
 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
เร่ือง  เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๐  ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เร่ือง  เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

เร่ือง  เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผู้ขอกู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  คนพิการ  กลุ่มคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  หรือกลุ่มผู้ดูแลคนพิการ

ซึ่งมีหน้าที่ให้การอุปการะคนพิการ  ซึ่งขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน 
“การอุปการะ”  หมายความว่า  การที่บุคคลหน่ึงซึ่งมีหน้าที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการรายนั้น

ตามกฎหมายหรือศีลธรรมจรรยา  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่  ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือมีหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มี
บัตรประจําตัวคนพิการจริง  ซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุนและคนพิการนั้นไม่สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
จากกองทุนได้  เนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้เยาว์   
(๒) เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ออทิสติก  สติปัญญา   
(๔) มีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ซึ่งได้รับความเห็นจาก 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จึงให้บุคคลที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนมีสิทธิ
ย่ืนคําขอรับการกู้ยืมเงินในนามตนเองได้ 
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“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“จังหวัด”  หมายความว่า  จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และให้

หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร   
ข้อ ๕ การพิจารณาให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพตามข้อ  ๙  (ก)  (๒)  (๓)  และ  (๖)  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีเกณฑ์ชี้วัดการให้คะแนนตามวงเงินที่ขอกู้ยืม  ดังนี้ 

(๑) ภาวะการดํารงชีวิตและภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  ซึ่งมีภาวะในการดํารงชีวิตโดยเป็น 

ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมด  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  หรือกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินมีภาวะ 
ในการดํารงชีวิต  โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางส่วน  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน 

 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งมีภาวะ 
ในการดํารงชีวิต  โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมด  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  หรือกรณี 
ผู้ขอกู้ยืมเงินมีภาวะในการดํารงชีวิต  โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางส่วน  ให้คะแนน 
สิบห้าคะแนน 

 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท   
ซึ่งมีภาวะในการดํารงชีวิต  โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมด  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  
หรือกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินมีภาวะในการดํารงชีวิต  โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางส่วน  ให้คะแนน
สิบห้าคะแนน 

(๒) ทักษะในการประกอบอาชีพของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  ซึ่งผู้ขอกู้ยืมเงินมีทักษะใน 

การประกอบอาชีพ  โดยผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเดิม  หรือผ่านการฝึกอาชีพซึ่งมีความชํานาญ 
หรือเป็นงานที่ทําอยู่แล้วหรือเป็นการขยายกิจการ  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  หรือกรณีผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยเป็นการประกอบอาชีพใหม่  ให้คะแนนสิบคะแนน 

 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งผู้ขอกู้ยืมเงิน
มีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเดิมหรือผ่านการฝึกอาชีพซึ่งมีความชํานาญ
หรือเป็นงานที่ทําอยู่แล้วหรือเป็นการขยายกิจการ  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  หรือกรณีผู้ขอกู้ยืมเงิน   
ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยเป็นการประกอบอาชีพใหม่  ให้คะแนนสิบคะแนน 
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 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท   
ซึ่งผู้ขอกู้ยืมเงินมีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเดิมหรือผ่านการฝึกอาชีพ  
ซึ่งมีความชํานาญหรือเป็นงานที่ทําอยู่แล้วหรือเป็นการขยายกิจการ  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  หรือกรณี
ผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยเป็นการประกอบอาชีพใหม่  ให้คะแนนสิบคะแนน 

(๓) ประวัติการชําระของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  ซึ่งผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีประวัติเสียหาย

จากการกู้ยืมเงินจากกองทุน  เนื่องจากไม่เคยค้างชําระหนี้เกินสามงวดติดต่อกัน  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  
มีประวัติเสียหายเนื่องจากค้างชําระหนี้ติดต่อกันเกินสามงวดข้ึนไป  และได้แก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
ให้คะแนนสิบห้าคะแนน 

