เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมา
ชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การใหสัมปทาน” หมายความวา การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการครอบครอง
หรือใชประโยชนจากทรัพยากรหรือทรัพยสินใด ๆ เพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพ
“การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ” หมายความวา การจัดสถานที่บริเวณองคกรหรือ
ภายนอกองคกรเพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการประกอบอาชีพ
“การจัดจางเหมาชวงงาน” หมายความวา การใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐ หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ โดยรับจะดําเนิน งานทั้งหมดหรือ
แต บ างส ว นของงานใดในความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ นายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการนั้นเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐ หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น
และหมายความรวมถึงการใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการทําสัญญากับผูรับเหมาชวงงานของหนวยงาน
ของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ เพื่อรับชวงงานในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการดวย
“การฝกงาน” หมายความวา กระบวนการเพิ่ มความรู ทักษะและประสบการณที่เป น
ประโยชนแกการประกอบอาชีพ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพคนพิการซึ่งคณะกรรมการ
แตงตั้ง
ขอ ๔ หน วยงานของรั ฐ ที่ ไม ประสงค จ ะรั บ คนพิ การเข าทํ างานตามมาตรา ๓๓
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓ และไมประสงคจะสงเงิน เขากองทุน
ตามมาตรา ๓๔ ให แ จ ง ความจํา นงต อปลัด กระทรวงแรงงานหรื อผู วา ราชการจัง หวั ด หรื อผู ซึ่ ง
ได รั บ มอบหมายจากปลั ด กระทรวงแรงงานหรื อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แล ว แต ก รณี เพื่ อ จั ด ให มี
การใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสิน คาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือ ใหการ
ชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ การใหสัม ปทานตองมีระยะเวลาดําเนิน งานไมนอยกวาหนึ่งป โดยดําเนินการได
ดังตอไปนี้
(๑) การให ค รอบครองทรั พ ย สิ น ของหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ นายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการเพื่อใหคนพิการไดใชเปนสถานที่ใ นการประกอบอาชีพหรือจําหนายสินคาหรือบริการ
เชน การติดตั้งเครื่องจําหนายเครื่องดื่มอัตโนมัติ เครื่องจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เครื่องถายเอกสาร
(๒) ใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจําหนายสินคาหรือบริการซึ่งสอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
(๓) มอบวัสดุอุปกรณที่หนวยงานของรัฐหรือ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมิได
ใชประโยชนเพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดหาประโยชนจากวัสดุอุปกรณนั้น
(๔) การจัดสรรคลื่นความถี่ หรือเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ หรือสถานีวิทยุโทรทัศ น
ซึ่งอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งอยูในชวงเวลา
ที่ประชาชนสามารถรับฟงหรือรับชมไดอยางแพรหลายเพื่อหาประโยชนตอไป
(๕) การใหสัมปทานในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มูลคาตามวรรคหนึ่ง ตองไมนอยกวาปละอัตราคาจางขั้นต่ําในทองที่นั้น คูณดวยสามรอยหกสิบหา
ตอคนพิการหนึ่งคนที่ตองรับเขาทํางาน
การดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง ในกรณีมีกฎหมายกําหนดไวเปน การเฉพาะ ใหดําเนิน การ
เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๑๐
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๖ การจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ตั้งใหอยูในสถานที่เห็นไดงาย สะดวกตอการซื้อสินคาหรือบริการ
(๒) มีสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการเขาถึงและใชประโยชนได
(๓) สถานที่ตองมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
(๔) ไดรับการยกเวนคาเชาพื้นที่
(๕) มีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาหนึ่งป
มูลคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณจากอัตราคาเชาพื้นที่รวมกับคาใชจายตามที่คณะอนุกรรมการ
กําหนด และตองไมนอยกวาปละอัตราคาจางแรงงานขั้น ต่ําในทองที่นั้น คูณดวยสามรอยหกสิบหา
ตอคนพิการหนึ่งคนที่ตองรับเขาทํางาน
ขอ ๗ การจัดจางเหมาชวงงานหรือใหการชวยเหลืออื่นใด โดยจัดใหมีการทําสัญญาเพื่อ
ใหคนพิการไดมีอาชีพและมีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาหกเดือน และใหหมายความรวมถึงการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(ก) หนวยงานของรัฐ
(๑) สั่งซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑจากคนพิการโดยวิธีกรณีพิเศษ
(๒) ขายสินคา หรือจัดจางเหมาบริการใหคนพิการโดยวิธีกรณีพเิ ศษ
(๓) ใหวัสดุอุปกรณที่หมดความจําเปนแกคนพิการตามความจําเปน
ทั้งนี้ ภายใตกฎหมาย ระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้น
(ข) นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
(๑) สั่งซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑจากคนพิการ
(๒) ขายสินคา หรือจัดจางเหมาบริการที่ไดมาตรฐานตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด
(๓) อนุญาตใหใ ชสิทธิเครื่องหมายการคา วัสดุอุปกรณหรือทรัพยสิน ทางปญญาตาม
ระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกําหนด
มูลคาการจั ดจางเหมาชวงงานตาม (ก) และ (ข) ตองไมน อยกวาหาเทาของอั ตราค าจาง
แรงงานขั้นต่ําในทองที่นั้นคูณดวยสามรอยหกสิบหาตอคนพิการหนึ่งคนที่ตองรับเขาทํางาน
ขอ ๘ การฝกงานแกคนพิการ มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองมีการถายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือองคความรูขององคกร
ใหแกคนพิการ
(๒) หลั กสู ตรในการฝ กงานตอ งเสนอต อปลัด กระทรวงแรงงานหรือ ผูว าราชการจั งหวั ด
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อใหความ
เห็นชอบกอนดําเนินการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๑๑
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๓) ตองรับผิดชอบในการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ เอกสาร วิทยากร เบี้ยเลี้ยงคนพิการ
