้ออํานวยใหคนพิการมีชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดี เนื่องจากคนพิการมี
คาใชจายในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวนัหรอืเขาไปมสีวนรวมทางสงัคมมากกวาบคุคลทัว่ไป  โดย
คนพกิารทีม่สีทิธจิะไดรบัเบีย้ความพกิารจะตองมคีณุสมบตั ิ (๑) มสีญัชาตไิทย (๒) มบีตัรประจาํตวัคน
พกิาร (๓) มภีมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูในเขตพืน้ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่ (๔) ไมเปนบคุคลซึง่อยูในความ
อุปการะของสถานสงเคราะหของรฐัหรอืสถานสงเคราะหของเอกชนทีไ่ดรบัเงนิสวนใหญอดุหนนุจากรฐั
หรอืถกูขงัในเรอืนจาํตามหมายจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุ  จะเหน็วาคนพกิารทีอ่ยูนอกสถาน
สงเคราะหและไมถกูจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคุก มสีทิธไิดรบัเบีย้ความพกิารทกุคน สาํหรบัอตัรา
การจายเงนิ เบีย้ความพกิารตามระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพคนพกิารชวีติแหงชาติ
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิารนี ้ใหจายเดอืนละ ๕๐๐ บาท โดยเริม่จายทีอ่งคกร
ปกครองสวนทองถิน่ตามทะเบยีนบานของคนพกิารตัง้แตเดอืนเมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป ดงันัน้ ทกุภาคี
เครือขายควรเขามามีสวนรวมรณรงคใหคนพิการมายื่นทําบัตรประจําตัวคนพิการเพื่อใหคนพิการจะได
เขาถงึสทิธนิีอ้ยางทัว่ถงึ

๓.  สทิธทิีจ่ะไดรบัการจดัใหมผีูชวยคนพกิาร
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวย

หลกัเกณฑและวธิกีารปรบัสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศยัใหแกคนพกิาร การมผีูชวยคนพกิาร การชวยเหลอื
คนพกิารทีไ่มมผีูดแูล และสทิธขิองผูดแูลคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ กาํหนดการจดัใหมผีูชวยคนพกิาร โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการ
ดาํรงชวีติ เชน การปฏบิตัภิารกจิในชวีติประจาํวนั หรอื เขาไปมสีวนรวมทางสงัคมของคนพกิารซึง่มคีวาม
จาํเปนมากตอการดาํรงชวีติประจาํวันหรอือยูรวมกบับคุคลทัว่ไปในสงัคมได ภายในระยะเวลาหนึง่ตาม
ความจาํเปน  ซึง่ตองจดัใหมกีารรบัจดแจงเปนผูชวยคนพกิารหรอืประสานการดาํเนนิงานกบัสาํนกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั โดยคนพกิารทีย่ืน่คาํขอใหมผีูชวยคนพกิารตองมคีณุสมบตัิ
ดงันี ้(๑)  มบีตัรประจาํตัวคนพกิาร (๒) เปนคนพกิารทีม่คีวามจาํเปนตองมผีูชวยคนพกิารเพือ่ใหสามารถ
ปฏบิตักิจิวตัรทีส่าํคญัในการดาํรงชวีติได  (๓) ไมไดรบัความชวยเหลอืจากหนวยงานอืน่หรอืไดรบัแตไม
เพยีงพอ โดยหลกัการพจิารณาใหคนพกิารมผีูชวยคนพกิาร จะตองปรากฏขอเทจ็จรงิวา บคุคลนัน้มสีภาพ
ความพกิารมากจนไมสามารถปฏบิตักิจิวตัรท่ีสาํคญัในการดาํรงชวีติไดดวยตนเอง หากไมไดปฏบิตักิจิวตัร
เหลานี้จะสงผลกระทบอยางสําคัญและเดนชัดตอการดํารงชีวิต สุขภาพอนามัย ภาวะจิตใจ อารมณ
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พฤตกิรรม สภาพความเปนอยู และศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย และกรณคีนพกิารมฐีานะยากจนมาก ให
พจิารณาใหบรกิารผูชวยคนพกิารเปนลาํดบัแรก

๔. สิทธิที่จะไดรับการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ
     ตามระเบยีบดงักลาวกาํหนดใหมกีารปรบัสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพกิารโดยการ

เพิม่เตมิ ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงหรอืดัดแปลง สวนหนึง่สวนใดหรอืหลายสวนหรอืท้ังหมดของทีอ่ยูอาศยั
โดยอาศยัการออกแบบ การซอมแซม การกอสราง การใชเทคโนโลย ีหรอืวธิกีารอืน่ใด เพือ่ขจดัอปุสรรค
หรือจดัใหคนพกิารสามารถดาํรงชวีติในทีอ่ยูอาศัยนัน้ไดโดยสะดวกและเหมาะสมกบัสภาพความพกิาร รวม
ถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย ในการใหความชวยเหลือใหคํานึงถึงความลําบาก ความมั่นคง
ปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวนัและสทิธขิองคนพกิารจะตองเขาถงึและการใชประโยชน
จากทีอ่ยูอาศยัดงักลาว และกรณคีนพกิารมฐีานะยากจนมากใหพจิารณาใหบรกิารเปนลาํดับแรก สาํหรบั
อตัราการปรบัสภาพแวดลอมใหเปนไปตามความจาํเปนและเหมาะสมหรอืตามอัตราทางราชการประกาศ
กาํหนดและเปนการดาํเนนิการกบักลุมเปาหมายทีไ่มซ้าํซอนกบังบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากรฐั
เวนแตงบประมาณจากรฐัไมเพยีงพอกบัความจาํเปนของคนพกิารรายนัน้ใหต้ังงบประมาณสมทบได

 ๕. สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือเนื่องจากเปนคนพิการที่ไมมีผูดูแล
ตามระเบยีบดงักลาวกาํหนดใหมกีารชวยเหลอืคนพกิารทีไ่มมผีูดแูล มวีตัถปุระสงคเพือ่ให

คนพกิารทีไ่มมบีดิา มารดา บตุร สาม ีภรรยา ญาติ พีน่อง หรอืบคุคลในครอบครวัทีร่บัคนพกิารไวดแูล
หรอือปุการะเลีย้งดไูดรบัสวสัดกิารในเรือ่งตางๆ ไดแก การชวยเหลอืเปนเงนิหรอืสิง่ของ การจดัหาครอบ
ครวัอปุการะ การสงเขาอปุการะในสถานสงเคราะห การจดัใหมผีูชวยคนพกิาร การชวยเหลอืเรือ่งอืน่ๆ
สาํหรบัคนพกิารทีจ่ะไดรบัสทิธใินเรือ่งนีต้องมคีณุสมบตั ิ(๑) มบีตัรประจาํตัวคนพกิาร (๒) ไมม ีผูอปุการะ
เลีย้งด ูหรอืมแีตไมสามารถเลีย้งดไูด (๓) ไมมทีีอ่ยูอาศัยเปนหลกัแหลง หรอืทีอ่ยูอาศัย ไมมัน่คงหรอืไม
เหมาะสม (๔) ไมสามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได  และ (๕) ไมไดรบัความชวยเหลอืจากหนวย
งานอืน่หรอืไดรบัแตไมเพยีงพอ สวนอตัราวงเงนิและรายการคาใชจายเพือ่ใหความชวยเหลอืดังกลาว ให
เปนไปตามความจาํเปนและเหมาะสมหรอืตามอัตราทางราชการประกาศกาํหนดและเปนการดาํเนนิการ
กบักลุมเปาหมายทีไ่มซ้าํซอนกบังบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากรฐัเวนแตงบประมาณจากรฐัไมเพยีง
พอกบัความจาํเปนของคนพกิารรายนัน้ใหตัง้งบประมาณสมทบได รวมทัง้การสนบัสนนุสถานสงเคราะห
เอกชนทีร่บัอปุการะคนพกิารทีไ่มมผีูดแูลไดรบัเงนิอดุหนนุจากรฐัดวย

๖. สิทธิผูดูแลคนพิการ
คาํวา "ผูดแูลคนพกิาร" ตามกฎหมายหมายถงึ บดิา มารดา บตุร สาม ีภรรยา ญาติ พีน่อง

หรือบคุคลอืน่ใดทีร่บัดแูลหรอือุปการะคนพกิาร ตามระเบยีบดงักลาวกาํหนดใหผูดแูลคนพกิารมสีทิธไิด
รับความชวยเหลือในเรื่องตางๆ ไดแก การบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะการเลี้ยงดู
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คนพกิารใหไดมาตรฐานตามหลกัวชิาการและวชิาชีพ การจดัการศกึษาโดยสงเสรมิการเรยีนรูและพฒันา
ทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การทํางานในสถาน
ประกอบการ การฝกอาชพี การสนบัสนนุเงนิทนุประกอบอาชพี การมงีานทาํ การใหสมัปทานหรอืสถาน
ที่จําหนายสินคา การจัดจางแบบเหมางานและอื่นๆ การใหความชวยเหลืออื่นๆ เพื่อประโยชนในการ
สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  สวนอตัราวงเงนิและรายการคาใชจายเพือ่ใหความชวยเหลอื
ดงักลาว ใหเปนไปตามความจาํเปนและเหมาะสมหรอืตามอตัราทางราชการประกาศกาํหนดและเปนการ
ดาํเนนิการกบักลุมเปาหมายทีไ่มซ้าํซอนกบังบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ จากรฐัเวนแตงบประมาณ
จากรฐัไมเพยีงพอกบัความจาํเปนของคนพกิารรายนัน้ใหตัง้งบประมาณสมทบได

๗. การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน เพื่อใหคนพิการในชุมชนไดการปรับสภาพทาง

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้น
โดยอาจจดัใหมกีารสงเสรมิบทบาทอาสาสมคัรดแูลคนพกิารในชมุชน เชน ศนูยการเรยีนรูเพือ่การฟนฟู
และพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ศูนยสงเสริมการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิารในชมุชน เปนตน

๘.  การสงเสรมิองคกรดานคนพกิารเพือ่ไดรบัการรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชนและ
องคกรสวัสดิการชุมชน

ตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่
๒) พ.ศ.๒๕๕๐  สามารถนาํไปใชประโยชนในการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารได เนือ่งจาก
กฎหมายดงักลาว ไดกาํหนดสาระสาํคัญในการสงเสรมิสนบัสนนุใหองคการสวสัดกิารสงัคมซึง่ประกอบ
ดวยหนวยงานภาครฐั องคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวสัดกิารชมุชนไดเขามามีสวนรวมในการ
จดัสวสัดกิารสงัคม เพือ่สรางความมัน่คงทางสงัคม  โดยสงเสรมิใหมลูนธิ ิสมาคมหรอืองคกรเอกชนยืน่
คาํขอรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชนเพือ่ใหไดรบัการสงเสรมิตามพระราชบญัญตันิี ้จงึเหน็สมควร
สงเสรมิสนบัสนนุใหองคกรเพือ่คนพกิารยืน่คาํขอรบัรองเปนองคกรสาธารประโยชนเพือ่ใหไดรบัการสง
เสรมิสนบัสนนุใหเกดิความเขมแขง็และไดรบัการยอมรบัในการ จดัสวสัดกิารสงัคมรวมกบัองคกรเอกชน
อืน่ๆในจงัหวดั  ในขณะเดยีวกนัเหน็สมควรสงเสรมิสนบัสนนุใหองคกรของคนพกิารในทกุพืน้ทีย่ืน่คาํขอ
รบัรองเปนองคกรสวสัดกิารชมุชนเพือ่จดัสวสัดกิารสงัคมใหแกสมาชกิของตนเอง จะทาํองคกรดงักลาว
ไดรบัการรบัรอง มกีารพฒันามาตรฐานการใหบรกิารและมาตรฐานองคกร มกีารสงเสรมิการรวมตวัเปน
เครอืขายองคกรสวสัดกิารชมุชนในทกุระดบั และมกีารกาํกบัดแูลโดยสาํนกังานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุยจงัหวดั เนือ่งจากสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตไิมมหีนวย
งานในส่วนภูมิภาค องค์กรดังกล่าวสามารถจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด-
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สวสัดกิารสงัคมและกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารเพือ่เปนทนุสมทบ ในการจดัสวสัดกิาร
เพือ่ชวยเหลอืสมาชกิขององคกรได จะทาํใหรปูแบบและวธิกีารใหชวยเหลอืมคีวามหลากหลาย เกดิความ
ยั่งยืนและสามารถจัดบริการสวัสดิการสังคมครอบคลุมคนพิการในชุมชนไดมากขึ้น รวมท้ัง
ลดภาระการใหบรกิารโดยตรงของสวนราชการหรอืหนวยงานของรฐัลงได

๙. การสงเสริมใหคนพิการไดรับสวัสดิการตามกฎหมายและระเบียบอื่น
ปจจบุนัไดมกีฎหมาย และระเบยีบในการจดัสวสัดกิารชวยเหลอืคนพกิารในเรือ่งปจจยัความ

จาํเปนขัน้พืน้ฐานและเรือ่งอืน่ๆ เชน

๙.๑ การสงเคราะหรบัเบีย้ยงัชพี
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพือ่การยงัชพีขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่กาํหนดใหคนพกิารมสีทิธจิะไดรบัเงนิสงเคราะห โดยมคีณุสมบตัิ
(๑) มภีมูลิาํเนาอยูในเขตพืน้ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่  (๒) มรีายไดไมเพยีงพอแกการยงัชพี หรือถกู
ทอดท้ิง หรือขาดผูอปุการะเลีย้งด ูหรือไมสามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได และในกรณคีนพกิารมี
คณุสมบตัเิบือ้งตนเหมอืนกนั ใหผูทีไ่ดรบัความเดอืดรอนกวา หรือผูทีม่ปีญหาซ้าํซอน หรือผูทีอ่าศยัอยู
ในพืน้ทีห่างไกลทรุกนัดารยากตอการเขาถงึบรกิารของรฐัเปนผูไดรบัการพจิารณากอน ทัง้นีร้ะเบยีบดงักลาว
ตองมกีารแกไขใหสอดคลองกบัระเบยีบของคณะกรรมการวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจดัสวสัดกิารเบีย้
ความพิการตอไป

นอกจากนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงูอายขุององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีแ่กไขใหมยงัไดกาํหนดใหคนพกิารซึง่เปนผูสงูอายุ
ทีไ่ดรบัเบีย้ยงัชพีคนพกิารแลว มสีทิธไิดรบัเบีย้ยงัชพีผูสงูอายอุกีดวย

๙.๒ การสงเคราะหครอบครวั
ตามระเบยีบเกีย่วกบัการสงเคราะหครอบครวัผูมรีายไดนอยและผูไรทีพ่ึง่ และระเบยีบ

เกีย่วกบัการชวยเหลอืผูประสบปญหาสงัคมในกรณฉีกุเฉนิไดใหความชวยเหลอืผูประสบปญหาสงัคมดาน
ตางๆ โดยคนพิการถาประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอนก็ยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะหที่สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหรือศูนยพัฒนาสังคมได

๙.๓ การสงเคราะหเดก็พกิาร
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ พ.ศ.๒๕๔๖ กาํหนดให  "เดก็" หมายถงึบคุคลซึง่มี

อายตุ่าํกวาสบิแปดปบรบิรูณ แตไมรวมถงึผูทีบ่รรลนุติภิาวะดวยการสมรส โดย "เดก็พกิาร" หมายถงึ
เดก็ทีม่คีวามบกพรองทางรางกาย สมอง สตปิญญาหรอืจติใจ ไมวาความบกพรองนัน้จะมมีาแตกาํเนดิ
หรือเกดิขึน้ภายหลงัเปนกลุมเปาหมายทีจ่ะไดรบัการสงเคราะหจากกองทนุคุมครองเดก็โดยสามารถขอรบั

๔๖
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การสงเคราะหไดทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดัหรือไดรบัการสงเคราะหตาม
ระเบยีบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเดก็ในครอบครวัยากจน พ.ศ. ๒๕๒๙ และทีแ่กไข
เพิ่มเติม

 ๑๐. การชวยเหลอืตามมาตรการทางภาษเีพือ่ชวยเหลอืสงัคม
 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดให

คนพิการและผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี และองคกรเอกชนที่จัดให
คนพิการไดรับสิทธิประโยชน มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงิน
คาใชจายตามทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่กระทรวงการคลงัรบัไปดาํเนนิการในการออกอนบุญัญตัติามประมวล
รษัฎากรตอไป  นอกจากนัน้ พระราชบญัญัตแิกไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
บญัญัตวิาใหเพิม่เตมิความตอไปนีเ้ปน (ฎ)  ของ (๑) ในมาตรา  ๔๗  แหงประมวลรษัฎากร (ฎ)  คาอุปการะ
เลีย้งดบูดิามารดา  สามหีรอืภรยิา  บตุรชอบดวยกฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมของผูมเีงนิได  บดิามารดา
หรือบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได  หรือบุคคลอื่นที่ผูมีเงินไดเปนผูดูแลตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร คนละหกหมืน่บาท  โดยบคุคลทีอ่ยูในความ
อปุการะเลีย้งดตูองเปนคนพกิารซึง่มบีตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร หรือเปนคนทพุพลภาพ มรีายไดไมเพยีงพอตอการยงัชพี  และอยูในความอปุการะ
เลีย้งดขูองผูมเีงนิได  ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ  วธิกีาร  และเงือ่นไข  รวมทัง้จาํนวนคนพกิารและคน
ทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินไดที่อธิบดีประกาศกําหนด วรรคสองบัญญัติวา การหัก
ลดหยอนบตุรบญุธรรม ใหหกัไดในฐานะบตุรบญุธรรมเพยีงฐานะเดยีว โดยใหหกัลดหยอนสาํหรับเงนิได
พงึประเมนิประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีจ่ะตองยืน่แบบรายการในป พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนตนไป

      ปรากฎรายละเอยีดตามภาคผนวก ๖

๔๗
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บทท่ี ๗
การรับรองมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพองคกรดานคนพิการ

โดยทีพ่ระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๖ (๑๐)
กาํหนดใหคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตมิอีาํนาจกาํหนดระเบยีบวาดวย
การกาํหนดมาตรฐาน การรบัรองและเพกิถอนการรบัรององคกรดานคนพกิารหรอืองคกรอืน่ทีใ่หบรกิาร
แกคนพกิาร และมาตรา ๒๐ (๔)  และ (๕) กาํหนดใหคนพกิารไดรบัการยอมรบัและมสีวนรวมในกจิกรรม
ทัง้ทางดานการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงอยางเตม็ท่ีและมปีระสทิธภิาพ เทาเทยีมกบับคุคล
ทัว่ไป ตลอดจนไดรบัสิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารตาง ๆ ทีจ่าํเปนสาํหรบัคนพกิาร รวมทัง้ไดรบั
การชวยเหลือใหคนพิการเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเปน
สาธารณะ ผลติภณัฑทีม่คีวามจาํเปนตอการดาํรงชวีติ  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาศกัยภาพคนพกิาร
จากภาระทางสังคมที่ตองอยูในความอุปการะของผูดูแลคนพิการหรือความชวยเหลือจากรัฐบาล
เปนพลงัสาํคัญในการพฒันาทางสงัคม รวมท้ังสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
มภีารกจิสนบัสนนุใหมกีารจดัตัง้ การดาํเนนิงาน  การสรางความเขมแขง็ขององคกรดานคนพกิาร เพือ่
ใหสามารถทาํหนาท่ีพทัิกษสทิธคินพกิาร ตลอดจนสนบัสนนุและประสานงานใหหนวยงานของรฐัจดังบ
ประมาณใหแกองคกรดานคนพิการ เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี
แนวทางการปฏบิตัสิรปุได ดงันี้

๑. การรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นที่ใหบริการแกคนพิการ
โดยทีพ่ระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มเีจตนารมณ

เกีย่วกบัการกาํหนดมาตรฐาน การรบัรอง และเพกิถอนการรบัรององคกรดานคนพกิารหรอืองคกรอืน่ที่
ใหบริการแกคนพิการเพื่อประโยชนในการปรับปรุงวิธีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมี
ความเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยกฎหมายกาํหนดใหคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง
ชาตมิอีาํนาจตามความในมาตรา ๖ (๑๐) ในการกาํหนดระเบยีบวาดวยการกาํหนดมาตรฐาน การรบัรอง
และเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นที่ใหบริการแกคนพิการ สําหรับสาระสําคัญ
ของระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิวาดวยการกาํหนดมาตรฐาน
การรบัรองและเพกิถอนการรบัรององคกรดานคนพกิารหรอืองคกรอืน่ใดทีใ่หบรกิารแกคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยประกาศราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๘๙ ง เมือ่วันที ่๒๔ มถินุายน ๒๕๕๒ สรปุไดดงันี้

๑.๑ ความหมายของมาตรฐาน
ตามระเบยีบดงักลาวไดใหความหมายของคาํวา "มาตรฐาน" หมายถงึ การกาํหนด

๔๘
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คณุลกัษณะคณุภาพทีพ่งึประสงคและตองการใหเกดิขึน้เพือ่ใชเปนหลกัในการสงเสรมิ สนบัสนนุ รบัรอง
ติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคกร
ดานคนพกิารหรอืองคกรอืน่ทีใ่หบรกิารแกคนพกิารใหมคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้

๑.๒ องคกรทีส่ามารถยืน่ขอรบัรองมาตรฐาน ม ี๓ ประเภท ไดแก
๑) องคกรดานคนพกิาร หมายถงึ องคกรของคนพกิารซึง่เปนองคกรทีม่คีนพกิารหรอื

ผูดแูลคนพกิารเปนกรรมการบรหิารองคกรไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทัง้หมด ตลอดจนมอีาํนาจ
ตดัสนิใจในการดาํเนนิงานเพือ่คุมครองสทิธขิองคนพกิารดวย

๒) องคกรเพื่อคนพิการ หมายถึง องคกรที่มีวัตถุประสงคหรือกิจการหลักเกี่ยวกับ
การสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารและมใิชหนวยงานภาครฐั

๓) องคกรอืน่ทีใ่หบรกิารแกคนพกิาร หมายถงึ หนวยงานภาครฐั องคกรภาคเอกชน
หรือองคกรอืน่ใดทีใ่หบรกิารแกคนพกิารตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด

๑.๓ กลไกการรับรองมาตรฐาน
ตามระเบยีบไดกาํหนดใหมคีณะอนกุรรมการเพือ่กาํหนดมาตรฐาน รบัรองและเพกิถอน

การรบัรององคกรดานคนพกิารหรอืองคกรอืน่ทีใ่หบรกิารแกคนพกิาร จาํนวน ๒ คณะ ไดแก
๑) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ให

บรกิารแก คนพกิาร ประกอบดวยเลขาธกิารสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
เปนประธานอนกุรรมการ และกรรมการจากหนวยงานทีเ่กีย่วของและผูทรงคณุวุฒซิึง่แตงตัง้จากผูแทน
องคกรของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัด
มาตรฐานรวมทั้งกําหนดเครื่องหมายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการใหความเห็นชอบสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรตาง ๆ
ใหไดรบัการรบัรองมาตรฐาน

๒) คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ให
บรกิารแก คนพกิาร  ประกอบดวยรองปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยทีไ่ดรบั
มอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ สวนอนุกรรมการแตงตั้งมาจากผูทรงคุณวุฒิจากผูมีความรูและ
ประสบการณรวมทัง้มคีวามเชีย่วชาญในสาขาการบรหิารองคการ การเงนิการบญัช ีกฎหมาย การวจิยั
และประเมนิผล การพฒันามาตรฐานองคการและการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในดาน
การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารทางการแพทย การศกึษา การสงเสรมิอาชพี การจดัใหมสีิง่อาํนวยความ
สะดวกและบรกิารสาธารณะดานเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัคนพกิารและขอมูลขาวสาร การจดับรกิาร
สวสัดกิารสงัคม ในจาํนวนนีต้องมผีูทีม่บีตัรประจาํตวัคนพกิารอยางนอยหนึง่คน และมผีูแทนจากภาค
เอกชนอยางนอยสองคนเปนอนกุรรมการ  และใหเลขาธกิารเปนอนกุรรมการและเลขานกุาร  โดยใหมี

๔๙
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อาํนาจหนาท่ีกาํหนดเครือ่งมอื แบบเอกสาร ขัน้ตอนและวธิกีารตลอดจนเกณฑการใหคะแนนในการยืน่
คาํขอรบัรองมาตรฐาน การกาํหนดแนวทางและใหการรบัรองหรอืเพกิถอนการรบัรององคกรดานคนพกิาร
และองคกรอืน่ทีใ่หบรกิารแกคนพกิาร ใหความเหน็ชอบเกีย่วกบัการแตงตัง้บคุคลหรอืองคกรเพือ่ทาํหนาที่
เปนผูตรวจประเมนิผลหรอืแตงตัง้ผูทีท่าํหนาทีท่บทวนผลการประเมนิ ใหคาํแนะนาํแกองคกรตาง ๆ  เพือ่
ใหไดรบัการรบัรองมาตรฐานและจะกาํหนดเงือ่นไขอืน่เพือ่ใหองคกรทีย่ืน่คาํขอรบัรองมาตรฐานไดปรบัปรงุ
เพื่อใหผานมาตรฐานตามที่กําหนดก็ได รวมท้ังติดตามประเมินผลการใหการรับรองเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบยีบ

๑.๔ การกําหนดมาตรฐานองคกรดานคนพิการ
๑.๔.๑ องคกรของคนพกิาร โดยกาํหนดเกณฑชีว้ดัในดานตางๆ

(๑) ดานประสทิธภิาพการบรหิารงาน โดยพจิารณาจากการบรหิารองคกร ซึง่
ตองมตีวัชีว้ดัในเรือ่งการสงเสรมิใหสมาชกิรวมตวัและมคีณะกรรมการบรหิาร มกีฎระเบยีบหรอืขอบงัคบั
ชดัเจนและสามารถบงัคบัใช และมกีารบรหิารจดัการซึง่ตองมกีารบรหิารงบประมาณ มรีะบบการเงนิการ
บญัชี การพฒันาบคุลากร มกีารรบัสมคัรสมาชกิใหมและเปดโอกาสใหสมาชกิมสีวนรวม มกีารแจงขอมูล
ขาวสาร มกีารรวมงานกบัเครอืขายอืน่ๆ มกีารประชาสมัพนัธ และมคีวามสามารถในการระดมทนุและ
ทรัพยากร

(๒) ดานการใหบรกิาร โดยพจิารณาจากลกัษณะการใหบรกิารแกคนพกิาร ตอง
มรีะบบการรบัเขาและการลงทะเบยีนผูใชบรกิารและผูทีเ่กีย่วของ มวีสัดอุปุกรณ เครือ่งมอื และสิง่อาํนวย
ความสะดวก  มกีารตดิตามและประเมนิผล และมบีคุลากรหรอือาสาสมคัรท่ีใหบรกิาร

(๓) ดานคณุภาพการใหบรกิาร โดยพจิารณาจากการใหบรกิารทีม่คีณุภาพ โดย
ไดรบัการยอมรบัจากสมาชกิหรอืเปนประโยชนตอสงัคม มผีูนาํท่ีเสยีสละตอสวนรวม มกีารคุมครองสทิธิ
คนพกิาร มรีะบบการประสานงานและสงตอหนวยงานทีเ่กีย่วของ

๑.๔.๒ มาตรฐานองคกรเพือ่คนพกิาร โดยกาํหนดเกณฑชีว้ดัในดานตางๆ
                  (๑) ดานประสทิธภิาพการบรหิารงาน โดยพจิารณาจากการบรหิารองคกรซึง่

ตองมตีวัช้ีวดัในเรือ่งคณะกรรมการบรหิาร มกีฎระเบยีบหรอืขอบงัคบัชดัเจนและสามารถบงัคบัใช และ
มกีารบรหิารจดัการซึง่ตองมกีารบรหิารงบประมาณ ระบบการเงนิการบญัช ี การพฒันาบคุลากร มกีาร
เปดโอกาสใหผูรบับรกิารมสีวนรวม มกีารแจงขอมูลขาวสาร มกีารรวมงานกบัเครอืขายอืน่ ๆ  มกีารประชา
สมัพนัธ และมคีวามสามารถในการระดมทนุและทรพัยากร

(๒) ดานการใหบริการ โดยพิจารณาจากการใหบริการแกคนพิการ มีระบบ
การรับเขาและการลงทะเบียนผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก มกีารตดิตามและประเมนิผล และมบีคุลากรทีใ่หบรกิาร



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๕๑

(๓) ดานคุณภาพการใหบริการ โดยพิจารณาจากการใหบริการที่มีคุณภาพ
โดยไดรบัการยอมรบัจากผูรบับรกิารหรอืเปนประโยชนตอสงัคม มผีูเชีย่วชาญหรอืผูประกอบวชิาชพีทีม่ี
ทกัษะการบรกิารการคุมครองสทิธผิูรบับรกิาร ไมเกบ็คาบรกิารหรอืเกบ็ในอตัราท่ีสมเหตสุมผล มรีะบบ
การประสานงานและสงตอหนวยงานทีเ่กีย่วของ

๒.๔.๓ มาตรฐานขององคกรอืน่ทีใ่หบรกิารแกคนพกิาร โดยกาํหนดเกณฑชีว้ดัในดาน
ตางๆ

                  (๑) ดานการบรหิารงาน โดยพจิารณาจากการบรหิารองคกรซึง่ตองมตีวัชีว้ดั
ในเรือ่งโครงสรางและการบรหิารจดัการ ยทุธศาสตร แผนงาน โครงการ บคุลากร งบประมาณในการ
สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารไวเปนการเฉพาะ  มขีอมูลสารสนเทศและการประชาสมัพนัธ
อาคารสถานที ่ เครือ่งมอือุปกรณ และจดัสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการใหบรกิารแกคนพกิาร

(๒) ดานการใหบรกิาร โดยพจิารณาจากการกาํหนดรปูแบบและวธิกีารในการ
ใหบริการแกคนพิการ มีวิธีการใหบริการที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลการใหบริการ และมีการ
สงเสรมิและสนบัสนนุคนพกิารหรอืองคกรทีเ่กีย่วของมสีวนรวมในการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิารอยางเตม็ท่ี

(๓) ดานคุณภาพการใหบริการ โดยพิจารณาจากการใหบริการที่มีคุณภาพ
รวดเรว็ ตอเนือ่งและทนัสถานการณ ตอบสนองตอความจาํเปนของคนพกิาร และมคีวามพงึพอใจจาก
ผูใชบรกิาร

๑.๕ สถานทีย่ืน่คาํขอรบัรองมาตรฐาน
(๑)  องคกรดานคนพกิารทีต่ัง้ในเขตกรงุเทพมหานคร ยืน่ขอรบัรองทีส่าํนกังานสงเสรมิ

และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
(๒) องคกรดานคนพกิารทีต่ัง้ในสวนภมูภิาค ยืน่เอกสารทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั  โดยสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั รบัคาํขอ
ตรวจสอบความถกูตองและสงใหสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ

(๓) เอกสารประกอบในการยืน่คาํขอรบัรอง ไดแก  ใบสมคัรการขอรบัรองมาตรฐาน
องคกรดานคนพกิาร สาํเนาบตัรประชาชนของผูยืน่คาํขอ (กรณไีดรบัมอบอาํนาจตองมหีนงัสอืมอบอาํนาจ)
แผนทีต่ัง้ขององคกรทีข่อรบัการรบัรอง สาํเนาใบสาํคญัแสดงการจดัตัง้องคกร เอกสารการประเมนิตน
เองตามองคประกอบ และตวัช้ีวดัมาตรฐานองคกรดานคนพกิาร และเอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ะเปนประโยชน
ตอการประเมิน
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     ๑.๖ วิธีตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
      สํานักงานไดเสนอคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองคกรดานกับคนพิการ

แตงตัง้คณะผูตรวจประเมนิซึง่เปนเจาหนาทีภ่ายในสาํนกังานหรอืบคุคลหรอืองคกรภายนอก หรอืสถาบนั
การศกึษาตลอดจนหนวยงานอืน่ซึง่เปนผูมคีวามรูความเชีย่วชาญเพือ่ทาํหนาทีต่รวจประเมนิองคกรทีไ่ด
ยืน่คาํขอรบัรองและเสนอความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะอนกุรรมการรบัรองมาตรฐานฯ โดย
จะดาํเนนิการตรวจการประเมนิ ณ องคกรดานคนพกิารทีข่อรบัการประเมนิเพือ่วเิคราะหและพจิารณา
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประเมินความสอดคล้องของเอกสารตามองคป์ระกอบของมาตรฐานตามทีก่ำหนดไว้
และใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนเพือ่การปรบัปรงุพฒันาองคกร

ในกรณอีงคกรทีย่ืน่คาํขอรบัรองมาตรฐานตามระเบยีบนีเ้คยไดรบัเครือ่งหมายรับรอง
มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม หรือตามกฎหมายอืน่มาแลวไมเกนิหนึง่ป
ใหสาํนกังานเปนผูตรวจประเมนิเฉพาะเอกสารแลวเสนอใหคณะอนกุรรมการรบัรองมาตรฐานพจิารณา
ใหการรบัรองมาตรฐานกไ็ด  ซึง่เปนกรณทีีส่าํนกังานเหน็วาองคกรดงักลาวไดรบัการตรวจประเมนิจาก
องคกรอื่นที่นาเชื่อถือแลวและมีเกณฑชี้วัดที่ใกลเคียงกันและสามารถลดความซ้ําซอน ของการตรวจ
ประเมินได

๑.๗ หลักเกณฑการประเมินมาตรฐานองคกรดานคนพิการ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติไดใหความเห็น

ชอบเกณฑชีว้ดัตามระเบยีบ โดยองคกรของคนพกิารมเีกณฑชีว้ดั รวม ๓ ดาน  ๑๓  องคประกอบ  จาํนวน
๖๘  ตวัช้ีวดั  องคกรเพือ่คนพกิาร มเีกณฑชีว้ดั รวม  ๓  ดาน   ๑๓  องคประกอบ  จาํนวน ๗๖  ตวัช้ีวดั
สวนองคกรอืน่ใดทีใ่หบรกิารแกคนพกิารอยูระหวางการกาํหนดเกณฑชีว้ดั

สําหรับองคกรที่ไดรับรองมาตรฐานตองผานเกณฑการประเมิน คณะอนุกรรมการ
รบัรองมาตรฐานฯ ไดกาํหนดคะแนนระดบัคณุภาพ ดงันี้

๑. คะแนนระดบัคณุภาพแตละขอตองมากกวา  ๕๐
๒. ผลรวมคะแนนระดบัคณุภาพแตละดานคดิเปนไมนอยกวารอยละ  ๖๐
๓. ผลรวมคะแนนระดบัคณุภาพทัง้ ๓ ดานคดิเปนไมนอยกวารอยละ  ๗๕
ทั้งนี้ องคกรที่จะไดรับรองมาตรฐาน จะตองไดคะแนนผลการประเมินทั้ง ๓ ดาน

ไมนอยกวารอยละ ๗๕ โดยแบงเปน
๑. องคกรทีผ่านเกณฑมาตรฐาน   ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๕
๒. องคกรทีผ่านเกณฑมาตรฐานระดบัด ีตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. องคกรทีผ่านเกณฑมาตรฐานระดบัดมีาก ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๕

๕๒
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องคกรที่ไดรับรองมาตรฐานตองมีการสงเสริมและประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน
อยูตลอดเวลาที่ไดรับเครื่องหมายยืนยันระดับคุณภาพขององคกรดานคนพิการตามพระราชบัญญัติ
สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีอายุ ๓ ปนับแตวันไดรับเครื่องหมาย
รบัรอง

๑.๘ การเพิกถอนการรับรอง
ถาปรากฏขอเท็จจริงวาองคกรแหงใดไดรับการรับรองมาตรฐานแลวไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานในขอหนึง่ขอใดหรอืหลายขอตามทีไ่ดรบัการรบัรอง ซึง่เชือ่วาจะมผีลเสยีหายตอคนพกิารหรอื
จะสงผลตอคุณภาพการใหบรกิารลดลง และเลขาธกิารหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายไดใหคาํแนะนาํและตกัเตอืน
เปนหนงัสอืเพือ่ใหปรบัปรงุแกไขภายในระยะเวลาทีก่าํหนดแลว หากองคกรแหงนัน้ยงัไมแกไข โดยไมมี
เหตอุนัควร ใหเลขาธกิารเสนอคณะอนกุรรมการทีท่าํหนาท่ีรบัรองมาตรฐานพจิารณาเพกิถอนการรบัรอง
มาตรฐานขององคกรแหงนัน้ได  กรณอีงคกรแหงใดถกูเพกิถอนการรบัรองตามระเบยีบนี ้หามมใิหยืน่
คาํขอรบัรองมาตรฐานภายในหนึง่ปนบัตัง้แตวนัทีไ่ดรบัแจงการเพกิถอนการรบัรอง ทัง้นี ้ไมตดัสทิธทิีจ่ะ
ไดรบัการสงเสรมิสนบัสนนุใหมกีารพฒันามาตรฐานโดยสาํนกังานตามระเบยีบนีต้อไปได

๑.๙ สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
ผลการรับรองมาตรฐานขององคกร จะไดใบรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการ

โลรบัรองมาตรฐานองคกรดานคนพกิาร การเผยแพรใบรบัรองและโลมาตรฐานองคกรดานคนพกิารตอ
สาธารณชน  การประชาสมัพนัธและเผยแพรรายชือ่องคกรทีไ่ดรบัรองมาตรฐานองคกรดานคนพกิารผาน
สื่อประเภทตางๆ และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารแหงชาตกิาํหนด

๒. การพัฒนาศักยภาพองคกรดานคนพิการ
      ตามพระราชบญัญัตนิีไ้ดกาํหนดรปูแบบใหคนพกิารและองคกรของคนพกิารรวมทัง้องคกร

เพือ่คนพกิารไดเขามามสีวนรวมอยางเตม็ท่ีและมสีทิธไิดรบัการพฒันาอยางเขมแขง็ โดยมมีาตรการใน
การสงเสรมิ ดงันี้

๒.๑ การสงเสรมิการมสีวนรวม
(๑) การสงเสริมใหคนพิการและองคกรที่เกี่ยวของเขามาเปนองคประกอบหนึ่งของ

คณะกรรมการ / คณะอนกุรรมการทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมาย  ไดแก  คณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิารแหงชาต ิคณะอนกุรรมการตามประเภทความพกิาร คณะอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดัในแตละจงัหวดั คณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุ รวมทัง้คณะอนกุรรม
การอืน่ๆ โดยกฎหมายกาํหนดใหคณะอนกุรรมการแตละคณะแตงตัง้ตองใหมคีนพกิารซึง่มบีตัรประจาํตวั

๕๓
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คนพกิารอยางนอยหนึง่คนเปนอนกุรรมการดวย เพือ่ใหคนพกิารไดมามีสวนรวมในการขบัเคลือ่นกฎหมาย
การรวมตดัสนิใจทางนโยบาย และวธิปีฏบิตัติางๆ เพือ่ใหคนพกิารไดรบัการยอมรบัและมสีวนรวมทาง
สังคมอยางเต็มท่ี

(๒) การรับจดแจงองคการคนพิการแตละประเภท  โดยมีระเบียบคณะกรรมการ
สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิวาดวยการแจงชือ่องคการคนพกิารแตละประเภท พ.ศ.
๒๕๕๑ กาํหนดใหองคการคนพกิารแตละประเภททีม่สีมาชกิเปนบคุคลพกิารประเภทนัน้ ๆ หรือผูดแูล
คนพิการประเภทนั้น ๆ แลวแตกรณีไมจํากัดพื้นที่ทั่วประเทศ มีสมาชิกเปนคณะบุคคลหรือนิติบุคคล
ตามประเภทความพิการในระดับจังหวัดไมนอยกวา ๑๕ จังหวัดและเปนนิติบุคคลประเภทสมาคมและ
ไดรบัการรบัรองเปนองคการสาธารณประโยชนรวมท้ังไดรบัการรบัรองจากสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภท
แหงประเทศไทยใหยืน่เรือ่งขอแจงชือ่ตอสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตเิพือ่
ใหเขามามีสวนรวมการดาํเนนิงานตามกฎหมาย

๒.๒ การเสรมิสรางความเขมแขง็ใหแกองคกรของคนพกิาร
ตามกฎหมายและระเบียบกําหนดใหมีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแกองคกรของคนพิการในการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ แกคนพิการ
และสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตใิหการสนบัสนนุดานวชิาการ ฝกอบรม
ผูนาํท้ังในและตางประเทศ   เผยแพรประชาสมัพนัธผลงานและภาพลกัษณทีด่เีพือ่สรางการยอมรบัตอ
คนพกิารและสงัคม  รวมท้ังใหการสนบัสนนุสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทยตามมาตรา
๒๗ โดยการอุดหนุนงบประมาณในดานคาใชจายในการบริหารจัดการจากกองทุนเพื่อใหองคกรผูแทน
ของคนพิการทุกประเภทไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐในการเขามามีสวนรวมในการบังคับใช
กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการไดอยางเขมแข็ง กําหนดใหสมาคมไดรับการ
สนับสนุนตามแผนงานคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการจากกองทุนในเรื่องคาใชจายเกี่ยวกับการ
บรหิาร คาใชจายเกีย่วกบับคุลากร คาใชจายเกีย่วกบัการพสัด ุและคาใชจายเกีย่วกบัการจดัการของสมาคม

       ปรากฎรายละเอยีดตามภาคผนวก ๗

๕๔
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บทที ่๘
สิทธิการเขาถึงกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยทีพ่ระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓  กาํหนด
ใหจัดต้ังกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารแหงชาต ิเพือ่ใหเปนกลไกหนึง่ในการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  ทัง้ในภาคสวน
องคกรของคนพกิาร องคกรเพือ่คนพกิาร ตวัคนพกิารและผูดแูลคนพกิารและหนวยงานภาครฐัและเอกชน
ไดเขาถงึแหลงทนุจากภาครฐั โดยมสีาระสาํคญัสรปุได ดงันี้

๑. วัตถุประสงคของกองทุน
๑.๑ เพือ่เปนทนุสาํหรับการใชจายเกีย่วกบัการคุมครองและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
๑.๒ เพือ่สงเสรมิและการดาํเนนิงานดานการสงเคราะหชวยเหลอืคนพกิาร
๑.๓ เพือ่การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร
๑.๔ เพือ่การศกึษาและการประกอบอาชพีของคนพกิาร
๑.๕ เพือ่การสงเสรมิและสนบัสนนุการดาํเนนิงานขององคกรทีเ่กีย่วของกบัคนพกิาร

โดยจดัสรรใหอยางเปนธรรมและทัว่ถงึ

๒. ที่มาของกองทุน
ตามมาตรา ๒๔ ไดกาํหนดทีม่าของกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ไดแก

ทรัพยสนิ สทิธ ิหนี ้เงนิงบประมาณ  และรายไดในกองทนุฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารตามพระราชบญัญัติ
การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ ทีโ่อนมาตามมาตรา ๔๒ เงนิอดุหนนุจากรฐับาล ทัง้นี ้ ให
รัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับ
บรจิาค เพือ่สนบัสนนุวตัถปุระสงคของกองทนุ  เงนิรายไดจากการออกสลากหรอืทีไ่ดมาจากการจดักจิกรรม
เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการสงเขากองทุนตามมาตรา ๓๔ และดอกผลที่เกิดจากเงิน
หรือทรพัยสนิของกองทนุ รายไดจากการขาย การลงทนุ หรือการหาประโยชนจากทรพัยสนิของกองทนุ
เงนิหรอืทรพัยสนิทีต่กเปนของกองทนุ หรือท่ีกองทนุไดรบัตามกฎหมายหรอืนติกิรรม รายไดบางสวนจาก
ภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมายกําหนด รายไดอื่น โดยเงินและ
ทรัพยสินของกองทุนดังกลาว ไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดินการบริจาคเงินหรือทรัพยสินเขา
กองทนุ ใหผูบรจิาคนาํไปหกัลดหยอนหรอืยกเวนภาษไีดตามท่ีกฎหมายกาํหนด

๕๕
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๓.  การบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
ตามมาตรา ๒๕ กาํหนดใหมคีณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ

คนพกิาร ประกอบดวยปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย เปนประธานอนกุรรมการ
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงศกึษาธกิาร ผูแทนกระทรวงสาธารณสขุ
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนเกาคน
ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการอยางนอยเจ็ดคนเปนอนุกรรมการ และใหเลขาธิการเปน
อนกุรรมการและเลขานกุาร โดยใหมอีาํนาจหนาท่ีในการบรหิารกองทนุ รวมทัง้ดาํเนนิการเกีย่วกบัการ
ลงทนุ การหาประโยชนและการจดัการกองทนุใหเปนไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนดโดยความเหน็
ชอบของกระทรวงการคลงั การพจิารณาอนมุตักิารจายเงนิ อนมุตัโิครงการ กาํหนดวงเงนิและรายการ
คาใชจาย เพือ่สนบัสนนุแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตาม
ทีค่ณะอนกุรรมการตามประเภทความพกิาร คณะอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
ประจาํจงัหวดัหรอืคณะอนกุรรมการอืน่เสนอ ทัง้นี ้ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด

ตอมาไดมีระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวย
การบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ๘ เมษายน
๒๕๕๒ หนา ๑๕ เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๕๑ ง  ซึง่ไดกาํหนดแนวทางการบรหิารงานของคณะอนกุรรมการ
กองทนุ  การปฏบิตัหินาทีง่านของเจาหนาที ่ การกาํหนดแนวทางการจายเงนิ รบัเงนิ เกบ็รกัษาเงนิ หรอื
การพสัด ุเปนตน

๔. การอนุมัติการจายเงินกองทุน
สําหรับแนวทางการใชจายเงินกองทุนเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตวิาดวยการพจิารณาอนมุตักิารจายเงนิเพือ่การสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร และการจดัทาํรายงานสถานะการเงนิและการบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วันที ่๘ เมษายน ๒๕๕๒ หนา ๗
เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๕๑ ง ไดกาํหนดแนวทางการใชจายเงนิเพือ่กจิการตางๆ  สรปุไดดงันี้

๔.๑ กจิการทีก่องทนุสนบัสนนุ
(๑) คาใชจายเกีย่วกบัการคุมครองและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร เชน คาใชจาย

ในการดาํเนนิงานเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม การสงเสรมิและพทิกัษสทิธ ิการสนบัสนนุใหคนพกิาร
สามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวมทาง
สงัคมอยางเตม็ท่ีและมปีระสทิธภิาพ ภายใตสภาพแวดลอมทีค่นพกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชนได

๕๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

(๒) คาใชจายเกีย่วกบัการฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร เชน คาใชจายในการดาํเนนิงาน
เกีย่วกบัการเสรมิสรางสมรรถภาพหรอืความสามารถของคนพกิารใหมสีภาพทีด่ขีึน้ หรอืดาํรงสมรรถภาพ
หรอืความสามารถทีม่อียูเดมิไว โดยอาศยักระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศกึษา สงัคม อาชพี
หรอืกระบวนการอืน่ใด เพือ่ใหคนพกิารไดมโีอกาสทาํงานหรอืดาํรงชวีติในสงัคมอยางเตม็ศกัยภาพ

(๓) คาใชจายเกีย่วกบัการสงเสรมิการศกึษาและการประกอบอาชพีของคนพกิาร เชน
คาใชจายเพือ่การสนบัสนนุเกีย่วกบัจดัการศกึษาและการฝกอาชพี การมงีานทาํ การสงเสรมิการประกอบ
อาชีพ  บรกิารสือ่หรือสิง่อาํนวยความสะดวก  เทคโนโลย ีหรอื  ความชวยเหลอือืน่ใดเพือ่ใหคนพกิาร
สามารถประกอบอาชพีทัง้ในสวนอาชพีอสิระหรอืทํางานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานภาครฐั

(๔)   คาใชจายเกีย่วกบัการสงเสรมิและสนบัสนนุการดาํเนนิงานขององคกรทีเ่กีย่วของ
กบัคนพกิาร เชน คาใชจายเกีย่วกบัสนบัสนนุใหมกีารจดัตัง้ การดาํเนนิงาน การสรางความเขมแขง็ของ
องคกรดานคนพิการทั้งในสวนองคกรของคนพิการ หรือองคกรหรือหนวยงานที่ทํางานเพื่อคนพิการ
การเสรมิสรางเครอืขายในทกุระดบัเพือ่ใหองคกรตางๆ สามารถทาํหนาทีพ่ทิกัษสทิธคินพกิารไดอยางมี
ประสทิธภิาพและทัว่ถงึ

(๕) คาใชจายเกีย่วกบัการสนบัสนนุคาใชจายในการบรหิารจดัการสมาคมสภาคนพกิาร
ทกุประเภทแหงประเทศไทยตามทีก่าํหนดไวในมาตรา ๒๗

(๖) คาใชจายเกีย่วกบัการดาํเนนิงานของกองทนุ เชน การบรหิารจดัการกองทนุ การ
จดัหาผลประโยชน การตดิตามประเมนิผลและตรวจสอบการดาํเนนิงานของกองทนุ

(๗) คาใชจายในเรื่องอื่นที่เกิดประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุเหน็สมควร

๔.๒ หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนโครงการ
ตามระเบียบขอ ๕ หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุน

แผนงานหรอืโครงการจากกองทนุตองมคีณุสมบตั ิ ดงัตอไปนี้
(๑)  มทีีท่าํการหรอืสาํนกังานใหญตัง้อยูในทองทีท่ีจ่ะยืน่คาํขอไมนอยกวา ๖ เดอืน
(๒) มคีณะกรรมการ บคุลากร หรอือาสาสมคัรในการปฏบิตังิานประจาํ หรอืมทีีป่รกึษา

ทีม่คีวามรูเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
(๓) มีผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคนพิการหรือเกิดประโยชนตอสังคมหรือ

ชุมชน
(๔) มรีะบบการบรหิารงานและระบบการเงนิการบญัชีทีม่ปีระสทิธภิาพ

สาํหรบัระเบยีบขอ ๖ แผนงานหรอืโครงการทีจ่ะไดรบัการสนบัสนนุจากกองทนุตองมลีกัษณะ
ดังตอไปนี้

๕๗
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(๑) สอดคลองกบัแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร นโยบายรฐับาล หรือนโยบายของ
คณะกรรมการ

(๒) มวีตัถปุระสงคและกระบวนการในการดาํเนนิงานชดัเจน และมผีลตอการสงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

(๓) สรางการมสีวนรวมของบคุคลหรอืหนวยงานหรอืประชาชนเกีย่วกบัการสงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

(๔) มีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการหรือมีหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจดานคนพิการ
เขารวมบรหิารจดัการหรอืใหคาํปรกึษาในการดาํเนนิงาน ในกรณเีปนหนวยงานภาครฐัตองเปนแผนงาน
หรือโครงการทีร่เิริม่ใหมหรือเปนโครงการทีไ่มสามารถขอรบัการสนบัสนนุจากงบประมาณปกตไิด หรือได
รบัแตไมเพยีงพอ ในกรณเีปนองคกรภาคเอกชนตองเปนแผนงานหรอืโครงการทีด่าํเนนิงานมาแลวโดย
มีทุนหรือเงินสมทบอยูบางสวน หรือเปนแผนงานหรือโครงการใหม และตองไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนราชการและแหลงทุนอื่น ๆ หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ นอกจากนั้น
คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุอาจกาํหนดใหหนวยงานภาครฐัหรอืองคกรภาคเอกชน
ดําเนินการเปนการเฉพาะเพื่อประโยชนตอคนพิการและประชาชน ตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน
กองทนุในเชงิรกุได

๔.๒ การกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพี
ตามระเบียบขอ ๙  ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายบุคคลตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้
(ก) กรณีเปนคนพิการ (๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ  (๒) มีความจําเปนในการ

ขอรบัการสนบัสนนุเงนิกูยมืเพือ่ประกอบอาชพีในทองทีท่ีย่ืน่คาํขอ  (๓)  มคีวามสามารถในการประกอบ
อาชพีในเรือ่งทีข่อรบัการสนบัสนนุ  (๔) บรรลนุติภิาวะ เวนแตคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุจะเหน็
เปน็อยา่งอ่ืน (๕) มีช่ือในทะเบยีนบา้นหรือมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในทอ้งท่ีท่ีย่ืนคำขอกูไ้ม่น้อยกว่า ๙๐ วัน (๖)
ไมมปีระวตัเิสยีหายในการกูเงนิจากกองทนุ เวนแตไดดาํเนนิการแกไขมาแลวไมนอยกวาหนึง่ป หรอืเปน
กรณคีณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุจะเหน็เปนอยางอืน่ (๗) กรณมีหีนีส้นิอยูกบักองทนุตองไดชาํระหนี้
มาแลวไมนอยกวารอยละหกสิบของวงเงินกูยืมทั้งหมดและเมื่อไดการอนุมัติแลวตองชําระหนี้สิน
ที่มีอยูเดิมทั้งหมด (๘) มคีวามสามารถชาํระคนืเงนิกูยมืไดและมบีคุคลทีน่าเชือ่ถอืไดเปนผูค้าํประกนั

(ข) กรณเีปนผูดแูลคนพกิาร (๑)  มคีณุสมบตัติาม (ก) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) และ (๒) ไมเปนบคุคลลมละลาย  (๓) ไดรบัการรบัรองเปนหนงัสอืจากผูแทนองคกรดานคนพกิาร
กาํนนัผูใหญบาน ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีผู่นัน้มภีมูลิาํเนา ขาราชการระดบั ๓ หรือเทยีบ
เทาขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อไดวาเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งมิไดมี
หนีส้นิจากกองทนุ
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ตามระเบยีบขอ ๑๐  ยงักาํหนดใหผูขอกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพีเปนรายกลุมนอกจาก
มคีณุสมบตัติามขอ ๙ แลว ตองมคีณุสมบตั ิดงัตอไปนี้

(๑) เปนกลุมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่ที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและวัตถุ
ประสงครวมกนัเพือ่ชวยเหลอืหรอืสนบัสนนุกนั หรอืทาํกจิกรรมอนัชอบดวยกฎหมายและศลีธรรมรวมกนั
หรอืดาํเนนิการอืน่อนัเปนประโยชนรวมกนัของสมาชกิ มกีารดาํเนนิการอยางตอเนือ่งและมรีะบบบรหิาร
จดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได  ทัง้นี ้ตองมสีมาชกิกลุมไมนอยกวาสองคน

(๒) มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุมอยางสม่ําเสมอมา
แลวไมนอยกวา ๖ เดอืน

(๓) ดําเนินกิจการของกลุมในทองที่จังหวัดที่ยื่นคําขอตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอ
แลวไมนอยกวา ๖ เดอืน

(๔) ไดรับการรับรองเปนหนังสือรับรองจากองคกรดานคนพิการที่เปนนิติบุคคลหรือ
หนวยงานภาครฐัวาเปนกลุมท่ีมผีลงานนาเชือ่ถอืจรงิ

(๕) มแีผนงานหรอืโครงการของกลุมท่ีจะดาํเนนิการตอไปอยางชดัเจน
ในการกําหนดวงเงินการใหกูยืมและการชําระคืนตามรางระเบียบขอ ๑๑ วงเงินให

กูยืมและกําหนดการชําระคืน
(๑) การกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพีเปนรายบคุคล ไมเกนิรายละ ๔๐,๐๐๐ บาท ผอน

ชาํระภายใน ๕ ปโดยไมมดีอกเบีย้
(๒) การกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพีเปนรายกลุม ไมเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผอนชาํระ

ภายใน ๕ ปโดยไมมดีอกเบีย้  ทัง้นี ้วงเงนิเฉลีย่ตอบคุคลไมเกนิวงเงนิตาม (๑)  ทัง้นี ้การชาํระคืน ให
เปนไปตามวธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุใหความเหน็ชอบ โดยคาํนงึถงึประเภท
อาชพีทีย่ืน่ขอกูยมืเงนิของแตละบคุคลหรอืกลุม แลวแตกรณี

เกณฑชี้วัด
ตอมาคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุไดออกประกาศคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิ

และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร เรือ่ง เกณฑชีว้ดัการพจิารณาใหกูยมืเงนิจากกองทนุสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร เมือ่วันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปนแนวทางในการวนิจิฉยั
ของผูเกี่ยวของในการใหกูยืมเงินกองทุนทั้งในสวนความสามารถและความจําเปนของผูกูยืมท้ังเปน
รายบคุคล รายกลุมหรอืผูดแูลคนพกิาร และความนาเชือ่ถอืของผูค้าํประกนัรวมทัง้พจิารณาถงึความเปน
ไปไดในการลงทุนในกิจการดังกลาว ซึ่งการใหกูยืมในแตละรายตองผานเกณฑไดคะแนนรวมมากกวา
รอยละ ๖๐ ขึน้ไป

สาํหรบัผูดแูลคนพกิารซึง่เปนบคุคลซึง่มหีนาท่ีรบัดแูลหรอือุปการะคนพกิารรายนัน้ตามกฎหมาย
หรือศีลธรรมจรรยา และคนพกิารนัน้ไมสามารถกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพีจากกองทนุได เนือ่งจาก (๑)-
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เปนผูเยาว (๒) คนเสมอืนไรความสามารถหรอืคนไรความสามารถหรอื (๓) เปนคนพกิารทางจติใจหรอื
พฤตกิรรม  ออทิสตกิ  และสตปิญญา หรือ (๔) มสีภาพความพกิารถงึขัน้ไมสามารถประกอบกจิวตัร
ประจาํวันไดซึง่ไดรบัการรบัรองจากแพทย จงึใหบคุคลทีร่บัดแูลหรอือุปการะคนพกิารมาแลวไมนอยกวา
หกเดอืนมสีทิธยิืน่คาํขอรบัการกูยมืเงนิในนามตนเองได ทัง้นี ้ตองเปนหนงัสอืรบัรองจากผูแทนองคกรดาน
คนพกิารซึง่มฐีานะเปนนติบิคุคล กาํนนัผูใหญบาน ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีผู่นัน้มภีมูลิาํเนา
ขาราชการระดบั ๓ หรอืเทยีบเทาขึน้ไป หรอืมหีลกัฐานอืน่ทีเ่จาหนาทีผู่รบัคาํรองเชือ่ไดวาเปนผูอปุการะ
เลีย้งดคูนพกิารทีม่บีตัรประจาํตัวคนพกิารจรงิซึง่มไิดมหีนีส้นิจากกองทนุ

๔.๓ สถานทีย่ืน่คาํขอรบัการสนบัสนนุ
ตามระเบยีบขอ ๑๒  กาํหนดสถานทีก่ารยืน่คาํขอรบัการสนบัสนนุแผนงานหรอืโครงการ

และการกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพี ดงันี้
๑. หนวยงานหรือบุคคลที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอสํานักงาน

สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตหิรอืหนวยงานในสงักดักรมพฒันาสงัคม และสวสัดกิาร
ที่ไดรับมอบหมาย

๒. หนวยงานหรือบุคคลที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนั้นๆ

๓. ในกรณีกลุมเปาหมายตามแผนงานหรือโครงการมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
มากกวาหนึง่จงัหวดัหรอืมิไดมภีมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูในจงัหวดัท่ียืน่คาํขอรบัการสนบัสนนุนัน้ ใหนาํเสนอ
ตอสาํนกังานพจิารณากอนเสนอคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพจิารณาอนมุตัติอไป

    ๔.๔ การตรวจสอบและวิเคราะห
ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติหรือหนวยงานที่รับ

คาํขอหรอืสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดันัน้ ทาํหนาท่ีตรวจสอบและวเิคราะห
ความเปนไปไดของแตละแผนงานหรอืโครงการหรอืคาํขอกูยมืเงนิทนุเปนรายบคุคลหรอืรายกลุม พรอม
ทัง้เสนอความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะอนกุรรมการตามมาตรา ๑๑ กอนเสนอคณะกรรมการ
หรือคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพจิารณาอนมุตัติอไป รวมท้ังในกรณกีลุมเปาหมายตามแผนงานหรอื
โครงการมภีมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูมากกวาหนึง่จงัหวดั หรอืมไิดมภีมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูในจงัหวดัทีย่ืน่คาํ
ขอรบัการสนบัสนนุนัน้ ใหนาํเสนอตอสาํนกังานพจิารณากอนเสนอคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ
บรหิารกองทนุพจิารณาอนมุตัติอไป

            สาํหรับหนวยงานภาครฐั องคกรภาคเอกชน บคุคล หรอืกลุมบคุคลทีไ่ดรบัอนมุตัเิงนิ
จากกองทุนทําสัญญารับเงินกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนดและจะตองยินยอมใหสํานักงานและ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจาก
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กองทนุ หรือใหเจาหนาท่ีเขาตรวจเอกสารเกีย่วกบับญัชีทะเบยีนและหลกัฐานอืน่ ตลอดจนสอบถามหรอื
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ รวมท้ังตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุน
ตามแบบทีเ่ลขาธกิารกาํหนด ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงในสาระสาํคญัของแผนงานหรอืโครงการทีไ่ด
รบัการอนมุตัใิหเสนอคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุอนมุตักิอนดาํเนนิการ

๔.๕ วงเงินและรายการใหการสนับสนุนแผนงานโครงการ
ตอมาประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพกิาร เรือ่ง กาํหนดอตัราวงเงนิและรายการคาใชจายทีก่องทนุใหการสนบัสนนุในการจดัทาํแผนงาน
หรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
โดยใหการสนบัสนนุคาใชจายเกีย่วกบัการสนบัสนบัสนนุแผนงานหรอืโครงการดานการสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิารในเรือ่งตางๆ ตามอัตราวงเงนิและรายการตางๆ ดงัตอไปนี้

