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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช
บัญญัตนิ หี้ รือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติ
ปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการ
เสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา
ทางสังคม และการฝกอาชีพเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
มาตรา 5 ใหมคี ณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปนเลขานุการและใหคณะ
กรรมการมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ในกรมประชาสงเคราะหไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการซึ่งเปนผูแทนองคกร
ทีเ่ กี่ยวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน
มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)เสนอแนะนโยบายการดําเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการ
พัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็น
ชอบและมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามหนาที่ตอไป
(2)ใหคาปรึ
ํ กษา คําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3)สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา และการ
ฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการแกสว นราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของ โดยใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ เงินอุดหนุนสิง่ อํานวยความสะดวก หรือบริการตางๆ ตามทีเ่ ห็น สมควร
(4)จัดทําโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(5)อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการใชจายเงินกองทุนดังกลาว
(6)วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ภายในขอบเขตเขตการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(7)ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พน
จากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถ
(5)ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 9 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับการ
แตงตัง้ ไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรง
คุณวุฒิซึ่งตนแทน แลวแตกรณี
มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการแตละคณะใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตามมาตรา 14 ไมนอยกวาหนึ่งคน
เปนอนุกรรมการ
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 12 ใหจดั ตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นในกรมประชา
สงเคราะห กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการสงเคราะหการพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และในการให
คนพิการไดรับการสงเคราะหตามมาตรา 15
(2)รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อประโยชนในการปองกันความ
พิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(3)จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการ การรักษาและการฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(4)ริเริ่มและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ
(5)จัดใหมีการฝกอบรมผูซึ่งทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนาและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
(6)สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซึ่งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว
(7)เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการ และประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ

(8)รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย แผนงานการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ
(9)ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 13 ใหสานั
ํ กงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามมาตรา 12 เปนสํานัก
งานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมีหัวหนาสํานักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลางและใหที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด
ทุกจังหวัดเปนสํานักทะเบียนสําหรับคนพิการในจังหวัดของตน โดยมีประชาสงเคราะหจังหวัดเปน
นายทะเบียนจังหวัด
มาตรา 14 ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะหการพัฒนา และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ สํานักงานคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัดที่
ตนมีภูมิลําเนาอยู
ในกรณีทคี่ นพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความความสามารถหรือคนไรความสารถ หรือใน
กรณีทคี่ นพิการสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ
ผูอ นุบาลหรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนกได แตตองนําคนพิการหรือ
หลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย
การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดยคนพิการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 15 คนพิการทีไ่ ดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนาและ
การฟนฟูสมรรถภาพดังตอไปนี้
(1) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการรักษา
พยาบาล คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางทาง
สมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2)การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรือ
อุดมศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมซึ่งใหไดรับการจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ
หรือจัดรวมในสถานธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธรรมดา
ก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความ
เหมาะสม
(3)คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะ
สมกับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได

(4)การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยควาสะดวกและ
บริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ
(5)บริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ
มาตรา16 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ”ใน
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน และสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถานบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือองคกรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
(3) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
(4) รายไดอื่น ๆ
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 17 เพือ่ เปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด
(1)ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
(2)ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตาม
ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น
กรณีทนี่ ายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนที่
กําหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนคนพิการเขาทํางาน
ก็ได
มาตรา 18 เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งไดจัดอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินคาใชจางเปนสองเทาของเงิน
ทีเ่ สียไปเพือ่ การนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น แลวแตกรณีตาม
ประมวลรัษฎากร

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 17 (2)
มีสทิ ธินาเงิ
ํ นคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของ
จํานวนที่จายจริง
มาตรา 19 ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงาาานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้น
ในกรมประชาสงเคราะหตามความในมาตรา 12 ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 12
และมาตรา 13
มาตรา 20 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมานตรี

หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติ โอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 ฉบับพิเศษ หนา 5 เลม110 ตอนที่ 99 ราชกิจจานุเบกษา
25 กรกฎาคม 2536

หมายเหตุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปน
ทรัพยากรสวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องสภาพความพิการเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการประกอบ
อาชีพและในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมและโดยที่สมควรสนับสนุนสงเสริมใหคนพิการ ไดมีโอกาสใน
ดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป
ในการนีส้ มควรใหคนพิการไดรับการคุมครองการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการ
ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรคตางๆ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ.2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2534

