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1. กฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การจ้้างงานคนพิิการ
1) พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550
และที่่�แก้้ ไขเพิ่่�มเติิม
มาตรา 33 เพื่่�อประโยชน์์ ในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
ให้้นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ และหน่่วยงานของรััฐ รัับคนพิิการเข้้าทำำ�งาน
ตามลัักษณะของงานในอััตราส่่วนที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการ
หรืือหน่่วยงานของรััฐ  ทั้้�งนี้้�   ให้้รัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำำ�หนด
จำำ�นวนที่่�นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ และหน่่วยงานของรััฐ จะต้้องรัับ
คนพิิการเข้้าทำำ�งาน
มาตรา 35 ในกรณีีที่่�หน่่วยงานของรััฐไม่่ประสงค์์จะรัับคนพิิการเข้้าทำำ�งาน
ตามมาตรา 33 หรืือนายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการไม่่รัับคนพิิการเข้้าทำำ�งาน
ตามมาตรา 33 และไม่่ประสงค์์จะส่่งเงิินเข้้ากองทุุนตามมาตรา 34 หน่่วยงานของรััฐ
นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการนั้้�น อาจให้้สััมปทานจััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้า
หรืื อ บริิ ก าร จัั ดจ้้างเหมาช่่วงงานหรืือ จ้้า งเหมาบริิการโดยวิิ ธีีก รณีี พิิ เศษ ฝึึ ก งาน
หรืือจััดให้้มีีอุุปกรณ์์หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ล่่ามภาษามืือ หรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
อื่่�นใดแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการก็็ ได้้ ทั้้�งนี้้�ตามหลัักเกณฑ์์วิิธีีการและเงื่่�อนไข
ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดในระเบีียบ
2) กฎกระทรวงกำำ�หนดจำำ�นวนคนพิิการที่น�่ ายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ
และหน่่ ว ยงานของรัั ฐ จะต้้ อ งรัั บ เข้้ า ทำำ� งานและจำำ� นวนเงิิ น ที่่� น ายจ้้ า งหรืื อ เจ้้ า ของ
สถานประกอบการ จะต้้องนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
พ.ศ. 2554
3) ระเบีียบคณะกรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิตคนพิ
ิ
กิ ารแห่่งชาติิ
ว่่าด้้วย หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการให้้สััมปทาน จััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้า
หรืือบริิการ จััดจ้้างเหมาช่่วงงานหรืือจ้้างเหมาบริิการโดยวิิธีีกรณีีพิิเศษ ฝึึกงาน หรืือ
จััดให้้มีีอุุปกรณ์์ หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ล่่ามภาษามืือ หรืือให้้ความช่่วยเหลืืออื่่�นใด
แก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ พ.ศ. 2558 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
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2. วิิธีีการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย
การนัับจำำ�นวนผู้้�ปฏิิบััติิงาน
1) จำำ�นวนคนพิิการที่ต้่� อ้ งรัับเข้้าทำำ�งาน