ก. คาใชจายดานการบริหารจัดการของแตละแผนงานหรือโครงการ  ประกอบดวย
(๑)คาเชาสถานที่ตั้งโครงการ (๒) คาน้ําประปา และคาน้ําด่ืม (๓) คาไฟฟา (๔) คาจางบุคลากรที่
ทาํหนาทีป่ระสานงาน หรอืคาจางทีป่รกึษาโครงการ (๕)  คาใชจายในการตดิตอประสานงาน เชน เดนิ
ทางไปสํารวจ เตรียมกิจกรรมโครงการ คาออกแบบกิจกรรมโครงการ คาโทรศัพท คาโทรสาร
อนิเตอรเนต  อืน่ๆ ฯลฯ  (๖)  คาใชจายในการประชาสมัพนัธใหกลุมเปาหมายทราบและเขารวมกจิกรรม
(๗) คาวสัด ุ (๘) คาใชจายในการเตรยีมโครงการและตดิตามประเมนิผล (๙) คาจดัสภาพแวดลอมและ
สิง่อาํนวยความสะดวกทีค่นพกิารเขาถงึและใชประโยชนไดจากแผนงานหรอืโครงการ  (๑๐) คาใชจาย
อืน่ใดตามทีค่ณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพจิารณาใหความเหน็ชอบเปนรายกรณ ี ทัง้นี ้ อตัราวงเงนิ
ในการสนบัสนนุใหเปนไปตามความจาํเปน เหมาะสม และโดยประหยดั

ข. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนผูชวยคนพิการเฉพาะกิจซึ่งไดปฎิบัติงานตามที่
หนวยงานหรอืองคกรผูจดังทาํโครงการมอบหมาย โดยมเีงือ่นไข  (๑) เปนการจดัใหมผีูชวยคนพกิารเฉพาะ
กิจที่เปนสวนหนึ่งของโครงการและมีระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา ๑ วัน เชน โครงการฝกอบรม
โครงการฝกอาชพี โครงการทดลองทาํงานในสถานประกอบการ  (๒) วัตถปุระสงคในการจดัใหมผีูชวย
คนพิการเฉพาะกิจเพื่อชวยคนพิการที่ชวยเหลือตนเองไดนอย ไดแก ผูเยาว คนเสมือนไรความ
สามารถ หรอืคนไรความสามารถ  คนพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม ออทิสตกิ สตปิญญา หรอืมสีภาพ
ความพิการถึงขั้นไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได รวมทั้งทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการ
ดาํเนนิงานตามแผนงานหรอืโครงการ (๓)  การจดัใหมผีูชวยคนพกิารเฉพาะกจิ  ใหพจิารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสมในอัตราสัดสวนคนพิการไมเกิน ๑๐ คน ตอผูชวยคนพิการ ๑ คน ทั้งนี้ อัตรา
วงเงนิคาตอบแทนผูชวยคนพกิารเฉพาะกจิ ไมเกนิคนละ ๒๐๐  บาทตอวนัหรอืตามความจาํเปน เหมาะสม
และโดยประหยัด

ค. คาตอบแทนลามภาษามอื  ใหใชจายไดตามความจาํเปน เหมาะสมและโดยประหยดั
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ในภารกจิ ดงัตอไปนี ้ (๑) การใชบรกิารทางการแพทยและการสาธารณสขุ (๒) การสมคัรงานหรอืการ
ตดิตอประสานงานดานการประกอบอาชพี  (๓) การรองทกุข หรือการกลาวโทษหรอืการเปนพยานใน
ชัน้พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอืน่ (๔) การเขารวมประชมุ สมัมนา หรือฝก
อบรมรวมทั้งเปนผูบรรยายโดยหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัดซึ่งมีคนพิการทางการ
ไดยนิหรอืสือ่ความหมายเขารวมดวย (๕) บรกิารอืน่ๆ ตามท่ีคณะอนกุรรมการประกาศกาํหนด  ทัง้นี้
อตัราวงเงนิคาตอบแทนลามภาษามอืในการปฏบิตัหินาท่ีไมเกนิหนึง่พนับาทตอวนั และอตัราหารอยบาท
ในกรณปีฏบิตหินาท่ีคร่ึงวนัจนกวาระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
วาดวยบรกิารลามภาษามอืใชบงัคบัแลว  สวนกรณลีามภาษามอืท่ีปฏบิตัหินาท่ีลามจากภาษาองักฤษ ให
คณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพจิารณาคาตอบแทนเปนรายกรณไีป

ง. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อทางเลือกสําหรับคนพิการ ใหพิจารณาสนับสนุน
ตามความจาํเปน ความเหมาะสม และโดยประหยดั

จ. คาใชจายเกีย่วกบัการจดัทาํคูมอืหรือเอกสารทางวชิาการ  ใหการสนบัสนนุในกรณี
ดงัตอไปนี ้(๑)  มเีนือ้หาสาระเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  (๒)  สอดคลองกบั
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือเปนผลงานของนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับในสังคมอยาง
กวางขวาง  ทัง้นี ้อตัราและวงเงนิทีใ่หการสนบัสนนุจะพจิารณาตามความจาํเปน ความเหมาะสม และ
โดยประหยดั

ฉ. คาใชจายเกีย่วกบัการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ  พจิารณาสนบัสนนุในกรณ ี(๑) วตัถุ
ประสงคเพื่อการเสริมสรางเจตคติที่ดีของสังคมตอคนพิการ ไมเปนการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณขององคกรผูเสนอโครงการ  (๒) ไมมีเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมซ้ําซอนกับกิจกรรม
การประชาสัมพันธที่หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่กําลังดําเนินการอยู  ทั้งนี้ อัตราและ
วงเงนิทีใ่หการสนบัสนนุจะพจิารณาตามความจาํเปน ความเหมาะสม และโดยประหยดั

ช. คาใชจายเกีย่วกบัคาตอบแทนในการจางงานคนพกิาร ใหพจิารณาสนบัสนนุในกรณี
(๑) เปนการเขาทดลองทาํงานในสถานประกอบการ หรอืหนวยงานของรฐัทีไ่มอยูในบงัคบัของกฎกระทรวง
ทีต่องจางคนพกิารเขาทาํงาน  (๒) สนบัสนนุคาตอบแทนไมเกนิสามเดอืน (๓) คนพกิารรายนัน้มคีวาม
ยากลําบากในการหางานทํา ทั้งนี้ อัตราและวงเงินที่ใหการสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเปน
ความเหมาะสม และโดยประหยดั ไมเกนิอตัราคาจางแรงงานขัน้ต่าํทีก่ระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด
ในพืน้ทีน่ัน้

ซ. คาใชจายเกีย่วกบัการสนบัสนนุวจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่คนพกิาร ใหพจิารณา
สนบัสนนุในกรณ ี (๑) มคีวามสอดคลองกบัความตองการจาํเปนของคนพกิาร (๒) กอใหเกดินวตักรรม
ซึง่มคีวามแตกตางจากผลงานทีม่อียูแลว หรือเปนการตอยอด (๓) ขอเสนอวธิกีารศกึษาวจิยัมคีวามชัดเจน
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และเปนไปได  ทัง้นี ้ วงเงนิและรายการทีใ่หการสนบัสนนุจะพจิารณาตามความจาํเปน และเหมาะสม
ของแตละโครงการ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงานที่ทําใหความเห็น
ประกอบการพจิารณาได

๔.๖ การสนับสนุนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
ตามมาตรา ๒๗  กาํหนดใหสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทยไดรบัเงนิ

สนบัสนนุสาํหรับคาใชจายในการบรหิารจดัการจากกองทนุ ตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบตอมาจึงไดมีการประกาศใชระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารแหงชาต ิวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจายเงนิสนบัสนนุคาใชจายในการบรหิารจดัการของสมาคม
สภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ๘ เมษายน ๒๕๕๒
หนา ๒๐ เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๕๑ ง เพือ่สรางความเขมแขง็ใหแกองคกร ตอมาไดมปีระกาศคณะอนกุรรม
การบรหิารกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร เรือ่ง กาํหนดวงเงนิและรายการทีก่องทนุให
การสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยการ
สนบัสนนุคาใชจายตามแผนงานคาใชจายในการบรหิารจดัการของสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหง
ประเทศไทยในเรือ่งเกีย่วกบัการบรหิาร บคุลากร การพสัดแุละการจดัการ โดยการกาํหนดวงเงนิทีใ่หการ
สนบัสนนุรายการคาใชจายตามความจาํเปนและเหมาะสม เพือ่ประโยชนในการบรหิารจดัการของสมาคม
สภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทยใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในการพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร

๔.๗ การติดตามหนี้สินและการดําเนินคดีแกลูกหนี้กองทุน
๑) การติดตามหนี้สิน

ในการทําสัญญากูยืมและหนี้จะถึงกําหนดที่ผูกูยืมจะตองเริ่มชําระหนี้งวดแรก
ควรทาํหนงัสอืแจงหลกัเกณฑและรายละเอยีดการชาํระหนีใ้หผูกูยมืเพือ่ทราบและถอืปฏบิตั ิและกาํหนด
แนวทางการตดิตามหนีส้นิของกองทนุใหเปนระบบ ดงันี้

(๑) ถาผูกูยืมไมชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมวาในงวดใดตามที่กําหนดไวใน
สัญญาขอ ๗ โดยไมไดรับอนุญาตใหผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ใหทําหนังสือลงทะเบียนแบบ
ตอบรับทวงถามถึงผูกูยืมและผูค้ําประกันใหชําระหนี้ที่คางชําระทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูกูยืมทําหนังสือ
รบัสภาพหนีห้รือชําระหนีบ้างสวนซึง่จะสงผลใหอายคุวามสะดดุหยดุลง ในกรณหีนงัสอืไมมผีูรบั ใหดาํเนนิ
การประสานกับสํานักทะเบียนเพื่อคัดสําเนาทะเบียนบานของผูกูยืมและผูค้ําประกันเพื่อสงหนังสือ
ทวงถามใหม รวมท้ังดาํเนนิการอืน่เพือ่ใหการชาํระหนีใ้หเปนไปตามสญัญา

(๒) ถาผูกูยมืหรอืผูค้าํประกนัไมชาํระหนีเ้ปนเวลาตดิตอกนัตัง้แค ๑๒ งวดขึน้ไป
โดยไมไดรบัอนญุาตใหผอนผนัเปนหนงัสอืจากผูใหกูยมื ใหเตรยีมทาํหนงัสอืถงึผูกูยมืและผูค้าํประกนัเพือ่
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บอกเลกิสญัญาและเรยีกเงนิทีผู่กูยมืไปทัง้หมดคนื
(๓) กรณทีีผู่กูยมืหรือผูค้าํประกนั ไมชาํระหนีต้ามความในหนงัสอืท่ีแจงไปใหทาํ

หนงัสอืสงเรือ่งใหพนกังานอยัการ เพือ่ดําเนนิการฟองคดใีนสวนแพง
(๔) ใหเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่ติดตอประสานงานเกี่ยวกับคดี จัดเตรียมพยาน

เอกสาร รวบรวมขอเทจ็จรงิทัง้หมดรวมทัง้จดัเตรยีมพยานบคุคลตามทีพ่นกังานอยัการขอใหดาํเนนิการ
เกีย่วกบัคดี

๒) การดาํเนนิคดี
(๑) อายุความ ในการฟองคดีกรณีลูกหนี้ไมชําระหนี้ จะตองฟองภายในกําหนด

อายคุวาม โดยอายคุวามในการกูยมืเงนิกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ซึง่เปนเงนิทีต่อง
ชาํระเพือ่ผอนทนุคนืเปนงวดๆ มกีาํหนดอายคุวาม ๕ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา
๑๙๓/๓๓(๒) โดยมแีนวทางการนบัอายคุวามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ดงันี้

ก. กรณทีีผู่กูยมืไมเคยชาํระหนีเ้ลย ใหเริม่นบัอายคุวามในวนัทีผ่ดินดัชาํระหนี้
งวดแรกตามที่กําหนดไวในสัญญา

ข. กรณทีีผู่กูยมืไดชาํระหนีต้ดิตอกนัมาทกุงวด และตอมาไดหยดุการชาํระหนี้
ไป แมจะมหีนงัสอืทวงถามใหชาํระหนีแ้ลว กไ็มเคยมาชาํระหนีอ้กีเลย ใหนบัอายคุวาม ๕ ป นบัตัง้แต
วนัทีผ่ดินดัชําระหนีง้วดหลงัสดุ

(๒) การจดัลาํดับการสงฟองคด ี  โดยพจิารณาตามอายคุวามท่ีใกลจะหมด โดย
ผูกูยมืท่ีจะหมดอายคุวามกอนใหสงฟองกอน ผูกูยมืท่ีจะหมดอายคุวามหลงัใหสงฟองทหีลงั ไลเรยีงตาม
ลาํดับ และจะตองฟองกอนทีค่ดีจะขาดอายคุวาม

๔.๘ ภารกจิของสาํนกังาน
ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติและสํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดดําเนินการ
(๑) จดัทาํทะเบยีนหนวยงานภาครฐั องคกรภาคเอกชน บคุคล หรอืกลุมบคุคลทีไ่ด

รับเงินจากกองทุนเพื่อควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของ
กองทนุ

(๒) สงเสรมิและสนบัสนนุการดาํเนนิงานของแผนงานหรอืโครงการทีไ่ดรบัอนมุตัิ
(๓) สงเสริม เรงรัด ติดตาม และดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการกูยืมเงินทุนประกอบ

อาชีพ
(๔) ดาํเนนิการอืน่ตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุมอบหมาย

         ปรากฏรายละเอยีดตามภาคผนวก ๘
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บทที ่๙
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ

โดยทีพ่ระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๕ กาํหนด
หามหนวยงานของรฐั องคกรเอกชนหรอืบคุคลกระทาํการทีม่กีารเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร
ในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบยีบ มาตรการ โครงการ หรอืวิธปีฏบิตัขิองหนวยงาน
ของรฐั องคกรเอกชน หรอืบคุคลใดในลกัษณะทีเ่ปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร และ
ใหหมายความรวมถงึการกระทาํหรืองดเวนการกระทาํใดทีก่ระทบตอคนพกิารแมจะไมมจีดุมุงหมายเปน
การเลอืกปฏบิตัติอคนพกิารโดยตรง แตผลของการกระทาํนัน้ทาํใหคนพกิารตองเสยีสทิธปิระโยชนทีค่วร
จะไดรบัเพราะเหตแุหงความพกิารดวย โดยมสีาระสาํคญัเกีย่วกบักฎหมายขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปน
ธรรมตอคนพิการรวมทั้งการดําเนินการใหความชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความวา
ตางแกตางใหแกคนพกิาร สรปุได ดงันี้

๑. สถานการณการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
สาํหรับสถานการณการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร  ไดมกีารศกึษาเรือ่งดงักลาว

โดยสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตซิึง่ไดเสนอความเหน็และขอเสนอแนะตอคณะรฐัมนตรเีพือ่
กําหนดนโยบายการแกไขปญหาการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการในสังคมไทย และคณะ
รฐัมนตรรีบัทราบเมือ่วันที ่๑๖ มถินุายน ๒๕๕๒ โดยมอบใหหนวยงานทีเ่กีย่วของนาํไปปฏบิตั ิ  มสีาระ
สาํคญัสรปุได ดงันี้

๑.๑ สถานการณปญหาการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการในสังคมไทย
พบวา ปจจบุนัการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเปนธรรมตอคนพกิารในสงัคมยงัมอียูจรงิ ไดแก มกีารใชวาจาลอเลยีน
การปฏเิสธหรอืไมเตม็ใจใหบรกิาร การปฏเิสธรบัเขาทาํงาน การกลัน่แกลงดวยความรนุแรง การละเมดิ
ทางเพศ การไมเขาดูแลคนพกิารเทาท่ีควร การเลอืกปฏบิตัชิดัเจนทีต่างจงัหวดัมากกวากรงุเทพมหานคร
มกีารเลอืกปฏบิตัทิางอาชพี การไมจดัสิง่อาํนวยความสะดวกใหแกคนพกิารทีเ่พยีงพอ  การปฏบิตัโิดย
ไมเปนธรรมในครอบครัวและสังคม

๑.๒ ผลกระทบของการเลอืกปฏบิตั ิ   โดยผลของการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคน
พกิารกอใหเกดิการปดโอกาสในการพฒันาศกัยภาพทัง้ทางดานการศกึษา อาชพี และกจิกรรมทางสงัคม
มผีลกระทบตอรางกายและจติใจของคนพกิารและผูเกีย่วของ มกีารใชความรนุแรงตอคนพกิาร การได
รบับรกิารทางสงัคมดานตางๆ ทีไ่มเพยีงพอ
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๑.๓ ปจจยัทีม่ผีลตอการเลอืกปฏบิตั ิไดแก การเลีย้งดใูนครอบครวัไมเปนธรรม เชน บางราย
ไมใหเรยีนหนงัสอื หรือไมแจงเกดิ ขนบธรรมเนยีมประเพณใีนสงัคม เชน เชือ่วาเกดิจากกรรมเกา สมเพช
เวทนา บาปที่ติดตัว ทัศนคติสังคมมีการพูดเชื่อมโยงกับความพิการ เชน รถติดเปนอัมพาต ความรัก
ทาํใหคนตาบอด  ขาดกฎหมาย ระเบยีบและเจาหนาทีใ่นการขจดัการเลอืกปฏบิตัิ

๑.๔ บทบญัญัตขิองกฎหมายในการหามเลอืกปฏบิตัใินตางประเทศ ไดแก การหามเลอืก
ปฏบิตัทิางการประกอบอาชพี การศกึษา การใหบรกิารทางสงัคม การซือ้สนิคาหรือบรกิาร การละเมดิ
ในดานตางๆ รวมท้ังการละเมดิทางเพศ การมอีงคกรขจดัการเลอืกปฏบิตั ิรวมท้ังการกระทาํท่ีมลีกัษณะ
ดังกลาวเปนความผิดทางอาญาดวย

๑.๕ ขอเสนอแนะ  สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตไิดมขีอเสนอมาตรการดาน
ตางๆ เพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร ดงันี้

๑. ดานกฎหมายขจดัการเลอืกปฏบิตัติอคนพกิาร  โดยรฐัอาจตรากฎหมายขจดัการ
เลอืกปฏบิตัติอคนพกิารขึน้โดยตรง หรืออาจปรบัปรงุกฎหมายทีม่อียูใหมบีทลงโทษ มกีลไกรกัษาหรอืบงัคบั
ใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพโดยอาจคุมครองคนพิการโดยเฉพาะหรืออาจครอบคลุมกลุมผูดอยโอกาส
โดยรวม เชน กลุมสตร ีคนชรา ชาตพินัธุ ผูมคีวามโนมเอยีงทางเพศ เปนตน โดยสาระสาํคัญของการ
ใหการคุมครองทีต่องระบไุวในกฎหมาย คอื การจางงาน การประกอบการและการใหการอนญุาตทาง
วิชาชีพ การศึกษา การซื้อสินคา การรับบริการ และการใชสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการทาง
สถาปตยกรรมเกีย่วกบัสถานทีแ่ละพาหนะในการคมนาคมขนสง บรกิารทางสงัคมทีจ่ดัโดยรฐัและเอกชน
การเปนสมาชกิของสมาคมและองคกรตางๆ การเขาถงึขอมูล การละเมดิรวมทัง้การละเมดิทางเพศ  โดย
สาระสาํคัญของกฎหมายตองสงเสรมิใหหนวยงานทีเ่กีย่วของรวมกนัจดัประเภทและระดบัความรนุแรงของ
ความพกิารทีช่ดัเจน และใชการจดัประเภทนีใ้นการแกไขปญหาการเลอืกปฏบิตัติลอดจนใหความชวยเหลอื
แกคนพกิารของทกุฝายทีเ่กีย่วของ โดยรฐัควรใหหนวยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงตามกฎหมายและเกีย่วของ
กบัการคุมครองสทิธขิองประชาชนเปนกลไกหลกัในการใชกฎหมายฉบบันีใ้หเกดิผลบงัคบัใชอยางจรงิจงั
และทีส่าํคัญปจจบุนักฎหมายในประเทศไทยใหบรกิารเฉพาะเมือ่แรกพบความพกิาร แตยงัไมครอบคลมุ
ในเชงิปองกนัตัง้แตกอนกาํเนดิ เชน โรคหวัใจ โรคสมองทาํใหเกดิอาการทางจติเวช Down Syndrome
เปนตน ดงันัน้ รฐัจงึตองคาํนงึถงึในสวนนีด้วย

๒. ดานการใหการศกึษาแกสาธารณชน   โดยรฐัตองใหการศกึษาเพือ่ใหสาธารณชน
โดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครอง ผูดแูลบคุคลในครอบครวัและผูใหบรกิารคนพกิารมจีติสาํนกึและรูวธิปีฏบิตัิ
ทีถ่กูตองนบัตัง้แตการเลีย้งดใูนวยัเยาว การใหการศกึษา การใหความชวยเหลอื ทาทใีนการจาํหนายสนิคา
และใหบรกิาร และการสรางทศันะของความกรณุาเอือ้เฟอท่ีไมใชการเวทนาของประชาชนทัว่ไป รฐัตอง
ใชประโยชนจากสือ่มวลชนและสือ่สาธารณชนอืน่ๆ โดยเฉพาะชองทวีไีทย (ทวีสีาธารณะ) ในการใหการ
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ศกึษาแกประชาชน รวมท้ังการรณรงคเผยแพรขาวสารตางๆ ทีเ่ปนประโยชนตอการลดการเลอืกปฏบิตัิ
กบัคนพกิาร ควรจดัใหมหีลกัสตูรทีเ่กีย่วของกบัการสรางความเขาใจทีถ่กูตองเพือ่ลดการเลอืกปฏบิตักิบั
คนพกิาร รฐัตองใหความสาํคัญกบัการดาํเนนิงานขององคกรภาคเอกชนทีป่จจบุนัมบีทบาทสาํคัญในการ
ชวยเหลอืเดก็และคนพกิารทัง้ในรปูแบบการจดัการศกึษาหรอือ่ืนๆ รฐัตองจดัทําคูมอืท่ีระบสุทิธแิละแนว
ปฏิบัติตอคนพิการอยางชัดเจน รัฐตองสงเสริมระบบการศึกษาของคนพิการในระดับอาชีวศึกษาของ
คนพกิารใหมีความท่ัวถงึ

๓. ดานการเสรมิสรางบทบาทของครอบครวั โดยรฐัตองใหความสาํคญักบัการคนหา
และการสรางกลไกและวธิกีารทีจ่ะทาํใหครอบครวัแสดงบทบาทอยางถกูตองตอบตุรหลานคนพกิาร รฐั
ตองจดัทาํทะเบยีนครอบครวัทีม่เีดก็พกิารเพือ่ใหหนวยงานภาครฐัและเอกชนสามารถเขาชวยเหลอืทัว่ไป
และมบีทบาทในการชวยเลีย้งดแูละพฒันาศกัยภาพของเดก็พกิารอยางรวดเรว็ รฐัตองสงเสรมิเยาวชน
ใหไดรบัการอบรมตัง้แตเดก็ในการใหความชวยเหลอืและเอือ้เฟอแกคนพกิาร

๔. ดานการสรางโอกาสทางอาชีพ  โดยรัฐควรสรางโอกาสพิเศษทางอาชีพแก
คนพกิารเพือ่สรางผลผลติและมลูคาทางเศรษฐกจิของประเทศ เชน การจางเหมาชวง การสมัปทาน และ
การเชาพืน้ทีเ่พือ่ทําการคา เปนตน และตองเพิม่แหลงทนุตางๆ รวมท้ังอตัราดอกเบีย้ทีเ่ปนพเิศษสาํหรบั
คนพกิาร ภายใตการสรางโอกาสพเิศษการประกอบอาชพีใหกบัคนพกิารคอื การทาํใหตนทนุหรอืคาใชจาย
ในการประกอบอาชีพลดลง การจัดบริการสาธารณะที่ออกแบบใหเหมาะสมสําหรับคนพิการในแตละ
ประเภทตองเขาถงึและใชประโยชนได  รฐัตองคาํนงึถงึการจางงานคนพกิารในหนวยงานราชการ สถาน
ประกอบการและหนวยงานภาคเอกชนใหมากขึน้

๕. ดานการพัฒนาองคกรคุมครองสิทธิ การกําหนดนโยบายในการสงเสริมความ
เขมแขง็ใหกบัองคกรดานคนพกิารเพือ่ใหมกีารดาํเนนิการแกไขปญหาอยางมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึปรบั
โครงสราง การรวมตัวใหเปนเอกภาพจากระดับทองถิ่นถึงระดับชาติโดยอาจปรากฎในรูปสภาคนพิการ
ดงัทีเ่ปนอยูในปจจบุนั  รฐัตองจดัต้ังองคกรดานคนพกิารทีท่าํหนาท่ีพทิกัษสทิธใิหกบัคนพกิารในรปูแบบ
ขององคกรพฒันาเอกชนทีม่ผีูปฏบิตังิานทีเ่ปนคนพกิาร ตลอดจนพอ แม ผูปกครอง และผูดแูลคนพกิาร
รวมทัง้รณรงคใหคนพกิารรูจกัปกปองสทิธขิองคนพกิารแทนการยอมรบัสภาพและใหมทีกัษะการจดัการ
ปญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดวยเหตุแหงความพิการโดยเฉพาะการไกลเกลี่ยขอพิพาท
รฐัตองสงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มคีวามรูความเขาใจและมสีวนรวมในการสนบัสนนุองคกร
ดานคนพกิาร รวมท้ังสนบัสนนุเรือ่งงบประมาณใหองคกรคนพกิารในทองถิน่ในการทาํกจิกรรมตางๆ รฐั
ตองมีการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของคนพิการที่มีความโดดเดนในดานตางๆ ใหสาธารณชน
รบัทราบเพือ่ปรบัทศันคตขิองสงัคมใหยอมรบัความสามารถของคนพกิารมากขึน้
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๒. กฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหมีบทบัญญัติเพื่อคุมครองสิทธิคนพิการ

โดยเฉพาะอยางยิง่ความตามมาตรา ๓๐ กาํหนดใหการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องความพิการจะกระทํามิได และมาตรา ๔๐  กําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองในการดาํเนนิกระบวนพจิารณาคดอียางเหมาะสมและมสีทิธไิดรบัการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมใน
คดีทีเ่กีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ รวมท้ังความในมาตรา ๒๘ กาํหนดใหบคุคลยอมอางศกัดิศ์รคีวามเปน
มนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษ
ตอรัฐธรรมนญู หรือไมขดัตอศีลธรรมอนัดขีองประชาชน และวรรคสอง  กาํหนดใหบคุคลซึง่ถกูละเมดิ
สทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว สามารถยกบทบญัญัตแิหงรฐัธรรมนญูนีเ้พือ่ใชสทิธทิางศาลหรอื
ยกขึน้เปนขอตอสูคดีในศาลได ตลอดจนวรรคสาม กาํหนดให บคุคลยอมสามารถใชสทิธทิางศาลเพือ่บงัคบั
ใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมาย
บัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและ
เสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมท้ังวรรคสี่ กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการ
สงเสรมิ สนบัสนนุ และชวยเหลอืจากรฐั ในการใชสทิธติามความในหมวดนี้

จะเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการแกไขหลักการเดิมของหมวดสิทธิและเสรีภาพซึ่งเคย
กาํหนดใหการใชสทิธแิละเสรภีาพตองเปนไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยแกไขใหมเปนใหสามารถใชสทิธิ
และเสรภีาพไดทนัทไีมตองรอใหมกีฎหมายบญัญัตขิึน้เสยีกอน จงึตดัขอความเดมิท่ีเคยบญัญัตวิา "ทัง้นี้
ตามท่ีกฎหมายบญัญัต"ิ ในมาตราตาง ๆ  ออก และรฐัธรรมนญูนีย้งัไดบญัญัตสิาระแหงสทิธแิละเสรภีาพ
ไวในเนือ้หาของแตละมาตราแทน จงึไดปรบัปรงุมาตรา ๒๘ นีเ้พือ่ใหประชาชนสามารถใชสทิธทิางศาล
เพือ่เรยีกรองใหรฐัปฏบิตัติามบทบญัญัตเิกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพไดโดยตรง แมจะยงัไมมกีฎหมายบญัญัติ
ไว แตถาเรือ่งใดมกีฎหมายบญัญตัริายละเอยีดเพือ่ชวยเหลอืหรือสนบัสนนุการใชสทิธเิสรภีาพไวแลว จงึจะ
เปนไปตามกฎหมายนัน้ รวมท้ังกาํหนดใหรฐัมหีนาทีส่งเสรมิ สนบัสนนุ และชวยเหลอืประชาชนใหได
รบัสทิธติามหมวดนีเ้ชนเดยีวกนั ดงันัน้ หากคนพกิารเหน็วาตนเองถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมเพราะ
เหตแุหงความพกิารสามารถยกบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูขึน้ตอสูทางศาลหรอืจะเรยีกรอง ใหเจาหนาท่ี
ของรฐัใหความชวยเหลอืได รวมทัง้กาํหนดกลไกการดาํเนนิงานการคุมครองสทิธปิระชาชนมใิหเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรมโดยองคกรตามรฐัธรรมนญู นอกจากการใชสทิธทิางศาลยตุธิรรมและศาลปกครองแลว
ยังมีกลไกองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไดแก การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยเสนอคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน การคุมครองสิทธิและ
เสรภีาพโดยรองเรยีนตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ

นอกจากนั้น อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการยังไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับนิยามของ
"การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความพิการ" หมายถึง ความแตกตาง การกีดกัน หรือการจํากัดบน
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พื้นฐานของความพิการซึ่งมีวัตถุประสงคหรือสงผลใหเปนการเสื่อมเสียหรือทําใหไรผลซึ่งการยอมรับ
การอปุโภคหรอืการใชสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ใน
ดานการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ความเปนพลเมอืงหรอืดานอืน่ รวมถงึการเลอืกปฏบิตัใินทกุ
รูปแบบ รวมทั้งการปฏิเสธการชวยเหลือท่ีสมเหตุสมผล และการใหประเทศตางๆ ที่เปนภาคีจัดใหมี
มาตรการทางกฎหมาย นโยบายและมาตรการเพือ่ขจดัเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมเพราะเหตแุหงความ
พกิารไวหลายประการ เชน

๑. หลกัการของอนสุญัญา ไดแก การเคารพในศกัดิศ์รทีีม่มีาแตกาํเนดิ การอยูไดดวยตนเอง
รวมถงึเสรภีาพในการตดัสนิใจเลอืกดวยตนเอง และความเปนอสิระของบคุคล การไมเลอืกปฏบิตั ิ การเขา
มสีวนรวมและเขารวมไดอยางเตม็ท่ีและมปีระสทิธผิลในสงัคม  การเคารพความแตกตางและการยอม
รบัวาคนพกิารเปนสวนหนึง่ของความหลากหลายของมนษุยและมนษุยชาต ิ ความเทาเทยีมกนัของโอกาส
ความสามารถในการเขาถงึและใชประโยชนได ความเทาเทยีมกนัระหวางชายกบัหญงิ และการเคารพ
ขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่องและการเคารพสิทธิของเด็กพิการ เพื่อ
สงวนรกัษาอตัลกัษณแหงตน