หลักการ
กําหนดอัตราสวนของลูกจางซึ่งเปนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของ
เอกชนจะตองรับเขาทํางาน และกําหนดอัตราเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน
จะตองสงเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
เหตุผล
โดยทีม่ าตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติให
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางาน ตามลักษณะของงานในอัตราสวน
ทีเ่ หมาะสมกับลูกจางอื่น ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการ
เขาทํางานตามสัดสวนที่กําหนด จะขอสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไวดังตอ
ไปนี้
ขอ 1 สถานประกอบการของเอกชนใดมีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการนั้น ตองรับคนพิการที่สามารถทํางานไดในอัตราลูกจางทั้งหมดไมวาจะอยูในตําแหนง
ใดจํานวนทุกสองรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสองรอยคนถาเกินหนึ่งรอยคนตองรับคน
พิการเพิม่ อีกหนึ่งคน ทั้งนี้ เวนแตสถานประกอบการนั้นไมมีตําแหนงงานที่มีลักษณะของงานที่คนพิการ
สามารถทําไดและไดแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบ และกรมประชาสงเคราะหเห็นชอบดวยแลว
ใหกรมประชาสงเคราะหกําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําไดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
สถานประกอบการของเอกชนใดตามวรรคหนึ่งยังไมมีคนพิการทํางาน หรือมีไมครบตามอัตรา
ทีก่ าหนดในวรรคหนึ
ํ
่ง ใหแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบภายในวันที่ 30 มกราคม ของแตละป
และประกาศรับสมัครคนพิการเขาทํางานโดยตองกําหนดระยะเวลารับสมัครไมนอยกวาสามสิบวัน
ถาไมมคี นพิการมาสมัครภายในเวลาที่กําหนด และกรมประชาสงเคราะหยังไมสงคนพิการมาสมัคร
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรมประชาสงเคราะหไดรับแจงใหนายจางหรืเจาของสถานประกอบการ
นัน้ ไดรับยกเวนไมตองปฎิบัติตามวรรคหนึ่งสําหรับปนั้น
ขอ 2 ในการรับสมัครคนพิการเขาทํางานตามขอ 1 วรรคสามนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการโดยความเห็นชอบของกรมประชาสงเคราะห จะกําหนดลักษณะของความพิการให
เหมาะสมกับงานที่จะรับก็ได
การไมรับคนพิการที่มาสมัครหรือที่กรมประชาสงเคราะหสงมาสมัครเขาทํางาน อันมิใชเหตุ
แหงความประพฤติหรือประวัติของคนพิการ หรือลักษณะของความพิการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ของผูส มัครงานนั้นเอง ใหถือวานายจางประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน

ขอ 3 นายจางหรือเจาของสถานประกอบการใดมีหนาที่รับคนพิการเขาทํางาน แตประสงคจะ
ไมรบั คนพิการเขาทํางานหรือถูกถือวาประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน ใหสงเงินเขากองทุนฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการเปนรายป ปละครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นตํ่าที่ใชบังคับในทองที่ที่สถานประกอบ
การตัง้ อยูค ูณดวยสมารอยรอยหกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการซึ่งประสงคจะไมรับเขาทํางาน
ขอ 4 การสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหสงเปนเงินสด เช็คขีดครอมหรือ
ธนาณัติ โดยสงตอสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห หรือที่ทํา
การประชาสงเคราะหจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
การสงเงินโดยเช็คหรือธนาณัติตามวรรคหนึ่ง ใหสั่งจายกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ขอ 5 ในวาระเริ่มแรก ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรมประชาสงเคราะหฺประกาศกําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถ
ทําไดตามขอ 1 วรรคสองแตการแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบตามขอ 1 วรรคสาม ใหแจงภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่กรมประชาสงเคราะหประกาษกําหนดลักษณะงานดังกลาว

ใหไว ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

(นายไพฑูรย แกวทอง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534

หลักการ
กําหนดประเภทและหลักเกณฑคนพิการ
เหตุผล
โดยทีม่ าตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติวา
คนพิการ หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ
ตามประเภทและหลักเกณฑคนพิการดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกะทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประเภทของคนพิการมีดังตอไปนี้
(1) คนพิการทางการมองเห็น
(2) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
(3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
(4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
(5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู
ขอ 2 คนพิการทางการมองเห็น ไดแก
(ก) คนทีม่ สี ายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/18 หรือ
20/70 ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือ
(ข) คนทีม่ ลี านสายตาแคบกวา 30 องศา
ขอ 3 คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ไดแก
(ก) คนทีไ่ ดยินเสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ 1000 เฮิรตซ หรือ 2000 เฮิรตซ ในหูขางที่ดีกวา
ทีม่ คี่ วามดังเฉลี่ยดังตอไปนี้
(1) สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง
(2) สําหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง หรือ
(ข) คนทีม่ คี วามผิดปกติหรือความบกพรองในการเขาใจหรือการใชภาษาพูดจนไมสามรถสื่อ
ความหมายกับคนอื่นได

