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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ การมีผูชวย
คนพิการ การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแล และสิทธิของผูดูแลคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑๐)
วรรคสามและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ การมีผูชวยคนพิการ การชวยเหลือ
คนพิการที่ไมมผี ูดูแล และสิทธิของผูดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูชวยคนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อ ให
สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต
“ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง หรือบุคคลอื่นใด
ที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
“คนพิการที่ไมมีผูดูแล” หมายความวา คนพิการที่ไมมีบิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ
พี่นอง หรือบุคคลในครอบครัวที่รับคนพิการไวดูแลหรืออุปการะเลี้ยงดู
“กิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต” หมายความวา การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันหรือเขาไป
มีสวนรวมทางสังคมของคนพิการซึ่งมีความจําเปน ตอการดํารงชีวิตประจําวัน หรืออยูรวมกับบุคคล
ทั่วไปในสังคม
“การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย” หมายความวา การเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
ดัดแปลงที่อยูอาศัยบางสวนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซอมแซม การกอสราง การใช
เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตในที่อยูอาศัยนั้น
ไดโดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย
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“หนวยบริการในพื้น ที่” หมายความวา องคการบริห ารสว นตํา บล เทศบาลเมือ งพัท ยา
หรือองคกรอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด
“สถานสงเคราะหเอกชน” หมายความวา สถานที่รับคนพิการไวอุปการะเลี้ยงดูซึ่งไมใ ช
หนวยงานของรัฐ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการ
และผูดูแลคนพิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ขอ ๔ ให เ ลขาธิ การรั กษาการตามระเบีย บนี้ และมี อํ านาจประกาศกํ า หนดวิ ธีป ฏิ บั ติ
ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ
ขอ ๕ ใหมีคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง ประกอบดวย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง ผู แ ทนกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแ ทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย
และผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห ง ชาติ เป น อนุ ก รรมการ
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากผูแทนองคกรของคนพิการแตละประเภท จํานวนเจ็ดคน และแตงตั้งจาก
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญภาคเอกชนจํานวนสามคน เปนอนุกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
สง เสริ ม และพั ฒนาคุณ ภาพชี วิ ตคนพิก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบัง คั บใช กั บวาระการดํ า รงตํ าแหน ง
การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
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ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแก
คนพิการ การมีผู ชวยคนพิการ และสิทธิ ของผู ชวยคนพิการ การชวยเหลือ คนพิการที่ไม มีผูดูแ ล
และสิทธิของผูดูแลคนพิการนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) กําหนดแนวทางและวิธีการใหบริการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนางาน เกี่ยวกับการ
ปรับ สภาพแวดลอมที่อ ยูอาศัย ให แ กค นพิ การ การมีผู ชวยคนพิก าร และสิ ทธิ ของผูช วยคนพิ การ
และสิทธิของผูดูแลคนพิการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(๓) ใหความเห็น เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ
(๔) ใหความเห็นเกี่ยวกับอัตราวงเงินและรายการใหความชวยเหลือตามระเบียบนี้
(๕) พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่สถานสงเคราะหเอกชนยื่นขอรับ
เงินอุดหนุนตามระเบียบนี้
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๘ ให ค ณะอนุ ก รรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารประจํ า จั ง หวั ด
ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุน การดําเนิน งานของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดสวัส ดิการใหแ กคนพิการ