๒. รัฐภาคียอมรับวาทุกคนมีความเทาเทียมกันเบื้องหนาและภายใตกฎหมาย และมีสิทธิ
โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิดๆ ทีจ่ะไดรบัความคุมครองและสทิธปิระโยชนทีเ่ทาเทยีมกนัตามกฎหมาย
ใหรฐัภาคหีามการเลอืกปฏบิตัทิัง้ปวงเพราะเหตแุหงความพกิาร และประกนัใหคนพกิารไดรบัความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติดวยเหตุทั้งปวงและเพื่อเปนการ
สงเสรมิความเทาเทยีมกนัและขจดัการเลอืกปฏบิตั ิใหรฐัภาคดีาํเนนิขัน้ตอนทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ประกนั
วาจะจัดใหมีการชวยเหลือที่สมเหตุสมผล โดยมาตรการเฉพาะซึ่งจําเปนในการเรงหรือเพื่อใหบรรลุถึง
ความเทาเทยีมกนัในทางปฏบิตัแิกคนพกิารตองไมถอืเปนการเลอืกปฏบิตัภิายใตเงือ่นไขของอนสุญัญา

๓. ใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการทั้งปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง สังคม การศึกษา และ
มาตรการอื่นที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อคุมครองคนพิการทั้งภายในและนอกเคหสถาน จากการถูกแสวง
ประโยชน การใชความรุนแรงและการลวงละเมดิในทกุรปูแบบ รวมถงึการกระทาํเชนวาบนพืน้ฐานของ
เพศสภาพ   ดาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ปองกนัการถกูแสวงประโยชน การใชความรนุแรง
และการลวงละเมดิ ดวยการประกนัใหมรีปูแบบความชวยเหลอื และการสนบัสนนุทีเ่หมาะสมและคาํนงึ
ถงึเพศและวยัแกคนพกิารและครอบครวัและผูดแูล รวมทัง้การจดัทําขอมูลสารสนเทศและการศกึษาวา
ดวยการหลกีเลีย่ง ตระหนกัและรายงานเหตกุารณการถกูแสวงประโยชน การใชความรุนแรงและการ
ลวงละเมดิ ใหรฐัภาคปีระกนัวาการบรกิารใหความคุมครองจะคาํนงึถงึวยั เพศสภาพและความพกิารของ
บคุคล ปองกนัมใิหเกดิแสวงประโยชน การใชความรนุแรงและการลวงละเมดิ ใหรฐัภาคปีระกนัวาสิง่
อาํนวยความสะดวกและโปรแกรมทีอ่อกแบบเพือ่ใหบรกิารคนพกิาร จะตองไดรบัการตรวจสอบอยางมี
ประสทิธผิลจากหนวยงานอสิระ ดาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงในการสงเสรมิการฟนคนื การฟนฟู
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สมรรถภาพทางรางกาย ทางจติใจ และการรบัรู และการคนืสูสงัคมของคนพกิารซึง่ตกเปนเหยือ่ของการ
แสวงประโยชน การใชความรุนแรงและการลวงละเมดิ ไมวาในรปูแบบใดๆ รวมถงึโดยการจดัใหมบีรกิาร
การคุมครองการฟนคนืและการคนืสูสงัคมเชนวานัน้ จะตองเกดิขึน้ไดในสภาพแวดลอมท่ีสงเสรมิสขุภาพ
ความเปนอยูทีด่ ี การเคารพตนเอง ศกัดิศ์รแีละการอยูไดดวยตนเองของบคุคล และคาํนงึถงึความตอง
การจาํเปนเฉพาะตามเพศสภาพและวยัของบคุคลดวย  จดัทํากฎหมายและนโยบายทีม่ปีระสทิธภิาพ รวม
ถงึกฎหมายและนโยบายสาํหรับสตรแีละเดก็เปนการเฉพาะ เพือ่ประกนัวาการแสวงประโยชน การใชความ
รนุแรงและการลวงละเมดิท่ีเกดิขึน้ จะไดรบัการพสิจูนทราบ สอบสวนและ ฟองรองดาํเนนิคดตีอไปได
ในกรณทีีเ่หมาะสม

ตามพระราชบญัญัตจิดัการศกึษาสาํหรับคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๑ ยงัไดมบีทบญัญัตริองรบัใน
ความตามมาตรา ๘  ทีก่าํหนดวาสถานศกึษาใดปฏเิสธไมรบัคนพกิารเขาศกึษา ใหถอืเปนการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย และวตัถปุระสงคประการหนึง่ในการมพีระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพือ่คุมครองคนพกิารเพือ่มใิหมกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมเพราะ
เหตสุภาพทางกายหรอืสขุภาพ รวมทัง้ใหคนพกิารมสีทิธไิดรบัสิง่อาํนวยความสะดวกอนัเปนสาธารณะและ
ความชวยเหลืออื่นจากรัฐ โดยมีสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
คนพกิาร ดงันี้

๑. ในการกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบยีบ มาตรการ โครงการ หรอืวธิปีฏบิตัขิองหนวยงาน
ของรฐั องคกรเอกชน หรอืบคุคลใดในลกัษณะทีเ่ปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิารจะกระทาํ
มไิด และการกระทาํในลกัษณะทีเ่ปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิารใหหมายความรวมถงึการ
กระทาํ หรอืงดเวนกระทาํการทีแ่มจะมไิดมุงหมายใหเปนการเลอืกปฏบิตัติอคนพกิารโดยตรง แตผลของ
การกระทาํนัน้ทาํใหคนพกิารตองเสยีสทิธปิระโยชนทีค่วรจะไดรบัเพราะเหตแุหงความพกิารดวย

๒. กําหนดขอยกเวนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือ
ประโยชนสาธารณะ ใหกระทาํไดตามความจาํเปนและสมควรแกกรณ ีโดยไมถอืเปนการเลอืกปฏบิตัโิดย
ไมเปนธรรม แตผูกระทาํการนัน้จะตองจดัใหมมีาตรการชวยเหลอืเยยีวยาหรอืรักษาซึง่สทิธหิรือประโยชน
แกคนพิการตามความจําเปนเทาที่จะกระทําได

๓. กําหนดใหคนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปน
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิารโดยผูกระทาํไดแก เจาหนาท่ีของรฐั องคกรเอกชนหรอืบคุคล
ใดๆ ซึง่คนพกิารมสีทิธริองขอตอคณะกรรมการใหมคีาํสัง่เพกิถอนการกระทาํหรือหามมิใหกระทาํการนัน้ได
คาํสัง่ของคณะกรรมการใหเปนทีส่ดุการรองขอ ไมเปนการตดัสทิธผิูรองในอนัทีจ่ะฟองเรยีกคาเสยีหายฐาน
ละเมดิตอศาลทีม่เีขตอาํนาจ โดยใหศาลมอีาํนาจกาํหนดคาเสยีหายอยางอืน่ อนัมใิชตวัเงนิใหแกคนพกิาร
ทีถ่กูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมได และหากการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิารนัน้เปนการกระทาํ
โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลออยางรายแรง ศาลจะกาํหนดคาเสยีหายในเชงิลงโทษใหแกคนพกิารไมเกนิ
๔ เทาของคาเสยีหายทีแ่ทจรงิดวยกไ็ด

๗๐
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๔. กําหนดใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการอาจขอใหองคกรดานคนพิการเปนผูรองขอหรือ
ฟองคดแีทนได  เพือ่ใหองคกรของคนพกิารหรอืองคกรเพือ่คนพกิารดาํเนนิการแทน

๓. กลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามมาตรา ๖ กาํหนดใหคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการมีอํานาจกําหนดวินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือ
หามใหกระทาํการทีม่ลีกัษณะเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร โดยคาํสัง่ของคณะกรรมการ
ถอืเปนทีส่ดุ

ตอมาคณะกรรมการไดมีระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาตวิาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารรองขอ และการวนิจิฉยัเกีย่วกบัการกระทาํในลกัษณะทีเ่ปนการเลอืก
ปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอาศยัโดยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๖ ประกอบ
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญัตสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๐ สรปุสาระสาํคัญ
ได ดงันี้

๑. ใหมีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ประกอบดวย
ประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีา ผูแทนกระทรวงศกึษาธกิาร ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
กระทรวงสาธารณสขุเปนอนกุรรมการโดยตาํแหนง อนกุรรมการผูทรงคณุวุฒซิึง่คณะกรรมการแตงตัง้
จากบุคคลที่องคการคนพิการแตละประเภทเสนอจํานวนเจ็ดคน อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งคณะ
กรรมการแตงตัง้จาํนวนเจด็คน โดยมอีาํนาจหนาทีเ่สนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการเกีย่วกบัการ
ขจดัการเลอืกปฏบิตั ิเสรมิสรางความตระหนกัรูถงึสทิธติาง ๆทีค่นพกิารพงึไดรบัอยางเทาเทยีมกบับคุคล
ทัว่ไปตามกฎหมาย ไกลเกลีย่กรณพีพิาทกอนมกีารวนิจิฉยัการรองขอ รวมทัง้ไกลเกลีย่ในกรณดีาํเนนิการ
ในระดับหนวยงานหรือจังหวัดแลวแตไมสําเร็จ และอาจแตงตั้งผูไกลเกลี่ยปฏิบัติหนาท่ีแทนก็ได รวบ
รวมขอเท็จจริงและจัดทําการวินิจฉัยในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
องคกรเอกชน หรอืบคุคลใดกระทาํการซึง่มลีกัษณะเปนการเลอืกปฏบิตัแิลวเสนอการวนิจิฉยันัน้ตอคณะ
กรรมการเพือ่วินจิฉยัและมคีาํสัง่ชีข้าดในกรณพีพิาทนัน้ และอาจมอบหมายใหพนกังานเจาหนาท่ีรบัผดิ
ชอบสาํนวนเพือ่ดาํเนนิการแทนในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กไ็ดและประกาศกาํหนดแบบคาํรองขอ สญัญาประนี
ประนอม หรือวิธปีฏบิตัอิืน่ใดเพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

๒. กําหนดวิธีการรองขอโดยใหคนพิการที่ไดรับความเสียหายหรือจะไดรับความเสียหาย
จากการกระทาํท่ีมลีกัษณะการเลอืกปฏบิตั ิหรือผูดแูลคนพกิารในกรณคีนพกิารเปนผูเยาว คนเสมอืนไร
ความสามารถหรอืคนไรความสามารถหรอืในกรณทีีค่นพกิารมสีภาพความพกิารถงึขัน้ไมสามารถไปรอง
ขอดวยตนเองได หรือองคกรดานคนพกิารหรอืบคุคลทีไ่ดรบัมอบอาํนาจจากคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิาร

๗๑
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ใหดาํเนนิการรองขอแทน โดยรองขอเปนหนงัสอืหรือสงทางไปรษณยีหรือดวยวาจาหรอืดวยวธิกีารอืน่ใด
เพือ่ใหคณะกรรมการดาํเนนิการวนิจิฉยัและมคีาํสัง่ตามทีก่าํหนดไวในระเบยีบนี ้ โดย

๑) ในกรงุเทพมหานคร ใหรองขอตอสาํนกังานหรอืหนวยงานในสงักดักรมพฒันาสงัคม
และสวสัดกิารทีอ่ธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารประกาศกาํหนด หรอืหนวยงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิาร
ประกาศกาํหนด

๒) ในจังหวัดอื่นใหรองขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
หรือหนวยงานอืน่ตามทีผู่วาราชการจงัหวดัประกาศกาํหนด

๓. กาํหนดวธิกีารตรวจสอบขอเทจ็จรงิ โดยใหหนวยงานซึง่รบัการรองขอดาํเนนิการรบัเรือ่ง
ลงสารบบตามประเภทของขอพิพาทและมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมทั้งเสนอ
ความเหน็ตอหัวหนาหนวยงานสงเรือ่งใหจงัหวดัเพือ่เสนอคณะอนกุรรมการสงเสรมิ และพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดัหรอืกรงุเทพมหานครดาํเนนิการรวบรวมขอเทจ็จรงิภายใน สามสบิวนั เพือ่นาํ
เสนอตอคณะอนกุรรมการตอไป ในการรวบรวมขอเทจ็จรงิพรอมสรปุความเหน็เสนอตอคณะกรรมการ
โดยเรว็ แตตองเปดโอกาสใหคูกรณชีีแ้จงเปนหนงัสอืและแสดงพยานหลกัฐานประกอบคาํชีแ้จงของตน
ตามควรแกกรณี และอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีรับผิดชอบสํานวนดําเนินการตรวจสอบและ
แสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมเพื่อเสนอขอเท็จจริงและความเห็นตอคณะอนุกรรมการ
ในการรวบรวมขอเทจ็จรงิเพือ่ประกอบการพจิารณาการรองขอ จะตองเปดโอกาสใหคูกรณไีดแสดงพยาน
หลกัฐานของฝายตนภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ถาคูกรณมีไิดปฏบิตัภิายในระยะเวลาทีก่าํหนด ใหถอืวา
คูกรณทีีไ่มไดแสดงพยานหลกัฐานนัน้ หรือไมมพียานหลกัฐานสนบัสนนุหรอืยอมรบัขอเทจ็จรงิตามพยาน
หลกัฐานของคูกรณอีกีฝายหนึง่

๔. การไกลเกลี่ย ในกรณีผูวาราชการจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดัหรอืคณะอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจาํ
กรงุเทพมหานคร หรอืคณะอนกุรรมการเหน็วาในระหวางการรวบรวมขอเทจ็จรงิ ถาจดัใหมกีารประนี
ประนอมกนัแลวจะทาํใหขอพพิาทระงบัโดยเรว็  ใหผูมหีนาทีเ่กีย่วของจดัใหมกีารไกลเกลีย่โดยเรว็ ทัง้นี้
อาจจัดใหมีคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยก็ได

๕. แนวทางวนิิจฉยัของคณะกรรมการ โดยอยางนอยตองมรีายการตางๆ ไดแก ชือ่ผูรองขอ
หนวยงานของรฐั เจาหนาทีข่องรฐั องคกรเอกชน หรอืบคุคลใดทีเ่ปนเหตแุหงการรองขอ เหตแุหงการ
รองขอ ขอเท็จจริงและขอกฎหมายในเรื่องที่มีการรองขอ เหตุผลแหงการวินิจฉัยและการออกคําสั่ง
การวินิจฉัยและการออกคําสั่งในประเด็นแหงการรองขอ คําสั่งใหหยุดการกระทําหรือกระทําการให
เหมาะสม (ถาม)ี คาํสัง่ของคณะกรรมการใหเปนทีส่ดุ โดยกอนคณะกรรมการจะมกีารวนิจิฉยัและการ
ออกคําสั่งอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหรือสํานักงานหรือหนวยงานของรัฐอื่นหรือบุคคลอื่นใด
ดาํเนนิการรวบรวมขอเทจ็จรงิเหรอืไกลเกลีย่อกีกไ็ด  เมือ่คณะกรรมการไดมกีารวนิจิฉยัและออกคาํสัง่
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แลวใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติเสนอการวินิจฉัยและออกคําสั่ง
ตอประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติหรือบุคคลที่ประธานกรรมการ
มอบหมายเพือ่พจิารณาลงนามในการวนิจิฉยัและออกคาํสัง่แลวแจงใหคูกรณทีราบตอไป

๔. การชวยเหลือทางกฎหมาย
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวย

การชวยเหลอืทางกฎหมาย และการจดัหาทนายวาตางแกตางคด ีพ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศราชกจิจานเุบกษา
เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๐๕ ง เมือ่วันที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ประโยชนในการ
เขาถงึและใชประโยชนจากสทิธติามกฎหมาย

๔.๑ ประเภทคดทีีใ่หความชวยเหลอื  ไดแก คดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน
และคดทีรัพยสนิทางปญญา

๔.๒ รปูแบบการใหความชวยเหลอืทางกฎหมายแกคนพกิาร  ไดแก  การใหคาํปรกึษา
หารือทางกฎหมาย  การใหความรูทางกฎหมาย การจดัทาํนติกิรรมสญัญา  การไกลเกลีย่หรอืการประนี
ประนอมยอมความ การจดัหาทนายความ และการใหความชวยเหลอือ่ืนๆ ในทางคดี

๔.๓ คาใชจายในการชวยเหลอื ไดแก  การวางเงนิคาธรรมเนยีมศาล คาจางทนายความ
เพือ่วาตางแกตางในทางคด ี การวางเงนิเปนหลกัประกนัในการปลอยตวัชัว่คราว และคาใชจายอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัการชวยเหลอืทางกฎหมายหรอืจดัหาทนายความวาตางแกตางในทางคดี

    ๔.๔ สถานทีย่ืน่คาํขอ
          ๑. ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงหรือยื่นคําขอตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

หรือสถานทีอ่ืน่ตามทีอ่ธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารประกาศกาํหนด
๒. ในทองที่จังหวัดอ่ืนใหแจงหรือยื่นคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุยจงัหวดัหรือท่ีหนวยบรกิารในพืน้ทีต่ามท่ีผูวาราชการจงัหวดัประกาศกาํหนด
คาํวา "หนวยบรกิารในพืน้ที"่ หมายความวา องคการบรหิารสวนตาํบล เทศบาล เมอืงพทัยา

หรือองคกรอื่นซึ่งหนวยงานเจาของเรื่องตองเสนอที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดโดยตองมีการ
ประสานความพรอมไวกอนแลว

๔.๕ วธิกีารยืน่คาํขอ
ใหคนพกิารทีไ่ดรบัความเดอืดรอนเนือ่งจากถกูละเมดิสทิธยิืน่คาํขอเปนหนงัสอื ดวย

วาจา หรือสงทางไปรษณีย เพื่อขอรับการชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความวาตางแก
ตางคดีก็ได
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๔.๖ การดําเนินการของหนวยงานรับคําขอ
ใหหนวยงานซึ่งรับคําขอพิจารณาใหการชวยเหลือคนพิการ โดยประสานงานกับ

สาํนกังานคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชน สาํนกังานอยัการสงูสดุ หรือสาํนกังาน
คุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชนประจาํจงัหวดั หรอืหนวยงานอืน่ทีส่าํนกังานอยัการ
สงูสดุกาํหนดใหเปนหนวยงานสาํหรบัใหบรกิารชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชน ศนูยใหความชวยเหลอื
ทางกฎหมายแกประชาชน กระทรวงยตุธิรรมหรอืสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั(กองทนุยตุธิรรมชมุชน) สภา
ทนายความแหงประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของเพื่อให
การชวยเหลอืทางกฎหมายหรอืจดัหาทนายความในการวาตางแกตางทางคดแีกคนพกิารกอน ในกรณมีี
คาใชจายตาม ๔.๓ ซึง่ตองเบกิจายจากเงนิงบประมาณจงึดาํเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบตอไป

           ปรากฏรายละเอยีดตามภาคหนวก ๙
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บทที ่๑๐
กลไกการสงเสริมใหคนพิการเขาถึงสิทธิตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดกลไกการ
ขบัเคลือ่นการบงัคบัใชกฎหมายทัง้ในระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ระดบัองคกรปกครองสวนทองถิน่และกลไก
อืน่ๆ สรปุได ดงันี้

๑. กลไกคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

๑.๑ องคประกอบตามมาตรา ๕ กาํหนดใหมคีณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิารแหงชาตปิระกอบดวย นายกรฐัมนตร ีเปนประธานกรรมการ รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย เปนรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการ
ทองเทีย่วและกฬีา ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดั
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุธิรรม ปลดั
กระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ผูอาํนวยการสาํนกังบประมาณ
ผูแทนองคการคนพกิารแตละประเภทจาํนวนเจด็คน ซึง่นายกรฐัมนตรแีตงตัง้ โดยคาํนงึถงึจาํนวนสมาชกิ
ขององคการคนพิการนั้น และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และให
เลขาธกิารสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิเปนกรรมการและเลขานกุาร และ
ใหคณะกรรมการแตงตัง้ขาราชการในสาํนกังาน เปนผูชวยเลขานกุาร

๑.๒ อาํนาจหนาท่ีตามมาตรา ๖ กาํหนดใหคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิารแหงชาตมิอีาํนาจหนาทีใ่นการบรหิารจดัการกฎหมายในเรือ่งเกีย่วกบัการเสนอนโยบาย แผนหลกั
และโครงการเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตอคณะรฐัมนตร ีเพือ่พจิารณาใหความ
เหน็ชอบและมอบหมายใหหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของรบัไปดาํเนนิการตามอาํนาจหนาทีต่อไป   ใหความ
เห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกกฎกระทรวง เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับ
ผดิชอบเกีย่วกบันโยบายหรอืกฎหมายอืน่ใดของรฐัทีอ่าจมผีลกระทบตอคนพกิาร การกาํหนดระเบยีบและ
วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการชวยเหลอื สงเสรมิ สนบัสนนุและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแกหนวยงานของรฐั
และเอกชนที่เกี่ยวของ ดําเนินการวินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการที่มี
ลกัษณะเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร กาํหนดระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารกองทนุสงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร เปนตน
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๒.  กลไกคณะอนกุรรมการตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ ไดใหอาํนาจแกคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ

แตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ประโยชนในการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ใหเปนการทัว่ถงึ
และมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ
คณะอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดั และคณะอนกุรรมการอืน่เพือ่
พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย รวมทัง้มหีนาทีเ่สนอแผนงาน
โครงการใชจายเงนิกองทนุดวย
                 ตอมาคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตไิดกาํหนดระเบยีบ
เกีย่วกบัการแตงตัง้คณะอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยใหผูวาราชการจงัหวดัหรือรองผูวาราชการจงัหวดัซึง่ไดรบัมอบหมาย เปนประธานอนกุรรมการ และ
อนกุรรมการจากผูแทนหนวยงานทีเ่กีย่วของและผูแทนองคกรคนพกิารแตละประเภทในจงัหวดัและผูทรง
คณุวฒุ ิ พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั เปนอนกุรรมการและเลขานกุาร โดยใหมอีาํนาจ
หน้าท่ีเก่ียวกับการกำหนดแผน ยุทธศาสตร์  โครงการ การดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา-
คณุภาพชวีติคนพกิารในจงัหวดั ใหสอดคลองกบัแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิโดยบรูณาการ
ใหเขากบัแผนพฒันาจงัหวดั หรอืแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดันัน้ ๆ ประสาน
การดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัคนพกิารกบัทกุภาคสวน สนบัสนนุหนวยงานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วของกบัคนพกิาร
ประสานทรพัยากร ตลอดจนระดมทนุเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิารในจงัหวดั พจิารณากลัน่กรองและใหความเหน็การขอกูยมืเงนิของคนพกิาร เพือ่นาํเสนอคณะ
อนกุรรมการบรหิารกองทนุพจิารณาอนมุตั ิและตดิตามการกูยมืเงนิของคนพกิารในจงัหวดั  ตรวจสอบ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการในจังหวัด  เสนอแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด เปนตน นอกจากนั้น คณะ
กรรมการยงัไดกาํหนดใหมรีะเบยีบวาดวยการแตงตัง้คณะอนกุรรมการตามประเภทความพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑
เพือ่ใหมกีารแตงตัง้ผูแทนองคกรคนพกิารแตละประเภทใหเขามามสีวนรวมในการบงัคบัใชกฎหมายดวย

๓. กลไกสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มาตรา ๑๒ กาํหนดใหมสีาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิ(สาํนกั

งาน พก.) ขึ้นเปนสวนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งไมมีฐานะ
เปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสีแ่หงพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมเีลขาธกิารซึง่
มฐีานะเปนอธบิด ีเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการและบคุลากรของสาํนกังาน โดยมอีาํนาจหนาทีต่ามมาตรา
๑๓ ไดแก
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๑. ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวน
ราชการหนวยงานอืน่ ๆ ของรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วของทัง้ในประเทศและตางประเทศในการดาํเนนิงาน
การทาํงานรวมกนัในระดบันโยบาย ยทุธศาสตรและแผนงานดานคนพกิารเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร

๒. สาํรวจ ศกึษา วเิคราะห รวบรวมและเกบ็รกัษาขอมูลเกีย่วกบัคนพกิาร สถานการณ
ของคณุภาพชวีติคนพกิารเพือ่ประโยชนตอการปองกนั การรกัษา การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร และจดั
ทาํแผนงานวเิคราะห วจิยั ตดิตาม ประเมนิผลเสนอตอคณะกรรมการ

๓. จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการ

๔. สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดําเนินงาน การสรางความเขมแข็งขององคกรดาน
คนพกิารเพือ่ใหสามารถทาํหนาท่ีพทิกัษสทิธคินพกิาร ตลอดจนสนบัสนนุและประสานงานใหหนวยงาน
ของรฐัจดังบประมาณใหแกองคการดานคนพกิาร เพือ่ดาํเนนิงานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือตาม
ทีค่ณะรัฐมนตร ีหรอืคณะกรรมการมอบหมาย  เชน ภารกจิดานสาํนกังานทะเบยีนกลางสาํหรับคนพกิาร
ในกรงุเทพมหานคร  โดยมเีลขาธกิารเปนนายทะเบยีนกลางตามมาตรา  ๑๘  และสนบัสนนุนายทะเบยีน
จงัหวดั กาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการจดัทาํบตัรประจาํตวัคนพกิารตามมาตรา ๑๙  ดาํเนนิการดานการ
บรหิารจดัการกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตามมาตรา  ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ภารกจิดานวชิาการและเลขานกุารของคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติและคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๑  ภารกิจดานการใชอํานาจตาม
กฎหมายในเรือ่งการจางงานคนพกิาร ไดแก การประสานการใหคนพกิารมงีานทาํในหนวยงานของรฐัและ
เอกชนตามมาตรา ๓๓  การแจงใหสถานประกอบการสงเงนิเขากองทนุในกรณนีายจางทีไ่มจางคนพกิารเขา
ทาํงานตามมาตรา ๓๔  การสนบัสนนุใหนายจางมกีารใชมาตรการสงเสรมิอาชีพแทนการจางงานตาม
มาตรา ๓๕  การออกคาํสัง่เปนหนงัสอืเพือ่อายดัทรพัยสนินายจางทีไ่มสงเงนิเขากองทนุตามมาตรา ๓๖
และการสนบัสนนุสทิธปิระโยชนแกนายจางทีจ่างคนพกิาร หรอืประกาศโฆษณาในกรณนีายจางทีไ่มให
ความรวมมอืในการจางคนพกิารหรอืไมสงเงนิเขากองทนุตามมาตรา ๓๙ รวมท้ังเปนพนกังานเจาหนาท่ี
ตามมาตรา ๔ เพือ่ใหมอีาํนาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๔ ภารกจิดานพฒันาระบบการคุมครองสทิธแิละระบบ
การสงเสรมิการเขาถงึสทิธขิองคนพกิารตามมาตรา ๒๐ และภารกจิตามทีค่ณะรัฐมนตรมีอบหมาย ซึง่
คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑  เปนหนวยประสานงานหลกัในสงเสรมิสนบัสนนุการ
ดาํเนนิงานใหเปนไปตามอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิารและมตวินัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เกีย่วกบัการ
สงเสรมิการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกทีค่นพกิารเขาถงึได สวนภารกจิตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติมอบหมาย  โดยใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีตามอนุบัญญัติตางๆ
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ไดแก การชวยเหลอืทางกฎหมายและการจดัหาทนายความวาตางแกตางคด ีการขจดัการเลอืปฏบิตัโิดยไม
เปนธรรมตอคนพกิาร  การใหบรกิารลามภาษามอื การจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร การมผีูชวยคนพกิาร
การปรบัสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศยัใหแกคนพกิาร  การคุมครองสทิธคินพกิารทีไ่มมผีูดแูล  การชวยเหลอื
ผูดแูลคนพกิาร  การสนบัสนนุสถานสงเคราะหเอกชนทีร่บัอปุการะคนพกิารทีไ่มมผีูดแูล เปนตน

๔. กลไกสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั มภีารกจิตามกฎหมายและระเบยีบ

ในการมีอํานาจหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดเพื่อจัดทําบัตรประจําตัว
คนพกิารและจดัทําฐานขอมูลคนพกิารในจงัหวดั  การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในจงัหวดั
รวมทัง้บรูณาแผนเขากบัแผนพมันาจงัหวดัและแผนพฒันาทองถิน่ เปนฝายเลขานกุารของคณะอนกุรรม
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดเปนหนวยงานรับเรื่องในการรับเรื่องและ
การกลัน่กรองโครงการและการกูยมืเงนิกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารรวมทัง้การตดิตาม
ผลโครงการ การบริหารจัดการหนี้สินในระดับจังหวัด และการดําเนินงานเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวิีตคนพกิารในจงัหวดั

๕. กลไกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๕.๑ บทบัญญัติของกฎหมาย
ตามมาตรา ๒๑ ไดใหอาํนาจแกราชการสวนทองถิน่สามารถออกขอบญัญตั ิเทศบญัญตัิ

ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารใหเปนไปตามกฎหมาย ซึง่องคกรปกครองสวนทองถิน่มอีาํนาจดาํเนนิการในเรือ่งตางๆ เกีย่วกบั
การสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบอยูแลว และสอดคลองกบักฎหมาย
ในการจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถิน่แตละประเภทอยูแลว เชน องคการบรหิารสวนจงัหวดัมหีนาที่
ในการจดัทําและดาํเนนิงานครอบคลมุงานดานพฒันาสงัคมและสวสัดกิารสงัคมในภาพรวมของจงัหวดั
เทศบาล มอีาํนาจหนาทีใ่นการสงเสรมิการพฒันาสตร ี เดก็ เยาวชน ผูสงูอาย ุผูพกิาร ใหมกีารดาํเนนิ
การโรงรบัจาํนาํหรือสนิเชือ่ทองถิน่ ใหมแีละบาํรงุการสงเคราะหมารดาเดก็ จดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอาศัยและ
ปรบัปรงุแหลงเสือ่มโทรม  องคการบรหิารสวนตาํบล มอีาํนาจหนาทีพ่ฒันาตาํบลทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั สงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สงเสรมิ
การพฒันาสตร ี เดก็ เยาวชน ผูสงูอาย ุและผูพกิาร การพกัผอนหยอนใจ สงเสรมิการประกอบอาชพี
ของราษฎร  เมอืงพทัยา มอีาํนาจหนาท่ีเชนเดยีวกนักบัเทศบาลนคร และยงัมภีารกจิตามกฎหมายกาํหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในงานสังคมสงเคราะหและพัฒนา
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คณุภาพชวีติเดก็ สตร ี คนชรา และผูดอยโอกาส ปรบัปรงุแหลงชมุชนแออดัและการจดัการเกีย่วกบัที่
อยูอาศยั สงเสรมิ การฝกและการประกอบอาชพี จดัการศกึษา เปนตน ซึง่พระราชบญัญัตกิาํหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิน่ของตนเองในเรือ่งการสงัคมสงเคราะห และการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูดอย
โอกาส  ดงันัน้ กลไกองคกรปกครองสวนทองถิน่ยอมมอีาํนาจหนาทีใ่นการคุมครองสทิธคินพกิารและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิารดวย

ตอมาองคการบรหิารสวนตาํบลดอนแกว อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม ไดมขีอบญัญตัิ
เรือ่งการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตาํบลดอนแกว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ประกาศในราชกจิจา
นเุบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๓๐ ง ราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๒ สรปุได ดงันี้

๑. ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการองคการบริหารสวน
ตําบล

๒. คณะกรรมการมอีาํนาจหนาที ่มกีารกาํหนดแผนและนโยบาย  โครงการ งบประมาณ
ในการดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลใหสอดคลองกับแผน
ยทุธศาสตรการพฒันาและแผนพฒันาสามปขององคการบรหิารสวนตาํบล

