
 หนา   ๑๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยการกําหนดมาตรฐาน  การรับรองและเพิกถอนการรับรอง 
องคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๑๐)  และมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา   ๒๙  ประกอบมาตรา   ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ  วาดวยการกําหนดมาตรฐาน  การรับรองและเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการหรือ

องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

เวนแตการย่ืนคําขอรับรองตามหมวด  ๕  ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“มาตรฐาน”  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคและ

ตองการใหเกิดข้ึนเพื่อใชเปนหลักในการสงเสริม  สนับสนุน  รับรอง  ติดตามประเมินผลและประกัน

คุณภาพในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใด 

ที่ใหบริการแกคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”  หมายความวา  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

การจัดสวัสดิการ  การสงเสริมและพิทักษสิทธิ  การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ   

มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

“องคกรดานคนพกิาร”  หมายความวา  องคกรของคนพิการ  และองคกรเพื่อคนพิการ 



 หนา   ๑๔ 
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“องคกรของคนพิการ”  หมายความวา  องคกรที่มีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเปนสมาชิก 

และเปนกรรมการบริหารองคกรไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด  ตลอดจนมีอํานาจ

ตัดสินใจในการดําเนินงานเพื่อคุมครองสิทธิของคนพิการดวย 

“องคกรเพื่อคนพิการ”  หมายความวา  องคกรที่มีวัตถุประสงคหรือกิจการหลักเกี่ยวกับ 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใชหนวยงานภาครัฐ   

“องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐ  องคกรภาคเอกชน  

หรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“การใหบริการแกคนพิการ”  หมายความวา  การจัดบริการใด ๆ  เพื่อประโยชนในการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“การรับรองมาตรฐาน”  หมายความวา   ผลการดําเนินงานขององคกรดานคนพิการ    

หรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการซึ่งไดรับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ

ตามระเบียบนี้   

“เคร่ืองหมาย”  หมายความวา  เคร่ืองหมายยืนยันระดับคุณภาพขององคกรดานคนพิการ 

หรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการซึ่งไดรับการรับรองตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ  และมีอายุสามปนับแตวันไดรับเครื่องหมายรับรอง   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ   

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดแบบฟอรมและแนวทาง 

ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้รวมทั้งมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงในการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การสงเสริมและพัฒนามาตรฐาน 

 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะอนุกรรมการเพื่อกําหนดมาตรฐาน  รับรองและเพิกถอนการรับรององคกร
ดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ  จํานวนสองคณะ  ไดแก   

(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการ 
แกคนพิการ  ประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
เปนประธาน  อนุกรรมการ  รองเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
เปนรองประธานอนุกรรมการ  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติเปนอนุกรรมการ  และอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังจากผูแทนสมาคมคนตาบอด 
แหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย  
ผูแทนมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ  ผูแทนมูลนิธิธรรมมิกชน 
เพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ  ผูแทนสมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม  (ไทย)  ผูแทนสมาคม 
เพื่อคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิต  ผูแทนมูลนิธิพัฒนา
คนพิการไทย  ผูแทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยและผูแทนมูลนิธิอนุเคราะห 
คนหูหนวกในพระราชินูปถัมภเปนอนุกรรมการ  โดยใหเลขาธิการแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน 
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  และมอบหมายใหขาราชการในสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ 

(๒) คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการ 
แกคนพิการ  ประกอบดวยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่ไดรับ
มอบหมาย  เปนประธานอนุกรรมการ   ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะอนุกรรมการตาม   (๑)   เสนอให
คณะกรรมการแตงต้ังจากผูมีความรูและประสบการณรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมาย   
การเงินการบัญชี  การบริหารองคการ  การพัฒนามาตรฐานองคการ  การวิจัยและประเมินผล  และการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย  การศึกษา  
การสงเสริมอาชีพ  การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะ  การจัดบริการสวัสดิการ
สังคม  ขอมูลขาวสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ  ในจํานวนนี้ตองมีผูที่มีบัตร
ประจําตัวคนพิการอยางนอยหนึ่งคน  และมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยสองคนเปนอนุกรรมการ  
และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  และใหเลขาธิการแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน
จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ   
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ขอ ๖ ใหนําความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาบังคับใชกับวาระการดํารงตําแหนงและ 
การพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๑)  และ  (๒)  โดยอนุโลม  และนําความ
มาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๑)  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานและตัวชี้ วัดมาตรฐานรวมทั้งกําหนดเครื่องหมายเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการใหความเห็นชอบ   
(๒) สงเสริมและพัฒนามาตรฐานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมทั้งสงเสริม