ให้้ ห น่่ ว ยงานของรัั ฐ ซึ่่� ง มีี ผู้้�ป ฏิิ บัั ติิ ง านตั้้� ง แต่่
100 คนขึ้้�นไปรัับคนพิิการที่�่สามารถทำำ�งานได้้
ไม่่ว่า่ จะอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งใดในอััตราส่่วนผู้ป้� ฏิิบัติั งิ าน
ที่่�มิิใช่่คนพิิการทุุก 100 คน ต้้องรัับคนพิิการ
1 คน เศษเกิิน 50 คน ต้้องรัับคนพิิการเพิ่่�มอีีก
1 คน (100 คน:1 คน, 151 คน: 2 คน)
2) บทนิิยาม คำำ�ว่่า “หน่่วยงานของรััฐ”
หมายถึึง กระทรวง ทบวง กรม ส่่วนราชการ
ที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�นและมีีฐานะเป็็นกรม ราชการ
ส่่ วนภููมิิ ภ าค ราชการส่่วนท้้องถิ่่�น รััฐวิิสาหกิิจ
ที่ตั้้�่ ง� ขึ้น�้ โดยพระราชบััญญััติิ หรืือพระราชกฤษฎีีกา
หรืือหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ
คำำ�ว่า่ “ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน” หมายถึึง ข้้าราชการ
พนัักงานราชการ พนัักงาน หรืือผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ซึ่่� ง เรีี ย กชื่่� อ อย่่ า งอื่่� น ของหน่่ ว ยงานของรัั ฐ
ซึ่่� ง ปฏิิ บัั ติิ ง านประจำำ� ในหน่่ ว ยงานของรัั ฐ นั้้� น
และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ซึ่่�งปฏิิบััติิงานอยู่่�ใน
ต่่างประเทศ และผู้้�ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างการลาโดยได้้รัับ
เงิินเดืือนด้้วย แต่่ไม่่หมายความรวมถึึงลููกจ้้าง
ชั่่�วคราว หรืือพนัักงานจ้้างเหมาที่่�ปฏิิบััติิงาน
โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลาตามสััญญาจ้้าง
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3) วิิธีนัี บั ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน ให้้นับจำ
ั ำ�นวนผู้ป้� ฏิิบัติั งิ านทุุกวัันที่่� 1 ตุุลาคม
ของแต่่ละปีี และให้้นัับโดยวิิธีี ดัังต่่อไปนี้้�
(1) กระทรวง ทบวง กรม หรืือส่่วนราชการที่�เ่ รีียกชื่่�ออย่่างอื่่�น
ที่่�มีีฐานะเป็็นกรม ให้้นัับจำ�ำ นวนผู้้�ปฏิิบััติิงานรวมกัันเป็็นกระทรวง ทั้้�งนี้้�
เมื่่�อได้้จำ�ำ นวนคนพิิการที่่�แต่่ละกระทรวงจะต้้องรัับแล้้วให้้ปลััดกระทรวง
ดำำ� เนิิ น การจัั ดส รรให้้ ห น่่ ว ยงานใดในสัั ง กัั ดรัั บค นพิิ ก ารเข้้ า ทำำ� งาน
โดยพิิจารณาจากลัักษณะงานที่่ค� นพิิการสามารถทำำ�ได้้ตามความเหมาะสม
(2) ราชการส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้นัับจำ�ำ นวนผู้้�ปฏิิบััติิงานของแต่่ละ
องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นจัั ง หวัั ด  เทศบาล องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ�บ ล
กรุุ ง เทพมหานคร เมืื อ งพัั ท ยา และองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น อื่่� น
ที่มี�่ กี ฎหมายจััดตั้้ง�
(3) รััฐวิิสาหกิิจที่ตั้้�่ ง� ขึ้้น� โดยพระราชบััญญััติหิ รืือพระราชกฤษฎีีกา
ให้้นับจำ
ั �ำ นวนผู้ป้� ฏิิบัติั งิ านของแต่่ละรััฐวิิสาหกิิจ
(4) หน่่วยงานอื่่น� ของรััฐที่่เ� ป็็นนิิติบุิ คค
ุ ล ให้้นับจำ
ั �ำ นวนผู้ป้� ฏิิบัติั งิ าน
ของแต่่ละหน่่วยงานอื่่น� ของรััฐ