๓. จดัต้ังกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในตาํบล
๔. สงเสริมกิจกรรมขององคกรดานคนพิการรวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนที่สนับสนุน

งานพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

๕.๒ ขอเสนอของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวา
ดวยการจัดทําอนุบัญญัติโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยที่พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มี
เจตนารมณในการกาํหนดวธิปีฏบิตั ิ เพือ่ปรบัปรงุวธิกีารในการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
ใหมคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ ซึง่มาตรา ๒๐ กาํหนดใหคนพกิารมสีทิธไิดรบัสิง่อาํนวยความสะดวกอนัเปน
สาธารณะและความชวยเหลอือืน่จากรฐั  ตลอดจนสวสัดกิารและความชวยเหลอือืน่จากรฐัในเรือ่งตางๆ
และเพือ่ใหการคุมครองสทิธคินพกิารเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ เหมาะสมและเปนธรรม และ
มาตรา ๒๑ กาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่สามารถออกขอบญัญตั ิเทศบญัญตั ิขอกาํหนด ระเบยีบ
หรือประกาศ แลวแตกรณี  เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ได ตอมาคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติซึ่งมี
นายกรฐัมนตรเีปนประธานกรรมการ ไดมมีตใินการประชมุครัง้ที ่ ๓/๒๕๕๒  เมือ่วนัที ่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๒ และครัง้ที ่๔ / ๒๕๕๒  เมือ่วันที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ เหน็ชอบใหซกัซอมแนวทางการจดัทํา
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ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติหรือระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ใหคนพกิารในพืน้ทีส่ามารถเขาถงึและใชประโยชนไดจากสทิธติาม
กฎหมายจงึเหน็สมควรจดัทําขอเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุประเภทไดพจิารณาออกขอบญัญัติ
เทศบญัญัต ิขอกาํหนด ระเบยีบหรอืประกาศ แลวแตกรณ ี โดยคาํนงึถงึสาระสาํคัญ และดาํเนนิการให
สอดคลองกบัระเบยีบคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิ รวมท้ังระเบยีบ
ของทางราชการที่เกี่ยวของ และดําเนินการในสวนที่ไมซ้ําซอนกับงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
จากรฐั เวนแตงบประมาณสนบัสนนุจากรฐันัน้ไมเพยีงพอกบัความจาํเปน ดงัตอไปนี้

ขอ ๑ สงเสรมิสนบัสนนุใหมกีารจดัสวสัดกิารสงัคมใหแกคนพกิารทัง้ในระดบับคุคล กลุมและ
ชุมชน

(๑) การใหบรกิารลามภาษามอื เพือ่ใหคนพกิารทางการไดยนิสามารถปฏบิตักิจิกรรมใน
การเขาไปมสีวนรวมทางสงัคมไดอยางเทาเทยีมกบับคุคลทัว่ไป โดยทาํหนาทีร่บัจดแจงและฝกอบรมบคุคล
ผูเปนลามภาษามือ รวมทั้งการจางลามภาษามือ  การกําหนดใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการทางการ
ไดยนิ มสีทิธยิืน่คาํขอเพือ่ขอรบับรกิารลามภาษามอืในเรือ่งตางๆทัง้ในกรณปีกตแิละกรณเีรงดวน

(๒) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  โดยดําเนินการใหสอคคลองกับหลักเกณฑและ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาตกิาํหนด ทัง้นี ้ เพือ่ใหคนพกิาร
ไดรับความชวยเหลือและเอื้ออํานวยใหคนพิการมีชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดี

(๓) การจัดใหมีผูชวยคนพิการ โดยจัดจางบุคคลเพื่อใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะ
บคุคลทีม่สีภาพความพกิารรนุแรงเพือ่ใหสามารถปฏบิตักิจิวตัรท่ีสาํคญัในการดาํรงชวีติ หรอืการใหคนพกิาร
รายนัน้ใหเขาไปมสีวนรวมทางสงัคมได ภายในระยะเวลาหนึง่ตามความจาํเปน

(๔) การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการเปนบุคคลโดยการสํารวจและ
ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงหรอืดัดแปลงสวนหนึง่สวนใดหรอืหลายสวนหรอืท้ังหมดของทีอ่ยูอาศยั  เพือ่ขจดั
อปุสรรคหรอืจดัใหคนพกิารสามารถดาํรงชวีติในทีอ่ยูอาศยันัน้ไดโดยสะดวกและเหมาะสมกบัสภาพความ
พกิาร และความปลอดภยัตลอดจนสขุภาพอนามยัของคนพกิาร

(๕) การชวยเหลอืคนพกิารทีไ่มมผีูดแูล  โดยการชวยเหลอืเปนเงนิหรอืสิง่ของ การจดั
หาครอบครวัอปุการะ การสงเขาอปุการะในสถานสงเคราะห การจดัใหมผีูชวยคนพกิาร การชวยเหลอื
เรือ่งอืน่ๆ

(๖) การชวยเหลอืผูดแูลคนพกิาร โดยใหผูดแูลคนพกิารไดรบัความชวยเหลอืในเรือ่งตางๆ
เชน การบรกิารใหคาํปรกึษา แนะนาํ ฝกอบรมทกัษะการเลีย้งดคูนพกิาร สงเสรมิการเรยีนรูและพฒันา
ทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การฝกอาชีพ การ
สนบัสนนุเงนิทนุประกอบอาชพี
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(๗) การสนบัสนนุสถานสงเคราะหเอกชนทีร่บัอปุการะคนพกิารทีไ่มมผีูดแูลโดยสงเสรมิ
สนับสนุนใหสถานสงเคราะหเอกชนที่ตั้งอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินอุดหนุนในการ
ดาํเนนิงานเพือ่ใหการดแูลคนพกิารใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

(๘) การสงเสริมกิจกรรมเพื่อใหเกิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนอยาง
ตอเนือ่งเพือ่ใหคนพกิารไดรบัการปรบัสภาพทางรางกาย จติใจ อารมณ สงัคม พฤตกิรรม สตปิญญา
การเรยีนรู หรือเสรมิสรางสมรรถภาพใหดขีึน้ โดยสงเสรมิบทบาทอาสาสมคัรดานการชวยเหลอืคนพกิาร
ในชมุชน  การสนบัสนนุศนูยการเรยีนรูเพือ่การฟนฟแูละพฒันาคนพกิารโดยชมุชน ศนูยสงเสรมิการดาํรง
ชวีติอิสระของคนพกิาร ศนูยฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารในชมุชน การจดัต้ังและดาํเนนิงานจดัสวสัดกิาร
ชมุชนสาํหรบัคนพกิาร เปนตน

ขอ ๒ สงเสรมิสนบัสนนุใหคนพกิารไดเขาถงึบรกิารทางการศกึษา
(๑) สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการในพื้นที่ไดรับสิทธิการศึกษาทั้งทางดานคาใชจาย

ทางการศกึษาพรอมท้ังไดรบัเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิารและความชวยเหลอือ่ืนใดทาง
การศกึษาตามกฎหมาย

(๒) พิจารณาใหการสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ใหสามารถจัดการศึกษาสําหรับ
คนพกิารทีม่มีาตรฐานและสอดคลองกบัความจาํเปนของคนพกิารแตละบคุคลตามทีส่ถานศกึษาแหงนัน้
รองขอ

(๓) สนบัสนนุใหสถานศกึษาในสงักดัและศนูยการเรยีนเฉพาะความพกิาร โดยใหสถาน
ศกึษาจดัสภาพแวดลอม ระบบสนบัสนนุการเรยีนการสอน ตลอดจนบรกิารเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความ
สะดวก สือ่ บรกิารและความชวยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษาทีค่นพกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชนได

(๔) สนับสนุนคาใชจายทางการศึกษาของคนพิการเปนรายบุคคลในทุกระดับตาม
ความจาํเปนเฉพาะทีไ่มไดรบัการสนบัสนนุจากรฐัหรอืไดรบัการสนบัสนนุแตไมเพยีงพอตามความจาํเปน
รวมทัง้ไกลเกลีย่ในกรณสีถานศกึษาใดปฏเิสธไมรบัคนพกิารเขาศึกษา

(๕) สนับสนุนใหคนพิการเขาถึงกองทุนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
สาํหรับคนพกิาร โดยประสานงานกบัศนูยการศกึษาพเิศษประจาํจงัหวดั/สวนกลาง

ขอ ๓ สงเสรมิสนบัสนนุใหคนพกิารไดฝกอาชพี ประกอบอาชพีและมงีานทาํท้ังในระดบับคุคล
และกลุม

(๑) สงเสริมสนับสนุนใหมีการเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการ
ในดานอาชีพ ไดแก การแนะแนวอาชีพ การทดสอบและประเมินความถนัดทางอาชีพ การฝกอาชีพ
การจดัหางาน การฝกงาน การสงเสรมิสทิธเิพือ่การทาํงาน การสนบัสนนุเงนิทนุในการประกอบอาชพี
อสิระ การประกอบธรุกจิ หรือวสิาหกจิชมุชน

๘๑
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(๒) สนับสนุนสื่ออํานวยความสะดวกใหคนพิการสามารถทํางานหรือประกอบอาชีพได
โดยสนับสนุนสื่อ ผูสอนงาน ลามภาษามือ ผูชวยคนพิการในการทํางาน อุปกรณหรือเครื่องมือ การ
ปรบัปรงุหรอืจดัใหมเีครือ่งมอือปุกรณ สภาพแวดลอมในการทาํงาน สภาพแวดลอมของสถานทีใ่นการ
ทาํงาน รวมถงึการเดนิทางและสถานทีพ่กัอาศยั

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าทำงานตาม
ระบบโควตาตามมาตรา ๓๓ และสรางแรงจงูใจกรณมีนีายจางหรอืสถานประกอบการในการจางคนพกิาร
มากขึ้นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมใหมีการจางเหมาชวงงาน
การใหสมัปทาน การรบัซือ้สนิคาและผลติภณัฑจากคนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิาร และการอนญุาตหรอืมี
เงื่อนไขในการอนุญาตเกี่ยวกับการใชพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใช
ประโยชนในการประกอบอาชพีตามมาตรา ๓๕

(๔) สนบัสนนุใหมกีารจางคนพกิารเขาทาํงานในองคกรปกครองสวนทองถิน่ แมมไิดอยู
ในบงัคบัตามกฎหมายตองรบัคนพกิารเขาทาํงาน รวมทัง้จดัใหมแีผนงานโครงการจางงานคนพกิารหรอื
ผูดแูลคนพกิารในกจิกรรมโครงการพฒันาทองถิน่ในแตละปดวย

ขอ ๔ สงเสรมิสนบัสนนุใหคนพกิารไดเขามามสีวนรวมทางสงัคม
(๑) ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผน โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนา
ทองถิน่ทัง้แผนระยะสามป และแผนปฏบิตักิารประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมท้ังประสาน
แผนกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

(๒) สงเสริมสนับสนุนใหมีองคกรของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการในพื้นที่ใหมีความ
เขมแข็ง มีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการและไดรับการรับรองมาตรฐานองคกรตามระเบียบคณะ
กรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแหงชาติกําหนด ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิน่และเปนพลงัในการพฒันาเศรษฐกจิสงัคม  รวมทัง้สงเสรมิสนบัสนนุใหองคกรของคนพกิารในพืน้ที่
ยืน่คาํขอรบัรองเปนองคกรสวสัดกิารชมุชนเพือ่จดัสวสัดกิารสงัคมใหแกสมาชกิของตนเอง

(๓) ปรบัปรงุกฎ ระเบยีบในความรบัผดิชอบทีเ่ปนอปุสรรคตอการเขามามสีวนรวมของ
คนพกิารในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่

ขอ ๕ สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการทั้งระดับบุคคลและกลุมคนพิการไดเขาถึงสิทธิฟนฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย

๘๒
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(๑) สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิการฟนฟูสมรรถภาพโดย
อาศัยกระบวนการทางการแพทยในเรือ่งตางๆ โดยประสานงานหนวยงานภาครฐัทีม่หีนาทีใ่หบรกิารใน
เรือ่งตางๆ

(๒) ใหการชวยเหลอืคาใชจายเปนคารกัษาพยาบาล คาอปุกรณ เครือ่งชวยความพกิาร
และสือ่สงเสรมิพฒันาการ การบรกิารดานพาหนะเดนิทางแกคนพกิาร เนือ่งจากไดตดิตอประสานงาน
กบัหนวยงานทีร่บัผดิชอบจนถงึทีส่ดุแลวแตไมมรีายการทีส่ามารถเบกิจายได ทัง้นี ้ใหพจิารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสมและเปนไปตามคําวินิจฉัยของแพทยเฉพาะทางในเรื่องนั้น

(๓) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อใหเกิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยกระบวน
การทางการแพทยในชมุชนอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหคนพกิารไดรบัการปรบัสภาพทางรางกาย จติใจ หรือเสรมิ
สรางสมรรถภาพใหดขีึน้ โดยจดัใหมกีารสงเสรมิบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสขุดแูลคนพกิารในชมุชนและ
การสงตอหนวยงานทีเ่กีย่วของ

ขอ ๖ จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการและทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได
(๑) ใหเจาหนาทีร่บัผดิชอบงานดานการวางแผน การออกแบบงานโยธาและการพจิารณา

ออกใบอนญุาตกอสรางตางๆ ยดึหลกัการออกแบบสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่การพฒันาทองถิน่ รวมทัง้
สงเสรมิการออกแบบของภาคเอกชนทีด่าํเนนิงานกอสรางในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบไดมกีารนาํแนวคดิออก
แบบทีเ่ปนสากล(Universal Design) แนวคดิตามอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิารทัง้ทางดานการออกแบบ
ผลติภณัฑ สภาพแวดลอม โครงการและบรกิารตางๆ ทีท่กุคนสามารถใชไดในขอบเขตมากทีส่ดุเทาทีจ่ะ
เปนไปได โดยไมจาํเปนตองดดัแปลง หรอืออกแบบเปนพเิศษ โดยใหเจาหนาทีถ่อืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ
ระเบยีบทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั

(๒) ปรบัปรงุสภาพแวดลอมทางกายภาพ การคมนาคม สารสนเทศและการสือ่สาร รวม
ทัง้เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศและการสือ่สาร และสิง่อาํนวยความสะดวก รวมถงึบรกิารอืน่ทีเ่ปด
หรือท่ีจดัใหแกสาธารณชนในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยใหคนพกิารเขาถงึและใชประโยชนไดเทาเทยีมกบั
บคุคลทัว่ไป เพือ่ใหคนพกิารดาํรงชวีติอยูไดโดยอสิระและมสีวนรวมอยางเตม็ท่ีในทกุดาน ทัง้นี ้ กอนที่
คณะกรรมการจะพจิารณาตรวจรบังานจางในสวนทีเ่กีย่วของกบัคนพกิารตองใหคนพกิารประเภทนัน้ๆ ได
ทดลองและเสนอแนะในการใชประโยชนเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการดวย

(๓) สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่เปดหรือ
จัดหาแกสาธารณชนโดยคํานึงถึงการเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
สาํหรบัคนพกิารนอกเหนอืกฎหมายกาํหนด รวมท้ังพฒันา ประกาศใช และตรวจสอบตดิตามการปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานและแนวปฏบิตัเิพือ่ใหคนพกิารและบคุคลทัว่ไปไดเขาถงึ และใชประโยชนจากสิง่อาํนวย
ความสะดวกอยูเสมอ

๘๓
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(๔) สงเสรมิใหมกีารจดัการฝกอบรมประชาชนและนกัเรยีนนกัศกึษาเกีย่วกบัสภาพปญหา
การเขาถงึและการใชประโยชนทีค่นพกิารเผชญิอยู

(๕) อาํนวยความสะดวกใหแกคนพกิารไดเขาถงึอาคารและสถานทีท่ีเ่ปดใหแกสาธารณะ
การจัดใหมีปายที่เปนอักษรเบรลล หรือในรูปแบบที่อานและเขาใจไดงายไวในอาคารและสถานที่ที่เปด
ใหแกสาธารณะ รวมทัง้สนบัสนนุคนพกิารใหเขาถงึเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศและการสือ่สารใหม
รวมถึงอินเตอรเน็ตดวย

(๖) บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดไว
สําหรับประชาชนทั่วไป จะตองมีไวสําหรับคนพิการบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันและตอบสนองตอความ
ตองการจาํเปนของคนพกิารดวย

ขอ ๗ ขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร
ใหบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติและเปนผูมีจิตใจมุงบริการโดยมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมตอคนพกิารทกุรปูแบบในเรือ่งตางๆ ดงัตอไปนี้
(๑) การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ โดยจดัใหมกีารตรวจสอบตดิตามไมใหมกีารกระทาํทีเ่ปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปน
ธรรมตอคนพกิาร  รวมทัง้ใหคาํแนะนาํแกองคกรเอกชน หรอืบคุคลในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบไมใหมกีาร
กระทาํดงักลาว โดยเฉพาะอยางยิง่การปองกนัเพือ่มใิหมกีารเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งตางๆ เชน การจางงาน
การศกึษา การซือ้สนิคา การรบับรกิาร และการใชสิง่อาํนวยความสะดวก การออกแบบทางสถาปตยกรรม
และยานพาหนะ  การบรกิารทางสงัคม การเขาถงึขอมูลขาวสาร

(๒) ใหการศกึษาและเผยแพรประชาสมัพนัธเพือ่ใหบดิามารดา ผูปกครอง ผูดแูลคนพกิาร
และผูซึง่ทาํหนาท่ีใหบรกิารแกคนพกิารมจีติสาํนกึและรูวธิปีฏบิตัทิีถ่กูตองในการเลีย้งดคูนพกิารตัง้แตใน
วัยเยาว การใหการศึกษา การใหความชวยเหลือ การปรับทาทีในการจําหนายสินคาและใหบริการแก
คนพกิาร และการสรางทศันะของความกรณุาเอือ้เฟอเผือ่แผในหมูประชาชนทัว่ไป รวมท้ังฝกอบรมเพือ่
สรางความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการและสิทธิของคนพิการในสังคม โดยการสงเสริมเยาวชนใหไดรับ
การอบรมในการใหความชวยเหลอืและเอือ้เฟอแกคนพกิาร

(๓) ณรงคใหคนพกิารรูจกัปกปองสทิธขิองตนแทนการยอมรบัสภาพและใหมทีกัษะการ
จดัการปญหาเรือ่งการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม ในกรณมีปีญหาขอพพิาทภายในชมุชนหรอืมพีพิาทกบั
เจาหนาทีใ่นสงักดั ตองจดัใหมกีารไกลเกลีย่เพือ่ระงบัขอพพิาทโดยเรว็

ขอ ๘ องคกรปกครองสวนทองถิน่ควรมกีารพฒันาระบบงานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิารในระดบัพืน้ที ่ดงัตอไปนี้

๘๔
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(๑) มกีารสาํรวจและคนหาคนพกิารในพืน้ทีเ่พือ่จดัทําบญัชีรายชือ่ ทีอ่ยู ประเภทความ
พกิาร  สภาพปญหาและความตองการจาํเปนของแตละบคุคล การเขาถงึและใชประโยชนในสทิธคินพกิาร
ในเรือ่งอะไรบาง โดยเชือ่มโยงขอมูลกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการใหบรกิารแกคนพกิารเพือ่ประโยชน
ในการจดัทําแผนและใหบรกิารเพือ่สนองตอบความตองการจาํเปนไดอยางทัว่ถงึ เหมาะสม และเปนธรรม
รวมทัง้ลดความซ้าํซอนและเสรมิสรางการใหบรกิารทีม่เีอกภาพ

(๒) สงเสรมิใหคนพกิารไดมบีตัรประจาํตัวคนพกิาร  โดยทาํหนาท่ีเปนหนวยบรกิารรบั
เรื่องการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารแหงชาตวิาดวยหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตวัคนพกิารและการ
ออกบตัร การกาํหนดสทิธหิรอืการเปลีย่นแปลงสทิธ ิการขอสละสทิธขิองคนพกิาร และอายบุตัรประจาํตวั
คนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๒

(๓) ใหมจีดัทําแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในระดบัทองถิน่ เพือ่กาํหนดยทุธศาสตร
แผนงาน  โครงการ หรืองบประมาณดานการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารใหสอดคลองกบั
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัดและมีการบูรณาการเขากับแผนพัฒนาทองถิ่นระยะ
สามป  และใหมกีารจดัทาํขอบญัญตังิบประมาณในการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปดวย

(๔) จัดใหมีการวิเคราะหโครงสรางและการบริหารจัดการเพื่อพิจารณาความเปนไปได
ในการจดัใหมบีคุลากรดานการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร รวมท้ังงานสวสัดกิารสงัคมไวเปน
การเฉพาะ รวมทัง้จดัใหมขีอมูลสารสนเทศ และการประชาสมัพนัธ อาคารสถานที ่ เครือ่งมอือุปกรณ
หรือการจัดสภาพแวดลอมที่คนพิการทุกประเภทเขาถึงและใชประโยชนได มีการกําหนดรูปแบบและ
วธิกีารในการใหบรกิารแกคนพกิารทีช่ดัเจน มกีารตดิตามประเมนิผลการใหบรกิาร รวมทัง้มกีจิกรรมดาน
การสงเสริมใหคนพิการหรือองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิาร รวมท้ังคาํนงึถงึคณุภาพการใหบรกิารเพือ่ใหบรกิารทีร่วดเรว็ ตอเนือ่งและทนัสถานการณ ตอบ
สนองตอความตองการจาํเปนของคนพกิาร และผูรบับรกิารมคีวามพงึพอใจ และใหมกีารจดัตัง้กองทนุ
สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่หรอืสนบัสนนุ
การดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่ในกรณคีนพกิารในพืน้ทีร่บัผดิชอบไปขอรบับรกิารจาก
ทองถิน่นัน้

ขอ ๙ ในกรณีเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ/ระเบียบหรือประกาศนี้มิไดกําหนดไวใหถือปฏิบัติตาม
ระเบยีบของทางราชการวาดวยการนัน้โดยอนโุลม และในกรณทีีค่ณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดวงเงินเกี่ยวกับรายการใชจายในกิจกรรมตางๆ ใหเปนตามหลักเกณฑวา
ดวยการนัน้

๘๕
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ขอ ๑๐ ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติกําหนด

๖. กลไกหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๒ กาํหนดใหหนวยงานของรฐัทีป่ฏบิตัหินาทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัเรือ่งใด กใ็ห

มีหนาที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหนาที่นั้น ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐมี
การบูรณาการในการทํางานรวมกันโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะเปน
เจาภาพหลกัในการประสานการดาํเนนิงานเพือ่ใหเกดิการขบัเคลือ่นกฎหมายใหไดอยางมปีระสทิธภิาพ และ
กฎหมายนี ้ยงัไดกาํหนดใหมเีจาภาพเฉพาะในแตละเรือ่งดวย  จงึไดกาํหนดอาํนาจหนาทีต่ามมาตรา ๔๕
โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน และรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ รกัษาการตาม
พระราชบญัญตันิี ้และใหรฐัมนตรแีตละกระทรวงมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาท่ีกบัออกกฎกระทรวง
ระเบยีบ หรือประกาศเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตนิี ้ทัง้นี ้ในสวนทีเ่กีย่วกบัราชการของกระทรวงนัน้
รวมท้ังกฎหมายฉบบันีก้าํหนดมาตรการทางภาษซีึง่อยูในอาํนาจหนาทีข่องกรมสรรพากร เพือ่จงูใจภาค
เอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารและเปนการชวยเหลอืคนพกิารและผูดูแล
คนพกิารดวย

๗. กลไกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
ตามมาตรา ๓๐ กาํหนดใหมคีณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานของกองทนุ

จาํนวนเจด็คน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวฒุจิาํนวนหาคน ซึง่คณะกรรมการ
แตงตัง้จากผูซึง่มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณดานการเงนิ การประเมนิผล และการสงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ซึง่ในจาํนวนนีจ้ะตองเปนผูมคีวามเชีย่วชาญดานการประเมนิผลจาํนวน
สองคน และคนพกิารซึง่มบีตัรประจาํตัวคนพกิารตามมาตรา ๑๙ อยางนอยหนึง่คน เปนกรรมการ โดย
มรีองปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยซึง่ปลดักระทรวงมอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานกุาร โดยมอีาํนาจหนาทีต่ามมาตรา ๓๑ ไดแก ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนนิ
งานของกองทนุ และรายงานผลการปฏบิตังิานพรอมทัง้ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ พรอมทัง้มอีาํนาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพจิารณาประเมนิผลได

๘๖
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๘. กลไกองคกรภาคเอกชนและนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ตามแนวทางการออกแบบกฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีเจาภาพในการรับผิดชอบการ

ขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบหลายเจาภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติมีอํานาจหนาที่กําหนด
ระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการชวยเหลอื สงเสรมิ สนบัสนนุและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแกเอกชน
ทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหความชวยเหลอืทางวชิาการ เงนิอดุหนนุ สิง่อาํนวยความสะดวก หรือบรกิารตาง ๆ
อยางทัว่ถงึและเปนธรรม    พจิารณาใหการสนบัสนนุและชวยเหลอืกจิกรรมของหนวยงานของรฐัและ
เอกชนเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  และสาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิารแหงชาตมิภีารกจิในการประสานงานและรวมมอืกบัหนวยงานดานนโยบายและยทุธศาสตร
ของรฐับาล สวนราชการหนวยงานอืน่ ๆ ของรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วของทัง้ในประเทศและตางประเทศ
ในการดาํเนนิงาน  การทาํงานรวมกนัในระดบันโยบาย ยทุธศาสตรและแผนงานดานการสงเสรมิและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร การสนบัสนนุสถานสงเคราะหเอกชนจดัท่ีอยูอาศยัและสวสัดกิารใหแกคน
พกิารโดยรฐัใหเงนิอดุหนนุใหแกสถานสงเคราะหเอกชนนัน้ได   สวนองคกรเอกชนทีจ่ดัใหคนพกิารได
รบัสทิธปิระโยชนตามมาตรา ๒๐ มสีทิธไิดรบัการลดหยอนภาษหีรือยกเวนภาษเีปนรอยละของจาํนวนเงนิ
คาใชจายตามทีก่ฎหมายกาํหนด  ทัง้นี ้เพือ่ใหองคกรภาคเอกชนทัง้ทีแ่สวงหากาํไรและไมแสวงหากาํไร
เขามามีสวนรวมในการสงเสรมิสนบัสนนุใหเกดิระบบการคุมครองสทิธคินพกิารอยางเปนรปูธรรมมากขึน้
รวมท้ังกฎหมายยงักาํหนดใหนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการภาคเอกชนตองจางคนพกิารเขาทํางาน
ตามระบบโควตาเพราะเชือ่ม่ันวานายจางมศีกัยภาพ และมสีวนรวมในการชวยเหลอืและพฒันาเศรษฐกจิ
แกกลุมคนพิการไดและเห็นวาในสังคมสมัยใหมตองพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใหมีสิทธิเสรีภาพ
ศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมดังที่ไดกลาวมาแลว

ปรากฏรายละเอยีดตามภาคผนวก ๑๐

๘๗



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ๑
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับบัตรประจําตัว

คนพิการ

๘๙



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๙๐



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๙๑



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๙๒



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๙๓



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๙๔



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๙๕



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๙๖



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๙๗



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๙๘



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๙๙



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๑๐๐



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๑๐๑



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๑๐๒



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๑๐๓



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๑๐๔



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๑๐๕



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน๑๐๖



คูมือกฎหมายการปฏิบัติงาน ๑๐๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๒
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

สทิธทิางการแพทย

๑๐๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๑๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๑๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๑๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๑๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๑๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๑๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๑๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๑๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๑๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๑๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๒๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๒๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๒๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๒๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๒๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๒๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๒๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๒๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๒๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๒๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๓๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๓๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๓๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๓๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๓๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๓๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๓๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๓๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๓
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

สทิธทิางการศกึษา

๑๓๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๔๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๔๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๔๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๔๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๔๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๔๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๔๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๔๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๔๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๔๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๕๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๕๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๕๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๕๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๕๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๕๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๕๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๕๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๕๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๕๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๖๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๖๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๖๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๖๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๖๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๖๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๖๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๖๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๖๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๖๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๗๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๗๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๗๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๗๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๗๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๗๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๗๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๗๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๗๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๗๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๘๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๘๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๘๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๘๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๘๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๘๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๘๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๘๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๘๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๘๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๙๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๙๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๙๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๙๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๙๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๙๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๙๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๔
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

สทิธกิารมงีานทาํ

๑๙๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๑๙๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๑๙๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๐๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๐๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๐๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๐๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๐๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๐๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๐๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๐๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๐๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๐๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๑๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๑๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๑๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๑๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๑๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๑๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๑๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๕
ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบั
สิง่อาํนวยความสะดวก

๒๑๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๑๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๑๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๒๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๒๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๒๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๒๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๒๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๒๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๒๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๒๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๒๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๒๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๓๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๓๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๓๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๓๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๓๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๓๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๓๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๓๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๓๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๓๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๔๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๔๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๔๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๔๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๔๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๔๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๔๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๔๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๔๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๕๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๕๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๕๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๕๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๕๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๕๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๕๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๕๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๕๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๕๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๔๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๖
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สทิธสิวสัดกิารสงัคม

๒๖๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๖๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๖๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๖๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๖๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๖๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๖๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๖๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๖๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๗๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๗๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๗๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๗๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๗๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๗๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๗๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๗๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๗๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๗๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๘๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๘๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๗
ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกบั

การพฒันาศกัยภาพองคกร และการ
รบัรองมาตรฐานองคกรดานคนพกิาร

๒๘๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๘๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๘๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๘๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๘๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๘๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๘๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๙๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๙๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๙๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๙๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๙๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๙๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๙๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๙๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๒๙๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๒๙๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๐๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๐๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๐๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๐๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๐๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๐๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๐๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๐๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๐๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๐๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๑๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๑๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๑๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๑๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๑๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๑๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๑๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๑๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๒๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๒๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๒๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๒๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๒๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๒๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๒๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๒๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๒๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๒๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๓๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๓๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๓๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๓๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๓๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๓๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๓๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๓๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๓๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๓๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๔๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๔๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๔๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๔๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๔๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๔๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๔๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๔๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๔๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๘
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กองทนุสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร

๓๑๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๙
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การขจัดการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร

๓๔๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๕๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๕๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๕๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๕๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๕๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๕๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๕๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๕๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๕๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๕๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๖๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๖๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน

ภาคผนวก ๑๐
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กลไกสงเสรมิใหคนพกิาร

เขาถึงสิทธิ

๓๖๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๖๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๖๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๖๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๖๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๖๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๖๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๗๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๗๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๗๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๗๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๗๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๗๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๗๖



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๗๗



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๗๘



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๗๙



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๘๐



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๘๑



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๘๒



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๘๓



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๘๔



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน ๓๘๕



คูมอืกฎหมายการปฏบิตังิาน๓๘๖

อนสุญัญาวาดวยสทิธขิองคนพกิาร1

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

อารัมภบท

รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้
(เอ) ระลึกถึงหลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งยอมรับในศักดิ์ศรีและคุณคาที่

