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ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เร่ือง  เกณฑชี้วัดการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก 
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  วาดวย 

การพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และการจัดทํารายงาน

สถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ขอ  ๙  

และขอ  ๑๐  ไดกําหนดคุณสมบติัของคนพิการ  ผูดูแลคนพิการ  และกลุมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 

ที่มี สิทธิขอกู ยืมเ งินทุนประกอบอาชีพ   ขอ   ๑๒   ขอ   ๑๓   และขอ   ๑๔   ไดกําหนดแนวทาง 

การพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินดังกลาว  ดังนั้น  จึงเห็นเปนการสมควรกําหนดเกณฑชี้วัดการพิจารณา 

ใหกู ยืมเ งินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให เปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพและมีรายละเอียดในทิศทางเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๐  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ .ศ .   ๒๕๕๒   คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ   

จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  เร่ือง  เกณฑชี้วัดการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน”  หมายถึง  คนพิการหรือกลุมคนพิการ  หรือผูดูแล 

คนพิการหรือกลุมผูดูแลคนพิการซึ่งมีหนาที่ใหการอุปการะคนพิการ 
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“การอุปการะ”  หมายความวา  การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซ่ึงมีหนาที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
รายนั้นตามกฎหมายหรือศีลธรรมจรรยา  โดยมีหนังสือรับรองจากผูแทนองคกรดานคนพิการซึ่งมีฐานะ
เปนนิติบุคคล  กํานันผูใหญบาน  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาขาราชการ
ระดับ  ๓  หรือเทียบเทาข้ึนไป  หรือมีหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่ผูรับคํารองเชื่อไดวา  เปนผูอุปการะเลี้ยงดู
คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจริงซ่ึงมิไดมีหนี้สินจากกองทุน  และคนพิการนั้นไมสามารถกูยืม
เงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนได  เนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูเยาว  หรือ 
(๒) เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ  หรือ 
(๓) เปนคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ออทิสติก  สติปญญา  หรือ   
(๔) มีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดซ่ึงไดรับการรับรอง 

จากแพทย  จึงใหบุคคลที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการมาแลวไมนอยกวาหกเดือนมีสิทธิย่ืนคําขอรับ 
การกูยืมเงินในนามตนเองได   

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
ขอ ๔ การพิจารณาใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดรับการสนับสนุนเงินกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพใหเปนไปตามขอ  ๙  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ 
การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีเกณฑชี้วัดการใหคะแนนตามขอ  ๙  (ก)  (๒)  (๓)  และ  (๖)  ดังนี้ 

(๑) กรณีผูขอกูมีภาวะในการดํารงชีวิตโดยเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวทั้งหมด   
ใหคะแนน  ๓๐  คะแนน  หรือกรณีผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการดํารงชีวิต  โดยเปน  
ผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวบางสวน  ใหคะแนน  ๑๕  คะแนน 

(๒) กรณีผูขอกูมีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยขอกูเพื่อประกอบอาชีพเดิม  หรือผาน 
การฝกอาชีพซ่ึงมีความชํานาญหรือเปนงานที่ทําอยูแลวหรือเปนการขยายกิจการ   ใหคะแนน   
๓๐  คะแนน  หรือกรณีผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ไมมีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยเปน 
การประกอบอาชีพใหม  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน 
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(๓) กรณีผูขอกูไมเคยมีประวัติเสียหายจากการกูยืมจากกองทุน  เนื่องจากไมเคยคางชําระหนี้
เกินสามงวดติดตอกัน  ใหคะแนน  ๓๐  คะแนน  เคยมีประวัติเสียหายแตไดแกไขมาแลว  ไมนอยกวา
หนึ่งป  ใหคะแนน  ๑๕  คะแนน   

(๔) กรณีผูขอกู  มีภาระหนี้สินใหคะแนน  ๑๐  คะแนน  หรือกรณีผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  
ไมมีภาระหนี้สินใหคะแนน  ๕  คะแนน 