ขอ 4 คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ไดแก
(ก) คนทีม่ คี วามผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน และไมสามารถ
ประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได หรือ
(ข) คนทีม่ กี ารสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว อันเนื่องมาจาก
แขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้งโรคเรื้อรังของ
ระบบการทํางานของรางกายอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจํา
วันหรือดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได
ขอ 5 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองทาง
จิตใจ หรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิดจนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมที่จําเปนในการ
ดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอื่น
ขอ 6 คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรอง
ทางสติปญญาหรือสมองจนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได
ขอ 7 คนพิการที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองแตละประเภทจะมีสิทธิไดรับประโยชน
ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ฑ.ศ. 2534 ได ตอเมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
ตามปกติแลว แตความผิดปกติหรือความบกพรองดังกลาวยังคงมีอยู
ขอ 8 ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม โรงพยาบาลของ
รัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด เปนผูวินิจฉัยความพิการพรอมทั้ง
ออกเอกสารรับรองความพิการตามแบบทายกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารรับรองความพิการ
สถานที…่ ………………………..
วันที…่ …..เดือน…………………………………..
ขาพเจานายแพทย/แพทยหญิง……………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่………………………..สังกัด…………………………………………….
ไดประเมินนาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………………………………
ผลการประเมิน
ประเภทความพิการ

หัวขอพิจารณา
ปกติ

1. ทางการมองเห็น

-การมองเห็น
ของสายตา
-ลานสายตา

2. ทางการไดยิน
หรือการ
สื่อความ
หมาย

-การไดยิน
เสียง
-การเขาใจ
ภาษาพูด
-การใชภาษา
พูด

3. ทางกายหรือการ
เคลื่อนไหว

-ลักษณะทั่วไป
ของรางกาย
-การเคลื่อน
ไหวมือหรือ
แขน
-การเคลื่อน
ไหวขาหรือลํา
ตัว

4. ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม

-สภาวะทางจิต
หรือพฤติกรรม

5. ทางสติปญญา
หรือการเรียนรู

-ความสามารถทาง
สติปญญาหรือการ
เรียนรู

ผิดปกติ

ระบุราย
ละเอียด/
ลักษณะความ
ผิดปกติ

ระดับของความ
ผิดปกติ

เปนมานาน
ป/เดือน

สรุปผลการวินิจฉัยปรากฎวาผูถูกประเมิน ( ) ไมมีความพิการ
( ) มีความพิการ
ประเภท……………………………………………………………………
การเกิดความพิการ ( ) ตั้งแตเกิด
( ) ภายหลัง
ลักษณะของความพิการ…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
สาเหตุของความพิการ ( ) กรรมพันธุ
( ) อุบตั ิเหตุทางคมนาคม
( ) โรคติดเชื้อ
( ) อุบัติเหตุจากการทํางาน
( ) ภาวะเจ็บปวย
( ) อุบัติเหตุอื่นๆ
ระบุ………………………………………………………………………………………..
( ) อื่นๆ
ระบุ………………………………………………………………………………………
( ) ไมทราบสาเหตุ
ขอมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย
( ) ไมเคยไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยมากอน
( ) เคยไดรบั การตรวจวินิจฉัยจากแพทย แตไมไดรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ
( ) กําลังไดรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยู
( ) ผานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแลว
ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการ
( ) ไมเคนไดรับ
( ) เคยไดรับดังนี้
1. ………………………………………………… เมือ่ พ.ศ. ……………………………………………………
2. ………………………………………………… เมือ่ พ.ศ. …………………………………………………..
3. …………………………………………………. เมื่อ พ.ศ. ………………………………………….……….
4. …………………………………………………. เมื่อ พ.ศ. …………………………………………………….
ปจจุบนั มีความสามารถระดับที่ ………………………………………………………………………………………………………...
ความเห็นเพิ่มเติม
( ) สงตอประชาสงเคราะหจังหวัดเพื่อการจดทะเบียนและ
ดําเนินการตอไป
( ) สงตอเพื่อการวินิจฉัย
( ) สงตอเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
ระบุ……………………………………………………………………………………….
( ) สงตอเพื่อฟนฟูทางการศึกษา
ระบุ………………………………………………………………………………………

( ) สงตอเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม
ระบุ……………………………………………………………………………………….
( ) สงตอเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
ระบุ……………………………………………………………………………………….
อืน่ ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………
(……………………………………………)
ตําแหนง…………………………………….