และสนับสนุนใหองคกรตาง ๆ  ใหไดรับการรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้ 
(๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๘ ใหคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดเครื่องมือ  แบบเอกสาร  ข้ันตอนและวิธีการตลอดจนเกณฑการใหคะแนนในการ

ย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้ 
(๒) กําหนดแนวทางและใหการรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการ 

และองคกรอื่นที่ใหบริการแกคนพิการตามระเบียบนี้   
(๓) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการแตงต้ังบุคคลหรือองคกรเพื่อทําหนาที่ เปนผูตรวจ

ประเมินผลหรือแตงต้ังผูที่ทําหนาที่ทบทวนผลการประเมิน 
(๔) ใหคําแนะนําแกองคกรตาง ๆ  เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐานและจะกําหนดเง่ือนไขอื่น

เพื่อใหองคกรที่ย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานไดปรับปรุงเพื่อใหผานมาตรฐานตามที่กําหนดก็ได 
(๕) ติดตามประเมินผลการใหการรับรองเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๙ ใหสํานักงานทําหนาที่ศึกษา   เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน   

การสงเสริม  และพัฒนามาตรฐานใหแกองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ
รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรตาง ๆ  ไดเขารับการรับรองมาตรฐานตลอดจนกํากับดูแลใหองคกรที่ไดรับ
การรับรองรักษามาตรฐานตามที่กําหนด 

ขอ ๑๐ ใหสํานักงานขอต้ังงบประมาณประจําป เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบั ติการ 
ตามระเบียบนี้   



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานองคกรของคนพิการ 

 

 

ขอ ๑๑ ใหองคกรของคนพิการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย  โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม  การมีสวนรวม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบและคุมคา 

ขอ ๑๒ ในการกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  มาตรการ  โครงการ  หรือวิธีปฏิบัติขององคกร
ตองไมมีลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ   

ขอ ๑๓ ใหองคกรของคนพิการ  ตองมีการบริหารงาน  การใหบริการ  และคุณภาพของการ
ใหบริการแกคนพิการ  ดังตอไปนี้   

(๑) การบริหารงาน  ตองมีคณะกรรมการบริหาร  มีกฎระเบียบหรือขอบังคับชัดเจนและ
สามารถบังคับใช  และมีการบริหารจัดการซึ่งตองมีการบริหารงบประมาณ  ระบบการเงินการบัญชี   
การพัฒนาบุคลากร  มีการรับสมัครสมาชิกใหมและเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม  มีการแจงขอมูล
ขาวสาร  มีการรวมงานกับเครือขายอื่น ๆ  มีการประชาสัมพันธ  และมีความสามารถในการระดมทุน
และทรัพยากร 

(๒) การใหบริการ  ตองมีการใหบริการแกคนพิการ  มีระบบการรับเขา  และการลงทะเบียน
ผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ  มีวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  และส่ิงอํานวยความสะดวก  มีการติดตาม 
และประเมินผล  และมีบุคลากรหรืออาสาสมัครหรือที่ปรึกษาในการใหบริการ 

(๓) คุณภาพการใหบริการ  ตองมีการใหบริการที่มีคุณภาพโดยไดรับการยอมรับจากสมาชิก
หรือเปนประโยชนตอสังคม  มีผูนําที่มีความสามารถในการนําองคกร  มีกิจกรรมเพื่อคุมครองสิทธิ 
คนพิการ  ไมเก็บคาบริการหรือเก็บในอัตราที่สมเหตุสมผล  มีระบบการประสานงานและสงตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ   