มีมาแตกําเนิด และสิทธิที่เทาเทียมกันและไมอาจเพิกถอนไดของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น
เปนรากฐานของเสรภีาพ ความยตุธิรรม และสนัตภิาพในโลก

(บ)ี ยอมรบัวาสหประชาชาตไิดประกาศ และตกลงในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชนและ
กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธมินษุยชนวา ทกุคนมสีทิธแิละเสรภีาพทัง้ปวงทีก่าํหนดไว โดยปราศจาก
ความแตกตางไมวาชนิดใดๆ

(ซ)ี ยนืยนัถงึความเปนสากล ความแบงแยกไมได ความเกือ้กลูซึง่กนัและกนัและความเชือ่มโยง
กันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง และความตองการจําเปนที่คนพิการจะไดรับหลัก
ประกนัวาจะไดอปุโภคสทิธขิองตนอยางเตม็ท่ีโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ

(ดี) ระลกึถงึกตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม กตกิาระหวาง
ประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธกิารเมอืง อนสุญัญาระหวางประเทศวาดวยการขจดัการเลอืกปฏบิตัิ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญา
ตอตานการทรมานและการประตบิตัหิรือลงโทษอืน่ทีโ่หดราย ไรมนษุยธรรม หรือย่าํยศีกัดิศ์ร ีอนสุญัญา
วาดวยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานผูโยกยายถิ่นฐาน
ทัง้ปวงและสมาชกิในครอบครวั

(อ)ี ยอมรับวาความพิการเปนแนวคิดที่มีพัฒนาการอยูตลอด และความพิการเกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่มีความบกพรองใดๆ กับอุปสรรคทางเจตคติและสภาพแวดลอมซึ่งทําให
บคุคลนัน้ไมสามารถมสีวนรวมในสงัคมอยางเตม็ท่ีและมปีระสทิธผิล บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่

(เอฟ) ยอมรับถึงความสําคัญของหลักการและแนวนโยบายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการระดับ
โลกเกีย่วกบัคนพกิาร และขอกาํหนดมาตรฐานวาดวยการใหโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัแกคนพกิารทีส่งผลตอ
การสงเสรมิ จดัทาํและประเมนิผลนโยบาย แผน โปรแกรมและการปฏบิตักิารในระดบัประเทศ ระดับ
ภมูภิาคและระดบัระหวางประเทศ เพือ่สรางโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัสาํหรับคนพกิาร

(จี) เนนย้ําถึงความสําคัญของการบูรณาการประเด็นความพิการใหอยูในกระแสหลักของ
ยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของในการพฒันาทีย่ัง่ยนื

               1อนสุญัญาวาดวยสทิธขิองคนพกิาร โดยประเทศไทยไดเขาเปนภาค ีเมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2551
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(เอช) ยอมรบัดวยวาการเลอืกปฏบิตัติอบคุคลใดๆ บนพืน้ฐานของความพกิารเปนการละเมดิศกัดิศ์รี
และคุณคาท่ีมีมาแตกําเนิดของมนุษย

(ไอ) ยอมรบัตอไปถงึความหลากหลายของคนพกิาร
(เจ) ยอมรบัถงึความตองการจาํเปนทีจ่ะสงเสรมิและคุมครองสทิธมินษุยชนของคนพกิารทกุคน

รวมท้ังผูซึง่ตองไดรบัการสนบัสนนุเปนพเิศษเพิม่ขึน้
(เค) มคีวามหวงใยวาแมจะมตีราสารหรอืการดาํเนนิการตางๆ เหลานีแ้ลว คนพกิารยงัคงเผชญิ

กบัอปุสรรคในการมสีวนรวมในฐานะสมาชกิทีเ่ทาเทยีมกนัในสงัคม และการละเมดิสทิธมินษุยชนของตน
ในทกุหนแหงในโลก

(แอล) ยอมรบัถงึความสาํคญัของความรวมมอืระหวางประเทศเพือ่ปรบัปรงุสภาพความเปนอยูของ
คนพกิารในทกุประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศกาํลงัพฒันา

(เอ็ม) ยอมรบัถงึการมสีวนชวยอนัทรงคณุคาของคนพกิารทีม่อียูและอาจมขีึน้ในความเปนอยูทีด่ี
โดยรวมและความหลากหลายของชมุชน และยอมรบัวาการสงเสรมิใหคนพกิารไดอปุโภคสทิธมินษุยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของตนและมสีวนรวมอยางเตม็ที ่ จะสงผลใหเกดิความรูสกึถงึความเปนเจาของ
ทีเ่พิม่ขึน้ และความกาวหนาท่ีสาํคัญในการพฒันาสงัคมดานมนษุย สงัคม และเศรษฐกจิ และการขจดั
ความยากจน

(เอ็น) ยอมรบัถงึความสาํคญัทีค่นพกิารจะอยูไดดวยตนเองและเปนอสิระ รวมท้ังเสรภีาพในการ
เลอืกแนวทางของตนเอง

(โอ) พจิารณาวาคนพกิารควรมโีอกาสไดมสีวนรวมอยางแขง็ขนัในกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบั
นโยบายและโครงการตางๆ รวมถงึนโยบายและโปรแกรมทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัตน

(พ)ี มคีวามหวงใยเกีย่วกบัสภาพความยากลาํบากทีเ่ผชญิอยูโดยคนพกิาร ซึง่ตกอยูภายใตการ
เลอืกปฏบิตัอิยางทวคีณูในรปูแบบทีห่ลากหลาย หรือมีความรนุแรงบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ สผีวิ เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ ชาติกําเนิด ชาติพันธุ ความเปนชนพื้นเมืองหรือสังคม
ดัง้เดมิ ทรัพยสนิ การเกดิ อายหุรือสถานภาพอืน่

(คิว) ยอมรับวาสตรีและเด็กหญิงพิการมักมีความเสี่ยงมากกวาทั้งในและนอกเคหสถาน ที่จะ
ถกูกระทาํความรนุแรง ทาํรายหรอืขมเหง ทอดทิง้ หรอืปฏบิตัอิยางละเลย ปฏบิตัอิยางไมเหมาะสมหรอื
แสวงหาประโยชนโดยมชิอบ

(อาร) ยอมรบัวาเดก็พกิารควรไดอปุโภคสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงอยางเตม็ท่ี
บนพื้นฐานที่เทาเทียมกันกับเด็กอื่นๆ และระลึกถึงการดําเนินการตามพันธกรณีในเรื่องนี้ของรัฐภาคี
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

(เอส) เนนย้ําถึงความตองการจําเปนที่จะรวมมุมมองทางเพศสภาพไวในความพยายามทั้งปวง
ทีจ่ะสงเสรมิใหคนพกิารไดอปุโภคสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานอยางเตม็ท่ี
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(ท)ี เนนขอเทจ็จรงิทีว่าคนพกิารสวนใหญมสีภาพความเปนอยูทีย่ากจน และในการนีจ้งึยอมรบั
ถงึความตองการจาํเปนอยางยิง่ยวดในการแกไขผลกระทบเชงิลบของความยากจนทีม่ตีอคนพกิาร

(ย)ู คํานึงวาเงื่อนไขของสันติภาพและความมั่นคงซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการเคารพตอความ
มุงประสงคและหลกัการในกฎบตัรสหประชาชาต ิ และการปฏบิตัติามตราสารตางๆ ดานสทิธมินษุยชน
ที่เกี่ยวของเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการคุมครองคนพิการอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในทามกลางความ
ขดัแยงทางอาวธุและการยดึครองของตางชาติ

(ว)ี ยอมรับถึงความสําคัญของความสามารถในการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สาธารณสุข และการศึกษา และสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะทําให
คนพกิารไดอปุโภคสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงไดอยางเตม็ท่ี

(ดบัเบลิย)ู ตระหนกัวาปจเจกชนผูมหีนาท่ีตอปจเจกชนอืน่และตอชุมชนของตนมคีวามรับผดิชอบ
ทีจ่ะเพยีรพยายามในการสงเสรมิและการปฏบิตัติามสทิธิทีไ่ดรบัการรบัรองไวในกฎหมายระหวางประเทศ
วาดวยสิทธิมนุษยชน

(เอกซ) เชื่อม่ันวาครอบครัวเปนหนวยรวมของสังคมซึ่งเปนพื้นฐานและเปนธรรมชาติและ
มสีทิธไิดรบัการคุมครองจากสงัคมและรฐั และคนพกิารรวมทัง้สมาชกิในครอบครวัควรไดรบัการคุมครอง
และชวยเหลือท่ีจําเปนเพื่อใหครอบครัวมีสวนชวยใหคนพิการไดอุปโภคสิทธิอยางเต็มท่ีและเทาเทียม

(วาย) เชื่อมั่นวาอนุสัญญาระหวางประเทศที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและครบถวนในการสงเสริม
และคุมครองสทิธแิละศกัดิศ์รขีองคนพกิารจะมสีวนชวยอยางสาํคญัในการแกไขความเสยีเปรยีบอยางยิง่
ทางสงัคมของคนพกิาร และสงเสรมิการมสีวนรวมของคนพกิารดานความเปนพลเมอืง การเมอืง เศรษฐกจิ
สังคม และวัฒนธรรม ดวยโอกาสที่เทาเทียม ทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลวได
ตกลงกนั ดงันี้
ขอ 1 ความมุงประสงค

อนสุญัญานีม้คีวามมุงประสงคเพือ่สงเสรมิ คุมครองและประกนัใหคนพกิารทัง้ปวง ไดอปุโภคสทิธิ
มนษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงอยางเตม็ทีแ่ละเทาเทยีมกนั และสงเสรมิการเคารพในศกัดิศ์รี
ที่มีมาแตกําเนิด

คนพกิาร หมายความรวมถงึ บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางรางกาย จติใจ สตปิญญา หรือทางประสาท
สัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสวนรวมในสังคมอยาง
เต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น
ขอ 2 นยิาม

เพือ่ความมุงประสงคของอนสุญัญานี้
"การสือ่สาร" หมายความรวมถงึ การสือ่สารดวยภาษา การแสดงขอความ อักษรเบรลล การสือ่

สารดวยการสมัผสั ตวัพมิพขนาดใหญ สือ่ผสมทีส่ามารถเขาถงึได ตลอดจนสือ่ทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร
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สือ่เสยีง ภาษาทีเ่ขาใจงาย ผูอาน และชองทาง วธิกีาร และรปูแบบการสือ่สารทางเลอืกและการสือ่สาร
เสรมิ รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีส่ามารถเขาถงึได

"ภาษา" หมายความรวมถงึ ภาษาพดู ภาษามอื และรปูแบบอืน่ๆ ของภาษาทีไ่มใชเสยีงพดู
"การเลอืกปฏบิตัเิพราะเหตแุหงความพกิาร" หมายถงึ ความแตกตาง การกดีกนั หรอืการจาํกดั

บนพืน้ฐานของความพกิารซึง่มคีวามมุงประสงคหรือสงผลใหเปนการเสือ่มเสยีหรอืทําใหไรผลซึง่การยอมรบั
การอปุโภคหรอืการใชสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ใน
ดานการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม ความเปนพลเมอืงหรอืดานอืน่ รวมถงึการเลอืกปฏบิตัใิน
ทกุรปูแบบ รวมท้ังการปฏเิสธการชวยเหลอืท่ีสมเหตสุมผล

"การชวยเหลือท่ีสมเหตุสมผล" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จําเปนและเหมาะสม
โดยไมกอใหเกดิภาระอนัเกนิควรหรอืเกนิสดัสวน เฉพาะในกรณทีีจ่าํเปน เพือ่ประกนัวาคนพกิารไดอปุโภค
และใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น

"การออกแบบทีเ่ปนสากล" หมายถงึ การออกแบบผลติภณัฑ สภาพแวดลอม โปรแกรม และบรกิาร
ทีท่กุคนสามารถใชได ในขอบเขตมากทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปไดโดยไมจาํเปนตองดดัแปลง หรอืออกแบบเปน
พเิศษ ทัง้นี ้ในกรณทีีม่คีวามตองการจาํเปน "การออกแบบทีเ่ปนสากล" จะตองไมถกูกนัออกไปซึง่อปุกรณ
เครือ่งชวยคนพกิารเฉพาะกลุม
ขอ 3 หลักการทั่วไป

หลกัการของอนสุญัญานี ้มดีงันี้
(เอ) การเคารพในศกัดิศ์รทีีม่มีาแตกาํเนดิ การอยูไดดวยตนเอง รวมถงึเสรภีาพในการตดัสนิใจ

เลอืกดวยตนเอง และความเปนอสิระของบคุคล
(บ)ี การไมเลอืกปฏบิตัิ
(ซ)ี การเขามีสวนรวมและเขารวมไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิผลในสังคม
(ดี) การเคารพความแตกตางและการยอมรับวาคนพิการเปนสวนหนึ่งของความหลากหลาย

ของมนุษยและมนุษยชาติ
(อ)ี ความเทาเทยีมกนัของโอกาส
(เอฟ) ความสามารถในการเขาถงึ
(จี) ความเทาเทยีมกนัระหวางชายกบัหญงิ
(เอช) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่องและการเคารพสิทธิ

ของเดก็พกิารเพือ่สงวนรกัษาอตัลกัษณแหงตน
ขอ 4 พันธกรณทีัว่ไป

1. รัฐภาคีรับที่จะประกันและสงเสริมในการทําใหสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
คนพิการทั้งปวงกลายเปนจริงอยางเต็มที่ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ บนพื้นฐานจาก
ความพกิาร เพือ่การนี ้รฐัภาครีบัทีจ่ะดาํเนนิการ
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(เอ) ออกมาตรการทางกฎหมาย ทางปกครองและมาตรการอืน่ๆ ทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ให
มกีารปฏบิตัติามสทิธทิีร่บัรองไวในอนสุญัญานี้

(บ)ี ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมท้ังการออกกฎหมาย เพื่อแกไขหรือยกเลิก
กฎหมาย กฎระเบยีบ จารตีประเพณแีละทางปฏบิตัทิีม่อียูซึง่กอใหเกดิการเลอืกปฏบิตัติอคนพกิาร

(ซ)ี คาํนงึถงึการคุมครองและสงเสรมิสทิธมินษุยชนของคนพกิารในนโยบายและแผนงานทัง้ปวง
(ดี) ละเวนไมเขารวมในการกระทาํหรอืทางปฏบิตัใิดๆ อนัไมสอดคลองกบัอนสุญัญานี ้และ

ประกนัวาหนวยงานและสถาบนัของรฐัจะกระทาํการโดยสอดคลองกบัอนสุญัญานี้
(อ)ี ดาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัเิพราะเหตแุหงความพกิาร

โดยบคุคล องคการหรอืวสิาหกจิใดๆ
(เอฟ) รบัทีจ่ะดาํเนนิการหรอืสงเสรมิการวจิยัและพฒันาสนิคา บรกิาร เครือ่งมอืและสิง่อาํนวย

ความสะดวกที่ออกแบบอยางเปนสากล ตามที่กําหนดไวในขอ 2 ของอนุสัญญานี้ โดยควรใหมีการ
ดัดแปลงนอยที่สุดและคาใชจายต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหตรงกับความตองการจําเปนพิเศษของ
คนพิการ เพื่อสงเสริมการจัดใหมีและใชประโยชน และเพื่อสงเสริมการออกแบบที่เปนสากลในการ
พัฒนามาตรฐานและแนวทาง

(จี) รบัทีจ่ะดาํเนนิการหรอืสงเสรมิการวจิยัและการพฒันา และสงเสรมิการจดัใหมแีละการ
ใชเทคโนโลยใีหมรวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เครือ่งชวยในการเคลือ่นไหว อปุกรณและ
เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่หมาะสมตอคนพกิาร ทัง้นี ้ใหความสาํคญัเปนลาํดบัแรกกบัเทคโนโลยี
ในราคาทีค่นพกิารสามารถจายได

(เอช) จดัใหมสีารสนเทศทีส่ามารถเขาถงึไดแกคนพกิารเกีย่วกบัเครือ่งชวยในการเคลือ่นไหว
เครื่องมือ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งเทคโนโลยีใหม ตลอดจนความชวยเหลือ บริการ
สนบัสนนุและสิง่อาํนวยความสะดวกในรปูแบบอืน่

(ไอ) สงเสรมิการฝกอบรมผูประกอบวชิาชีพและบคุลากรทีท่าํงานเกีย่วกบัคนพกิารใหทราบ
ถงึสทิธทิีร่บัรองไวในอนสุญัญานี ้ เพือ่ใหความชวยเหลอืและบรกิารตามทีป่ระกนัไวโดยสทิธเิหลานัน้ได
ดยีิง่ขึน้

2. รฐัภาคแีตละรฐัรบัทีจ่ะดาํเนนิมาตรการ เกีย่วกบัสทิธดิานเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมโดย
ใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยูของตน และหากจําเปน ภายใตกรอบของความรวมมือระหวาง
ประเทศ เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลในการทําใหสิทธิเหลานี้กลายเปนจริงอยางเต็มที่โดยลําดับโดยไมกระทบตอ
พนัธกรณทีีร่ะบไุวในอนสุญัญานีซ้ึง่มผีลใชบงัคบัทนัทตีามกฎหมายระหวางประเทศ

3. ในการพัฒนาและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญานี้และใน
กระบวนการตัดสินใจอื่นที่เกี่ยวกับประเด็นคนพิการ ใหรัฐภาคีหารือกับคนพิการอยางใกลชิด และให
คนพกิาร รวมทัง้ใหเดก็พกิารไดมสีวนรวมอยางแขง็ขนัผานทางองคการทีเ่ปนผูแทนของตน
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4. อนุสัญญานี้จะไมมีผลกระทบตอบทบัญญัติใดๆ ที่เปนประโยชนยิ่งกวาในการทําใหสิทธิของ
คนพกิารกลายเปนจรงิ และทีไ่ดระบไุวในกฎหมายของรฐัภาคหีรอืกฎหมายระหวางประเทศทีม่ผีลบงัคบั
ใชตอรัฐนัน้ ทัง้นี ้จะหามจาํกดัหรอืลดิรอนสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานใดๆ ทีไ่ดรบัการยอมรบั
หรือท่ีมอียูแลวในรฐัภาคขีองอนสุญัญานีต้ามกฎหมาย อนสุญัญา กฎระเบยีบหรอืจารตีประเพณ ี โดย
อางวาอนสุญัญานีไ้มรบัรองสทิธหิรอืเสรภีาพดงักลาวหรอืรบัรองสทิธหิรอืเสรภีาพนัน้ในขอบเขตทีด่อยกวา

5. ใหบทบญัญัตขิองอนสุญัญานีค้รอบคลมุถงึทกุสวนของสหพนัธรฐั โดยปราศจากขอจาํกดัหรอื
ขอยกเวนใดๆ
ขอ 5 ความเทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ

1. รฐัภาคยีอมรบัวาทุกคนมคีวามเทาเทยีมกนัเบือ้งหนาและภายใตกฎหมาย และมสีทิธ ิทีจ่ะได
รับความคุมครองและสิทธิประโยชนที่เทาเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ

2. ใหรฐัภาคหีามการเลอืกปฏบิตัทิัง้ปวงเพราะเหตแุหงความพกิาร และประกนัใหคนพกิารไดรบั
ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติดวยเหตุทั้งปวง

3. เพื่อเปนการสงเสริมความเทาเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ใหรัฐภาคีดําเนินขั้นตอนที่
เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวาจะจัดใหมีการชวยเหลือท่ีสมเหตุสมผล

4. มาตรการเฉพาะซึง่จาํเปนในการเรงหรอืเพือ่ใหบรรลถุงึความเทาเทยีมกนัในทางปฏบิตัแิกคนพกิาร
ตองไมถอืเปนการเลอืกปฏบิตัภิายใตเงือ่นไขของอนสุญัญานี้
ขอ 6 สตรีพิการ

1. รฐัภาคยีอมรบัวาสตรแีละเดก็หญงิพกิารนัน้ตกอยูภายใตการเลอืกปฏบิตัอิยางทวคีณู และใน
การนี ้ รฐัภาคตีองดาํเนนิมาตรการเพือ่ประกนัวาสตรแีละเดก็หญงิพกิารจะไดอปุโภคสทิธมินษุยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงอยางเตม็ทีแ่ละโดยเทาเทยีมกนั

2. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ประกนัใหเกดิการพฒันา ความกาวหนาและ
การเสรมิสรางพลงัอาํนาจแกสตรอียางเตม็ท่ี เพือ่เปนหลกัประกนัวาบคุคลเหลานีจ้ะสามารถใชและอปุโภค
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่ระบุไวในอนุสัญญานี้
ขอ 7 เด็กพิการ

1. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีจ่าํเปนทัง้ปวงเพือ่ประกนัวา เดก็พกิารไดอปุโภคสทิธมินษุยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงอยางเตม็ทีบ่นพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบัเดก็อืน่

2. ในการดาํเนนิการทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัเดก็พกิาร ผลประโยชนสงูสดุของเดก็เปนสิง่ทีต่องคาํนงึถงึ
เปนลาํดับแรก

3. ใหรัฐภาคีประกันวาเด็กพิการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผล
กระทบตอตน ทัง้นีค้วามคิดเหน็ดงักลาวของเดก็จะไดรบัการพจิารณาตามสมควรแกอายแุละวฒุภิาวะ
ของเดก็นัน้ บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบัเดก็อืน่ และไดรบัความชวยเหลอื ทีเ่หมาะสมกบัวยัและความพกิาร
เพือ่ใหดาํเนนิการใหใชสทิธดิงักลาวบงัเกดิผล
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ขอ 8 การสรางความตระหนัก
1. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธผิล เหมาะสม และมผีลทนัท ีเพือ่

(เอ) สรางความตระหนกัเกีย่วกบัคนพกิารใหมขีึน้ในสงัคม รวมท้ังในระดบัครอบครวั และ
เสรมิสรางการเคารพสทิธแิละศกัดิศ์รขีองคนพกิาร

(บ)ี ตอสูกบัเจตคตแิบบเกา อคติและการปฏบิตัทิีเ่ปนภยัตอคนพกิารซึง่รวมถงึเจตคต ิ อคติ
และการปฏบิตับินพืน้ฐานของเพศและวยัในทกุดานของการดาํเนนิชวีติ

(ซ)ี สงเสรมิการตระหนกัถงึความสามารถและการมสีวนสนบัสนนุของคนพกิารตอสงัคม
2. มาตรการเพือ่การนีร้วมถงึ

(เอ) รเิริม่และคงไวซึง่การรณรงคสรางความตระหนกัแกสาธารณะทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่
(1) ปลกูฝงการยอมรบัในสทิธขิองคนพกิาร
(2) สงเสรมิทัศนคตเิชงิบวกและเพิม่ความตระหนกัทางสงัคมตอคนพกิาร
(3) สงเสรมิการยอมรบัทกัษะ ขอดีและความสามารถของคนพกิาร และการยอมรบัการ

มสีวนสนบัสนนุของคนพกิารตอสถานทีท่าํงานและตลาดแรงงาน
(บ)ี เสรมิสรางเจตคตใินการเคารพสทิธขิองคนพกิารในทกุระดบัการศกึษา รวมท้ังในเดก็ตัง้แต

วยัเยาว
(ซ)ี สนับสนุนใหองคกรสื่อท้ังปวงเสนอภาพลักษณของคนพิการในลักษณะที่สอดคลองกับ

ความมุงประสงคของอนสุญัญานี้
(ดี) สงเสริมโปรแกรมการฝกอบรมสรางความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการและสิทธิของ

คนพกิาร
ขอ 9 ความสามารถในการเขาถึง

1. เพื่อใหคนพิการดํารงชีวิตอยูไดโดยอิสระและมีสวนรวมอยางเต็มที่ในทุกดานของการดําเนิน
ชีวิต รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะใหคนพิการสามารถเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
การขนสง สารสนเทศและการสือ่สาร รวมทัง้เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศและการสือ่สาร และสิง่
อาํนวยความสะดวก รวมถงึบรกิารอืน่ทีเ่ปดหรอืท่ีจดัใหแกสาธารณะ ทัง้ในเมอืงและในชนบท ทัง้นีบ้น
พืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ มาตรการเหลานี ้ซึง่รวมถงึการบงชี ้และการขจดัอุปสรรคและขอกดีกนั
ตอความสามารถในการเขาถงึ ซึง่จะใชบงัคบักบั

(เอ) อาคาร ถนน การขนสงและสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถาน
ที ่รวมถงึโรงเรยีน บาน สถานบรกิารทางการแพทย และสถานทีท่าํงาน

(บ)ี บรกิารสารสนเทศ การสือ่สาร และบรกิารอืน่ๆ รวมถงึบรกิารอเิลก็ทรอนกิสและบรกิาร
ในกรณฉีกุเฉนิ
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2. ใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการที่เหมาะสมดังนี้
(เอ) พัฒนา ประกาศใช และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติ

ขัน้ต่าํเพือ่การเขาถงึสิง่อาํนวยความสะดวก และบรกิารทีเ่ปดหรอืทีจ่ดัใหแกสาธารณะ
(บ)ี ประกันวาองคกรภาคเอกชนซึ่งจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่เปดหรือจัดหา

แกสาธารณะจะคาํนงึถงึแงมมุทกุดานของการเขาถงึสิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารสาํหรบัคนพกิาร
(ซ)ี จดัการฝกอบรมสาํหรบัผูมสีวนไดสวนเสยีเกีย่วกบัปญหาการเขาถงึทีค่นพกิารเผชญิอยู
(ดี) จดัใหม ีสญัลกัษณทีเ่ปนอกัษรเบรลล และในรปูแบบทีอ่านและเขาใจไดงายไวในอาคาร

และสถานทีท่ีเ่ปดใหแกสาธารณะ
(อ)ี จดัใหมรีปูแบบความชวยเหลอืทีเ่ปนสิง่มชีวีติ และเปนสือ่กลาง รวมถงึคนนาํทาง ผูอาน

และลามภาษามอือาชีพ เพือ่อาํนวยความสะดวกในการเขาถงึอาคารและสถานทีท่ีเ่ปดใหแกสาธารณะ
(เอฟ) สงเสรมิรูปแบบทีเ่หมาะสมอืน่ๆ ของความชวยเหลอืและการสนบัสนนุแกคนพกิารเพือ่

ประกนัใหคนพกิารเขาถงึสารสนเทศ
(จี) สงเสรมิใหคนพกิารเขาถงึเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศและการสือ่สารใหมๆ  รวมถงึ

อินเตอรเน็ต
(เอช) สงเสริมการออกแบบ การพัฒนา การผลิตและการจําหนายเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศและการสือ่สารทีส่ามารถเขาถงึไดตัง้แตระยะแรกเริม่ เพือ่ใหเกดิการเขาถงึเทคโนโลยแีละระบบ
ดังกลาวดวยคาใชจายที่ต่ําสุด
ขอ 10 สิทธิในชีวิต

รฐัภาคยีนืยนัวามนษุยทกุคนมสีทิธทิีม่มีาแตกาํเนดิในการมชีวีติ และจะดาํเนนิมาตรการทีจ่าํเปน
ทัง้ปวงเพือ่ใหคนพกิารสามารถอปุโภคสทิธดิงักลาวไดอยางมปีระสทิธผิลบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่
ขอ 11 สถานการณทีม่คีวามเสีย่งและสถานการณฉกุเฉนิทางมนษุยธรรม

รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่จําเปนทั้งปวงเพื่อประกันการคุมครองและความปลอดภัยของ
คนพิการในสถานการณที่มีความเสี่ยง รวมท้ังสถานการณความขัดแยงทางอาวุธ สถานการณฉุกเฉิน
ทางมนษุยธรรมและการเกดิขึน้ของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิทัง้นี ้ตามพนัธกรณขีองรฐัภาคภีายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ
ขอ 12 การยอมรับอยางเทาเทียมกันเบื้องหนากฎหมาย

1. รัฐภาคียืนยันวาคนพิการมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลเบื้องหนากฎหมายใน
ทกุแหงหน

2. ใหรัฐภาคียอมรับวาคนพิการอุปโภคความสามารถทางกฎหมายในทุกดานของการดําเนิน
ชวีติ บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่
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3. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมในการจดัใหคนพกิารเขาถงึการสนบัสนนุทีต่นตองการ
ในการใชความสามารถทางกฎหมาย

4. ใหรัฐภาคีประกันวามาตรการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการใชความสามารถทางกฎหมาย
จะใหการปกปองทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลเพือ่ปองกนัการใชความสามารถนัน้ไปในทางทีผ่ดิ ทัง้นีโ้ดย
สอดคลองกบักฎหมายสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ มาตรการปกปองดงักลาวจะตองประกนัใหมาตรการ
ทีเ่กีย่วของกบัการใชความสามารถทางกฎหมายนัน้เคารพสทิธ ิเจตนารมณ และความประสงคของบคุคล
นั้น ปราศจากผลประโยชนทับซอน และอิทธิพลที่เกินควร อีกทั้งตองไดสัดสวนและเหมาะสมกับ
สภาวการณของบคุคล โดยจะบงัคบัใชในระยะเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปไดและจะตองมกีารทบทวน
เปนระยะโดยหนวยงานทีม่อีาํนาจซึง่มคีวามเปนอสิระและเปนกลางหรอืองคกรทางตลุาการ มาตรการ
ปกปองดงักลาวจะตองไดสดัสวนกบัระดบัทีม่าตรการกระทบตอสทิธแิละสวนไดเสยีของบคุคลนัน้

5. ภายใตบทบัญญัติของขอนี้ ใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการทั้งปวงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพือ่ประกนัสทิธทิีเ่ทาเทยีมกนัของคนพกิารในการเปนเจาของหรอืรับทรพัยมรดก การควบคมุเรือ่งการเงนิ
ของตนเอง และการเขาถงึเงนิกูธนาคาร การจาํนอง และสนิเชือ่ทางการเงนิในรปูแบบอืน่ อยางเทาเทยีม
กนั รวมทัง้ตองประกนัวาคนพกิารจะไมถกูลดิรอนทรพัยสนิตามอาํเภอใจ
ขอ 13 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

1. ใหรฐัภาคปีระกนัการเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมอยางมปีระสทิธผิลสาํหรบัคนพกิารบนพืน้ฐาน
ทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ซึง่รวมถงึการใหความชวยเหลอืในเรือ่งกระบวนวธิพีจิารณาและความชวยเหลอื
ทีเ่หมาะสมตามวยั เพือ่อาํนวยความสะดวกในการแสดงบทบาทของคนพกิารในฐานะผูมสีวนรวมโดยตรง
และโดยทางออม รวมทัง้ในฐานะเปนพยาน ในกระบวนการพจิารณาทางกฎหมายทัง้ปวง รวมทัง้ในขัน้ตอน
การสอบสวนและกระบวนการเบือ้งตนอืน่ๆ

2. เพื่อประกันการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางมีประสิทธิผลสําหรับคนพิการ ใหรัฐภาคี
สงเสรมิการฝกอบรมทีเ่หมาะสมสาํหรับผูทีท่าํงานในดานกระบวนการยตุธิรรม รวมถงึเจาหนาทีต่าํรวจ
และเจาหนาที่ราชทัณฑ
ขอ 14 เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล

1. ใหรฐัภาคปีระกนัใหคนพกิาร บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่
(เอ) อุปโภคสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล
(บ)ี ไมถกูลดิรอนเสรภีาพของตนโดยมชิอบดวยกฎหมายหรอืตามอาํเภอใจ และการลดิรอน

