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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหสัมปทาน  จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ  จัดจางเหมาชวงงาน  

ฝกงาน  หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การใหสัมปทาน”  หมายความวา  การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการครอบครอง 

หรือใชประโยชนจากทรัพยากรหรือทรัพยสินใด ๆ  เพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพ 

“การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ”  หมายความวา  การจัดสถานที่บริเวณองคกรหรือ
ภายนอกองคกรเพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

“การจัดจางเหมาชวงงาน”  หมายความวา  การใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดทําสัญญา 
กับหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ  โดยรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือ 
แตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการนั้นเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น   
และหมายความรวมถึงการใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการทําสัญญากับผูรับเหมาชวงงานของหนวยงาน
ของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ  เพื่อรับชวงงานในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการดวย 

“การฝกงาน”  หมายความวา  กระบวนการเพิ่มความรู  ทักษะและประสบการณที่เปน
ประโยชนแกการประกอบอาชีพ 
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“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  
และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพคนพิการซึ่งคณะกรรมการ

แตงต้ัง 
ขอ ๔ หน วยงานของรั ฐที่ ไม ประสงค จะรับคนพิ การเข าทํ างานตามมาตรา   ๓๓   

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา  ๓๓  และไมประสงคจะสงเงินเขากองทุน 
ตามมาตรา  ๓๔  ใหแจงความจํานงตอปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด  หรือผู ซ่ึง 
ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อจัดใหมี 
การใหสัมปทาน  จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ  จัดจางเหมาชวงงาน  ฝกงาน  หรือใหการ
ชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๕ การใหสัมปทานตองมีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาหนึ่งป  โดยดําเนินการได    
ดังตอไปนี้ 

(๑) การใหครอบครองทรัพยสินของหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการเพื่อใหคนพิการไดใชเปนสถานที่ในการประกอบอาชีพหรือจําหนายสินคาหรือบริการ   
เชน  การติดต้ังเคร่ืองจําหนายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติ  เคร่ืองจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล  เคร่ืองถายเอกสาร 

(๒) ใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจําหนายสินคาหรือบริการซึ่งสอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ 

(๓) มอบวัสดุอุปกรณที่หนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการมิได 
ใชประโยชนเพื่อใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดหาประโยชนจากวัสดุอุปกรณนั้น 

(๔) การจัดสรรคลื่นความถี่  หรือเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ  หรือสถานีวิทยุโทรทัศน 
ซ่ึงอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งอยูในชวงเวลา
ที่ประชาชนสามารถรับฟงหรือรับชมไดอยางแพรหลายเพื่อหาประโยชนตอไป 

(๕) การใหสัมปทานในเรื่องอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มูลคาตามวรรคหนึ่ง  ตองไมนอยกวาปละอัตราคาจางข้ันตํ่าในทองที่นั้น  คูณดวยสามรอยหกสิบหา

ตอคนพิการหนึ่งคนที่ตองรับเขาทํางาน 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ  ใหดําเนินการ

เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการนั้น 
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ขอ ๖ การจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้   
(๑) สถานที่ต้ังใหอยูในสถานที่เห็นไดงาย  สะดวกตอการซ้ือสินคาหรือบริการ 
(๒) มีสาธารณูปโภค  และส่ิงอํานวยความสะดวกที่คนพิการเขาถึงและใชประโยชนได 
(๓) สถานที่ตองมั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัย 
(๔) ไดรับการยกเวนคาเชาพื้นที่   
(๕) มีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาหนึ่งป   
มูลคาตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานวณจากอัตราคาเชาพื้นที่รวมกับคาใชจายตามที่คณะอนุกรรมการ

กําหนด  และตองไมนอยกวาปละอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่าในทองที่นั้นคูณดวยสามรอยหกสิบหา 
ตอคนพิการหนึ่งคนที่ตองรับเขาทํางาน 

ขอ ๗ การจัดจางเหมาชวงงานหรือใหการชวยเหลืออื่นใด  โดยจัดใหมีการทําสัญญาเพื่อ 
ใหคนพิการไดมีอาชีพและมีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาหกเดือน  และใหหมายความรวมถึงการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้   

(ก) หนวยงานของรัฐ   
 (๑) ส่ังซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑจากคนพิการโดยวิธีกรณีพิเศษ   
 (๒) ขายสินคา  หรือจัดจางเหมาบริการใหคนพิการโดยวิธีกรณีพเิศษ   
 (๓) ใหวัสดุอุปกรณที่หมดความจําเปนแกคนพิการตามความจําเปน 
 ทั้งนี้  ภายใตกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้น 
(ข) นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ   
 (๑) ส่ังซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑจากคนพิการ 
 (๒) ขายสินคา  หรือจัดจางเหมาบริการที่ไดมาตรฐานตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด   
 (๓) อนุญาตใหใชสิทธิเคร่ืองหมายการคา  วัสดุอุปกรณหรือทรัพยสินทางปญญาตาม

ระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกําหนด 
 มูลคาการจัดจางเหมาชวงงานตาม  (ก)  และ  (ข)  ตองไมนอยกวาหาเทาของอัตราคาจาง

แรงงานขั้นตํ่าในทองที่นั้นคูณดวยสามรอยหกสิบหาตอคนพิการหนึ่งคนที่ตองรับเขาทํางาน 
ขอ ๘ การฝกงานแกคนพิการ  มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ตองมีการถายทอดวิทยาการ  เทคโนโลยี  กระบวนการผลิต  หรือองคความรูขององคกร