ขอ ๕ ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพตองมีความสามารถชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวได   
โดยมีเกณฑชี้วัดใหคะแนนตามขอ  ๙  (ก)  (๘)  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
คนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) กรณีคาดวาจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายได เพิ่ม ข้ึนตอเ ดือน   
โดยคํานวณจากรายไดที่เพิ่มข้ึนตอเดือน  และคิดจากยอดเงินที่ขอกูต้ังแต  ๑๐%  ข้ึนไป  ใหคะแนน   
๘๐  คะแนน  หรือกรณีมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายไดเพิ่มข้ึนตอเดือน  โดยคํานวณจาก
รายได  ที่เพิ่มข้ึนตอเดือน  และคิดจากยอดเงินที่ขอกู  ๕.๐% - ๙.๙%  ใหคะแนน  ๔๐  คะแนน  หรือกรณี 
มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายไดเพิ่มข้ึนตอเดือน  โดยคํานวณจากรายไดที่เพิ่มข้ึนตอเดือน  
และคิดจากยอดเงินที่ขอกู  ตํ่ากวา  ๕.๐%  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน 

(๒) มีปจจัยที่สนับสนุนความเปนไปไดในการประกอบอาชีพของผูขอกู  ไดแก  ทําเล   
ตลาดรับซ้ือ  และแผนการประกอบอาชีพมีความเหมาะสมมาก  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  หรือมีความ
เหมาะสมนอย  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   

ขอ ๖ ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพตองมีผูคํ้าประกันซ่ึงเปนบุคคลที่นาเชื่อถือได  โดยมี
เกณฑชี้วัดใหคะแนนตามขอ  ๙  (ก)  (๘)  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
คนพิการ  และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) กรณีมีบุคคลที่มีอาชีพซ่ึงมีรายไดหรือเงินเดือนประจําเปนผู คํ้าประกัน  ใหคะแนน   
๓๕  คะแนน   หรือกรณีมีบุคคลที่มีอาชีพซ่ึงมีรายไดหรือเงินเดือนไมแนนอนเปนผู คํ้าประกัน   
ใหคะแนน  ๑๕  คะแนน   
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(๒) กรณีผู คํ้าประกันมีรายได  ๑๐ ,๐๐๐  บาทตอเดือนข้ึนไป  โดยมีหลักฐานมาแสดง   

ใหคะแนน  ๓๕  คะแนน  หรือกรณีที่ผูคํ้าประกันมีรายไดนอยกวา  ๑๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  หรือไมมี

หลักฐานมาแสดง  ใหคะแนน  ๑๕  คะแนน   

(๓) กรณีผู คํ้าประกันมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ใหคะแนน   ๑๕  คะแนน   หรือกรณี   

ผูคํ้าประกันไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ใหคะแนน  ๕  คะแนน   

(๔) กรณีผู คํ้าประกันไมมีหนี้สิน  ใหคะแนน   ๑๕  คะแนน   หรือในกรณีผู คํ้าประกัน   

มีหนี้สิน  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน 

ขอ ๗ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะไดรับการสนับสนุนเงินกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

จากกองทุน  ตองไดคะแนนตามขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  ในแตละขอมากกวารอยละ  ๕๐  และได

คะแนนรวมในขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  รวมกันมากกวารอยละ  ๖๐ 

ขอ ๘ การพิจารณาใหกลุมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดรับการสนับสนุนเงินกู ยืม 

เพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพใหเปนตามขอ  ๑๐  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีเกณฑชี้วัดการใหคะแนน  ดังนี้  

(๑) สมาชิกของกลุมทั้งหมดเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวของตนเอง  ใหคะแนน   

๒๐  คะแนน  หรือสมาชิกของกลุมบางสวนเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวของตนเอง  ใหคะแนน  

๕  คะแนน   

(๒) สมาชิกของกลุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  มีภาระหนี้สิน  ใหคะแนน  

๑๐  คะแนน   หรือสมาชิกของกลุมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  มีภาระหนี้สิน   

ใหคะแนน  ๕  คะแนน   

(๓) มีการบริหารจัดการกลุมเปนอยางดี  โดยรวมกันดําเนินกิจกรรมในลักษณะหุนสวน 

การดําเนินงานมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและสนับสนุนรวมทั้งเรียนรูซ่ึงกันและกัน  และมีการ

รวมตัวเพื่อดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ใหคะแนน  ๓๐  คะแนน  หรือมีการบริหาร

จัดการกลุมนอย  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) มีทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยสมาชิกสวนใหญมีความชํานาญ  หรือเปนงาน   
ที่ทําอยูแลวหรือเปนการขยายกิจการ  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  หรือไมมีทักษะในการประกอบอาชีพ  
โดยประกอบอาชีพใหม  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน 