ที่ฝกงานใหเปนไปตามอัตราที่คณะอนุกรรมการกําหนด โดยมิใหเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ จากคนพิการ
(๔) มีระยะเวลาฝกงานไมนอยกวาหกเดือน
มูลคาการฝกงานตามวรรคหนึ่ง ตองมีมูลคาไมนอยกวาปละอัตราคาจางขั้นต่ําในทองที่นั้นคูณ
ดวยสามรอยหกสิบหาตอคนพิการที่ตองรับเขาทํางาน
ขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการ ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานอนุกรรมการ
(๒) ผูแ ทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ผูแทนกรมพัฒ นา
ฝมือแรงงาน ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแ ทน
กระทรวงพาณิ ช ย ผูแ ทนกระทรวงอุ ต สาหกรรม ผูแ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการข าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และผูแทนกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานเปนอนุกรรมการ
(๓) ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท จํานวนเจ็ดคน ซึ่งสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แหงประเทศไทยเสนอเปนอนุกรรมการ
(๔) ผูแทนสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย ผูแทนสภาองคการลูกจางแหงประเทศไทย
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนอนุกรรมการ
(๕) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรูและประสบการณในดานการสงเสริมอาชีพคนพิการ จํานวนสองคน
เปนอนุกรรมการ
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เปนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อธิบดีกรมการจัดหางานแตงตั้งขาราชการหรือเจาหนาที่กรมการจัดหางานไมเกิน สองคน
เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหนํ าบทบั ญญั ติม าตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง
การพนจากตําแหนงของอนุกรรมการตามขอ ๙ (๓) (๔) และ (๕) และใหนําความมาตรา ๑๐ มาใช
บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจาง
เหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการเพิ่มเติมจากที่กําหนดในระเบียบนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๑๒
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) กํากับดูแลหนวยงานของรัฐและนายจางหรือเจาของสถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่ออกตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) สงเสริมใหมีการกระจายความชวยเหลือคนพิการและผูดูแลคนพิการซึ่งหนวยงานของรัฐ
หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผูใหการสนับสนุนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๔) พิจารณาถึงความเหมาะสมของความชวยเหลือตามระเบียบนี้
(๕) จัดทํารายงานประจําปการใหความชวยเหลือคนพิการทางดานอาชีพ หรือความชวยเหลือ
คนพิ การและผู ดูแ ลคนพิการซึ่ งหนวยงานของรั ฐ และนายจ างหรื อเจ าของสถานประกอบการเป น
ผูสนับสนุน
(๖) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการมาชี้แจงขอเท็จจริง
หรือใหความเห็นตอคณะอนุกรรมการ หรือสงเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๗) พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อใหประกาศเกียรติคุณ หรือสนับสนุน สินเชื่อ รางวัล
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด ใหแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ที่ใหความชวยเหลือคนพิการทางดานอาชีพ
(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบปละครั้ง
(๙) สงเสริมสนับสนุนใหองคกรของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการตลอดจนหนวยงานของ
รัฐและหนวยงานภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหป ลัด กระทรวงแรงงาน หรือ ผูว าราชการจั งหวัด หรือผู ซึ่ง ไดรั บมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีทําหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนคนพิการที่ขอรับการสงเสริมอาชีพ
(๒) รับขึ้นทะเบียนหนวยงานของรัฐ หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ประสงค
จะดําเนินการตามระเบียบนี้
(๓) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับมูลคาของการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาและ
บริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่ น ใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ที่หนวยงานของรัฐ หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการแหงนั้นตองรับผิดชอบ
(๔) แจงใหองคการของคนพิการหรือองคการอื่น ที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการเขารับความชวยเหลือทราบ
ขอ ๑๓ ใหคนพิการที่ประสงคจะขอรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้ ยื่นความประสงค
ตอเจาหนาที่ของรัฐตามขอ ๑๒ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิที่จะขอรับความชวยเหลือโดยตรงจากหนวยงานของรัฐ
หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
การขอรับความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง ใหคนพิการดําเนินการยื่นคําขอดวยตนเอง
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ หรือใน
กรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปยื่น คําขอดวยตนเองได ใหผูดูแลคนพิการยื่น
คําขอเพื่อขอรับความชวยเหลือแทนคนพิการได แตตองนําหลักฐานวาเปนผูดูแลคนพิการไปแสดง
ตอเจาหนาที่ดวย
การยื่นคําขอรับความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง คนพิการอาจดําเนินการในรูปแบบการรวมกลุม
ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนดก็ได
ขอ ๑๔ เมื่อหนวยงานของรัฐหรือ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ ไดดําเนินการ
ชวยเหลือคนพิการตามระเบียบนี้แลว ใหสงเอกสารผลการดําเนินงาน หรือสัญญาที่เกี่ยวของตามแบบ
ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตามขอ ๑๒ ภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ได
ดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อแจงใหกองทุนไดทราบและหักออกจากจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการแหงนั้นคางหนี้กองทุนที่ตองชําระเนื่องจากไมรับคนพิการเขาทํางานตอไป
ขอ ๑๕ ให ปลั ด กระทรวงแรงงานและปลั ด กระทรวงการพั ฒนาสัง คมและความมั่น คง
ของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ
ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปญหาหรือขอขัดแยงในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ใหผูรักษาการตามวรรคหนึ่ง
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