เมื่่�อทราบจำำ�นวนคนพิิการที่่�ต้้องจ้้างแล้้ว
ให้้เลืือกวิิธีีปฏิิบััติิ ได้้ 2 วิิธีี มาตรา 33 และมาตรา 35
โดยสามารถ ทำำ�วิิธีีเดีียวหรืือหลายวิิธีีรวมกัันก็็ ได้้
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วิิธีีที่่� 1

การรัับคนพิิการ
เข้้าทำำ�งาน
(มาตรา 33)

ให้้จ้า้ งคนพิิการเป็็นผู้้�ปฏิิบัติั งิ านตำำ�แหน่่งประจำำ� (ข้้าราชการ พนัักงานราชการ
ลููกจ้้างประจำำ� และลููกจ้้างชั่่�วคราว)
กรณีีกระทรวงให้้นัับจำำ�นวนผู้้�ปฏิิบััติิงานทั้้�งหมดของกระทรวงเพื่่�อนำำ�มา
คิิดอััตราส่่วนคนพิิการที่่�ต้้องจ้้าง และให้้ปลััดกระทรวงเป็็นผู้้�จััดสรรให้้หน่่วยงาน
ในสัังกััดรัับคนพิิการเข้้าทำำ�งาน โดยจ้้างตามวิิธีีที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมาย หรืือระเบีียบ
ของหน่่วยงานนั้้�น ๆ  
กรณีี อปท.รััฐวิิสาหกิิจ  และหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ ให้้นัับจำำ�นวนผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ของแต่่ละองค์์การหรืือแต่่ละหน่่วยงานเพื่่�อนำำ�มาคิิดอััตราส่่วนคนพิิการที่่�ต้้องจ้้าง
โดยจ้้างตามวิิธีีที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายหรืือระเบีียบของหน่่วยงานนั้้�น ๆ  
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ
1. ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคมของแต่่ละปีี ให้้หน่่วยงานของรััฐแต่่ละแห่่งสำำ�รวจผู้้�ปฏิิบััติิ
งานว่่ามีีกี่่�คนในจำำ�นวนนี้้�เป็็นผู้้�มีีบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการแล้้วกี่่�คนเพื่่�อสรุุปอััตราส่่วน
ที่่�ต้้องรัับคนพิิการเพิ่่�มขึ้้�นหรืือไม่่
2. หน่่วยงานของรััฐซึ่ง่� มีีหน้้าที่ป่� ฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ต้้องรัับคนพิิการเข้้าทำำ�งาน
ตามอััตราส่่วน สามารถเลืือกใช้้วิิธีีการใดวิิธีีการหนึ่่�งหรืือใช้้ 2 วิิธีี ตามมาตรา 33
หรืือมาตรา 35 รวมกััน
3. แจ้้งผลการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและรายงานผลการจ้้างงานคนพิิการในหน่่วย
งานของรััฐ ตามมาตรา 33 หรืือมาตรา 35 ไปที่่�กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ ส่่วนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้แจ้้งรายงานผล ไปที่่�สำำ�นัักพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงขอมนุุษย์์จัังหวััด ที่่�หน่่วยงานของรััฐตั้้�งอยู่่�

7

วิิธีีที่่� 2

การส่่งเสริิมอาชีีพ
โดยการจััดให้้มีีสััมปทาน 
(มาตรา 35)

หน่่วยงานของรััฐที่่� ไม่่ประสงค์์จ้้างคนพิิการตาม
มาตรา 33 อาจจััดให้้มีีการส่่งเสริิมอาชีีพในรููปแบบอื่่�น
โดยวิิธีีการให้้สััมปทานซึ่่�งมีี 7 วิิธีี ดัังต่่อไปนี้้�
(1) การให้้สััมปทาน 
การให้้สิิทธิิแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการได้้ใช้้
ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินในการประกอบอาชีีพ
ระยะเวลาสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี
มููลค่่า/ปีี/1 คน (โดยไม่่ต้อ้ งกำำ�หนดจำำ�นวนมููลค่่า
เพราะหน่่วยงานของรััฐไม่่ต้้องส่่งเงิินเข้้ากองทุุนส่่งเสริิม
และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ แต่่ต้้องเป็็นไปตาม
ความเหมาะสม))