ในจังหวัด
หมวด ๒
การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ
ขอ ๙ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ
(๒) อาศัยอยูในที่อยูอาศัยนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหกเดือน ยกเวนกรณีการยายเขามา
อยูใหมภายหลังเกิดความพิการ
(๓) ที่อยูอาศัยไมมั่นคงหรือไมเหมาะสมกับสภาพความพิการ
(๔) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ
(๕) ไมไดรบั ความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ
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ในกรณีคนพิการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยแหงนั้นตองมีหลักฐานการใหความยินยอมจาก
เจ า ของหรือ ผู ไ ดรั บ อํา นาจจากเจ า ของเพื่อ ให มีก ารปรั บ สภาพแวดลอ มที่ อยู อ าศัย ไดแ ละในกรณี
เปนบานเชาจะมีหลักฐานใหคนพิการอยูอาศัยไดไมนอยกวาหกเดือน
ขอ ๑๐ คนพิการ ผูดูแลคนพิการ หรือบุคคลอื่น ที่พบเห็น คนพิการตามขอ ๙ อาจยื่ น
คําขอใหมีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการได ดังตอไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยจังหวัด
หรือหนวยบริการในพื้นที่
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอตามขอ ๑๐ แลวใหเจาหนาที่สอบขอเท็จจริงและพิจารณาถึงความจําเปน
และความเหมาะสม พรอมทั้งอาจขอใหสงเอกสารเพิ่มเติมเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการพิจารณา
ชวยเหลือคนพิการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การพิจารณาใหคนพิการไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความลําบาก ความมั่นคงปลอดภัย
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและสิทธิของคนพิการจะเขาถึงและการใชประโยชนจากที่อยู
อาศัยดังกลาว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงฐานะและความยากจนของคนพิการเปนสําคัญ
การพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ ในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ สําหรับวิธีการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ
ขอ ๑๒ ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหพิจารณาตามความ
จําเปนและเหมาะสมตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
อัตราวงเงิน และรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๓ ใหสํานั กงาน หนวยบริการในพื้น ที่ หรื อหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ แลวแตกรณี เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
แลวจัดทํารายงานผลตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อเบิกจายเงินงบประมาณตอไป
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ขอ ๑๔ ใหสํา นักงาน หนว ยบริ การในพื้น ที่ และหนวยงานในสั งกัดกรมพั ฒ นาสังคม
และสวัสดิการดําเนินการสํารวจความจําเปนในการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของคนพิการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบประจําป ติดตามผล และรายงานผลตอคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหจัดทํารายงานอยางนอย
ปละครั้งภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกป
หมวด ๓
การมีผูชวยคนพิการ
ขอ ๑๕ บุคคลใดประสงคจะเปนผูชวยคนพิการใหยื่นคําขอเปนผูชวยคนพิการ ทั้งนี้ ใหนํา
ความในขอ ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ เมื่อไดรับคําขอตามขอ ๑๕ แลวใหเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น คําขอ
แลวเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานซึ่งรับคําขอดังกลาวเพื่อพิจารณารับจดแจงเปนผูชวยคนพิการ
และใหแ จ ง รายชื่ อ พร อ มสถานที่ ติด ต อ ของผู ชว ยคนพิก ารแก สํ า นั กงาน หน วยงาน และองค ก ร
ที่เกี่ยวของผานทางเว็บไซตและชองทางอื่น
ขอ ๑๗ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ
(๒) เปนคนพิการที่มีความจําเปนตองมีผูชวยคนพิการเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตได
(๓) ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ
ในกรณีที่คนพิการตามวรรคหนึ่ง เปน ผูเยาวหรือมีความพิการถึงขั้น ที่ไมสามารถยื่น คําขอ
ดวยตนเองได ให ผูดูแ ลคนพิการยื่น คํ าขอแทนได แตตอ งนําหลักฐานตามวรรคหนึ่ งไปแสดงต อ
เจาหนาที่ดวย
ขอ ๑๘ ใหนําความในขอ ๑๐ และขอ ๑๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยื่น
คําขอและการพิจารณาคําขอมีผูชวยคนพิการตามหมวดนี้โดยอนุโลม
