ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ
เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
ตามที่ ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ และการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการมาเพื่อถือปฏิบัติ ตามที่
อ้างถึง ๑ และ ๒ ความแจ้งแล้ว นั้น
โดยที่กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งรั บ เข้ า ทํ า งาน และจํ า นวนเงิ น ที่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานได้
ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๑ ก.พ. จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ
ดังนี้

๒
๑. ส่วนราชการสามารถดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่อ้างถึง ๑ โดยรับสมัครเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงาน มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
๒. ส่วนราชการสามารถดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่
๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ที่ อ้ า งถึ ง ๒ กรณี ข้ อ ๑(๓) โดยรั บ สมั ค รเฉพาะคนพิ ก ารที่ มี บั ต ร
ประจําตัวคนพิการ มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ทั้งนี้ ได้แนบประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อประกอบการ
ดําเนินการด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ - ๑๙๔๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการหนึ่งคน
เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนั บ จํ า นวนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ นั บ ทุ ก วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ของแต่ ล ะปี และให้ นั บ โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็น กรม ให้นับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อได้จํานวนคนพิการที่แต่ละกระทรวงจะต้องรับแล้ว
ให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัด สรรให้หน่ว ยงานใดในสังกัด รับคนพิการเข้าทํางาน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้ตามความเหมาะสม
(๒) ราชการส่ว นท้องถิ่น ให้นับจํานวนผู้ปฏิบั ติง านของแต่ละองค์ก ารบริหารส่ว นจังหวั ด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(๓) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น นิติบุคคล ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
ข้อ ๕ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนด
ในข้อ ๓ และมิได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุด ในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงิน เข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทํางาน
การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวัน ที่
๓๑ มกราคม ของแต่ละปี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือ หน่วยงานของรัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน
ตามจํานวนที่กําหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมี สวนรว มในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากการมี ความบกพรองในการเห็ น
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับตั้งแต ๓ สวน
๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแยกวา ๖ สวน ๑๘ เมตร (๖/๑๘)
หรือ ๒๐ สวน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกวา ๓๐ องศา
ขอ ๕ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดแก
(๑) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป น ผลมาจากการมี ค วามบกพร อ งในการได ยิ น
จนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่น ความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ
๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง ๙๐
เดซิเบลขึ้นไป
(๒) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไป
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน เมื่อตรวจวั ด
การไดยิน โดยใชคลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยิน
ดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา ๙๐ เดซิเบลลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล
(๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
ทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ เปนตน
ขอ ๖ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก
(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อัมพาต แขน ขา ออนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการทํางาน
มือ เทา แขน ขา
(๒) ความพิ ก ารทางร า งกาย หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๗ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ไดแก
(๑) ความพิการทางจิ ตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่ บุคคลมีขอจํ ากัดในการปฏิบั ติ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป น ผลมาจาก
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือความคิด
(๒) ความพิ ก ารออทิ ส ติ ก หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน ผลมาจากความบกพรอง
ทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ ๒ ปครึ่ง ทั้งนี้ ใหรวมถึงการวินิจฉัย
กลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เชน แอสเปอเกอร (Asperger)
ขอ ๘ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมี
พัฒนาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ
๑๘ ป
ขอ ๙ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คมโดยเฉพาะ
ดานการเรียนรู ซึ่งเปน ผลมาจากความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอาน
การเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่น ในระดับความสามารถที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา
ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิช าชีพเวชกรรม เปน ผูตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ
ที่ระบุประเภทความพิการตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ เพื่อประกอบคําขอมีบัตร
ประจําตั วคนพิก ารตามมาตรา ๑๙ แหง พระราชบั ญญัติ สงเสริ ม และพัฒ นาคุณภาพชี วิต คนพิ การ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เวนแตนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณี เห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพ
ความพิการที่สามารถมองเห็นไดโดยประจักษจะไมตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได
ขอ ๑๑ ให มีค ณะทํา งานเพื่อ ทํา หน าที่ กํา หนดแบบเอกสาร คูมื อ แนวทาง หลัก เกณฑ
การวินิจฉัยความพิการ และวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ ๑๐ ตามประกาศนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ
ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