ตััวอย่่าง การให้้สััมปทาน
ให้้สััมปทานตู้้�เครื่่�องดื่่�มอััตโนมััติิ
   ให้้สัมั ปทานพื้้�นที่่ทำ� �ำ การเกษตร จำำ�นวน 1 ไร่่ ให้้แก่่ผู้้�ดููแลคนพิิการ
   ให้้สััมปทานเครื่่�องถ่่ายเอกสารเพื่่�อประกอบอาชีีพ
   ให้้สััมปทานพื้้�นที่่�เพื่่�อทำำ�กสิิกรรม (ปลููกพืืชยืืนต้้น)
   ให้้สััมปทานตู้้�เติิมเงิินมืือถืืออััตโนมััติิ
   ให้้สััมปทานเครื่่�องซัักผ้้าหยอดเหรีียญ
ให้้สัมั ปทานร้้านขายอาหาร (ล็็อคขายของ) ในศููนย์์อาหารของหน่่วยงานให้้คนพิิการ
ขายสิินค้้าและบริิการ
สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทยจััดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีีให้้แก่่
คนพิิการเพื่่�อทำำ�การประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสาร และส่่งเสริิมโอกาสการสร้้างงาน
คนพิิการ หรืือประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าของคนพิิการ
ให้้สััมปทานคนพิิการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของหน่่วยงาน เป็็นต้้น
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(2) การจััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ

การจััดสถานที่บริ
่� เิ วณหน่่วยงานไม่่ว่า่ จะเป็็นภายในหรืือภายนอกเพื่่อ� ให้้คนพิิการ
หรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ  ได้้ใช้้ประโยชน์์ในการประกอบอาชีีพ โดยยกเว้้นค่่าเช่่า
ระยะเวลาสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี
กรณีีหน่่วยงานของรััฐ ให้้หััวหน้้าหน่่วยงานของรััฐมีีอำำ�นาจอนุุญาตภายใต้้
เงื่่อ� นไขให้้ใช้้อาคารหรืือสถานที่่ข� องหน่่วยงานของรััฐที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ โดยได้้รัับการยกเว้้น
ค่่าเช่่าและค่่าธรรมเนีียมอื่่�น

ตััวอย่่าง การจััดสถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ
สถานศึึกษาจััดพื้้�นที่่�บริิเวณโรงอาหารให้้คนพิิการดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายอาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม
หน่่วยงานจััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดบริิการร้้านนวดแผนไทย
เทศบาลเมืืองจััดพื้้�นที่่�บริิเวณชายหาดให้้คนพิิการเปิิดร้้านขายอาหารและ
เครื่่�องดื่่�มให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว 
หน่่วยงานเปิิดให้้มีีโซนสิินค้้า/บริิการของคนพิิการ
โรงเรีียนรััฐบาลจััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดร้้านขายเครื่่�องเขีียนแก่่นัักเรีียน
โรงพยาบาลจััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดร้้านขายและจััดดอกไม้้หน่่วยงาน
จััดสรรพื้้�นที่่� ให้้คนพิิการขายสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
เปิิดพื้้�นที่่�ในโซนศููนย์์อาหาร/โรงอาหารให้้คนพิิการขายสิินค้้าและบริิการ
มหาวิิทยาลััยของรััฐจััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดร้้านขายหนัังสืือ
จััดสรรพื้้�นที่่�ให้้คนพิิการเปิิดร้้านขายของที่่�ระลึึก
จััดสรรพื้้�นที่่�ให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการเปิิดร้้านเสริิมสวย เป็็นต้้น
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(3) การจััดจ้้างเหมาช่่วงงานหรืือจ้้างเหมาบริิการ

การจ้้ า งเหมาช่่ ว งงานหรืื อ การจ้้ า งเหมาบริิ ก ารจากคนพิิ ก ารหรืื อ ผู้้�ดููแลคนพิิ ก าร
เพื่่�อประโยชน์์ของหน่่วยงานของรััฐ