ใหแกคนพิการ 
(๒) หลักสูตรในการฝกงานตองเสนอตอปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด   

หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อใหความ
เห็นชอบกอนดําเนินการ   
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(๓) ตองรับผิดชอบในการจัดสถานที่  วัสดุอุปกรณ  เอกสาร  วิทยากร  เบี้ยเลี้ยงคนพิการ 
ที่ฝกงานใหเปนไปตามอัตราที่คณะอนุกรรมการกําหนด  โดยมิใหเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ  จากคนพิการ 

(๔) มีระยะเวลาฝกงานไมนอยกวาหกเดือน 
มูลคาการฝกงานตามวรรคหนึ่ง  ตองมีมูลคาไมนอยกวาปละอัตราคาจางข้ันตํ่าในทองที่นั้นคูณ

ดวยสามรอยหกสิบหาตอคนพิการที่ตองรับเขาทํางาน   
ขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ผูแทนกรมพัฒนา 

ฝมือแรงงาน  ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ผูแทน
กระทรวงพาณิชย  ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และผูแทนกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานเปนอนุกรรมการ 

(๓) ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท  จํานวนเจ็ดคน  ซ่ึงสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แหงประเทศไทยเสนอเปนอนุกรรมการ 

(๔) ผูแทนสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาองคการลูกจางแหงประเทศไทย  
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนอนุกรรมการ 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมีความรูและประสบการณในดานการสงเสริมอาชีพคนพิการ  จํานวนสองคน  
เปนอนุกรรมการ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ   
รองเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  เปนอนุกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ 
อธิบดีกรมการจัดหางานแตงต้ังขาราชการหรือเจาหนาที่กรมการจัดหางานไมเกินสองคน 

เปนผูชวยเลขานุการ 
ขอ ๑๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  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 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) กํากับดูแลหนวยงานของรัฐและนายจางหรือเจาของสถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่ออกตามความในมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๓) สงเสริมใหมีการกระจายความชวยเหลือคนพิการและผูดูแลคนพิการซึ่งหนวยงานของรัฐ
หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผูใหการสนับสนุนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(๔) พิจารณาถึงความเหมาะสมของความชวยเหลือตามระเบียบนี้   
(๕) จัดทํารายงานประจําปการใหความชวยเหลือคนพิการทางดานอาชีพ  หรือความชวยเหลือ

คนพิการและผูดูแลคนพิการซ่ึงหนวยงานของรัฐและนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปน
ผูสนับสนุน 

(๖) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการมาชี้แจงขอเท็จจริง
หรือใหความเห็นตอคณะอนุกรรมการ  หรือสงเอกสารพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๗) พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อใหประกาศเกียรติคุณ  หรือสนับสนุน  สินเชื่อ  รางวัล  
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  หรือสิทธิประโยชนอื่นใด  ใหแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ที่ใหความชวยเหลือคนพิการทางดานอาชีพ   

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบปละคร้ัง 
(๙) สงเสริมสนับสนุนใหองคกรของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการตลอดจนหนวยงานของ

รัฐและหนวยงานภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๑๐)  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงแรงงาน   หรือผูวาราชการจังหวัด  หรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมาย 

จากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีทําหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) รับข้ึนทะเบียนคนพิการที่ขอรับการสงเสริมอาชีพ 
(๒) รับข้ึนทะเบียนหนวยงานของรัฐ  หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ประสงค

จะดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๓) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับมูลคาของการใหสัมปทาน  จัดสถานที่จําหนายสินคาและ

บริการ  จัดจางเหมาชวงงาน  ฝกงาน  หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 
ที่หนวยงานของรัฐ  หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการแหงนั้นตองรับผิดชอบ 

(๔) แจงใหองคการของคนพิการหรือองคการอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกคนพิการ 
หรือผูดูแลคนพิการเขารับความชวยเหลือทราบ 

ขอ ๑๓ ใหคนพิการที่ประสงคจะขอรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้  ย่ืนความประสงค 
ตอเจาหนาที่ของรัฐตามขอ  ๑๒  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิที่จะขอรับความชวยเหลือโดยตรงจากหนวยงานของรัฐ
หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ 

การขอรับความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง  ใหคนพิการดําเนินการย่ืนคําขอดวยตนเอง 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ  หรือใน
กรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูดูแลคนพิการย่ืน 
คําขอเพื่อขอรับความชวยเหลือแทนคนพิการได  แตตองนําหลักฐานวาเปนผูดูแลคนพิการไปแสดง 
ตอเจาหนาที่ดวย 

การย่ืนคําขอรับความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง  คนพิการอาจดําเนินการในรูปแบบการรวมกลุม
ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนดก็ได 

ขอ ๑๔ เมื่อหนวยงานของรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ  ไดดําเนินการ
ชวยเหลือคนพิการตามระเบียบนี้แลว  ใหสงเอกสารผลการดําเนินงาน  หรือสัญญาที่เกี่ยวของตามแบบ 
ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตามขอ  ๑๒  ภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ได
ดําเนินการแลวเสร็จ  เพื่อแจงใหกองทุนไดทราบและหักออกจากจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการแหงนั้นคางหนี้กองทุนที่ตองชําระเนื่องจากไมรับคนพิการเขาทํางานตอไป 

ขอ ๑๕ ใหปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง  ๆ
ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

กรณีมีปญหาหรือขอขัดแยงในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ใหผูรักษาการตามวรรคหนึ่ง 
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