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534
หลักการ
กําหนดบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยวิธีการทางการแพทยคาใชจายในการรักษา
พยาบาลแลุคาอุปกรณเพื่อปรับสภาพทางรางกายทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางสมรรถ
ภาพใหดขี นึ้ ที่คนพิการจะไดรับตามมาตรา 15 (1) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534
เหตุผล
โดยทีม่ าตรา 15 (1) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติ
ใหคนพิการทีไ่ ดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย คา
ใชจา ยในการรักษาพยาบาลและคาอุปกรณเพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ
หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงสมควรกําหนดบริการฟนฟูสมรรถภาพ
โดยวิธกี ารทางการแพทย คาใชจายในการรักษาพยาบาลและคาอุปกรณดังกลาวจึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (1) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหคนพิการที่จดทะเบียนตามมาตรา 14 ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทาง
การแพทย ดังตอไปนี้
(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษดวยวิธีอื่นๆ
(2) การใหคําแนะนําปรึกษา
(3) การใหยา
(4) การศัลยกรรม
(5) การพยาบาลเวชกรรมฟนฟู
(6) กายภาพบําบัด
(7) กิจกรรมบําบัด (อาชีวบําบัด)
(8) พฤติกรรมบําบัด
(9) จิตบําบัด
(10)สังคมสงเคราะหและสังคมบําบัด
(11)การแกไขการพูด (อรรถบําบัด)
(12)การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินแลการสื่อความหมาย
(13)การใหอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการ
ขอ 2 ภายใตบงั คับขอ 5 คนพิการซึ่งรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ
สวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด ไมตองเสียคาใชจายในการรักษา
พยาบาล และคาอุปกรณตามขอ 1 ดังตอไปนี้
(1) คาบริการทางการแพทยตามขอ 1
(2) คาหองและคาอาหารไมเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตลอดเวลาที่เขารับการ
รักษาพยาบาล

ขอ 3 ในกรณีที่คนพิการซึ่งเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีทางการแพทยจากสถาน
พยาบาลตามขอ 2 ตองใชอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการ ใหสถานพยาบาลดัง
กลาวจัดหาอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการใหแกคนพิการนั้น และในกรณีที่สถาน
พยาบาลไมมีอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการดังกลาว ใหสถานพยาบาลนั้นขอ
เบิกจากศูนยสิรินธนเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสา
ธารณสุข
ขอ 4 เมือ่ อุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือ เครื่องชวยคนพิการที่คนพิการไดรับตามขอ 3
ชํารุดบกพรอง จําเปนตองซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนของอุปกรณ และสถานพยาบาลตามขอ 2
สามารถดําเนินการใหได ใหสถานพยาบาลดังกลาวบริการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนของ
อุปกรณใหโดยไมคิดมูลคา
ขอ 5 ในกรณีที่คนพิการมีสิทธิไดรับการสงเคราะหหรือมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ใหคนพิการใชสิทธิในการรับการสงเคราะหหรือสิทธิในสวัสดิการ
เกีย่ วกับการรักษาพยาบาลจากหนวยงานนั้นๆ กอน

ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2537

(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

หลักการ
กําหนดลักษณะอาคาร สถานที่
อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ

ยานพาหนะ

หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมี

เหตุผล
โดยทีม่ าตรา 17 (1) แหงพระราชบัญญัตกิ ารฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
บัญญัตใิ หลกั ษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่อํานวย
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนการอํานวย
ความ
สะดวกแกคนพิการ สมควรดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่เจาของจะมีสิทธิ
หักเงินคาใชจายเปนสองเทาของเงินที่เสียไปเพื่อจัดใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงกคน
พิการออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้นตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา
18 ตองมีลกั ษณะตามขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 โดยมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคน
พิการและมีสัญลักษณสากลตามขอ 6 และขอ 7 ดวย
ขอ 2 ลักษณะอาคารที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไดแก อาคารของสถานสงเคราะหคนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสําหรับคนพิการ โรงพยาบาล
โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา สถานีขนสงมวลชน และอาคารในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารกําหนด
ขอ 3 ลักษณะสถานที่ที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไดแก
(1) สวนสาธารณะ สวนสัตว หรือสถานที่ที่ใหบริการทํานองเดียวกัน
(2) สถานทีอ่ นื่ ใดทีไ่ ดจัดไวเพื่อใหบริการสาธารณะ หรือใหประชาชนกลุมหนึ่ง
กลุม ใดซึ่งอาจมีคนพิการรวมอยูดวยไดใชบริการ
ขอ 4 ลักษณะยานพาหนะที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไดแก
(1) รถยนตรสาธารณะและรถยนตรบริการตามกฎหมายวาดวยรถยนตร
(2) รถทีใ่ ชในการขนสงผูโดยสารประเภทการขนสงประจําทางและไมประจําทาง
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก

(3) รถไฟหรือรถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(4) เรือโดยสารตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย
(5) อากาศยานขนสงตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
ขอ 5 ลักษณะบริการสาธารณะที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก
คนพิการ ไดแก บริการสาธารณะอื่นนอกจากอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ตามขอ 2 ขอ 3
หรือ ขอ 4 ที่ไดจัดไวเพื่อใหบริการสาธารณะหรือใหประชาชนกลุมหนึ่งกลุมใดซึ่งอาจมีคนพิการ
รวมอยูดวยไดใชบริการ เชน โทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณีย
ขอ 6 อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกําหนด เวนแตในกรณีที่กฎหมายที่ควบคุมอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นจะไดกําหนดอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ไวโดยเฉพาะและมีมาตรฐานไมตํ่ากวาที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกําหนด
ขอ 7 ใหเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ที่จัดใหมี
อุปกรณทอี่ ํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ จัดใหมีสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณ
ทีอ่ านวยความสะดวกโดยตรงแก
ํ
คนพิการดวย
สัญลักษณตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งขนาดและตําแหนงที่แสดงของสัญลักษณดังกลาวให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกําหนด
ใหไว ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542

พลตํารวจตรี
(วุฒิ สุโกศล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
วาดวยการจดทะเบียนคนพิการ
พ.ศ. 2537

โดยทีว่ ากฎหมายวาดัวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงื่อนไขการจดทะเบียน การกําหนดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของ
คนพิการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (6) และมาตรา 14 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการ
ฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยการ
จดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
เปนนายทะเบียน ในสวนภูมิภาคใหประชาสงเคราะหจังหวัด เปนนายทะเบียน
ขอ 4 ใหคนพิการขอจดทะเบียนไดที่สํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการกรมประชา
สงเคราะห หรือสํานักงานทะเบียนคนพิการ ณ ที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด ที่คนพิการนั้นมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
ขอ 5 การขอจดทะเบียนตองมีหลักฐานดังตอไปนี้
(1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือ
เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให (ถามี)
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ภาพถายขนาดหนึ่งนิ้ว จํานวนสองรูป
(4) เอกสารรับรองความพิการโดยแพทยของโรงพยาบาลของทางราชการ และโรงพยาบาล
อืน่ ทีก่ ระทรวงสาธรณสุขประกาศกําหนด

ขอ 6 ในกรณีทผี่ อู นื่ ไปจดทะเบียนแทนคนพิการ หากไมสามารถนําตัวคนพิการไปได ตาม
มาตรา 14 วรรคสอง ใหนําหลักฐานดังตอไปนี้ไปประกอบการจดทะเบียน
(1)บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือ
เอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหคนพิการและของผูจดทะเบียนแทน
(2)ใบมอบอํานาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ
(3)สําเนาทะเบียนบานของคนพิการและของผูจดทะเบียนแทน
(4)ภาพถายของคนพิการขนาดหนึ่งนิ้ว จํานวนสองรูป
(5)คําสัง่ ศาลในกรณีศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถหรือไรความสามารถหรือการจัด
ตัง้ ผูป กครอง กรณีผูเยาวไมมีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครอง
(6)เอกสารรับรองความพิการโดยแพทยของโรงพยาบาลของราชการ และโรงพยาบาลอื่นที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ 7 สิทธิของคนพิการที่จดทะเบียนแลวไดรับสิทธิประโยชนในการสงเคราะห การพัฒนา
และการฟนฟูสมรรถภาพ ดังนี้
การรักษาพยาบาล
(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษดวยวิธีอื่น
(2) การใหยา
(3) การศัลยกรรม
(4) การใหคําปรึกษา
(5) การบําบัดรักษา
(6) อื่นๆ
การพัฒนา
(1) การศึกษา
(2) การฝกอาชีพและแนะนําการประกอบอาชีพ
(3) การสังคมสงเคราะห
(4) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
(5) อื่นๆ
การฟนฟูสมรรถภาพ
(1) การพยาบาลเวชกรรมฟนฟู
(2) การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินและสื่อความหมาย
(3) การใหอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการในการในการฟนฟูสมรรถภาพ
(4) การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการเสริมสรางความสามารถของคนพิการ
(5) อื่นๆ