 (ข)  กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งผู้ขอกู้ยืมเงิน
ไม่มีประวัติเสียหายจากการกู้ยืมเงินจากกองทุน  เนื่องจากไม่เคยค้างชําระหนี้เกินสามงวดติดต่อกัน   
ให้คะแนนสามสิบคะแนน  มีประวัติเสียหายเนื่องจากค้างชําระหนี้ติดต่อกันเกินสามงวดข้ึนไปและได้แก้ไข
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน  หรือมีประวัติเสียหายเนื่องจากค้างชําระหนี้ติดต่อกัน
เกินสิบสองงวดข้ึนไปและได้ปิดบัญชีแล้ว  ให้คะแนนสิบคะแนน 

 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท   
ซึ่งผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีประวัติเสียหายจากการกู้ยืมเงินจากกองทุน  เนื่องจากไม่เคยค้างชําระหนี้เกินสามงวด
ติดต่อกัน  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  มีประวัติเสียหายเนื่องจากค้างชําระหนี้ติดต่อกันเกินสามงวดขึ้นไป
และได้แก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน  หรือมีประวัติเสียหายเนื่องจากค้างชําระหนี้
ติดต่อกันเกินสิบสองงวดข้ึนไปและได้ปิดบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ให้คะแนนสิบคะแนน 

(๔) ภาระหน้ีสินของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  มีภาระหนี้สิน  ให้คะแนนสิบคะแนน  

หรือกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีภาระหน้ีสิน  ให้คะแนนห้าคะแนน 
 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  มีภาระหน้ีสิน  

ให้คะแนนสิบคะแนน  หรือกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีภาระหน้ีสิน  ให้คะแนนห้าคะแนน 
 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 

มีภาระหน้ีสิน  ให้คะแนนสิบคะแนน  หรือกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีภาระหน้ีสิน  ให้คะแนนห้าคะแนน 
ข้อ ๖ ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีความสามารถชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้  โดยมีเกณฑ์ชี้วัดให้คะแนน

ตามข้อ  ๙  (ก)  (๘)  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงาน
สถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) รายได้ที่คาดว่าจะได้รับต่อเดือน 
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 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  คาดว่าจะมีรายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  
โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไป  ให้คะแนนแปดสิบคะแนน  หรือคาดว่าจะมีรายรับ 
ต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ร้อยละห้าขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละสิบ  ให้คะแนน 
สี่สิบคะแนน  หรือคาดว่าจะมีรายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ไม่ถึงร้อยละห้า  ให้คะแนน
สิบคะแนน 

 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  คาดว่าจะมี
รายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไป  ให้คะแนนหกสิบคะแนน   
คาดว่าจะมีรายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ร้อยละห้าขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละสิบ   
ให้คะแนนสามสิบคะแนน  คาดว่าจะมีรายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ไม่ถึงร้อยละห้า  
ให้คะแนนสิบคะแนน 

 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท   
คาดว่าจะมีรายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ร้อยละสิบห้าขึ้นไป  ให้คะแนน 
ห้าสิบคะแนน  คาดว่าจะมีรายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ร้อยละสิบแต่ไม่ถึง 
ร้อยละสิบห้า  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  คาดว่าจะมีรายรับต่อเดือนเพิ่มขึ้น  โดยคิดจากยอดท่ีขอกู้ไม่ถึง
ร้อยละสิบ  ให้คะแนนสิบคะแนน 

(๒) ความเหมาะสมสาํหรับอาชีพที่ขอกู้ยืมเงิน 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  โดยการประกอบอาชีพมีปัจจัย 

ที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ  ได้แก่  ทําเล  ตลาดรับซื้อ  และแผนการประกอบอาชีพ 
มีความเหมาะสมมาก  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนนหรือมีความเหมาะสมน้อย  ให้คะแนนสิบคะแนน 

 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  โดยการประกอบอาชีพ
มีปัจจัยที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ  ได้แก่  ทําเล  ตลาดรับซื้อ  และแผนการประกอบอาชีพ
มีความเหมาะสม  ให้คะแนนสี่สิบคะแนน  หรือมีความเหมาะสมน้อย  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน 

 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 
โดยการประกอบอาชีพมีปัจจัยที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ  ได้แก่  ทําเล  ตลาดรับซื้อ  
และแผนการประกอบอาชีพมีความเหมาะสม  ให้คะแนนห้าสิบคะแนน  หรือมีความเหมาะสมน้อย   
ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน 

ข้อ ๗ ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีผู้คํ้าประกันซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้  โดยมีเกณฑ์ชี้วัดให้คะแนน
ตามข้อ  ๙  (ก)  (๘)  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงาน
สถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) การมีอาชีพหรือรายได้ของผู้คํ้าประกัน 
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 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  ซึ่งมีบุคคลที่มีอาชีพหรือมีรายได้ประจํา
เป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนสามสิบห้าคะแนน  หรือมีบุคคลที่มีอาชีพหรือมีรายได้ไม่แน่นอนเป็นผู้คํ้าประกัน  
ให้คะแนนสิบห้าคะแนน 

 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งมีบุคคลที่มีอาชีพ
หรือมีรายได้ประจําเป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือมีบุคคลที่มีอาชีพหรือมีรายได้ไม่แน่นอน
เป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนสิบคะแนน 

 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท   
ซึ่งมีบุคคลที่มีอาชีพหรือมีรายได้ประจําเป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนยี่สิบคะแนน  หรือมีบุคคลที่มีอาชีพ
หรือมีรายได้ไม่แน่นอนเป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนสิบคะแนน 

(๒) รายได้ของผู้คํ้าประกันต่อเดือน 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  ซึ่งผู้คํ้าประกันมีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหม่ืน

ห้าพันบาทต่อเดือนขึ้นไป  โดยมีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนสามสิบห้าคะแนน  หรือกรณีที่ผู้คํ้าประกัน 
มีรายได้น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทต่อเดือน  หรือไม่มีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน 

 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งผู้คํ้าประกัน 
มีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทต่อเดือนขึ้นไปโดยมีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือกรณี
ที่ผู้คํ้าประกันมีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทแต่ไม่ถึงหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทต่อเดือน  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน  
หรือกรณีที่ผู้คํ้าประกันมีรายได้น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนบาท  หรือไม่มีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนสิบคะแนน 

 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 
ซึ่งผู้คํ้าประกันมีรายได้ตั้งแต่สองหม่ืนห้าพันบาทต่อเดือนขึ้นไปโดยมีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  
หรือกรณีที่ผู้คํ้าประกันมีรายได้ตั้งแต่สองหม่ืนบาทแต่ไม่ถึงสองหม่ืนห้าพันบาทโดยมีหลักฐานมาแสดง   
ให้คะแนนสิบห้าคะแนนหรือกรณีที่ผู้คํ้าประกันมีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทแต่ไม่ถึงสองหม่ืนบาท  หรือไม่มี
หลักฐานมาแสดงให้คะแนนสิบคะแนน 

(๓) การมีที่อยู่อาศัยของผู้คํ้าประกัน 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  ซึ่งผู้คํ้าประกันเป็นเจ้าของบ้าน 

ในจังหวัดที่ย่ืนขอกู้ให้คะแนนสิบห้าคะแนน  หรือกรณีผู้คํ้าประกันเช่าผู้อื่นอยู่  ให้คะแนนห้าคะแนน 
 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งผู้คํ้าประกัน

เป็นเจ้าของบ้านในจังหวัดที่ย่ืนขอกู้  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือกรณีผู้คํ้าประกันเช่าผู้อื่นอยู่  ให้คะแนน
สิบคะแนน  หรือกรณีผู้คํ้าประกันอาศัยผู้อื่นอยู่  ให้คะแนนห้าคะแนน 

 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 
ซึ่งผู้คํ้าประกันเป็นเจ้าของบ้านในจังหวัดที่ย่ืนขอกู้  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนนหรือกรณีผู้คํ้าประกันเช่าผู้อื่นอยู่  
ให้คะแนนสิบคะแนนหรือกรณีผู้คํ้าประกันอาศัยผู้อื่นอยู่  ให้คะแนนห้าคะแนน 
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(๔) ภาระหน้ีสินของผู้คํ้าประกัน 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่หม่ืนบาท  ซึ่งผู้คํ้าประกันไม่มีหนี้สิน  ให้คะแนน

สิบห้าคะแนน  หรือในกรณีผู้คํ้าประกันมีหนี้สินให้คะแนนสิบคะแนน 
 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งผู้คํ้าประกัน

ไม่มีหนี้สิน  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือในกรณีผู้คํ้าประกันมีหนี้สิน  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน 
 (ค) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท   

ซึ่งผู้คํ้าประกันไม่มีหนี้สิน  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือในกรณีผู้คํ้าประกันมีหนี้สิน  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน 
(๕) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอกู้ยืมเงินกับผู้คํ้าประกันเฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงินวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทข้ึนไป 
 (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินสี่หม่ืนบาทแต่ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ซึ่งมีผู้บุพการี

หรือผู้สืบสันดานของผู้ขอกู้ยืมเงินเป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือมีญาติพี่น้องของผู้ขอกู้ยืมเงิน
เป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน  หรือมีบุคคลอื่นใดที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนน
สิบคะแนน 

 (ข) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงินภายในวงเงินเกินหกหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทซึ่งมี 
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของผู้ขอกู้ยืมเงินเป็นผู้คํ้าประกัน  ให้คะแนนยี่สิบคะแนน  หรือมีญาติพี่น้องของ
ผู้ขอกู้ยืมเงินเป็นผู้คํ้าประกันให้คะแนนสิบห้าคะแนน  หรือมีบุคคลอื่นใดที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้คํ้าประกัน  
ให้คะแนนสิบคะแนน 

ข้อ ๘ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
จากกองทุน  ต้องได้คะแนนตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ในแต่ละข้อมากกว่าร้อยละห้าสิบ  และได้คะแนนรวม
ในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  รวมกันมากกว่าร้อยละหกสิบ 

ข้อ ๙ การพิจารณาให้กลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุน
ประกอบอาชีพให้เป็นไปตามข้อ  ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ  ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีเกณฑ์ชี้วัดการให้คะแนน  ดังนี้ 

(๑) สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของตนเองให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  
หรือสมาชิกบางกลุ่มบางส่วนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของตนเอง  ให้คะแนนห้าคะแนน 

(๒) สมาชิกของกลุ่มเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดมีภาระหนี้สิน  ให้คะแนนสิบคะแนน  
หรือสมาชิกของกลุ่มน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดมีภาระหนี้สิน  ให้คะแนนห้าคะแนน 

(๓) มีการบริหารจัดการกลุ่มเป็นอย่างดี  โดยร่วมกันดําเนินกิจกรรมในลักษณะหุ้นส่วนการดําเนินงาน
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสนับสนุนรวมทั้งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และมีการรวมตัวเพื่อดําเนินกิจกรรม
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  หรือมีการบริหารจัดการกลุ่มน้อย  ให้คะแนนสิบคะแนน 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) มีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยสมาชิกส่วนใหญ่มีความชํานาญ  หรือเป็นงานที่ทําอยู่แล้ว
หรือเป็นการขยายกิจการ  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพโดยประกอบอาชีพใหม่  
ให้คะแนนสิบคะแนน 

(๕) กรณีกลุ่มผู้ขอกู้ยืมเงินไม่เคยมีประวัติเสียหายจากการกู้ยืมจากกองทุน  เนื่องจากไม่เคย 
ค้างชําระหนี้เกินสามงวดติดต่อกัน  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  เคยมีประวัติเสียหายแต่ได้แก้ไขมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ให้คะแนนสิบคะแนน 

