
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

หลักการ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคำว่า “ผู้อำนวยการ” และคำว่า “สำนักงาน” และเป็นคำว่า 
“อธิบดี” และคำว่า “กรม” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔)  

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖)  

(๓) ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดสถานะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ (ยกเลิกมาตรา ๑๒) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานทะเบียนกลางและสำนักงาน
ทะเบียนจังหวัด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 

(๖) เพ่ิมสิทธิการได้รับความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐) 
  (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการ 
คนพิการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐/๓ มาตรา ๒๐/๔ และมาตรา ๒๐/๕) 

(๘) แก้ไขเพ่ิมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖) 

(๙) ยกเลิกบทบัญญัติกำหนดการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และ 
การตัดหนี้เป็นสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ยกเลิกมาตรา ๒๘) 

(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๐) 

(๑๑) เพ่ิมบทกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจัดทำรายงานการรับคนพิการเข้าทำงาน และให้นายจ้างหรือเจ้าของ 
สถานประกอบการอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๓) 

 
เหตุผล 

 

  โดยที่ปัจจุบันกลไกและมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไม่เอ้ืออำนวยต่อ 
การให้บริการแก่คนพิการ ทำให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ หรือเงินให้กู้ยืม  แม้ว่า 
จะได้มีการกระจายงานบริการไปยังศูนย์บริการคนพิการและมีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 



 
๒ 

และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเป็นจำนวนมากแล้ว แตก่ารดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการดังกล่าว 
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังไม่สามารถใช้จ่ายเงิน เพ่ือช่วยเหลือ 
หรือส่งเสริมคนพิการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดตั้งกองทุน และมีเงินคงค้างเหลืออยู่ 
เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินของภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วย 
วินัยการเงินการคลังภาครัฐ  ดังนั้น เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  สมควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
๓ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

……………………….……...…. 
...…………………………….…. 
...……………………………….. 
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.................................. 
 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ  
 
............................................................................................................................. .............

.................................. 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้อำนวยการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““อธิบดี” หมายความว่า  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 
 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สำนักงาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““กรม” หมายความว่า  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 
 
มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 



 
๔ 

  “มาตรา ๖  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   (๒) เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย 
หรือกฎหมายอ่ืนใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อคนพิการ 
   (๓) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๔) สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรด้าน 
คนพิการ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามนโยบาย 
และแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กฎ  
ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๕) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรด้านคนพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๖) กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการ เงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 (๗) วินิจฉัยและมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะ 
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

 (๘) กำหนดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการ 
 (๙) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
 (๑๐) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓  ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำหน้าที่เป็นสำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



 
๕ 

 (๑) จัดทำร่างนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเ 
สนอต่อคณะกรรมการ 

 (๒) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินงาน 
การทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๓) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ 
สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ และจัดทำแผนงาน วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการ 

 (๔) สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้าน 
คนพิการเพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์กรด้านคนพิการ เพื่อดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๕) ให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรด้านคนพิการ  
สถานประกอบการ หรือประชาชนในด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านคนพิการหรือด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๖) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 (๗) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 

คนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออ่ืน 
ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๘) ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใด 
ที่ให้บริการแก่คนพิการ 

 (๙) ให้คำแนะนำแก่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๑๐) เสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรด้านคนพิการ และชุมชนในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๑๑) ดำเนินการเพ่ือให้คนพิการมีหลักประกันว่าได้รับการคุ้มครองจากภัยพิบัติ 
หรือภาวะฉุกเฉินใด ๆ เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 

 (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือคนพิการ 

 (๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย” 

  
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘  ให้กรมเป็นสำนักงานทะเบียนกลางสำหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร 

โดยมีอธิบดีเป็นนายทะเบียนกลาง สำหรับจังหวัดอ่ืนให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทำหน้าที่เป็น



 
๖ 

สำนักงานทะเบียนจังหวัดสำหรับคนพิการในจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 
เป็นนายทะเบียนจังหวัด” 

 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๑๑) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“(๑๑) สิทธิได้รับความช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกำหนด” 
 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ แห่งพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐/๓  ให้กรมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขึ้นในแต่ละจังหวัด  
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอำนาจ 
และหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดทำร่างแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 (๒) สำรวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการ 
ในเขตจังหวัด 