(๕) กรณีกลุมผูขอกูไมเคยมีประวัติเสียหายจากการกู ยืมจากกองทุน  เนื่องจากไมเคย   
คางชําระหนี้เกินสามงวดติดตอกัน  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  เคยมีประวัติเสียหาย  แตไดแกไขมาแลว  
ไมนอยกวาหนึ่งป  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   

ขอ ๙ กลุมผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน  ตองมีความสามารถชําระคืน 
เงินกู ยืมดังกลาวได  โดยมีเกณฑชี้ วัดใหคะแนนตามขอ  ๑๐  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) คาดวาจะมีอัตราผลตอบแทนจากแผนการลงทุนของกลุมเฉลี่ยตอเดือน  ซ่ึงจะมีรายได
เพิ่มข้ึนโดยคํานวณจากรายไดเพิ่มข้ึนตอเดือนของกลุม  และคิดจากยอดเงินที่ขอกู  ๑๐%  ข้ึนไป   
ใหคะแนน  ๘๐  คะแนน  หรือตํ่ากวา  ๑๐%  ใหคะแนน  ๔๐  คะแนน  หรือตํ่ากวา  ๕.๐%  ใหคะแนน  
๑๐  คะแนน 

(๒) มีปจจัยที่สนับสนุนความเปนไปไดในการประกอบอาชีพของกลุม  ไดแก  ทําเล  ตลาดรับซ้ือ  
และแผนการประกอบอาชีพ  มีความเหมาะสมมาก  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  หรือมีความเหมาะสมนอย  
ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   

ขอ ๑๐ กลุมผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ตองมีบุคคลที่นาเชื่อถือไดเปนผูคํ้าประกัน   
โดยมีเกณฑชี้วัดใหคะแนนตามขอ  ๑๐  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้ 

(๑) มผีูคํ้าประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุมและผูคํ้าประกันมีรายได  หรือเงินเดือนประจํา  
ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  หรือมีจํานวนผูคํ้าประกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกกลุม  และ 
ผูคํ้าประกันแตละคนมีรายไดหรือเงินเดือนประจํา  ใหคะแนน  ๑๕  คะแนน  หรือมีผูคํ้าประกันครบตาม
จํานวนสมาชิกของกลุมแตผูคํ้าประกันไมมีรายไดหรือเงินเดือนประจําหรือไมมีหลักฐานมาแสดง   
ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) มีผูคํ้าประกันครบตามจํานวนสมาชิกของกลุมและผูคํ้าประกันมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน  
ต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  บาทข้ึนไปโดยมีหลักฐานมาแสดง  ใหคะแนน  ๔๐  คะแนน  หรือกรณีมีจํานวน 
ผูคํ้าประกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกของกลุมและผูคํ้าประกันมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน  
ต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  บาทข้ึนไปโดยมีหลักฐานมาแสดง  ใหคะแนน  ๓๐  คะแนน  หรือกรณีมีผูคํ้าประกัน
ครบตามจํานวนสมาชิกของกลุมแตผูคํ้าประกันมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน  ตํ่ากวา  ๑๐,๐๐๐  บาท  
หรือไมมีหลักฐานมาแสดง  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน   

(๓) ผูคํ้าประกนัทั้งหมดไมมีหนี้สิน  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  หรือกรณีผูคํ้าประกันมากกวา
ก่ึงหนึ่งไมมีหนี้สิน  ใหคะแนน  ๑๕  คะแนน  หรือกรณีผูคํ้าประกันมากกวากึ่งหนึ่งมีหนี้สิน  ใหคะแนน  
๕  คะแนน   

(๔) ผูคํ้าประกันทั้งหมดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  หรือกรณี   
ผูคํ้าประกันมากกวากึ่งหนึ่งมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   

ขอ ๑๑ กลุมคนพิการหรือกลุมผู ดูแลคนพิการจะไดรับการสนับสนุนเงินกู ยืมเ งินทุน
ประกอบอาชีพจากกองทุน  จะตองไดคะแนนตามขอ  ๘  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐  มากกวารอยละ  ๕๐   
ของคะแนนในแตละขอ  และตองไดคะแนนตามขอ  ๘  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐  รวมกันมากกวารอยละ  ๖๐ 

ขอ ๑๒ กรณีที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เห็นเปนอยางอื่น  ใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนได 

ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ
ตามประกาศนี้และมีอํานาจกําหนดแบบฟอรมและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วัลลภ  พลอยทับทิม 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 