(1)
(2)
(3)
(4)

สิทธิประโยชนอื่นๆ เชน
คาทนายความในหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน
คาจางลามภาษามือ
คาการจัดสัมมนาโครงการที่เปนประโยชนตอคนพิการ
อื่นๆ

(1)
(2)
(3)
(4)

สิทธิประโยชนอื่นๆ เชน
คาทนายความในหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน
คาจางลามภาษามือ
คาการจัดสัมมนาโครงการที่เปนประโยชนตอคนพิการ
อื่นๆ

ขอ 8 เมือ่ คนพิการไดรับสิทธิแลว อาจเปลี่ยนแปลงสิทธินอกจากที่ระบุไวในขอ 7 ได หรือ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ขอ 9 การสละสิทธิของคนพิการที่ไดรับสิทธิประโยชนตามขอ 7 หากประสงคจะขอสละสิทธิ
ใหคนพิการหรือผูแทนยื่นคํารองตอนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลําเนา
หรือถิ่นที่อยู
ขอ 10 ใหคนพิการหรือผูแทนทําคํารองยื่นตอคณะอนุกรรมการอุทธรณภายในกําหนด
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนเปนหนังสือจากนายทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2537

(นายไพฑรูย แกวทอง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประธานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
วาดวยการจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2536

เพือ่ ใหการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในการจัดหาผลประโยชนแกคนพิการทาง
การแพทย การศึกษา สังคม และการฝกอาชีพ เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 6 (5) และมาตรา 16 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยการจัดหา
ผลประโยชน และการใชจายเงินของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2536”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 14 แหงพระราช
บัญญัตกิ ารฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
“กองทุน” หมายความวา กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการ
ขอ 4 ใหมคี ณะอนุกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการตามมาตรา 11 ประกอบดวยอธิบดี
กรมประชาสงเคราะห เปนประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีกรมมอบหมายเปนรองประธานผูแทนกระทรวง
กลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนทบวง
มหาวิทยาลัย ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมการแพทย ผูแทนกรมการจัดหางาน ผูแทนกรมพัฒนา
ฝมอื แรงงาน ผูแทนกองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการกองคลัง กรมประชา
สงเคราะห ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผูแทนศูนยสิรินธรเพื่อการ
ฟน ฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนคน
พิการทีไ่ ดจดทะเบียนแลว 1 คน และผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแตงตั้งอีก

ไมเกินสามคนเปนอนุกรรมการ และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปน
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจได
รับการแตงตั้งอีกได
ขอ 5 ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) อนุมตั แิ ผนงานและโครงการที่หนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนขอรับการสนับสนุน
(2) ใหความเห็นชอบการใชจายเงินกองทุน
(3) ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน
และโครงการทีหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนขอรับการสนับสนุน
(4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกูยืมเงิน
(5) ผอนผันการชําระหนี้เงินกู
(6) เสนอขออนุมัติใหตัดหนี้สูญตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(7) จัดหาเงินและทรัพยสินสมทบกองทุน
ขอ 6 กองทุนมีวัตถุประสงค เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานและ
สงเคราะหชวยเหลือคนพิการ และสนับสนุนสถาบันบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ
แพทย การศึกษา สังคมและการฝกอาชีพตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของ
กับคนพิการ
ขอ 7 เงินกองทุนประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคลหรือจากองคกรทั้งในประเทศ
และตางประเทศหรือที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
(3) ดอกผลของเงินกองทุนและจากการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
(4) รายไดอื่นๆ
ขอ 8 การใชจายเงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(1) เปนทุนหมุนเวียนสําหรับคนพิการกูยืมไปประกอบอาชีพ
(2) สงเสริมชวยเหลือคนพิการใหสามารถประกอบอาชีพได
(3) สงเคราะหครอบครัวคนพิการดานการเงิน เครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเปน
(4) สนับสนุนแผนงานแลโครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพ โดยสงเสริมการ
เตรียมทักษะอาชีพ การอบรมและฝกอาชีพการปรับปรุงขยายกิจการศูนยฝกอาชีพและ
โรงงานในอารักษ รวมทั้งการฝกและประกอบอาชีพโดยชุมชน

(5) สนับสนุนแผนงานและโครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทยในการดําเนิน
งานปองกันความพิการการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ประดิษฐพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ และเครื่องชวยคนพิการประเภทตางๆ
(6) สนับสนุนแผนงานและโครงการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ การผลิต
อุปกรณสื่อการเรียนการสอนสําหรับคนพิการและการใหทุนการศึกษาแกคนพิการที่มี
ฐานะยากจน
(7) สนับสนุนแผนงานและโครงการคนควา ศึกษา วิจัยและผลิตเอกสารทางวิชาการ
(8) สนับสนุนแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทุกสาขา โดยใหการอบรมและแนะนําการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลากร
(9) สนับสนุนดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
(10) สนับสนุนแผนงานและโครงการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจและมีทัศน
คติที่ดีตอคนพิการ
(11) สนับสนุนแผนงานและโครงการปรับปรุงแกไขสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่
จําเปนสําหรับคนพิการ
(12) สนับสนุนหนวยงานหรือองคกรของรัฐและเอกชนหรือทนายความที่ใหความชวยเหลือ
ดานกฎหมาย ตลอดจนการดําเนินคดีแกคนพิการ
(13) สนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาผลประโยชนของ
กองทุน
(14) ใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
(15) ใชจายในการบริหารงานของกองทุน
(16) ใชจายเพื่อกิจการอื่นที่กอใหเกิดประโยชนแกคนพิการตามที่คณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการเห็นชอบ
ขอ 9 ใหนาเงิ
ํ นกองทุนไปหาผลประโยชนไดตอไปนี้
(1) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(3) ซือ้ ตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(4) ดําเนินการอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
ขอ 10 ใหสานั
ํ กงานจัดทําประมาณการรายรับ รายจายประจําปของกองทุนเสนอคณะกรรมการ
เพือ่ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 11 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน
ของกองทุน

ขอ 12 เงินกองทุนที่สํานักงานไดรับใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหเปดบัญชีเงินฝากไวที่กระทรวงการคลัง เรียกวา “บัญชีกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ”
เพือ่ ความคลองตัวในการบริหารงานกองทุนใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร
ทีเ่ ปนรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
(2) การเบิกเงิน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การนําสงเงิน
รวมทัง้ การพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้นโดยอนุโลม
(3) ใหจดั ทําบัญชีตามระบบบัญชีของทางราชการ
ใหเปดบัญชีปละหนึ่งครั้งตามปงบประมาณ และใหจัดทํางบการเงินพรอมทั้งราย
ละเอียดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อตรวจสอบรับรองภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับตั้งแตวันสิ้นงวด
บัญชี
เมือ่ สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองแลว ใหสงสําเนางบการเงินดัง
กลาวใหกรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณเพื่อทราบตอไป
ขอ 13 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในของกรมประชาสงเคราะหดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ กองทุน แลวรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละสองครั้ง
ขอ 14 การปฏิบตั อิ นื่ ใดซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
ขอ 15 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2536

(นายเดน โตะมีนา)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539
ดวยกรมประชาสงเคราะหไดดําเนินการจัดสวัสดิการใหมีเบี้ยยังชีพชวยเหลือคนพิการ เพื่อ
สงเสริมใหคนพิการไดอยูกับครอบครัวหรือชุมชนตลอดไป ดังนั้น เพื่อใหการจายเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว กรมประชาสงเคราะหโดยคําแนะนําโดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ และดวยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงไดกําหนดระเบียบ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
“ครอบครัว” หมายความวา บรรดาผูดูแลคนพิการ เชน บิดา มารดา บุตร สามี
ภรรยา ญาติพนี่ อง หรือบุคคลอื่นใดในบานหรือชุมชนที่คนพิการอยู แตทั้งนี้มิไดหมายความรวมถึง
สถานสงเคราะห หรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาเบี้ยยังชีพสําหรับคน
พิการ สําหรับในกรุงเทพมหานคร หรือคณะอนุกรรมการสาขาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการประจํา
จังหวัด สําหรับในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรม
ประชาสงเคราะห หรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดแลวแตกรณี
ขอ 4 คนพิการทีจ่ ะไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบนี้
ตองเปนผูม ฐี านะยากจนอาศัยอยูตามลําพังหรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยรายไดถัวเฉลี่ยตอ
คนตํากว
่ าเกณฑความจําเปนพื้นฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว

การคัดเลือกคนพิการตามวรรคหนึ่ง ตองคัดเลือกใหไดจํานวนคนไมเกินวงเงินงบประมาณที่
ไดรบั หากคนพิการนั้นขาดคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือพิจารณาเห็นวา
หากจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายใดตอไปจะไมเกิดประโยชนตอคนพิการรายนั้นเทาที่ควร ก็ใหสํานัก
งานนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายดังกลาวตอไป
ขอ 5 การจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการที่ไดรับการคัดเลือก ตามขอ 4 คนพิการ
จะตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ หรือหากคนพิการไมสามารถเปดบัญชีเงินฝากได
ก็ใหคนพิการและหรือสํานักงานคัดเลือกบุคคลในครอบครัวเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงิน
แทนคนพิการนั้น แลวแจงรายละเอียดชื่อและสาขาของธนาคาร ตลอดจนประเภทเงินฝากและเลขที่
บัญชีใหสานั
ํ กงานทราบ เพื่อสํานักงานจะไดจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวดังกลาวเดือนละ 500 บาท เปนประจําทุกเดือน จนคนพิการ
นัน้ ตาย ภายใตบังคับแหงขอ 8 หรือคณะอนุกรรมการมีมติใหระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
กอนทีส่ านั
ํ กงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในงวดแรกเขาบัญชีของคนพิการหรือบุคคลใน
ครอบครัวทีเ่ ปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการจะตองมีหนังสือจากขาราชการตั้งแตระดับ 3
หรือเทียบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือบุคคลที่นา
เชือ่ ถือรับรองตอสํานักงานวา หากคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทน
คนพิการนัน้ ตาย จะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตาย
ขอ 6 กรณีสว นราชการผูเบิกวางฎีกาเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดหรือสํานักงานคลัง
จังหวัด ณ อําเภอ ใหแสดงรายการในชอง “รายการ” หลังฎีกาวาเบิกจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
และจํานวนคนพิการที่มีอยูจริงกับแสดงจํานวนเงินที่ขอเบิก และไมตองมีเอกสารประกอบฎีกา
กรณีสว นราชการผูเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพแกคนพิการ ใหใชหลักฐานของธนาคารที่แจงการโอน
เงินเบีย้ ยังชีพเขาบัญชีเงินฝากของคนพิการเปนหลักฐานการจายเงิน
ขอ 7 ในเดือนตุลาคมของทุกป คนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือคนพิการ
และบุคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ แลวแตกรณีจะตองแสดงตอสํานัก
งาน หากไมสามารถแสดงตนได ก็ใหสงหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู ซึ่งรับรองโดย กํานัน ผูใหญบาน
นายทะเบียนทองถิ่น หรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือ เทียบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรือ
อากาศตรี หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป แจงตอสํานักงานวาคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
หรือคนพิการและบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น ยังมีชีวิตอยู
สํานักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวนั้นไมได จรก
วาจะมีการแสดงตน หรือรับหนังสือรับรองการมีชีวิตตามวรรคหนึ่งแลว
การมาแสดงตนและการรับรองการมีชีวิตใหทําตามแบบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด

ขอ 8 กรณีคนพิการผูมีสิทธิตามระเบียบนี้เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใน
นามของตนเองตายกอนที่สํานักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการไมวาจะกี่งวดเดือนก็ตาม การจายเงิน
เบีย้ ยังชีพคนพิการสําหรับงวดเดือนนั้น ๆ ใหเปนอันระงับ แตถาไดคัดเลือกใหบุคคลในครอบครัว
เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการซึ่งไดแจงรายละเอียดบัญชีเงินฝากและมีหนังสือรับรองตาม
ขอ 5 สงสํานักงานแลวกอนคนพิการตาย กรณีเชนนี้ใหโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเต็มจํานวนจนถึง
งวดเดือนทีค่ นพิการตายใหแกบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น
ถาบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการตายกอนคนพิการ ใหคน
พิการและหรือสํานักงานคัดเลือกบุคคลอื่นในครอบครัวคนพิการทําหนาที่แทนบุคคลในครอบครัวที่
ตายทันทีแลวดําเนินการตามขอ 5 โดยอนุโลม
การปฏิบตั ติ ามขอนี้ใหสํานักงานรายงานคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งตอไปเพื่อทราบ
ดวย
ขอ 9 ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
9.1 ตรวจสอบ และรายงานคุณสมบัติคนพิการกับครอบครัวคนพิการซึ่งอยูในเขต
จังหวัดที่สํานักงานรับผิดชอบเสนอตอคณะอนุกรรมการ
9.2 ตรวจสอบหนังสือแจงรายละเอียดและหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ และเบิกจาย
เบีย้ ยังชีพคนพิการโอนใหแกคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพหรือบุคคลในครอบครัวนั้น
9.3 เก็บรักษาหลักฐานการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการไวสําหรับการตรวจสอบ
9.4 จัดทํารายละเอียดการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามแบบที่อธิบดีกรมประชา
สงเคราะหกําหนด
ขอ 10 การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
ขอ 11 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539

(นายอําพล สิงหโกวินท)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห

