
 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยการแจงช่ือองคการคนพิการแตละประเภท  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา   “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแหงชาติ  วาดวยการแจงชื่อองคการคนพิการแตละประเภท  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระ เบียบนี้ ให ใชบั ง คับ ต้ังแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เปนตนไป 

ขอ ๓ องคการคนพิการแตละประเภท  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีสมาชิกเปนบุคคลพิการประเภทนั้น  ๆ  หรือผูดูแลคนพิการประเภทนั้น  ๆ  แลวแต

กรณี  ไมจํากัดพื้นที่ทั่วประเทศ 
(๒) มีสมาชิกเปนคณะบุคคลหรือนิติบุคคลตามประเภทความพิการประเภทนั้น  ๆ  ในระดับ

จังหวัดไมนอยกวา  ๑๕  จังหวัด 
(๓) ไดรับการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย  และไดรับการรับรองเปนองคการ

สาธารณประโยชน  และ 
(๔) ไดรับการรับรองจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
ขอ ๔ ใหองคการคนพิการแตละประเภทที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๓  ย่ืนเร่ืองขอแจงชื่อ 

ตอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ตามแบบพรอมเอกสารตามที่สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติกําหนด 

ขอ ๕ ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จัดทําทะเบียนรายชื่อ
องคการคนพิการแตละประเภทที่ไดแจงชื่ออยางถูกตองตามขอ  ๔  เสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๖ ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ประกาศเผยแพรรายชื่อ
องคการคนพิการแตละประเภทตอสาธารณชน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ไพบูลย   วัฒนศิริธรรม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ประธานกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
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