กรณีีหน่่วยงานของรััฐ

1. กรณีีหน่่วยงานของรััฐก่่อนดำำ�เนิินการในแต่่ละปีี ให้้หััวหน้้าหน่่วยงานของรััฐมอบหมาย
เจ้้าหน้้าที่่ผู้� เ้� กี่่�ยวข้้องกำำ�หนดลัักษณะงานที่เ่� หมาะสมภายในองค์์กร เพื่่อ� มอบให้้คนพิิการหรืือผู้้�ดููแล
คนพิิการทำำ�แทนได้้ และจััดสรรงบประมาณตามวงเงิินที่่�กำำ�หนดแล้้วให้้หััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�พััสดุุ
ของหน่่วยงานแห่่งนั้้�นติิดต่่อกัับผู้้�รัับจ้้างเป็็นรายกรณีีโดยตรงเพื่่�อเสนอให้้หััวหน้้าหน่่วยงาน
ของรัั ฐ นั้้� น เป็็ น ผู้้�มีี อำำ� นาจอนุุ มัั ติิ และแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งและคณะกรรมการ
ตรวจรัับการจ้้างตามระเบีียบว่่าด้้วยการพััสดุุของหน่่วยงานของรััฐแห่่งนั้้�นโดยวิิธีีกรณีีพิิเศษ
2. ให้้ ห น่่ ว ยงานของรัั ฐ กำำ� หนดวงเงิิ น ตามสัั ญ ญาหรืื อ ข้้ อ ตกลงที่่� จ ะจ้้ า งในแต่่ ล ะครั้้� ง
โดยพิิจารณาความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมตามลัักษณะของงาน และจำำ�นวนคนพิิการที่่�ต้้องรัับ
เข้้าทำำ�งาน
3. หน่่ ว ยงานของรัั ฐ อาจดำำ� เนิิ น การจ้้ า งโดยวิิ ธีี ก รณีี พิิ เ ศษ โดยดำำ� เนิิ น การภายใน
ปีีงบประมาณ และในกรณีีที่่�มีีข้้อตกลงให้้จ้้างต่่อเนื่่�อง ให้้สััญญาหรืือข้้อตกลงดัังกล่่าวมีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม ของแต่่ละปีี
ระยะเวลาดำำ�เนิินการภายในปีีงบประมาณ
  มููลค่่า/ปีี/ 1 คน (กำำ�หนดวงเงิินตามสััญญาหรืือข้้อตกลงตามความเหมาะสม)
ตััวอย่่าง การจััดจ้้างเหมาช่่วงงานหรืือจ้้างเหมา
โรงพยาบาลของรััฐจ้้า งเหมาบริิก ารผู้้�ดููแลคนพิิ ก ารจัั ดทำำ� โปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์
เพื่่�อให้้บริิการข้้อมููลการดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับประชาชน
หน่่วยงานของรััฐจ้้างเหมาคนพิิการทำำ�งานในตำำ�แหน่่ง พนัักงานรัับโทรศััพท์์
หน่่วยงานของรััฐจ้้างเหมาคนพิิการในตำำ�แหน่่งธุุรการ
หน่่วยงานของรััฐจ้้างเหมาบริิการคนพิิการ หรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ ดำำ�เนิินงานในโครงการ
ของหน่่วยงานนั้้�น ๆ
หน่่วยงานของรััฐจ้้างเหมาผู้้�ดููแลคนพิิการทำำ�งานในตำำ�แหน่่งแม่่บ้้าน เป็็นต้้น
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(4) การฝึึกงาน