เสรภีาพใดๆ จะตองสอดคลองกบักฎหมาย และไมวากรณใีดกต็าม ความพกิารทีม่อียูยอมไมเปนเหตแุหง
การลดิรอนเสรภีาพ

2. ใหรฐัภาคปีระกนัวา หากคนพกิารถกูลดิรอนเสรภีาพโดยกระบวนการใดๆ พวกเขาจะมสีทิธิ
ไดรบัหลกัประกนัทีส่อดคลองกบักฎหมายสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคล
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อืน่ และจะไดรบัการปฏบิตัโิดยสอดคลองกบัความมุงประสงคและหลกัการของอนสุญัญานี ้ รวมท้ังการ
ไดรบัการชวยเหลอืทีส่มเหตสุมผล
ขอ 15 เสรภีาพจากการถกูทรมาน หรอืการลงโทษ หรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรายไรมนษุยธรรม หรอืย่าํยี

ศักดิ์ศร ี
1. บุคคลจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายี

ศักดิ์ศรีมิได โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตร โดย
ปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได

2. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทัง้ปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง ทางศาลหรอืมาตรการอืน่ๆ ทีม่ี
ประสิทธิผลเพื่อปองกันคนพิการจากการเปนเหยื่อของการกระทําทรมาน ปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดราย
ไรมนษุยธรรมหรอืย่าํยศีกัดิศ์รีบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่
ขอ 16 เสรภีาพจากการถกูแสวงประโยชน การใชความรนุแรงและการลวงละเมดิ

1. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทัง้ปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง สังคม การศกึษา และมาตรการ
อืน่ทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่คุมครองคนพกิารทัง้ภายในและนอกเคหสถาน จากการถกูแสวงประโยชน การ
ใชความรุนแรงและการลวงละเมดิในทกุรปูแบบ รวมถงึการกระทาํ เชนวาบนพืน้ฐานของเพศสภาพ

2. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ปองกนัการถกูแสวงประโยชน การใชความ
รนุแรงและการลวงละเมดิ ดวยการประกนัใหมรีปูแบบความชวยเหลอืและการสนบัสนนุทีเ่หมาะสมและ
คาํนงึถงึเพศและวยัแกคนพกิารและครอบครวัและผูดแูล รวมทัง้การจดัทาํขอมลูสารสนเทศและการศกึษา
วาดวยการหลกีเลีย่ง ตระหนกัและรายงานเหตกุารณการถกูแสวงประโยชน การใชความรุนแรงและการ
ลวงละเมดิ ใหรฐัภาคปีระกนัวาการบรกิารใหความคุมครองจะคาํนงึถงึวยั เพศสภาพและความพกิารของ
บุคคล

3. เพือ่ปองกนัมใิหเกดิการถกูแสวงประโยชน การใชความรุนแรงและการลวงละเมดิ ใหรฐัภาคี
ประกนัวาสิง่อาํนวยความสะดวกและโปรแกรมทีอ่อกแบบเพือ่ใหบรกิารคนพกิาร จะตองไดรบัการตรวจ
สอบอยางมปีระสทิธผิลจากหนวยงานอสิระ

4. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงในการสงเสรมิการฟนคนื การฟนฟสูมรรถภาพ
ทางรางกาย ทางจติใจ และการรบัรู และการคนืสูสงัคมของคนพกิารซึง่ตกเปนเหยือ่ของการถกูแสวง
ประโยชน การใชความรนุแรงและการลวงละเมดิ ไมวาในรปูแบบใดๆ รวมถงึโดยการจดัใหมบีรกิารการ
คุมครองการฟนคืนและการคืนสูสังคมเชนวานั้นจะตองเกิดขึ้นไดในสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ
ความเปนอยูทีด่ ี การเคารพตนเอง ศกัดิศ์รแีละการอยูไดดวยตนเองของบคุคล และคาํนงึถงึความตอง
การจาํเปนเฉพาะตามเพศสภาพและวยัของบคุคลดวย

5. ใหรฐัภาคจีดัทาํกฎหมายและนโยบายทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึกฎหมายและนโยบายสาํหรับ
สตรแีละเดก็เปนการเฉพาะ เพือ่ประกนัวาการถกูแสวงประโยชน การใชความรนุแรงและการลวงละเมดิ
ทีเ่กดิขึน้ จะไดรบัการพสิจูนทราบ สอบสวนและ ฟองรองดาํเนนิคดตีอไปไดในกรณทีีเ่หมาะสม
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ขอ 17 การคุมครองบูรณภาพของบุคคล
คนพกิารทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรบัการเคารพในบรูณภาพทางรางกายและจติใจของตนบนพืน้ฐาน

ที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น
ขอ 18 เสรีภาพในการโยกยายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ

1. ใหรฐัภาคยีอมรบัสทิธขิองคนพกิารทีจ่ะมเีสรภีาพในการโยกยายถิน่ฐาน เสรภีาพในการเลอืก
ทีอ่ยูอาศยัของตนเอง และการถอืสญัชาต ิบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ รวมทัง้โดยการประกนัให
คนพกิาร :

(เอ) มีสิทธิในการไดและเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และจะตองไมถูกถอนสัญชาติตามอําเภอใจ
หรือเพราะเหตแุหงความพกิาร

(บ)ี ไมถูกลิดรอนจากการมีสิทธิที่จะไดรับ ครอบครองและใชเอกสารสัญชาติของตนหรือ
เอกสารอืน่เกีย่วกบับตัรประจาํตวั หรอืดาํเนนิขัน้ตอนทีเ่กีย่วของ อาทิ ขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมอืงที่
จาํเปนในการโยกยายถิน่ฐานได ทัง้นี ้เพราะเหตแุหงความพกิาร

(ซ)ี ยอมออกจากประเทศใดๆ รวมท้ังประเทศของตนไดโดยเสรี
(ดี) ไมถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเขาประเทศของตนตามอําเภอใจหรือเพราะเหตุแหง

ความพกิาร
2. เดก็พกิารจะไดรบัการจดทะเบยีนทนัทหีลงัจากเกดิ และจะมสีทิธติัง้แตเกดิในการมชีือ่ มสีทิธิ

ทีจ่ะไดมาซึง่สญัชาติ และในขอบเขตทีเ่ปนไปไดทีส่ดุ สทิธทิีจ่ะรูจกัและไดรบัการเลีย้งดจูากบดิามารดา
ของตน
ขอ 19 การอยูไดโดยอิสระและการเปนสวนหนึ่งในชุมชน

รฐัภาคแีหงอนสุญัญานี ้ ยอมรบัสทิธเิทาเทยีมกนัของคนพกิารทัง้หลายในการอยูอาศัยในชมุชน
โดยสามารถเลือกไดอยางเทาเทียมกับบุคคลอื่นและจะดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมที่
เอือ้ใหคนพกิารไดอปุโภคสทิธนิีไ้ดอยางเตม็ท่ี และการเปนสวนหนึง่และมสีวนรวมอยางเตม็ท่ีในชมุชน
รวมท้ังประกนัวา

(เอ) คนพิการมีโอกาสเลือกสถานที่อยูอาศัย ทั้งสถานที่ตั้งและบุคคลที่ตนตองการอาศัยอยู
ดวยบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ และไมจาํเปนตองอาศยัอยูในทีอ่าศยัทีม่กีารจดัเตรยีมใหเฉพาะ
เทานั้น

(บ)ี คนพกิารจะสามารถเขาถงึบรกิารในระดบัตางๆ ทัง้บรกิารภายในเคหสถาน บรกิารทีพ่กั
อาศัยและบริการสนับสนุนอื่นๆ ในชุมชน รวมถึงความชวยเหลือสวนบุคคลที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
การเปนสวนหนึง่ในชมุชน และการปองกนัการถกูทาํใหโดดเดีย่วหรอืแบงแยกออกจากชมุชน

(ซี) บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนที่จัดไวสําหรับประชาชนทั่วไปจะตองจัด
ไวใหสาํหรับคนพกิารบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกนัและตอบสนองตอความตองการจาํเปนของคนพกิาร
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ขอ 20 การเคลื่อนไหวสวนบุคคล
ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ประกนัการเคลือ่นไหวสวนบคุคลสาํหรับคนพกิาร

อยางเปนอสิระทีเ่ปนไปไดสงูสดุ รวมทัง้
(เอ) การอาํนวยความสะดวกในการเคลือ่นไหวสวนบคุคลของคนพกิารในลกัษณะและเวลา

ทีค่นพกิารเลอืก และในราคาทีค่นพกิารสามารถจายได
(บ)ี การอาํนวยความสะดวกใหคนพกิารเขาถงึเครือ่งชวยการเคลือ่นไหว เครือ่งมอื เทคโนโลยี

สิง่อาํนวยความสะดวก และรปูแบบความชวยเหลอืท่ีเปนสิง่มชีวีติและสือ่กลาง รวมท้ังทาํใหสิง่ดงักลาว
อยูในราคาทีค่นพกิารสามารถจายได

(ซี) การจัดการฝกอบรมดานทักษะการเคลื่อนไหวใหแกคนพิการและแกเจาหนาที่เฉพาะ
ทางทีท่าํงานกบัคนพกิาร

(ดี) การสนบัสนนุใหองคกรทีผ่ลติเครือ่งชวยในการเคลือ่นไหว เครือ่งมอื เทคโนโลยสีิง่อาํนวย
ความสะดวกตางๆ คาํนงึถงึทกุแงมมุของการเคลือ่นไหวสาํหรบัคนพกิาร
ขอ 21 เสรภีาพในการแสดงออกและแสดงความคดิเหน็ และการเขาถงึสารสนเทศ

ใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันใหคนพิการสามารถใชสิทธิในการมี
เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา ไดรับและเผยแพร
สารสนเทศและความคิดบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น และโดยผานรูปแบบการสื่อสารทั้งปวงที่
คนพกิารเลอืก ตามท่ีไดนยิามไวในขอ 2 ของอนสุญัญานี ้โดยรวมถงึ

(เอ) การจดัใหมสีารสนเทศทีม่ไีวสาํหรับประชาชนทัว่ไปแกคนพกิารในรปูแบบและเทคโนโลยี
ทีส่ามารถเขาถงึไดและเหมาะสมตอความพกิารในรปูแบบตางๆ ภายในเวลาทีเ่หมาะสมและไมมคีาใชจาย
เพิ่ม

(บ)ี การยอมรบัและอาํนวยความสะดวกการใชภาษามอื อกัษรเบรลล การสือ่สารทางเลอืก
และการสือ่สารเสรมิ และชองทาง วธิกีารและรปูแบบการสือ่สารทัง้ปวงทีส่ามารถเขาถงึได ทีค่นพกิาร
เลอืกในการมปีฏสิมัพนัธกบัหนวยงานภาครฐั

(ซ)ี การเรงรดัองคกรภาคเอกชนซึง่ใหบรกิารประชาชนโดยทัว่ไป รวมถงึบรกิารผานอนิเตอรเนต็
เพือ่ใหสารสนเทศและบรกิารในรปูแบบทีค่นพกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชนได

(ดี) การสนบัสนนุใหสือ่มวลชน รวมทัง้ผูใหสารสนเทศทางอนิเตอรเนต็ จดัทําบรกิารของตน
ใหคนพกิารสามารถเขาถงึได

(อ)ี การยอมรบัและสงเสรมิการใชภาษามอื
ขอ 22 การเคารพความเปนสวนตัว

1. คนพิการไมวาจะมีสถานที่อยูอาศัยหรือการจัดที่อยูอาศัยลักษณะใดจะถูกแทรกแซงความ
เป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อทางจดหมายหรือการสื่อสารชนิดอื่นโดยพลการหรือ
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โดยมชิอบดวยกฎหมายหรอืถกูลบหลูเกยีรตยิศและชือ่เสยีงโดยมชิอบดวยกฎหมายมไิด คนพกิารมสีทิธิ
ทีจ่ะไดรบัความคุมครองตามกฎหมายจากการถกูแทรกแซงหรอืถกูลบหลูดงักลาว

2. ใหรฐัภาคคีุมครองความเปนสวนตวัของขอมูลสวนบคุคล ขอมูลเกีย่วกบัสขุภาพและการฟนฟู
สมรรถภาพของคนพกิาร บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่
ขอ 23 การเคารพในการสรางครอบครัวและสถาบันครอบครัว

1. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสมเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัติอคนพกิาร
ในทกุดานทีเ่กีย่วกบัการสมรส ครอบครวั ความเปนบดิามารดา และความสมัพนัธตางๆ บนพืน้ฐานที่
เทาเทยีมกบับคุคลอืน่ โดยประกนัวา

(เอ) สทิธขิองคนพกิารทัง้ปวงทีถ่งึวยัสมรสใหสามารถสมรสและสรางครอบครวัไดบนพืน้ฐาน
ของความยินยอมพรอมใจและโดยอิสระของผูเจตนาจะสมรสกัน

(บี) สทิธขิองคนพกิารในการตดัสนิใจไดอยางอสิระและอยางมคีวามรบัผดิชอบในการกาํหนด
จาํนวนบตุรและการเวนระยะการมบีตุร และใหเขาถงึสารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัวยั การใหความรูเกีย่ว
กบัการเจรญิพนัธุและการวางแผนครอบครวั ยอมไดรบัการยอมรบั และจดัใหมวีธิกีารทีช่วยใหคนพกิาร
สามารถใชสทิธเิหลานีไ้ด

(ซ)ี คนพกิารรวมทัง้เดก็พกิาร คงไวซึง่ความสามารถในการเจรญิพนัธุบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีม
กับบุคคลอื่น

2. ใหรฐัภาคปีระกนัสทิธแิละความรบัผดิชอบของคนพกิารในเรือ่งการปกครองบตุร การปกปอง
บุตร การไดรับมอบหมายใหดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือรูปแบบใดๆ ที่คลายคลึงกัน ซึ่ง
แนวคิดเหลานี้ปรากฏในกฎหมายภายใน ในทุกกรณีประโยชนสูงสุดของเด็กจะเปนสิ่งสําคัญที่สุด ให
รฐัภาคใีหความชวยเหลอืท่ีเหมาะสมแกคนพกิารในการทาํหนาท่ีรบัผดิชอบเลีย้งดบูตุร

3. ใหรฐัภาคปีระกนัวาเดก็พกิารมสีทิธเิทาเทยีมกบับคุคลอืน่ในดานชวีติครอบครวั และเพือ่ให
สามารถใชสทิธเิหลานีไ้ดจรงิและเพือ่ปองกนัการปกปด ทอดทิง้ ละเลย และพรากเดก็พกิารจากครอบครวั
รฐัภาคจีะดาํเนนิการเพือ่จดัใหมสีารสนเทศ การบรกิารและการสนบัสนนุทีค่รอบคลมุและตัง้แตแรกเริม่
แกเดก็พกิารและครอบครวั

4. ใหรฐัภาคปีระกนัวาเดก็จะไมถกูแยกจากบดิามารดาโดยขดัตอความประสงคของบดิามารดา
เวนแตจะกาํหนดโดยหนวยงานทีม่อีาํนาจวาการแยกเชนนีจ้าํเปนเพือ่ประโยชนสงูสดุของเดก็ โดยสอด
คลองกบักฎหมายและวธิพีจิารณาทีใ่ชบงัคบัอยู ทัง้นี ้การกาํหนด เชนวาอาจถกูทบทวนไดโดยทางศาล
ในทกุกรณเีดก็ยอมไมถกูแยกจากบดิามารดาเพราะเหตแุหงความพกิารไมวาของเดก็ หรอืของบดิา หรอื
ของมารดาหรอืของทัง้บดิาและมารดา

5. ในกรณทีีค่รอบครวัใกลชดิไมสามารถดแูลเดก็พกิารได ใหรฐัภาคดีาํเนนิความพยายามทกุวถิี
ทางเพือ่ใหเดก็พกิารไดรบัการดแูลทางเลอืกภายในครอบครวัขยายของเดก็นัน้ แตหากยงัไมอาจเปนไปได
กใ็หไดรบัการดูแลแบบครอบครวัภายในชมุชนทีเ่ดก็พกิารดงักลาวอาศยัอยู
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ขอ 24 การศกึษา
1. รฐัภาคยีอมรบัสทิธขิองคนพกิารดานการศกึษา และเพือ่ใหสามารถใชสทิธเิหลานีไ้ดจรงิโดย

ปราศจากการเลอืกปฏบิตัแิละบนพืน้ฐานของโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนั ใหรฐัภาคปีระกนัการมรีะบบการศกึษา
แบบเรยีนรวมในทกุระดบัและการเรยีนรูตลอดชวีติโดยมุงเพือ่

(เอ) การพฒันาศกัยภาพของมนษุยและการสาํนกึในศกัดิศ์รีและคณุคาของตนอยางเตม็ท่ี และ
การเสรมิสรางการเคารพในสทิธมินษุยชน เสรภีาพขัน้พืน้ฐานและความหลากหลายของมนษุย

(บ)ี การใหคนพกิารไดพฒันาบคุลกิภาพ พรสวรรค และความคดิสรางสรรคของตน รวมท้ัง
ความสามารถดานจติใจและรางกาย ใหถงึศกัยภาพสงูสดุ

(ซ)ี การใหคนพกิารสามารถเขามีสวนรวมในสงัคมเสรไีดอยางมปีระสทิธผิล
2. เพือ่ใหสามารถใชสทิธนิีไ้ดจรงิ ใหรฐัภาคปีระกนัวา

(เอ) คนพกิารจะไมถกูกดีกนัออกจากระบบการศกึษาทัว่ไป เพราะเหตแุหงความพกิาร และ
เดก็พกิารนัน้จะไมถกูกดีกนัจากการศกึษาภาคบงัคบัระดบัประถมศกึษาและโดยไมเสยีคาใชจาย หรอืการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษา เพราะเหตแุหงความพกิาร

(บ)ี คนพิการสามารถเขาถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแบบเรียนรวม
ทีม่คีณุภาพและโดยไมเสยีคาใชจาย บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ในชมุชนทีต่นอาศยัอยู

(ซ)ี คนพิการจะไดรับความชวยเหลือท่ีสมเหตุสมผลกับความตองการของแตละบุคคล
(ดี) คนพิการไดรับการสนับสนุนตามที่ตองการในระบบการศึกษาทั่วไปเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการศกึษาอยางมปีระสทิธผิลแกคนพกิารนัน้
(อ)ี มีการจัดมาตรการสนับสนุนเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิผลแกคนพิการในสภาพแวดลอม

ทีส่งเสรมิการพฒันาทางวชิาการและการพฒันาทางสงัคมอยางสงูสดุ และสอดคลองกบัเปาหมายการเปน
สวนหนึง่ของสงัคมอยางเตม็ที่

3. ใหรัฐภาคีดําเนินการใหคนพิการสามารถเรียนรูทักษะในการพัฒนาชีวิตและทักษะทาง
สงัคมเพือ่ใหสามารถเขารวมในการศกึษาไดอยางเตม็ทีแ่ละเทาเทยีมและในฐานะเปนสมาชกิของชมุชน
เพือ่การนี ้ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสม อนัรวมถงึ

(เอ) การสงเสรมิการเรยีนอกัษรเบรลล ตวัอกัษรทางเลอืกอืน่ ชองทาง วธิกีารและรปูแบบ
การสือ่สารทางเลอืกและการสือ่สารเสรมิ และทกัษะการทาํความคุนเคยกบัสภาพแวดลอมและเคลือ่น
ไหว และการสงเสรมิการสนบัสนนุแบบเพือ่นชวยเพือ่น และระบบพีเ่ลีย้ง

(บ)ี การสงเสริมใหมีการเรียนภาษามือและการสนับสนุนเอกลักษณทางภาษาของชุมชน
คนหหูนวก

(ซ)ี การประกนัวาการใหการศกึษาแกบคุคล โดยเฉพาะอยางยิง่เดก็ตาบอด หหูนวก หรอื
ตาบอดหหูนวกจะมภีาษาและวธิสีือ่สารทีเ่หมาะสมทีส่ดุสาํหรบัแตละบคุคล และในสิง่แวดลอมทีส่งเสรมิ
ใหเกดิการพฒันาทางวชิาการและการพฒันาทางสงัคมไดอยางสงูสดุ
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4. เพือ่เปนการชวยประกนัการใชสทิธนิีไ้ดจรงิในประการดงักลาว ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการที่
เหมาะสมเพือ่จางคร ู รวมท้ังครพูกิารทีม่คีวามชํานาญในการใชภาษามอืและ/หรอือกัษรเบรลล และจะ
ฝกอบรมผูประกอบวชิาชพีและเจาหนาท่ีทีท่าํงานในทกุระดบัการศกึษา การฝกอบรมดงักลาวจะบรรจกุาร
ตระหนกัเรือ่งความพกิารไวและการใช ชองทาง วธิกีาร และรปูแบบการสือ่สารทางเลอืกและการสือ่สาร
เสรมิท่ีเหมาะสม เทคนคิสือ่และวธิกีารเรยีนการสอนเพือ่สนบัสนนุคนพกิาร

5. ใหรฐัภาคปีระกนัวาคนพกิารสามารถเขาถงึการศกึษาทัว่ไปในระดบัอดุมศึกษา การฝกอบรม
วชิาชพี การศกึษาผูใหญและการเรยีนรูตลอดชวีติปราศจากการเลอืกปฏบิตัแิละบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบั
บคุคลอืน่ เพือ่การนี ้ ใหรฐัภาคปีระกนัวาจะจดัใหมคีวามชวยเหลอืทีส่มเหตสุมผลแกคนพกิาร
ขอ 25 สุขภาพ

รัฐภาคียอมรับวาคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเทาที่จะหาได
โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ เพราะเหตแุหงความพกิาร ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวง
เพือ่ประกนัใหคนพกิารเขาถงึบรกิารดานสาธารณสขุโดยคาํนงึถงึเพศสภาพ รวมถงึการฟนฟสูมรรถภาพ
ดานสขุภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ใหรฐัภาคี

(เอ) จดัใหมบีรกิารดานสขุภาพโดยไมตองเสยีคาใชจาย หรือท่ีสามารถจายไดสาํหรบัคนพกิาร
ในระดับคุณภาพและมาตรฐานเชนเดียวกับการที่จัดใหบุคคลอื่นรวมถึงบริการดานสุขภาพทางเพศ
และอนามยัเจรญิพนัธุ และโปรแกรมสาธารณสขุทีม่ใีหกบัประชาชนทัว่ไป

(บ)ี จดัใหมบีรกิารดานสขุภาพทีจ่าํเปนสาํหรับคนพกิาร โดยเฉพาะอยางยิง่ทีเ่กีย่วกบัความ
พิการ รวมทั้งการบงชี้และชวยเหลือในระยะแรกเริ่มอยางเหมาะสม และการบริการที่จัดใหเพื่อจํากัด
ระดบัความพกิารใหนอยทีส่ดุและปองกนัไมใหเกดิความพกิารเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ รวมท้ังในเดก็และผูสงูอายุ

(ซ)ี จดัใหมบีรกิารดานสขุภาพเหลานี ้ ใหอยูใกลเคยีงมากทีส่ดุกบัชมุชนทีค่นพกิารอาศยัอยู
เทาท่ีจะเปนไปได รวมทัง้ในพืน้ทีช่นบท

(ดี) กําหนดใหบุคลากรทางการแพทยใหการดูแลคนพิการดวยคุณภาพเดียวกันกับที่ใหแก
คนอืน่ๆ รวมถงึบนพืน้ฐานของความยนิยอมโดยสมคัรใจและโดยไดรบัขอมูลขาวสาร ดวยการสรางความ
ตระหนกัดานสทิธมินษุยชน ศกัดิศ์รี การอยูไดดวยตนเอง และความตองการจาํเปนของคนพกิารโดยวธิี
ฝกอบรมและประกาศใชมาตรฐานจรรยาบรรณสาํหรับการดแูลสขุภาพโดยภาครฐัและเอกชน

(อ)ี หามการเลอืกปฏบิตัติอคนพกิารในการประกนัสขุภาพและการประกนัชวีติ ซึง่ตองจดัให
มอียางยตุธิรรมและสมเหตสุมผล และในกรณกีารประกนัชวีติ ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรฐันัน้
ที่กําหนดใหมีการประกันชีวิตได

(เอฟ) ปองกันการปฏิเสธการดูแลดานสุขภาพหรือการบริการดานสุขภาพหรืออาหารและ
สารเหลวโดยเลอืกปฏบิตัดิวยเหตแุหงความพกิาร
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ขอ 26 การสงเสรมิสมรรถภาพและการฟนฟสูมรรถภาพ
1. ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมถงึการสนบัสนนุแบบเพือ่นชวย

เพือ่น เพือ่ใหคนพกิารสามารถบรรลแุละรกัษาความเปนอสิระไวอยางสงูสดุ เตม็ความสามารถทัง้ทาง
รางกาย จติใจ สงัคมและการอาชพี และการรวมเปนสวนหนึง่และมสีวนรวมอยางเตม็ท่ีในทกุดานของ
ชวีติ เพือ่การนี ้ใหรฐัภาคจีดับรกิารและโปรแกรมดานการสงเสรมิสมรรถภาพและการฟนฟสูมรรถภาพ
ทีค่รอบคลมุ โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานสขุภาพ การวาจางงาน การศกึษาและบรกิารสงัคม ในลกัษณะ
ทีบ่รกิารและโปรแกรมเหลานี้

(เอ) เริ่มดําเนินการตั้งแตในระยะแรกสุดเทาที่จะเปนไปได และบนพื้นฐานการประเมิน
ความตองการจําเปนและจุดแข็งของแตละบุคคลโดยหลักสหวิชาชีพ

(บ)ี สนับสนุนการมีสวนรวมในชุมชนและการเปนสวนหนึ่งในชุมชนและทุกดานของ
สงัคม โดยใหเปนไปตามความสมคัรใจของคนพกิาร และจดัไวใหใกลเคยีงกบัชมุชนทีค่นพกิารอาศยัอยู
เทาท่ีจะเปนไปได รวมทัง้ในพืน้ทีช่นบท

2. ใหรัฐภาคีสงเสริมการพัฒนาการฝกอบรมขั้นตนและตอเนื่องสําหรับนักวิชาชีพและ
เจาหนาทีท่ีท่าํงานดานบรกิารสงเสรมิสมรรถภาพและฟนฟสูมรรถภาพของคนพกิาร

3. ใหรฐัภาคสีงเสรมิการจดัใหมไีว การใหความรู และการใช อปุกรณและเทคโนโลยสีิง่อาํนวย
ความสะดวกทีอ่อกแบบสาํหรับคนพกิารซึง่ตางลวนเกีย่วเนือ่งกบัการสงเสรมิสมรรถภาพและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพกิาร
ขอ 27 งานและการจางงาน

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการในการทํางานบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น ทั้งนี้
รวมถึงสิทธิในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยการทํางานที่ตนเปนผูตัดสินใจเลือกโดยอิสระและไดรับการ
ยอมรบัในตลาดแรงงาน และทาํงานในสภาพแวดลอมการทาํงานทีเ่ปดกวางการทาํงานรวมกนั และที่
คนพกิารสามารถเขาถงึได ใหรฐัภาคปีกปองและสงเสรมิใหการใชสทิธใินการทาํงานดงักลาวเปนจรงิ รวม
ถงึสาํหรบัผูซึง่ไดรบัความพกิารในระหวางการจางงาน โดยการดาํเนนิขัน้ตอนทีเ่หมาะสม รวมถงึการ
ตรากฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิง่

(เอ) หามการเลอืกปฏบิตัเิพราะเหตแุหงความพกิารในทกุดานทีเ่กีย่วกบัการจางงาน รวมถงึ
เงือ่นไขในการคดัเลอืกบคุคล การวาจาง และการจางงาน การจางงานอยางตอเนือ่ง ความกาวหนา
ในอาชพีการงาน และสภาพการทาํงานทีถ่กูสขุอนามยัและปลอดภยั

(บ)ี คุมครองสิทธิของคนพิการ บนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น ในการมีเงื่อนไขการ
ทํางานที่เปนธรรมและเอื้อประโยชนตอคนพิการ รวมทั้งโอกาสที่เทาเทียมกันและคาตอบแทนการ
ทํางานที่เทากันสําหรับเนื้องานที่เทากัน ความปลอดภัยและเงื่อนไขการทํางานที่ถูกสุขสุขอนามัย
รวมถงึการคุมครองจากการถกูคกุคาม และการจดัการแกไขขอรองเรยีน
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(ซ)ี ประกันวาใหคนพิการสามารถใชสิทธิดานแรงงานและสหภาพแรงงานบนพื้นฐานที่
เทาเทียมกับบุคคลอื่น

(ดี) ทําใหคนพิการสามารถเขาถึงโปรแกรมแนะแนวอาชีพ และแนะแนวทั่วไป บริการ
จดัหางานและการฝกอาชพีอยางตอเนือ่ง อยางมปีระสทิธผิล

(อ)ี สงเสรมิโอกาสการจางงานและความกาวหนาในอาชพีสาํหรับคนพกิารในตลาดแรงงาน
รวมทัง้ความชวยเหลอืในการหางาน ไดงานและคงสภาพการจางงานรวมทัง้การกลบัเขาทาํงาน

(เอฟ) สงเสรมิโอกาสในการประกอบอาชพีอสิระ การเปนผูประกอบการและการพฒันาสหกรณ
และการเริม่ธรุกจิของตนเอง

(จี) วาจางคนพกิารเขาทาํงานในหนวยงานภาครฐั
(เอช) สงเสริมการจางงานคนพิการในหนวยงานภาคเอกชนดวยนโยบายและมาตรการที่

เหมาะสม ซึง่อาจรวมถงึโปรแกรมทีเ่ปนมาตรการเชงิบวกสิง่จงูใจและมาตรการอืน่ๆ
(ไอ) ประกนัวามีการจดัใหมคีวามชวยเหลอืท่ีสมเหตสุมผลแกคนพกิารในสถานทีท่าํงาน
(เจ) สงเสรมิใหคนพกิารไดรบัประสบการณทาํงานในตลาดแรงงานเปด
(เค) สงเสรมิใหมโีปรแกรมการฟนฟสูมรรถภาพดานอาชพีและวชิาชพี การรกัษาตาํแหนงงาน

และการกลบัเขาทาํงานสาํหรบัคนพกิาร
2. ใหรฐัภาคปีระกนัวาคนพกิารยอมไมถกูนาํลงไปเปนทาสหรอืไมตกอยูในภาวะเยีย่งทาส และ

จะไดรบัการคุมครอง บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ จากแรงงานทีถ่กูเกณฑหรือถกูบงัคบั
ขอ 28 มาตรฐานความเปนอยูและความคุมครองทางสังคมอยางเพียงพอ

1. รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการมีมาตรฐานความเปนอยูที่เพียงพอสําหรับตนและ
ครอบครวั รวมถงึอาหาร เครือ่งนุงหม และทีอ่ยูอาศยัทีเ่พยีงพอ และสภาพการครองชพีทีด่อียางตอเนือ่ง
และใหรฐัภาคดีาํเนนิขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ปกปองและสงเสรมิใหสทิธนิีเ้กดิขึน้ไดจรงิโดยปราศจากการ
เลอืกปฏบิตัเิพราะเหตแุหงความพกิาร