ข้อ ๑๐ กลุ่มผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีความสามารถชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้  โดยมีเกณฑ์ชี้วัด 
ให้คะแนนตามข้อ  ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ   
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงาน
สถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) คาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนจากแผนการลงทุนของกลุ่มเฉลี่ยต่อเดือน  ซึ่งจะมีรายได้
เพิ่มขึ้นต่อเดือนของกลุ่ม  และคิดจากยอดเงินที่ขอกู้ร้อยละสิบขึ้นไป  ให้คะแนนแปดสิบคะแนน  หรือต่ํากว่า  
ร้อยละสิบ  ให้คะแนนสี่สิบคะแนน  หรือต่ํากว่าร้อยละห้า  ให้คะแนนสิบคะแนน 

(๒) มีปัจจัยที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพของกลุ่ม  ได้แก่  ทําเล  ตลาดรับซื้อ
และแผนการประกอบอาชีพ  มีความสามารถเหมาะสมมาก  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือมีความเหมาะสมน้อย  
ให้คะแนนสิบคะแนน 

ข้อ ๑๑ กลุ่มผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้คํ้าประกัน  โดยมีเกณฑ์ชี้วัดให้คะแนน
ตามข้อ  ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และการจัดทํารายงานสถานะการเงิน
และการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) มีผู้คํ้าประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุ่มและผู้คํ้าประกันมีรายได้หรือเงินเดือนประจํา  
ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือมีจํานวนผู้คํ้าประกันเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกกลุ่มและผู้คํ้าประกัน
แต่ละคนมีรายได้หรือเงินเดือนประจํา  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน  หรือมีผู้คํ้าประกันครบตามจํานวนสมาชิก
ของกลุ่มแต่ผู้คํ้าประกันไม่มีรายได้หรือเงินเดือนประจําหรือไม่มีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน 

(๒) มีผู้คํ้าประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุ่มและผู้คํ้าประกันมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
ตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทขึ้นไป  โดยมีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนสี่สิบคะแนน  หรือกรณีมีจํานวนผู้คํ้าประกัน
เกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกของกลุ่มและผู้คํ้าประกันมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทข้ึนไป  
โดยมีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนนสามสิบคะแนน  หรือกรณีมีผู้คํ้าประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุ่ม  
แต่ผู้คํ้าประกันมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ํากว่าหนึ่งหม่ืนบาท  หรือไม่มีหลักฐานมาแสดง  ให้คะแนน
ย่ีสิบคะแนน 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ผู้คํ้าประกันทั้งหมดมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือกรณีผู้คํ้าประกัน
มากกว่าก่ึงหนึ่งไม่มีหนี้สิน  ให้คะแนนสิบห้าคะแนน  หรือกรณีผู้คํ้าประกันมากกว่าก่ึงหนึ่งมีหนี้สิน  ให้คะแนน
ห้าคะแนน 

(๔) ผู้คํ้าประกันทั้งหมดมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ให้คะแนนย่ีสิบคะแนน  หรือกรณีผู้คํ้าประกัน
มากกว่าก่ึงหนึ่งมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ให้คะแนนสิบคะแนน 

ข้อ ๑๒ กลุ่มคนพิการหรือกลุ่มผู้ดูแลคนพิการจะได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
จากกองทุน  จะต้องได้คะแนนตามข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  ในแต่ละข้อมากกว่าร้อยละห้าสิบของคะแนน
ในแต่ละข้อ  และต้องได้คะแนนตามข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  รวมกันมากกว่าร้อยละหกสิบ 

ข้อ ๑๓ กรณีที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เห็นเป็นอย่างอื่น  ให้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนได้ 

ข้อ ๑๔ การใดที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เร่ือง  เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการ
ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๕ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรักษาการตามประกาศน้ี   
และให้มีอํานาจกําหนดแบบฟอร์มและแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ไมตรี  อินทุสุต 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 