ขอ ๑๙ การพิจารณาใหคนพิการมีผูชวยคนพิการตามวรรคหนึ่ง จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา
บุคคลนั้นมีสภาพความพิการมากจนไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิตไดดวยตนเอง
หากไมไดปฏิบัติกิจวัตรดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมากตอการดํารงชีวิต สุขภาพอนามัย ภาวะจิตใจ
อารมณ พฤติกรรม สภาพความเปน อยู และศั กดิ์ศ รีความเปน มนุ ษย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงฐานะและ
ความยากจนของคนพิการเปนสําคัญ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ขอ ๒๐ การจัดใหมีผูชวยคนพิการตามหมวดนี้ ไดแก
(๑) การจัดหาบุคคลใหเปนผูชวยคนพิการเพื่อใหคนพิการดํารงชีวิตประจําวันได
(๒) การจั ด หาบุ คคลให เป น ผูช ว ยคนพิก ารเพื่อ ใหค นพิก ารมี สว นรว มทางสั ง คมภายใน
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามความจําเปน
ขอ ๒๑ การจัดใหมีผูชวยคนพิการ ใหกําหนดเปนจํานวนชั่วโมงตอเดือน โดยพิจารณาถึง
ความจําเปนในการมีผูชวยคนพิการโดยใชฐานจํานวนชั่วโมงตอวัน ทั้งนี้ สูงสุดไมเกินหกชั่วโมงตอวัน
หรือไมเกินเดือนละหนึ่งรอยแปดสิบชั่วโมง คราวละไมเกินหนึ่งป โดยคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
สามารถยื่นคําขอตอเนื่องได
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยคนพิการตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยบริการในพื้นที่หรือสํานักงาน
เปน ผูควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูชวยคนพิการ โดยจะแตงตั้งบุคคลที่นาเชื่อถือ ในชุม ชนหรือ
หมูบานซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติงานนั้นเปนผูควบคุมดูแลดวยก็ได
ขอ ๒๒ ใหผูชวยคนพิการซึ่ง ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ไดรับคาตอบแทนเปน รายชั่วโมง
และอาจไดรบั คาตอบแทนอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๓ เมื่ อ ผู ช ว ยคนพิ ก ารได ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ แก ค นพิ ก ารแล ว ให ร ายงานผล
การปฏิบัติงานประจําเดือนหรือเปนรายครั้งตามลักษณะของงานโดยใหคนพิการหรือบุคคลที่กระทําการ
แทนคนพิการ และบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูควบคุมดูแลตามขอ ๒๑ วรรคสอง (ถามี) รับรอง
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดตอหนวยบริการในพื้นที่ทราบ และใหหนวยบริการในพื้นที่จัดทํารายงาน
สรุปการปฏิบัติงานของผูชวยคนพิการและจํานวนคาตอบแทนใหสํานักงานเพื่อเบิกจายคาตอบแทน
ตอไป
ขอ ๒๔ การใหบริการผูชวยคนพิการสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) คนพิการถึงแกความตายหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๒) คนพิการหรือผูดูแลคนพิการขอยกเลิกการใหบริการ
(๓) สัญญาการใหบริการสิ้นสุดลง
(๔) กรณี ผูมี อํ านาจพิ จ ารณาอนุ มัติ เ ห็น ว า การมี ผูช ว ยคนพิก ารไม กอ ใหเ กิ ดประโยชน
ตอคนพิการเทาที่ควร
ขอ ๒๕ เมื่อมีกรณีดั งตอไปนี้ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่ง รับจดแจงตามขอ ๑๘ พิจารณา
เพิกถอนการรับจดแจงเปนผูชวยคนพิการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๑) มี ค วามประพฤติ เ สี ย หายอย า งร า ยแรงของการเป น ผู ช ว ยคนพิ ก าร คนพิ ก ารหรื อ
ซึ่งบุคคลอื่นที่กระทําการแทนคนพิการไดแจงใหสํานักงานหรือหนวยบริการในพื้นที่ทราบแลว
(๒) ปฏิบัติหนาที่ไมไดมาตรฐานที่กําหนด
(๓) ไมมาปฏิบัติหนาที่สามครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งปโดยไมมีเหตุอันสมควร
หมวด ๔
การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแล
ขอ ๒๖ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ
(๒) ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูหรือมีแตไมสามารถเลี้ยงดูได
(๓) ไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงหรือที่อยูอาศัยไมมั่นคงหรือไมเหมาะสม
(๔) ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
(๕) ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ
ขอ ๒๗ ใหนํ าความในขอ ๑๐ และข อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาใชบั งคั บกั บ
การยื่ น คํ า ขอและการพิ จ ารณาคํา ขอรั บ การช ว ยเหลื อ คนพิ ก ารที่ ไ ม มี ผู ดู แ ลคนพิก ารตามหมวดนี้
โดยอนุโลม
ขอ ๒๘ การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแลตามหมวดนี้ ไดแก
(๑) การชวยเหลือเปนเงินหรือสิ่งของ
(๒) การจัดหาครอบครัวอุปการะ
(๓) การสงเขาอุปการะในสถานสงเคราะห