2. รฐัภาคยีอมรบัถงึสทิธขิองคนพกิารในการไดรบัความคุมครองทางสงัคม และการอปุโภคสทิธิ
นัน้ โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ เพราะเหตแุหงความพกิาร และใหรฐัภาคดีาํเนนิขัน้ตอนเพือ่ปกปอง
และสงเสรมิใหสทิธนิีเ้กดิขึน้ไดจรงิ ทัง้นีร้วมถงึมาตรการดงันี้

(เอ) ประกันการเขาถึงบริการน้ําสะอาดโดยคนพิการอยางเทาเทียม และประกันการเขาถึง
บริการอุปกรณตางๆ และความชวยเหลืออ่ืนสําหรับความตองการจําเปนอันเกี่ยวเนื่องกับความพิการที่
เหมาะสมและที่สามารถจายได

(บ)ี ประกันการเขาถึงโปรแกรมการคุมครองทางสังคม และโปรแกรมลดความยากจนโดย
คนพกิาร โดยเฉพาะอยางยิง่สตรแีละเดก็หญงิพกิารและผูสงูอายทุีพ่กิาร
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(ซ)ี ประกันการเขาถึงความชวยเหลือจากรัฐในเรื่องคาใชจายที่เกี่ยวกับความพิการรวมถึง
การฝกอบรมทีเ่พยีงพอ การใหคาํปรกึษา ความชวยเหลอืทางการเงนิ และการใหความดูแลชัว่คราว โดย
คนพกิารของประเทศ รวมท้ังในกจิกรรมและการบรหิารของพรรคการเมอืง

3. กอตัง้และรวมกบัองคกรคนพกิาร ในการเปนผูแทนของคนพกิารในระดบันานาประเทศ ระดับ
ประเทศ ระดบัภมูภิาคและระดบัทองถิน่
ขอ 30 การมสีวนรวมทางวฒันธรรม นนัทนาการ การผอนคลายยามวาง และกฬีา

1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของคนพิการในการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความ
เทาเทยีมกบับคุคลอืน่ ทัง้นีใ้หรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ประกนัวาคนพกิาร

(เอ) เขาถงึสิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมในรปูแบบทีส่ามารถเขาถงึได
(บ)ี การเขาถงึรายการโทรทศัน ภาพยนตร ละคร และกจิกรรมอืน่ๆ ทางวฒันธรรมในรปูแบบ

ทีส่ามารถเขาถงึได
(ซ)ี เขาถงึสถานทีท่ีจ่ดัแสดงวฒันธรรมหรอืบรกิาร อาท ิโรงละคร พพิธิภณัฑ โรงภาพยนตร

หองสมดุและบรกิารดานทองเทีย่ว และทัง้นี ้ในขอบเขตทีจ่ะทาํได สามารถเขาถงึอนสุรณสถาน และสถาน
ที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมของชาติ

2. ใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหคนพิการมีโอกาสไดพัฒนาและใชศักยภาพของ
ตนทางดานการสรางสรรคงาน ดานศิลปะและสติปญญา ไมเพียงแตเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเอง
เทานัน้ แตยงัเพือ่เพิม่คุณคาใหแกสงัคมอกีดวย

3. ใหรัฐภาคีดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงโดยสอดคลองหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
เพื่อประกันวากฎหมายตางๆ ที่คุมครองทรัพยสินทางปญญาไมเปนการกีดกั้นที่ไมสมเหตุสมผลหรือ
เลอืกปฏบิตัติอการเขาถงึสิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมโดยคนพกิาร

4. ใหคนพิการมีสิทธิไดรับการยอมรับและสงเสริมอัตลักษณเฉพาะดานวัฒนธรรมและภาษา
รวมถงึภาษามอืและวฒันธรรมของคนหหูนวก ทัง้นี ้บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่

5. เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในกิจกรรมด้านนันทนาการ
การผอนคลายยามวางและกฬีา ใหรฐัภาคดีาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมดงันี้

(เอ) กระตุนและสงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการเทาที่จะเปนไปไดมากที่สุดกิจกรรม
กฬีาทัว่ไปทกุระดบั

(บ)ี ประกันใหคนพิการมีโอกาสจัด พัฒนาและมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เฉพาะของคนพกิารแตละประเภท ไดอยางเหมาะสมกบัลกัษณะความพกิาร และเพือ่การนี ้สงเสรมิการ
จดัใหมกีารสอน การฝกอบรมและทรพัยากรทีเ่หมาะสมบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่

(ซ)ี ประกนัใหคนพกิารสามารถเขาถงึสถานทีจ่ดักฬีา นนัทนาการและทองเทีย่ว
(ดี) ประกนัใหเดก็พกิารสามารถเขาถงึอยางเทาเทยีมกบัเดก็อืน่ในกจิกรรมการเลนนนัทนาการ

และการผอนคลายยามวางและกฬีา โดยรวมถงึกจิกรรมเหลานัน้ในระบบโรงเรยีน
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(อ)ี ประกันใหคนพิการเขาถึงบริการจากผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
ทองเทีย่ว การผอนคลายยามวางและกฬีา
ขอ 31 สถิติและการเก็บรวบรวมขอมูล

1. รฐัภาคจีะดาํเนนิการเกบ็รวบรวมสารสนเทศทีเ่หมาะสม รวมถงึขอมูลทางสถติแิละวจิยั เพือ่
ใหสามารถจัดทําและดําเนินการตามนโยบายเพื่อทําใหอนุสัญญานี้เกิดผล กระบวนการรวบรวมและ
เกบ็รกัษาสารสนเทศนีต้อง

(เอ) สอดคลองกบัมาตรการปกปองทางกฎหมาย รวมถงึกฎหมายคุมครองขอมลู เพือ่ประกนั
การรกัษาความลบัและการเคารพในความเปนสวนตวัของคนพกิาร

(บ)ี สอดคลองกับปทัสถานที่ยอมรับกันในทางระหวางประเทศเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานและหลกัจรรยาบรรณในการรวบรวมและใชสถติิ

2. สารสนเทศที่เก็บรวบรวมตามขอนี้จะไดรับการจําแนกอยางเหมาะสม และใชเพื่อชวย
ประเมนิผลการปฏบิตัติามพนัธกรณขีองรฐัภาคภีายใตอนสุญัญานี ้ และใชเพือ่บงชีแ้ละแกไขขอกดีกัน้
ทีค่นพกิารเผชญิอยูในการใชสทิธขิองตน

3. ใหรัฐภาคีรับผิดชอบในการเผยแพรสถิติเหลานี้ และประกันวาคนพิการและบุคคลอื่นๆ
สามารถเขาถงึสถติไิด
ขอ 32 ความรวมมือระหวางประเทศ

1. รัฐภาคียอมรับถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศและการสงเสริมความ
รวมมือเชนวานัน้ เพือ่สนบัสนนุใหความพยายามระดบัประเทศบรรลคุวามมุงประสงคและวตัถปุระสงค
ของอนสุญัญานีไ้ดจรงิ และจะดาํเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลในเรือ่งนี ้ระหวางและใน
หมูรฐั และหากเหมาะสม ในลกัษณะเปนหุนสวนกบัองคการระหวางประเทศและภมูภิาคทีเ่กีย่วของ และ
ภาคประชาสงัคมและ โดยเฉพาะอยางยิง่องคการของคนพกิาร มาตรการเชนวานีอ้าจรวมถงึ

(เอ) การประกนัวาความรวมมือระหวางประเทศ รวมถงึโปรแกรมพฒันาระหวางประเทศ
ทีค่รอบคลมุคนพกิาร และคนพกิารสามารถเขาถงึได

(บ)ี การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ รวมถึงการแลก
เปลีย่นและการแบงปนสารสนเทศ ประสบการณ โปรแกรมการฝกอบรมและแนวปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ

(ซี) การอํานวยความสะดวกในความรวมมือในการวิจัยและการเขาถึงความรูดานวิทยา
ศาสตรและเทคนิค

(ดี) การจัดความชวยเหลือดานวิชาการและเศรษฐกิจ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใน
การเขาถึงและแบงปนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่สามารถเขาถึงได และโดย
การถายโอนเทคโนโลย ีทัง้นี ้หากเหมาะสม
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2. บทบัญญัติของขอนี้ไมมีผลกระทบตอพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตน
ภายใตอนสุญัญานี้
ขอ 33 การอนุวัติและการตรวจสอบติดตามระดับประเทศ

1. ภายใตระบบการจดัองคกรของตน ใหรฐัภาคกีาํหนดหนวยประสานงานหลกัหนึง่หนวยงาน
หรือมากกวาหนึง่หนวยงานภายในภาครฐั เพือ่กจิการทีเ่กีย่วกบัการอนวุตัติามอนสุญัญานี ้ และจะตอง
ใหความสําคัญในการจัดต้ังหรือแตงตั้งกลไกการประสานงานภายในรัฐบาลเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การดาํเนนิการทีเ่กีย่วของในภาคสวนตางๆ และในระดบัตางๆ

2. ภายใตระบบกฎหมายและระบบการปกครองของตน ใหรฐัภาครีกัษา เสรมิสรางใหเกดิความ
เขมแขง็ แตงตัง้หรอืจดัตัง้โครงสรางภายในประเทศ รวมถงึกลไกอสิระหนึง่หนวยงานหรอืมากกวาหาก
เหมาะสม เพือ่สงเสรมิ คุมครองและตดิตามการอนวุตัติามอนสุญัญาในการแตงตัง้หรอืจดัต้ังกลไกดงักลาว
ใหรฐัภาคคีาํนงึถงึหลกัการทีเ่กีย่วกบัสถานะและหนาทีข่องสถาบนัระดบัประเทศทีเ่กีย่วกบัการคุมครองและ
สงเสริมสทิธมินษุยชน

3. ภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะอยางยิง่คนพกิารและองคการผูแทนของคนพกิาร จะตองมสีวน
เกี่ยวของและมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในกระบวนการตรวจสอบติดตามการดําเนินงาน
ขอ 34 คณะกรรมการวาดวยสิทธิคนพิการ

1. ใหจดัต้ังคณะกรรมการวาดวยสทิธคินพกิารขึน้คณะหนึง่ (ซึง่ตอไปนี ้เรยีกวา "คณะกรรมการ")
ซึ่งจะปฏิบัติตามหนาที่ที่ระบุไว

2. เมื่ออนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช คณะกรรมการจะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ สิบสองคน
ภายหลงัทีม่กีารยืน่สตัยาบนัสารหรอืภาคยานวุตัสิารเพิม่อีกหกสบิประเทศ องคประกอบของคณะกรรมการ
จะเพิม่ขึน้ไดอกี หกคน ทาํใหคณะกรรมการมจีาํนวนไดมากสดุถงึสบิแปดคน

3. สมาชิกของคณะกรรมการจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเฉพาะตัวและตองเปนผูมีศีลธรรมสูงมี
ความสามารถและประสบการณที่เปนที่ยอมรับในสาขาภายใตอนุสัญญานี้ เมื่อมีการเสนอชื่อผูเขารับ
การเลอืกตัง้ ใหรฐัภาคคีาํนงึถงึบทบญัญัตทิีก่าํหนดไวในขอ 4 วรรค 3 ของอนสุญัญานี้

4. สมาชกิของคณะกรรมการจะไดรบัการเลอืกตัง้จากรฐัภาค ี โดยพจิารณาถงึการกระจายตาม
เขตภมูศิาสตรอยางเปนธรรม และการตัง้ผูแทนตามอารยธรรมทีแ่ตกตางกนัในแตละรปูแบบ ตลอดจน
ระบบกฎหมายหลกั การเปนตวัแทนเพศสภาพทีส่มดลุ และการมสีวนรวมของผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามพกิาร

5. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่เสนอชื่อโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแตละรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนจากบรรดาคนชาติของตนเอง ในการ
ประชมุของทีป่ระชมุรัฐภาคใีนการประชมุดังกลาวซึง่องคประชมุจะตองประกอบดวยรฐัภาคแีหงอนสุญัญา
นีจ้าํนวนสองในสาม บคุคลซึง่ไดรบัการเลอืกตัง้เปนคณะกรรมการจะตองเปนผูไดรบัคะแนนเสยีงจาํนวน
สงูทีส่ดุและเปนเสยีงขางมากโดยเดด็ขาดของคะแนนเสยีงจากผูแทนรฐัภาคทีีเ่ขาประชมุและออกเสยีง
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6. การเลอืกตัง้ครัง้แรกจะกระทาํขึน้ภายในไมเกนิหกเดอืนหลงัจากทีอ่นสุญัญานีเ้ริม่มีผลบงัคบั
ใช อยางนอยทีส่ดุสีเ่ดอืนกอนวนัเลอืกตัง้ของแตละครัง้ เลขาธกิารสหประชาชาตจิะจดัทําบญัชีรายชือ่
ของบคุคลทัง้ปวง ตามทีไ่ดรบัการเสนอชือ่นัน้เรยีงตามลาํดับอกัษร โดยระบถุงึรฐัภาคซีึง่ไดเสนอชือ่บคุคล
เหลานั้นและจะเสนอบัญชีนั้นตอรัฐภาคี

7. สมาชิกของคณะกรรมการจะทําการเลือกตั้งขึ้นเพื่อดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาสี่ป โดยมี
สทิธไิดรบัเลอืกตัง้ใหมอกีครัง้ในทนัททีีห่มดวาระ อยางไรกด็ ีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงสาํหรบัสมาชกิ
ทัง้หกคน ทีเ่ลอืกตัง้ขึน้คราวแรกใหสิน้สดุลงเมือ่ครบกาํหนดสองปนบัจากการเลอืกตัง้ในคราวแรกนัน้ โดย
รายชือ่ของสมาชกิทัง้หกคนดงักลาวจะทาํการคดัเลอืกดวยการจบัสลากโดยประธานทีป่ระชมุตามอางองิ
ถงึในวรรค 5 ของขอนี้

8. การเลอืกตัง้สมาชกิใหมในคณะกรรมการ เพิม่จาํนวนหกคน ใหจดัใหมขีึน้ในวาระการเลอืก
ตัง้ปกตโิดยเปนไปตามบทบญัญัตทิีเ่กีย่วของซึง่ระบไุวในขอนี้

9. หากสมาชกิคนใดคนหนึง่ของคณะกรรมการ ตายหรอืลาออกหรอืแจงวาตนไมอาจปฏบิตัหินาท่ี
ตอไปไดไมวาดวยเหตุใดก็ดี รัฐภาคีซึ่งเปนผูเสนอชื่อสมาชิกผูนั้น จะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญทานอื่นซึ่งมี
คุณสมบัติพรอมตามบทบัญญัติอันระบุไวในขอนี้เพื่อใหดํารงตําแหนงแทนในระยะเวลาที่เหลือ

10.คณะกรรมการ จะกาํหนดระเบยีบขอบงัคบัการประชมุของตนเอง
11.เลขาธกิารสหประชาชาตจิะจดัเจาหนาท่ีและสิง่อาํนวยความสะดวกทีจ่าํเปนสาํหรับการปฏบิตังิาน

ทีม่ปีระสทิธผิลของคณะกรรมการภายใตอนสุญัญานี ้ และใหเรยีกประชมุคณะกรรมการเปนครัง้แรก
12.โดยความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติ กรรมการของคณะกรรมการนี้จะไดรับคา

ตอบแทนจากแหลงการเงินของสหประชาชาติตามขอกําหนด และเงื่อนไขซึ่งสมัชชาสหประชาชาติ
พจิารณากาํหนดโดยคาํนงึถงึความสาํคญัของภาระรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

13.สมาชกิของคณะกรรมการ มสีทิธไิดรบัการอาํนวยความสะดวก เอกสทิธิแ์ละความคุมกนัที่
ใหสาํหรบัผูเชีย่วชาญ ทีป่ฏบิตัภิารกจิเพือ่สหประชาชาตติามท่ีกาํหนดในหมวดทีเ่กีย่วของของอนสุญัญา
วาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของสหประชาชาติ
ขอ 35 การจัดทํารายงานของรัฐภาคี

1. ใหรัฐภาคีแตละรัฐสงรายงานฉบับสมบูรณเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใตอนสุญัญานีแ้ละความคบืหนาในสวนทีเ่กีย่วของ ตอคณะกรรมการ ผานเลขาธกิารสหประชาชาติ
ภายในระยะเวลาสองปหลงัจากทีอ่นสุญัญานีม้ผีลบงัคบัใชกบัรฐัภาคทีีเ่กีย่วของ

2. หลังจากนั้น ใหรัฐภาคีสงรายงานฉบับตอ ไปอยางนอยทุกๆ สี่ป และเมื่อใดก็ตามท่ีคณะ
กรรมการรองขอ

3. ใหคณะกรรมการกาํหนดแนวทางเกีย่วกบัเนือ้หาของรายงาน
4. รฐัภาคซีึง่สงรายงานฉบบัเริม่แรกทีส่มบรูณไปยงัคณะกรรมการแลว ไมจาํเปนตองรายงาน
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ขอมลูทีไ่ดกลาวไปแลวซ้าํในรายงานฉบบัตอๆไป เมือ่มกีารจดัเตรยีมรายงานตอคณะกรรมการ รฐัภาคี
จะพจิารณาจดัเตรยีมรายงานโดยกระบวนการทีเ่ปดกวางและโปรงใส และใหคาํนงึถงึขอบญัญตัทิีก่าํหนด
ไวใน ขอ 4 วรรค 3 ของอนสุญัญานี้

5. รายงานอาจระบุปจจัยและความยากลําบากซึ่งกระทบตอระดับความสําเร็จที่ทําใหไม
สามารถปฏบิตัติามพนัธกรณ ีภายใตอนสุญัญานี้
ขอ 36 การพิจารณารายงาน

1. รายงานแตละฉบบัจะไดรบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ ซึง่จะใหขอเสนอแนะและขอแนะ
นําทั่วไปเกี่ยวกับรายงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและจะสงตอไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวของ รัฐภาคี
อาจตอบขอมูลใดทีต่นเลอืกไปยงัคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจรองขอขอมูลทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตัิ
ตามอนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี

2. ถารัฐภาคีสงรายงานชากวากําหนด คณะกรรมการอาจแจงตอรัฐภาคีที่เกี่ยวของถึงความ
จาํเปนในการตรวจสอบการปฏบิตัติามอนสุญัญานีบ้นพืน้ฐานของขอมูลทีเ่ชือ่ถอืไดทีค่ณะกรรมการมอียู
ถารัฐภาคนีัน้ไมสงรายงานทีเ่กีย่วของภายในระยะเวลาสามเดอืนหลงัจากการทีไ่ดรบัแจงใหคณะกรรมการ
เชญิรัฐภาคทีีเ่กีย่วของเขารวมการตรวจสอบนีด้วย ถารัฐภาคสีงรายงานทีเ่กีย่วของ บทบญัญัตขิองวรรค
หนึ่งของขอนี้จะนํามาใชบังคับ

3. เลขาธกิารสหประชาชาตจิะเปดโอกาสใหรฐัภาคทีกุประเทศ สามารถเขาถงึรายงาน
4. ใหรฐัภาคเีปดโอกาสใหสาธารณชนในประเทศของตนสามารถเขาถงึรายงานและเปดโอกาส

ใหเขาถงึขอเสนอแนะและขอแนะนาํทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัรายงานเหลานี้
5. หากพจิารณาวาเหมาะสม ใหคณะกรรมการนาํสงรายงานของรฐัภาคไีปยงัทบวงการชาํนญั

พเิศษ กองทนุ และโปรแกรมตางๆของสหประชาชาต ิและองคกรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่แจงคาํรองหรอื
ขอระบุความตองการคําแนะนําทางวิชาการหรือความชวยเหลือที่ระบุในรายงาน พรอมขอสังเกตและ
ขอแนะนาํของคณะกรรมการ(ถาม)ี เกีย่วกบัคาํรองหรอืขอระบคุวามตองการเหลานี้
ขอ 37 ความรวมมือระหวางรัฐภาคีและคณะกรรมการ

1. ใหรฐัภาคแีตละรฐัรวมมอืกบัคณะกรรมการ และชวยเหลอืสมาชกิของคณะกรรมการในการ
ดาํเนนิการตามอาณตัใิหบรรลผุลสาํเรจ็

2. ในความสมัพนัธกบัรฐัภาค ีคณะกรรมการจะคาํนงึถงึหนทางและวธิกีารเพิม่ประสทิธผิลของ
ประเทศในการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ซึ่งรวมถึงผานความรวมมือระหวางประเทศ
ขอ 38 ความสัมพันธของคณะกรรมการกับหนวยงานอื่นๆ

เพือ่ใหการปฏบิตัติามอนสุญัญานี ้เปนไปอยางมปีระสทิธผิลและเพือ่กระตุนใหเกดิความรวมมอื
ระหวางประเทศในดานทีอ่นสุญัญา ฉบบัปจจบุนั นัน้

(เอ) ทบวงการชํานัญพิเศษและองคกรอื่นๆ ของสหประชาชาติมีสิทธิที่จะเปนตัวแทนใน
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การพจิารณาการปฏบิตัติามบทบญัญัตเิหลานัน้ของอนสุญัญานีภ้ายในขอบขายอาํนาจหนาทีข่ององคกร
เหลานั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญพิเศษและองคกรอื่นๆ ของสหประชาชาติตามที่เห็น
สมควร เพื่อใหคําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา ที่อยูในขอบขายอํานาจหนาที่ของ
องคกรนั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญพิเศษและองคกรอื่นๆ ของสหประชาชาติใหเสนอ
รายงานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามอนสุญัญา ในเรือ่งทีอ่ยูภายในขอบขายกจิกรรมขององคกร

(บ)ี หากเหมาะสม ในการปฏบิตัติามขอบขายอาํนาจหนาทีข่องตน คณะกรรมการจะหารอื
กบัองคกรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของทีจ่ดัต้ังขึน้โดยสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนระหวางประเทศตางๆ เพือ่ประกนัวา
แนวทางในการจัดทํารายงานขอเสนอแนะและขอแนะนําท่ัวไปมีความสอดคลองกันและหลีกเลี่ยงการ
ซ้าํซอนและทบัซอนในการปฏบิตัหินาท่ีตางๆ
ขอ 39 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะรายงานตอสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเปน
ประจาํทกุๆสองป เกีย่วกบักจิกรรมของคณะกรรมการ และอาจทาํขอเสนอแนะและขอแนะนาํทัว่ไป โดย
พจิารณาจากรายงานและสารสนเทศทีไ่ดรบัจากรฐัภาคเีปนฐาน ขอเสนอแนะและขอแนะนาํท่ัวไปเชน
วานัน้ตองรวมอยูในรายงานของคณะกรรมการ พรอมทัง้ขอสงัเกตจากรฐัภาค(ีถามี)
ขอ 40 ที่ประชุมของรัฐภาคี

1. รัฐภาคีจะตองเขารวมการประชุมอยางสม่ําเสมอในรูปแบบที่ประชุมรัฐภาคีเพื่อพิจารณา
ประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัการอนวุตัอินสุญัญานี้

2. ภายในเวลาไมเกนิหกเดอืนหลงัจากทีอ่นสุญัญานีเ้ริม่มีผลบงัคบัใช เลขาธกิารสหประชาชาติ
จะเรยีกประชมุรฐัภาค ีการประชมุคร้ังตอๆ ไปเลขาธกิารสหประชาชาตจิะเรยีกประชมุทกุๆ สองป หรอื
ตามมติของที่ประชุมรัฐภาคี
ขอ 41 การเก็บรักษาอนุสัญญา

เลขาธกิารสหประชาชาตเิปนผูเกบ็รกัษาอนสุญัญานี้
ขอ 42 การลงนาม

อนสุญัญานีจ้ะเปดใหทกุรฐั และองคการรวมตวัระดับภมูภิาคลงนามไดทีส่าํนกังานใหญองคการ
สหประชาชาต ิณ นครนวิยอรก นบัแตวนัที ่30 มนีาคม พ. ศ. 2550
ขอ 43 ความยินยอมใหผูกพัน

อนสุญัญานี ้จะตองไดรบัการสตัยาบนัโดยรฐัทีไ่ดลงนามในอนสุญัญา และไดรบัการยนืยนัอยาง
เปนทางการโดยองคการรวมตัวระดับภูมิภาคที่ไดลงนามในอนุสัญญา อนุสัญญาจะเปดใหมีการภาค
ยานวุตัโิดยรฐั หรอืองคการรวมตวัระดบัภมูภิาคใดๆ ทีไ่มไดลงนามในอนสุญัญา
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ขอ 44 องคการรวมตัวระดับภูมิภาค
1. "องคการรวมตวัระดับภมูภิาค" หมายถงึ องคการทีป่ระกอบดวยรฐัอธปิไตยของภมูภิาคหนึง่ๆ

ซึง่รฐัสมาชกิไดถายโอนอาํนาจทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ตามอนสุญัญานีใ้หกบัองคการระดบัภมูภิาคดงักลาว
แลว องคการตางๆ ดงักลาวจะตองประกาศในตราสารยนืยนัอยางเปนทางการหรอืภาคยานวุตัสิาร ถงึ
ขอบเขตอาํนาจของตนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัประเดน็ภายใตอนสุญัญานี ้หลงัจากนัน้ องคการดงักลาวจะตอง
แจงไปยงัผูเกบ็รกัษาอนสุญัญาใหทราบถงึการแกไขทีส่าํคญัเกีย่วกบัขอบเขตอาํนาจของตน

2. การอางถึง "รัฐภาคี" ในอนุสัญญานี้จะใชกับองคการดังกลาวภายในขอบเขตอํานาจของ
องคการนัน้ๆ

3. ภายใตความมุงประสงคของขอ 45 วรรค 1 และขอ 47 วรรค 2 และ 3 จะไมนบัรวมถงึตราสาร
ที่ยื่นโดยองคการรวมตัวระดับภูมิภาค

4. องคการรวมตัวระดับภูมิภาค ในเรื่องที่อยูในขอบเขตอํานาจของตน อาจใชสิทธิในการลง
คะแนนเสยีงในทีป่ระชมุของรฐัภาค ีโดยจาํนวนคะแนนเสยีงทัง้หมดเทากบัจาํนวนรฐัสมาชกิทัง้หมดทีเ่ปน
ภาคีอนุสัญญานี้ องคการ จะไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงหากรัฐสมาชิกใดขององคการ ใชสิทธิในการลง
คะแนนเสยีงของตน และในทางกลบักนั
ขอ 45 การเริ่มมีผลบังคับใช

1. อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบถัดจากวันที่ไดมีการยื่นสัตยาบันสารหรือภาค
ยานวุตัสิารฉบบัทีย่ีส่บิ

2. สาํหรับแตละรฐัหรอืองคการรวมตวัระดับภมูภิาคทีไ่ดใหสตัยาบนั ยนืยนัอยางเปนทางการหรอื
ไดภาคยานวุตัอินสุญัญา ภายหลงัจากทีไ่ดมกีารยืน่สตัยาบนัสารหรอืภาคยานวุตัสิารฉบบัทีย่ีส่บิ อนสุญัญา
จะเริม่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีส่ามสบินบัถดัจากวนัทีไ่ดย้ื่นสตัยาบนัสารหรอืภาคยานวัุติสารของตน
ขอ 46 ขอสงวน

1. หามต้ังขอสงวนที่ไมสอดคลองตอวัตถุที่หมายและความมุงประสงคของอนุสัญญานี้
2. อาจถอนขอสงวนในเวลาใดก็ได

ขอ 47 การแกไข
1. รฐัภาคใีดๆ อาจเสนอขอแกไขอนสุญัญานีแ้ละยืน่ตอเลขาธกิารสหประชาชาต ิหลงัจากนัน้

เลขาธกิารสหประชาชาต ิจะตองสงขอแกไขทีเ่สนอมาแกรฐัภาคทีัง้หลาย พรอมกบัคาํรองขอทีใ่หรฐัภาคี
ระบวุา รฐัภาคนีัน้เหน็ชอบใหจดัการประชมุของรฐัภาคเีพือ่ความมุงประสงคในการพจิารณาและลงคะแนน
เสยีงตอขอเสนอนัน้หรอืไม ในกรณทีีภ่ายในสีเ่ดอืนนบัจากวนัทีไ่ดแจงขอเสนอเชนวานัน้ มรีฐัภาคจีาํนวน
อยางนอยทีส่ดุหนึง่ในสามเหน็ชอบกบัการจดัประชมุเชนวานัน้ เลขาธกิารสหประชาชาตจิะจดัใหมกีาร
ประชมุภายใตการอปุถมัภของสหประชาชาต ิ ขอแกไขใดๆ ทีร่บัรองโดยรฐัภาคสีวนใหญทีเ่ขารวมและ
ลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุจะตองเสนอตอสมชัชาสหประชาชาต ิ เพือ่ใหความเหน็ชอบ
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2. ขอแกไขไดมกีารรบัเอาและเหน็ชอบตามวรรคหนึง่ของขอนี ้จะเริม่มีผลบงัคบัใชในวนัทีส่าม
สบิถดัจากวนัทีไ่ดมกีารยืน่ตราสารยอมรบัขอแกไขดวยคะแนนเสยีงขางมากจาํนวนสองในสามของรฐัภาคี
ณ วนัทีร่บัเอาขอแกไขดงักลาวนัน้ หลงัจากนัน้ขอเสนอแกไขจะมผีลบงัคบัใชสาํหรบัรฐัภาคใีด ณ วนัที่
สามสบิถดัจากวนัทีร่ฐัภาคนีัน้ยืน่ตราสารยอมรบัขอแกไข การแกไขจะผกูพนัเฉพาะรฐัภาคทีีย่อมรบัขอ
แกไขนัน้

3. หากทีป่ระชมุรัฐภาคมีฉีนัทามต ิการแกไขทีไ่ดมกีารรบัเอาและเหน็ชอบตามวรรคหนึง่ของขอนี้
ซึง่เกีย่วเนือ่งเฉพาะกบัขอ 34 ขอ 38 ขอ 39 และขอ 40 จะเริม่มผีลบงัคบัใชตอรฐัภาคทีัง้ปวง วนัทีส่าม
สิบถัดจากวันที่รัฐภาคีนั้นยื่นตราสารยอมรับขอแกไข การแกไขจะผูกพันเฉพาะรัฐภาคีที่ยอมรับขอ
แกไขนัน้
ขอ 48 การบอกเลิก

รฐัภาคอีาจบอกเลกิอนสุญัญานีโ้ดยการแจงเปนลายลกัษณอกัษรไปยงัเลขาธกิารสหประชาชาติ
การบอกเลกิจะมผีลหนึง่ปหลงัจากวนัทีเ่ลขาธกิารสหประชาชาตไิดรบัแจง
ขอ 49 รูปแบบที่เขาถึงได

ตัวบทของอนุสัญญานี้จะตองจัดใหมีอยูในรูปแบบที่สามารถเขาถึงได
ขอ 50 ตัวบทที่ถูกตอง

ตวับทฉบบัภาษาอาหรบั จนี องักฤษ ฝรัง่เศส รสัเซยี และสเปน ของอนสุญัญานีม้คีวามถกูตอง
เทาเทียมกัน

เพือ่เปนประจกัษแกการนี ้ผูมอีาํนาจเตม็ซึง่ลงนามขางทายนีซ้ึง่ไดรบัการมอบอาํนาจโดยชอบจาก
รัฐบาลของตนไดลงนามในอนสุญัญานี้
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