หมวด  ๓ 
มาตรฐานองคกรเพื่อคนพิการ 

 

 

ขอ ๑๔ องคกรเพื่อคนพิการ  ตองมีลักษณะการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒   
ขอ ๑๕ ใหองคกรเพื่อคนพิการ  ตองมีการบริหารงาน   การใหบริการ  และคุณภาพ 

การใหบริการแกคนพิการ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) การบริหารงาน   ตองมีคณะกรรมการบริหาร  มีกฎระเบียบหรือขอบังคับชัดเจน 
และสามารถบังคับใช  และมีการบริหารจัดการซึ่งตองมีการบริหารงบประมาณ  ระบบการเงินการบัญชี  
การพัฒนาบุคลากร  มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวม  มีการแจงขอมูลขาวสาร  มีการรวมงาน
กับเครือขายอื่น ๆ  มีการประชาสัมพันธ  และมีความสามารถในการระดมทนุและทรัพยากร 

(๒) การใหบริการ  ตองมีการใหบริการแกคนพิการ  มีระบบการรับเขาและการลงทะเบียน
ผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ  มีวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  และส่ิงอํานวยความสะดวก  มีการติดตามและ
ประเมินผล  และมีบุคลากรที่ใหบริการ 

(๓) คุณภาพการใหบริการ   ตองมีการใหบริการที่มีคุณภาพโดยไดรับการยอมรับจาก
ผูรับบริการหรือเปนประโยชนตอสังคม  มีผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบวิชาชีพที่มีทักษะการบริการ   
การคุมครองสิทธิผู รับบริการ   ไม เก็บค าบริการหรือเก็บในอัตราที่สมเหตุสมผล   มีระบบ 
การประสานงานและสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ   

หมวด  ๔ 
มาตรฐานขององคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ 

 

 

ขอ ๑๖ องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ  ตองลักษณะการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒ 

ขอ ๑๗ ใหองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ  ตองมีการบริหารงาน   การใหบริการ   
และคุณภาพการใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การบริหารงาน   ตองมีการกําหนดโครงสรางและการบริหารจัดการ  ยุทธศาสตร  
แผนงานโครงการ  บุคลากร  หรืองบประมาณดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไวเปน
การเฉพาะ  รวมทั้งมีขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ  อาคารสถานที่  เคร่ืองมืออุปกรณ   
หรือไดมีการจัดสภาพแวดลอมที่คนพิการเขาถึงและใชประโยชนได 

(๒) การใหบริการ  ตองมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหบริการแกคนพิการ   
มีวิธีการใหบริการที่ชัดเจน  มีการติดตามประเมินผลการใหบริการ  รวมทั้งมีกิจกรรมดานการสงเสริม
และสนับสนุนคนพิการหรือองคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๓) คุณภาพการใหบริการ   ตองมีการใหบริการที่มีคุณภาพ   รวดเร็ว   ตอเนื ่องและ 
ทนัสถานการณ  ตอบสนองตอความตองการจําเปนของคนพิการ  และมีความพึงพอใจจากผูรับบริการ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การย่ืนคําขอรับรอง 

 

 

ขอ ๑๘ องคกรของคนพิการ  องคกรเพื่อคนพิการ  หรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ

ที่ป ฏิบั ติ ง านให เปนไปตามมาตรฐานที่ ได กํ าหนดไว ในระ เบี ยบนี้   อาจ ย่ืน คําขอ รับรอง 

ตอคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)  ได 

ขอ ๑๙ การย่ืนคําขอรับรองตามขอ  ๑๘  ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอ 

ที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ในเขตทองที่จังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอ 

ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแหงทองที่ที่องคกรนั้นต้ังอยู   

ใหสํานักงานที่รับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร

และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแลวสงคําขอพรอมความเห็นใหคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)  

ภายในสามสิบวัน 

ขอ ๒๐ ใหเลขาธิการเสนอคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)  เพื่อแตงต้ังเจาหนาที่ภายใน

สํานักงานหรือบุคคลหรือองคกรภายนอก  หรือสถาบันการศึกษาตลอดจนหนวยงานอื่นซ่ึงเปนผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินองคกรที่ได ย่ืนคําขอรับรองรวมทั้งเสนอความเห็น 

เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒) 

การปฏิบัติหนาที่ของบุคคล  องคกร  สถาบันการศึกษา  หรือหนวยงานตามวรรคหนึ่ง   

อาจไดรับคาตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ  หรือคาตอบแทนอื่นตามที่เลขาธิการกําหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ ๒๑ ในกรณีองคกรที่ ย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้ เคยไดรับเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  หรือตามกฎหมายอื่น  มาแลว

ไมเกินหนึ่งป  ใหสํานักงานเปนผูตรวจประเมินเฉพาะเอกสารแลวเสนอใหคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)  

พิจารณาใหการรับรองมาตรฐานก็ได   

ขอ ๒๒ เมื่อองคกรใดไดรับการรับรองมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)   

แลวใหเลขาธิการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใหแกองคกรนั้น  และใหสํานักงานเผยแพร 

ตอสาธารณชนตอไป   



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

องคกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิไดรับการสงเสริมสนับสนุน 
ดานวิชาการ  การพัฒนาบุคลากร  การยกยองเชิดชูเกียรติ  และการสนับสนุนอื่น  ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๓ กรณีองคกรที่ย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้แลวแตคณะอนุกรรมการ 
ตามขอ   ๕   (๒)   พิจารณาแลว เ ห็นว าผลงานขององคกรยังไมไดมาตรฐานตามที่ กํ าหนด   
ใหคณะอนุกรรมการดังกลาวอาจจัดทําขอเสนอแนะเปนหนังสือแกองคกรนั้นเพื่อนําไปปฏิบัติภายใต
เง่ือนไขและระยะเวลาที่กําหนดกอนพิจารณาใหการรับรองใหมก็ได 

ขอ ๒๔ กรณีการรับรองมาตรฐานขององคกรใดหมดอายุ  หรือกรณีไมไดรับการรับรองหรือ  
ถูกเพิกถอนการรับรองตามระเบียบนี้  ใหองคกรนั้นย่ืนคําขอรับรองใหมตามระเบียบนี้ได 

หมวด  ๖ 
การเพิกถอนการรับรอง 

 

 

ขอ ๒๕ กรณีปรากฏขอเท็จจริงวาองคกรใดซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานแลวไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานในขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอตามที่ไดรับการรับรอง  ซ่ึงเชื่อวาจะมีผลเสียหายตอคนพิการ
หรือจะสงผลตอคุณภาพการใหบริการลดลง  และเลขาธิการหรือผูที่ไดรับมอบหมายไดใหคําแนะนําและ
ตักเตือนเปนหนังสือเพื่อใหปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว  หากองคกรนั้นยังไมแกไข  
โดยไมมีเหตุอันควร  ใหเลขาธิการเสนอคณะอนุกรรมการตามขอ  ๕  (๒)  พิจารณาเพิกถอนการรับรอง
มาตรฐานขององคกรนั้นได 

ขอ ๒๖ ใหเลขาธิการแจงผลการเพิกถอนการรับรองมาตรฐานขององคกรเปนหนังสือแก
หนวยงานที่รับคําขอรับรองเพื่อแจงใหองคกรและผูเกี่ยวของทราบตอไป 

ขอ ๒๗ กรณีองคกรแหงใดถูกเพิกถอนการรับรองตามระเบียบนี้  หามมิใหย่ืนคําขอรับรอง
มาตรฐานภายในหนึ่งปนับต้ังแตวันที่ไดรับแจงการเพิกถอนการรับรอง  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิที่จะไดรับ 
การสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนามาตรฐานโดยสํานักงานตามระเบียบนี้ตอไปได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