(๔) การจัดใหมีผูชวยคนพิการ
(๕) การชวยเหลืออื่นตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด
อัตราวงเงิน และรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๙ ในกรณีสถานสงเคราะห เ อกชนที่ใ หการชว ยเหลื อคนพิการดานที่อยู อาศั ยหรื อ
การเลี้ยงดูคนพิการตามขอ ๒๘ อาจยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ได

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ขอ ๓๐ สถานสงเคราะหเอกชนที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุน จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสวัสดิการที่อยูอาศัยหรือการเลี้ยงดูคนพิการ
(๒) มี ห น ว ยงานของรั ฐ รั บ รองผลการดํ า เนิ น งานเป น ที่ ย อมรั บ และเป น ประโยชน ต อ
คนพิการ หรือไดรับการรับรองมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) มีการบริหารงาน ระบบการเงิน และการบัญชีที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
(๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๓๑ สถานสงเคราะหเอกชนที่มีภูมิลําเนาในทองที่กรุงเทพมหานครซึ่งประสงครับเงิน
อุดหนุน ใหจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนที่หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และในกรณีจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อัต ราวงเงิ น และรายการคา ใช จา ยในการจัด ทํา โครงการตามวรรคหนึ่ ง ใหเ ปน ไปตามที่
เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
แบบและวิธีปฏิบัติในการยื่นคําขอและการรับเงินอุดหนุนและการรายงาน ใหเปนไปตามที่
เลขาธิการกําหนด
ขอ ๓๒ ใหเจาหนาที่หนวยงานที่รับคําขอตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละ
โครงการพรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการดวย
หมวด ๕
สิทธิผูดูแลคนพิการ
ขอ ๓๓ ผูดูแลคนพิการซึ่งจะมีสิทธิตามหมวดนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดูแลคนพิการโดยตรงและคนพิการนั้นมีบัตรประจําตัวคนพิการ
(๒) ไดรับความเดือดรอนหรือยากลําบากเนื่องจากตองดูแลคนพิการ
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในทองที่ยื่นคําขอ
(๔) ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอ
ขอ ๓๔ ใหนํ าความในขอ ๑๐ และข อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาใชบั งคั บกั บ
การยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอรับสิทธิผูดูแลคนพิการตามหมวดนี้โดยอนุโลม
ขอ ๓๕ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใชสิทธิตามหมวดนี้ ไดแก
(๑) สําเนาบัตรประชาชนของผูดูแลคนพิการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการและคนพิการ
(๔) ไดรับการรับรองเปนหนังสือจากผูแทนองคกรดานคนพิการ กํานันผูใหญบาน ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา ขาราชการระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือมี
หลักฐานเชื่อไดวาเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนพิการจริง
แบบและวิธีการยื่นคําขอรับการสงเสริมสนับสนุนใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๓๖ สิทธิของผูดูแลคนพิการตามหมวดนี้ ไดแก
(๑) การบริการใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการใหไดมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
(๒) การจัดการศึกษาโดยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
(๓) การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การทํางานในสถานประกอบการ การฝกอาชีพ
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การมีงานทํา การใหสัมปทานหรือสถานที่จําหนายสินคา การจัด
จางแบบเหมางาน หรือการอื่นที่เปนประโยชนตอผูดูแลคนพิการ
(๔) การใหความชว ยเหลื ออื่น ใด เพื่อ ประโยชนใ นการสงเสริม และพั ฒ นาคุณภาพชีวิ ต
คนพิการตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด
ขอ ๓๗ ใหสํา นักงานขอตั้งงบประมาณประจําป เพื่ อเป น คาตอบแทนและคา ใชจ ายใน
วิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ การมีผูชวยคนพิการ การชวยเหลือคนพิการที่ไมมี
ผูดูแล และสิทธิของผูดูแลคนพิการ รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๓๘ ในกรณีมีสิทธิขอรับความชวยเหลือคนพิการตามระเบียบนี้แลว และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลวใหเบิกไดทางเดียว
ขอ ๓๙ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบของทางราชการ
วาดวยการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