 (๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
ตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือชว่ยดำเนินการ 
เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

 (๔) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการตามพระราช 
บัญญัตินี้ 

 (๕) ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 

 (๖) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการ 
จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

 (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกีฬาหรือนันทนาการสำหรับคนพิการ 
 (๘) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้ม 

ว่าจะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 
 (๙) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ  

เพ่ือให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 
 (๑๐) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ และการดำรงชีวิตของคนพิการ   
 (๑๑) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 



 
๗ 

 (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่
คณะกรรมการหรืออธิบดีมอบหมาย 

 มาตรา ๒๐/๔  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ด้านคนพิการอาจขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพ่ือรับผิดชอบดูแลคนพิการได ้โดยยื่นคำขอจัดตั้ง
ต่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 

 การจัดตั้งและการยกเลิก มาตรฐานการดำเนินการ เขตพ้ืนที่ให้บริการ และคุณสมบัติ 
ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

 เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กองทุน
สนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตามความจำเป็นและภาระการดูแลคนพิการ” 

 
มาตรา ๑๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“มาตรา ๒๐/๕  ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สำรวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทำระบบข้อมูลคนพิการในเขตพ้ืนที่

ให้บริการหรือในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีคนพิการแต่ยังไม่มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
 (๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ

ตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการ
เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

 (๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการตามพระราช 
บัญญัตินี้ 

 (๔) ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  
การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ รวมทั้งส่งเสริมให้คนพิการรวมตัวกันจัดตั้งสถาน
ประกอบการ 

 (๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการ 
จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

 (๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้ม 
ว่าจะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 

 (๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 

 (๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และการดำรงชีวิตของคนพิการ 

 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่
คณะกรรมการหรืออธิบดีมอบหมาย 

 การให้บริการแก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกำหนด 

 เมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองคนพิการ 



 
๘ 

เป็นสำคัญ ในกรณีท่ีมีปัญหาการดำเนินการ ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปรายงานต่อศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยหรือดำเนินการอ่ืนใดตามอำนาจหน้าที่” 
 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
 (๑) อธิบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่ง 
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้าน
การบริหารธุรกิจหนึ่งคน ด้านการเงินหนึ่งคน และด้านการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม หรือการจัด
สวัสดิการสังคมหนึ่งคน 

 (๕) กรรมการผู้แทนองค์กรคนพิการแต่ละประเภท จำนวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง 
   ให้ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนเพื่อให้การ
ดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ 
   (๒) บริหารกองทุน รวมทั้งกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน  
การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงาน และลูกจ้าง 
   (๓) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๔) กำหนดระเบียบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและ
รายการค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (๕) ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้
เป็นสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (๖) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



 
๙ 

 (๗) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 
   (๘) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกำหนด 

 (๙) สนับสนุนเงินแก่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” 
 (๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกระทำการแทนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

จำนวนเจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคนซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน การประเมินผล และการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจำนวน 
สองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

 ให้คณะกรรมการประเมินผลแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ 
 ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นผู้แทนขององค์กรที่ได้รับเงิน

อุดหนุนจากกองทุนนี้” 
 
มาตรา ๑๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๓  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 “ใหน้ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐทีจ่ะต้องรับ 

คนพิการเข้าทำงานตามวรรคหนึ่ง รายงานการรับคนพิการเข้าทำงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด 

  ในกรณีทีม่ีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะประกาศให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได้” 
 

มาตรา ๑๖  ให้แก้ไขคำว่า “ผูอ้ำนวยการ” ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “อธิบดี” ทุกแห่ง 

 
มาตรา ๑๗  ให้แก้ไขคำว่า “สำนักงาน” ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “กรม” ทุกแห่ง 
 
มาตรา ๑๘  ให้แก้ไขคำว่า “คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน” ในพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “คณะกรรมการบริหารกองทุน” ทุกแห่ง 



 
๑๐ 

  มาตรา ๑๙  ให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะมีการ
จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งขึ้นอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะมีการยกเลิก 
 
  มาตรา ๒๐  บรรดาคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 
  มาตรา ๒๑  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖  
และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มียังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ี 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศออกตามความใน
บทบัญญัตมิาตราดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๒๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
   ......................................... 
         นายกรัฐมนตรี 


