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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญติันี้ 

“คนพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 

เขาไปมีสวนรวมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น  การไดยิน  การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร 
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จิตใจ  อารมณ  พฤติกรรม  สติปญญา  การเรียนรู  หรือความบกพรองอื่นใด  ประกอบกับมีอุปสรรค 

ในดานตาง  ๆ  และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด  เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป    ทั้งนี้   

ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประกาศกําหนด 

“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ”  หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถ

ของคนพิการใหมีสภาพที่ดีข้ึน  หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู เดิมไว  โดยอาศัย

กระบวนการทางการแพทย  การศาสนา  การศึกษา  สังคม  อาชีพ  หรือกระบวนการอื่นใด  เพื่อใหคนพิการ

ไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ 

“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความวา  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ  

การสงเสริมและพิทักษสิทธิ  การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ  มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย

และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  มสีวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  ภายใตสภาพแวดลอม 

ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

“องคการคนพิการแตละประเภท”  หมายความวา  องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการ

ที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“ผูดูแลคนพิการ”  หมายความวา  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่นอง  หรือบุคคลอื่นใด 

ที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 

“ผูชวยคนพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติประกอบดวย  

นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท

จํานวนเจ็ดคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององคการคนพิการนั้น  และ

ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการ  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหคณะกรรมการแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน  

เปนผูชวยเลขานุการ  

มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอาํนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  แผนหลัก  และโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่ตอไป  ทั้งนี้  นโยบายดังกลาวตองคํานึงถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย 

(๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๒๐  (๖)  มาตรา  ๓๓ 

มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง 

(๓) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมาย

อื่นใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบตอคนพิการ  
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(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ   

เงินอุดหนุน  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตาง ๆ  อยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(๕) วินิจฉัยและมีคําส่ังเพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ 

(๖) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและเอกชน

เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุน

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั  ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  

ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  และการตัดหนี้เปนสูญโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง  และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุน  ในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

(๑๐) กําหนดมาตรฐาน  ใหการรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการหรือ

องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๗ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่

ไดรับแตงต้ัง 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน  

ในระหวางที่ยังไมไดแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง

เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังพนจาก

ตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ   

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก 

มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหนายกรัฐมนตรี

แตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ทั้งนี้  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยู 

ในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน

กรรมการทําหนาที่แทน  ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   

ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสามครั้ง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเปนการทั่วถึง  

ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ  คณะอนุกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแตละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่น  เพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

องคประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  และการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

คณะอนุกรรมการแตละคณะตามวรรคหนึ่งใหมีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  

อยางนอยหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ   

ใหนําความในมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย

อนุโลม 

มาตรา ๑๒ ใหมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติข้ึนเปนสวนราชการ

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ซ่ึงไมมฐีานะเปนกรมตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี  เปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน 

ใหเลขาธิการ   เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ซ่ึงการแตงต้ังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล  สวนราชการ  

หนวยงานอื่น ๆ  ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงาน  การทํางาน

รวมกันในระดับนโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานดานคนพิการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห  รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ  สถานการณของคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชนตอการปองกัน  การรักษา  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  และจัดทําแผนงาน  

วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม  ประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 

(๔) สนับสนุนใหมีการจัดต้ัง  การดําเนินงาน  การสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ  

เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ  ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐ

จัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ  เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็น 

ในการปฏิบัติงาน  สงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา  หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น  มาประกอบ 

การพิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง  หรือสงเอกสาร

หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๑๕ การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ  หรือวิธีปฏิบัติของหนวยงาน

ของรัฐ  องคกรเอกชน  หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ 

จะกระทํามิได 

การกระทําในลักษณะที่ เปนการเลือกปฏิบัติโดยไม เปนธรรมตอคนพิการตามวรรคหนึ่ ง   

ใหหมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเวนกระทําการที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ

โดยตรง  แตผลของการกระทํานั้นทําใหคนพิการตองเสียสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับเพราะเหตุแหง 

ความพิการดวย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ  จารีตประเพณี  หรือประโยชนสาธารณะสนับสนุนใหกระทํา

ไดตามความจําเปนและสมควรแกกรณี  ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง  แตผูกระทําการนั้นจะตองจัดใหมีมาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน

แกคนพิการตามความจําเปนเทาที่จะกระทําได 

มาตรา ๑๖ คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามมาตรา   ๑๕  มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําส่ังเพิกถอน

การกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได  คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การรองขอตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด

ตอศาลที่มีเขตอํานาจ  โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอื่น  อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูก

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได  และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการนั้นเปนการกระทํา

โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกนิ

ส่ีเทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ  และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๗ ในการใชสิทธิตามมาตรา  ๑๖  คนพิการหรือผูดูแลคนพิการอาจขอใหองคกร 

ดานคนพิการที่เกี่ยวของเปนผูรองขอหรือฟองคดีแทนได 

การฟองคดีตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  ไมวาคนพิการเปนผูฟองเองหรือองคกรดานคนพิการ 

ที่เกี่ยวของเปนผูฟองแทน  ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม 

มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานเปนสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร  

โดยมีเลขาธิการ  เปนนายทะเบียนกลาง  สําหรับจังหวัดอื่นใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหนาที่หนึ่ง  

โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  เปนนายทะเบียนจังหวัด 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการไดรับสิทธิตามมาตรา  ๒๐  คนพิการอาจย่ืนคําขอมีบัตร

ประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด  ณ  สํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงาน

ทะเบียนจังหวัด  หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถหรือในกรณี

ที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได  ผูปกครอง  ผูพทิักษ  ผูอนุบาล  

หรือผูดูแลคนพิการ  แลวแตกรณี  จะย่ืนคําขอแทนก็ได  แตตองนําหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอ

นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย 

การย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและการออกบัตร  การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ   

การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  

ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล  

คาอุปกรณ  เคร่ืองชวยความพิการ  และส่ือสงเสริมพัฒนาการ  เพื่อปรับสภาพทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  

พฤติกรรม  สติปญญา  การเรียนรู  หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีข้ึน  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

(๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติหรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม

ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป  หรือการศึกษาทางเลือก  หรือการศึกษานอกระบบ   

โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกสื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใด 

ทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนนุตามความเหมาะสม 

(๓) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  การใหบริการที่มีมาตรฐาน  การคุมครองแรงงาน  มาตรการ

เพื่อการมีงานทํา  ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  และบริการสื่อ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด  เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองอยางเต็มที่และ 

มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  ตลอดจนไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก 

และบริการตาง ๆ  ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(๕) การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาและบริการอันเปน

สาธารณะ  ผลิตภัณฑที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต  การชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา

ทนายความวาตางแกตางคดี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) ขอมูลขาวสาร  การสื่อสาร  บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

และเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อ

สาธารณะจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) บริการลามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) สิทธิที่จะนําสัตวนําทาง   เคร่ืองมือหรืออุปกรณนําทาง  หรือเครื่องชวยความพิการใด ๆ  

ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด  ๆ เพื่อประโยชนในการเดินทาง  และการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก

อันเปนสาธารณะ  โดยไดรับการยกเวนคาบริการ  คาธรรมเนียม  และคาเชาเพิ่มเติมสําหรับสัตว  เคร่ืองมือ  

อุปกรณ  หรือเครื่องชวยความพิการดังกลาว 

(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

(๑๐) การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย  การมีผูชวยคนพิการ  หรือการจัดใหมีสวัสดิการอื่น  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

ผูชวยคนพิการ  ใหมีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการ  คาธรรมเนียมตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

คนพิการที่ไมมีผูดูแลคนพิการ  มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู 

จากหนวยงานของรัฐ  ในกรณีที่มีสถานสงเคราะหเอกชนจัดที่อยูอาศยัและสวัสดิการใหแลว  รัฐตองจัดเงิน

อุดหนุนใหแกสถานสงเคราะหเอกชนนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
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ผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา  แนะนํา  ฝกอบรมทักษะ  การเลี้ยงดู  การจัดการศึกษา  

การสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา  ตลอดจนความชวยเหลืออื่นใด  เพื่อใหพึ่งตนเองได  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

คนพิการและผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี  ตามที่กฎหมายกําหนด 

องคกรเอกชนที่จัดใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรานี้  มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี

หรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหราชการสวนทองถิ่น

ออกขอบัญญัติ   เทศบัญญัติ  ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองใดมีหนาที่ใหการสงเสริม

และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหนาที่นั้น  

มาตรา ๒๓ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน  เรียกวา  “กองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ”  เพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเก่ียวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ  รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ

องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ  โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบดวย 

(๑) ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ  และรายไดในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ที่โอนมาตามมาตรา  ๔๒ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทั้งนี้  ใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของกองทุน 

(๔) เงินรายไดจากการออกสลากหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 

(๕) เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการสงเขากองทุนตามมาตรา  ๓๔ 

(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
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(๗) รายไดจากการขาย  การลงทุน  หรือการหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 

(๘) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน  หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรม 

(๙) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด 

(๑๐) รายไดอื่น 

เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 

การบริจาคเงินหรือทรัพยสินเขากองทุน  ใหผูบริจาคนําไปหักลดหยอนหรือยกเวนภาษีได 

ตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๒๕ ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนประธานอนุกรรมการ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวง

แรงงาน  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทน

กรมบัญชีกลาง  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนเกาคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการ

อยางนอยเจ็ดคนเปนอนุกรรมการ  และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒๖ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน  การหาประโยชนและการจัดการกองทุน  

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  อนุมัติโครงการ  กําหนดวงเงินและรายการคาใชจาย  เพื่อสนับสนุน

แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการ 

ตามประเภทความพิการ  คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดหรือ

คณะอนุกรรมการอื่นเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงนิและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๒๗ ใหสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดรับเงินสนับสนุนสําหรับ

คาใชจายในการบริหารจัดการจากกองทุน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
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มาตรา ๒๘ การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  และการตัดหนี้เปนสูญ  ใหเปนไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๙ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป  แลวทํารายงานผลการ

สอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน  

ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน  ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจาก

ผูซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณดานการเงิน  การประเมินผล  และการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวน

สองคน  และคนพิการซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  อยางนอยหนึ่งคน  เปนกรรมการ  

โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปน

กรรมการและเลขานุการ 

ผูดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ตองไมเปนผูแทนขององคกรที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก

กองทุนนี้ 

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ

พิจารณาประเมินผลได 

มาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา ๑๐  และมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะอนุกรรมการบรหิารกองทนุ
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ตามมาตรา  ๒๕  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนตามมาตรา  ๓๐  

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหนายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการ  และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวน 

ที่เหมาะสมกับผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้  ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ  และหนวยงาน

ของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทํางาน 

มาตรา ๓๔ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวน 

ที่กําหนดตามมาตรา  ๓๓  ใหสงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๒๔  (๕)  ทั้งนี้  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน 

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ตองสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง  แตมิไดสง  สงลาชา  

หรือสงเงินไมครบถวน  ใหเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปของจํานวนเงินที่ยังไมไดสงเขากองทุน 

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเขาทํางานหรือสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง  

มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการหรือเงินที่สงเขากองทุน  

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา  ๓๕  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา  ๓๓  

หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา  ๓๓   และไมประสงค

จะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๓๔  หนวยงานของรัฐ  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจ

ใหสัมปทาน  จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ  จัดจางเหมาชวงงาน  ฝกงาน  หรือใหการชวยเหลืออื่นใด

แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการแทนก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหอายัดทรัพยสินของนายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการซึ่งไมสงเงินที่จะตองสงตามมาตรา  ๓๔ 
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การมีคําส่ังใหอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  จะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือโดย

สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนําเงินสงเขากองทุนหรือ

สงเงินที่คางจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางหรือเจาของ 

สถานประกอบการไดรับหนังสือนั้น  และนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมจายภายในเวลาทีกํ่าหนด 

หลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด  ทั้งนี้  ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวง  เพื่อกําหนด

ลักษณะ  หรือการจัดใหมีอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  

บริการขนสง  หรือบริการสาธารณะอื่น  ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

เจาของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  บริการขนสง  หรือผูใหบริการสาธารณะอื่น  ซ่ึงไดจัด

อุปกรณ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือบริการตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี  หรือยกเวน

ภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๘ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ

หกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้น  โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด  

มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาขอมูลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  ตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน  การสงเสริมการลงทุน  การประกาศ

เกียรติคุณ  สินเชื่อ  รางวัล  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  หรือสิทธิประโยชนอื่นใด  แกนายจางหรือสถาน

ประกอบการใด  ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๔  ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหาพันบาท 
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มาตรา ๔๑ ใหถือวาบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  เปนบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ ใหโอนบรรดาทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  เงินงบประมาณ  และรายไดที่ประกอบเปนกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ไปเปนของกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ  สังกัดสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังมิไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาคณะกรรมการ 
ที่ไดรับแตงต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาที่  ทั้งนี้  ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๔ ใหบรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ใชบังคับมาเปนเวลานาน  สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน  สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุง
วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  และกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ  รวมท้ังใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความ
ชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้  

 