การเพิ่่�มพููนความรู้้�ทัักษะประสบการณ์์หรืือการถ่่ายทอดวิิทยาการหรืือ เทคโนโลยีี
ที่่�สามารถนำำ�ไปประกอบอาชีีพได้้
  ระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน และไม่่น้้อยกว่่า 600 ชั่่�วโมง หรืือตามที่่�หน่่วยงาน
ของรััฐแห่่งนั้้�นเห็็นสมควรและมีีการมอบวุุฒิิบััตรที่่�ออกโดยหน่่วยงานที่่�รัับฝึึกงานแก่่ผู้้�ผ่่าน
การฝึึกงานด้้วย
  มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่า ( เช่่น ปีี 2564 มููลค่่า 313 บาท x 365 วััน x 1 คน)
หน่่วยงานของรััฐอาจจััดฝึึกงานเองหรืือจะสนัับสนุนุ งบประมาณให้้แก่่หน่่วยงานของรััฐ
อื่่�นหรืือเอกชนเป็็นผู้้�จััดฝึึกงานแทนก็็ ได้้ซึ่่�งต้้องไม่่ใช่่ภารกิิจตามปกติิของหน่่วยงานของรััฐ
โดยหน่่วยงานของรััฐรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกงาน เช่่น ค่่าสถานที่่� ที่่�พััก วััสดุุอุุปกรณ์์
เอกสาร วิิทยากร ค่่าพาหนะ และค่่าเบี้้�ยเลี้้�ยงหรืือค่่าอาหารแก่่ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกงาน ทั้้�งนี้้�
การฝึึกงานให้้นำำ�ระเบีียบว่่าด้้วยการฝึึกอบรม ของส่่วนราชการมาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม
ตััวอย่่าง การฝึึกงาน
กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารจััดโครงการฝึึกอบรมหลัักสููตร
การเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ให้้คนพิิการจำำ�นวน 20 ราย
กระทรวงสาธารณสุุขจััดหลัักสููตรการนวดสปาและนวดแผนไทยให้้แก่่คนพิิการ
มหาวิิทยาลััยของรััฐจััดอบรมหลัักสููตรภาษาอัังกฤษเพื่่อ� ประกอบอาชีีพแก่่คนพิิการ
กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬาจััดฝึึกงานหลัักสููตรมััคคุุเทศก์์ให้้คนพิิการ
หน่่วยงานของรััฐฝึึกอาชีีพหลัักสููตรเศรษฐกิิจพอเพีียง “เพาะเลี้้�ยงเห็็ดฟางและ
เห็็ดนางฟ้้า”
มหาวิิทยาลััยฝึึกอาชีีพประดิิษฐ์์ดอกไม้้จากผ้้าใยบััว
หน่่วยงานของรััฐฝึึกอบรมหลัักสููตรคอมพิิวเตอร์์เบื้้�องต้้นให้้แก่่คนพิิการหรืือ
ผู้้�ดููแลคนพิิการ เป็็นต้้น
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(5) การจััดให้้มีีอุุปกรณ์์หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก

การจััดให้้มีีเครื่่�องช่่วยอำำ�นวยความสะดวกซึ่่�งเคลื่่�อนที่่�หรืือเคลื่่�อนย้้ายได้้เพื่่�อให้้
คนพิิการเข้้าถึึงและโยชน์์ ในการประกอบอาชีีพได้้บนพื้้�นฐานของความต้้องการพิิเศษ
ของคนพิิการแต่่ละประเภท
ระยะเวลาต้้องดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จภายใน 1 ปีี
มููลค่่ า /ปีี / 1 คน (พิิ จ ารณาวงเงิิ น สำำ� หรัั บ การจัั ด ให้้ มีี อุุ ป กรณ์์ ห รืื อ สิ่่� ง อำำ� นวย
ความสะดวกสำำ�หรัับคนพิิการตามความเหมาะสม)
การจัั ด ให้้ มีี อุุ ป กรณ์์ ห รืื อ สิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวก ต้้ อ งมีี ลัั ก ษณะเป็็ น ไปตาม
กฎกระทรวงกำำ�หนดลัักษณะหรืือการจััดให้้มีีอุุปกรณ์์สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก หรืือบริิการ
ในอาคารสถานที่่� หรืือบริิการสาธารณะอื่่น� เพื่่อ� ให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์ ได้้
พ.ศ. 2555
ตััวอย่่าง การจััดให้้มีีอุุปกรณ์์หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ติิดตั้้�งลิิฟต์์สำำ�หรัับคนพิิการให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานซึ่่�งเป็็นคนพิิการทางการเคลื่่�อนไหว
จััดให้้มีีพื้้�นผิิวต่่างสััมผััสสำำ�หรัับคนพิิการทางการเห็็น
สร้้างห้้องน้ำำ��สำำ�หรัับคนพิิการให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานซึ่่�งเป็็นคนพิิการทางการเคลื่่�อนไหว
สร้้างทางสััญจรให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานซึ่่�งเป็็นคนพิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ที่่�นั่่�งสำำ�หรัับคนพิิการหรืือพื้้�นที่่�สำำ�หรัับจอดรถเข็็นคนพิิการ
ที่่�จอดรถสำำ�หรัับคนพิิการ
สััญญาณเสีียงและสััญญาณแสงขอความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับคนพิิการ
ราวกัันตกหรืือผนัังกัันตก
ประตููสำำ�หรัับคนพิิการ เป็็นต้้น
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(6) การจััดให้้มีีบริิการล่่ามภาษามืือ
การจ้้างบุุคคลซึ่่�งจดแจ้้งเป็็นล่่ามภาษามืือต่่อกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ เพื่่�อให้้บริิการแก่่คนพิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
หน่่วยงานของรััฐแห่่งนั้้�นมีีคนพิิการซึ่่ง� ความต้้องการจำำ�เป็็นพิิเศษที่่จ� ะต้้องใช้้บริกิ าร
ล่่ า มภาษามืื อ เพื่่� อ สนัั บสนุุ น หรืื อ พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ตค นพิิ ก ารให้้ ส ามารถสื่่� อ สารกัั บ
ผู้้�บัังคัับบััญชาและเพื่่�อนร่่วมงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การจััดให้้มีีล่่ามภาษามืือในสััดส่่วน  1  คน ต่่อคนพิิการทางการได้้ยิินหรืือ
สื่่�อความหมาย 20 คน
  กรณีีหน่่วยงานของรััฐ ให้้พิิจารณากำำ�หนดวงเงิินในการจััดให้้มีีล่่ามภาษามืือ
ตามความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมเพื่่�อประโยชน์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคนพิิการ
ตััวอย่่าง การจััดให้้มีีบริิการล่่ามภาษามืือ
หน่่วยงานของรััฐจััดให้้มีล่ี า่ มภาษามืือเพื่่อ� สื่่�อสารระหว่่างพนัักงานที่่เ� ป็็นคนพิิการ
ทางการได้้ ยิิ น กัั บ พนัั ก งานปกติิ    ซึ่่� ง หน่่ ว ยงานมีี พ นัั ก งานที่่� เ ป็็ น คนพิิ ก าร
ทางการได้้ยิินจำำ�นวน 20 คน และได้้ทำำ�สััญญาจ้้างล่่ามภาษามืือ จำำ�นวน 1 ราย
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการสื่่�อสารระหว่่างทำำ�งาน
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(7) การให้้ความช่่วยเหลืืออื่่�นใดแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ

การให้้ความช่่วยเหลืือแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการโดยตรงเพื่่�อให้้คนพิิการ
หรืือผู้้�ดููแลคนพิิการสามารถประกอบอาชีีพหรืือมีีรายได้้
ระยะเวลาไม่่ได้้กำำ�หนด (โดยปกติิระยะเวลา 1 ปีี)
มููลค่่า/ปีี/1 คน (พิิจารณาตามความเหมาะสม)
การดำำ�เนิินการ ให้้เสนอแผนงานโครงการ วงเงิินงบประมาณและประโยชน์์ที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับ ต่่อสำำ�นัักงานจััดหางานจัังหวััด / สำำ�นัักงานจััดหางานกรุุงเทพ
ตััวอย่่าง การให้้ความช่่วยเหลืืออื่่�นใดแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ
ให้้จัักรเย็็บผ้้าแบบอััตโนมััติิและอุุปกรณ์์ให้้คนพิิการเพื่่�อประกอบอาชีีพ
รัับตััดเย็็บเสื้้�อผ้้า
สนัับสนุุนเงิินทุุนในการประกอบอาชีีพเลี้้�ยงไก่่ให้้คนพิิการ
ซื้้�อสิินค้้าจากคนพิิการ
สนัับสนุุนเครื่่�องมืือทางการเกษตรให้้ผู้้�ดููแลคนพิิการ
สนัับสนุุนเงิินให้้คนพิิการสร้้างศููนย์์เพาะเลี้้�ยงเห็็ด
สนัับสนุุนหมึึกพริินเตอร์์ให้้คนพิิการรัับจ้้างพิิมพ์์งานเอกสาร
สนัับสนุุนเงิินทุุนซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์ในการเปิิดร้้านขายก๋๋วยเตี๋๋�ยว
หน่่วยงานของรััฐจััดตั้้ง� ศููนย์์เลี้้ย� งปลานิิลให้้คนพิิการ เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เลี้้ย� งปลานิิล เป็็นต้้น
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3. วิิธีีการแจ้้งการให้้สิิทธิิ
และรัับสิิทธิิ (มาตรา 35)
1) หน่่วยงานของรััฐ สามารถแจ้้งการให้้สิิทธิิได้้ตลอดทั้้�งปีี โดยให้้แจ้้ง
ณ ท้้องที่่�ที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งของหน่่วยงานของรััฐ คืือ
ในเขตกรุุงเทพมหานครให้้แจ้้ง ณ สำำ�นัักจััดหางานกรุุงเทพ
ในจัังหวััดอื่่�นให้้แจ้้ง ณ สำำ�นัักงานจััดหางานจัังหวััด
2) คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ สามารถขอรัับสิิทธิิ โดยให้้ยื่่�นคำำ�ขอรัับ
สิิทธิิ ณ สถานที่่� ดัังต่่อไปนี้้�
ในเขตกรุุงเทพมหานครให้้ยื่่�น ณ สำำ�นัักจััดหางานกรุุงเทพ
ในจัังหวััดอื่่�นให้้ยื่่�น ณ สำำ�นัักงานจััดหางานจัังหวััด 
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หลัักฐานการขึ้้�นทะเบีียนขอรัับสิิทธิิ ตามมาตรา 35
1) หน่่วยงานของรััฐ ใช้้หลัักฐาน ดัังนี้้�
(1) แบบคำำ�ขอ (กกจ. พก. 2 -1 ถึึง 7 )
(2) แบบแจ้้งขอใช้้สิิทธิิตาม มาตรา 35
(3) หนัังสืือแจ้้งความประสงค์์ขอใช้้สิิทธิิ
(4) เอกสารอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิมกรณีีเจ้้าหน้้าที่่� สำำ�นัักงานจััดหางานขอให้้แสดง
เพื่่�อประกอบการพิิจารณา
2) คนพิิการ/ผู้้�ดููแลคนพิิการ ใช้้หลัักฐาน ดัังนี้้�
(1) แบบคำำ�ขอ (กกจ. พก. 1 )
(2) สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตัวค
ั นพิิการหรืือสำำ�เนา บััตรประจำำ�ตัวั ประชาชนของ
ผู้้�ดููแลคนพิิการ
(3) รููปถ่่ายขนาด 1 นิ้้�ว จำำ�นวน 1 รููป
(4) เอกสารอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิมกรณีีเจ้้าหน้้าที่่� สำำ�นัักงานจััดหางานขอให้้แสดง
เพื่่�อประกอบการพิิจารณา
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4. การยื่่�นรายงานผล
การจ้้างงานคนพิิการ
แจ้้ ง ผลการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายและรายงานผลการจ้้ า งงาน
คนพิิการในหน่่วยงานของรััฐ  ภายในวัันที่่� 31 มีีนาคม ของทุุกปีี
หน่่วยงานของรััฐ : ยื่่�นที่่�กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น : ยื่่� น ที่่� สำำ�นัั ก พัั ฒ นาสัั ง คมและ
ความมั่่�นคงขอมนุุษย์์จัังหวััด ที่่�หน่่วยงานตั้้�งอยู่่�

เอกสารที่่�ต้้องใช้้
1) แบบรายงานผลการปฏิิบััติิตามกฎหมายการจ้้างงานคนพิิการ
ประจำำ�ปีี
2) สำำ�เนาคำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้�ง / สำำ�เนาสััญญาจ้้าง พร้้อมสำำ�เนาบััตรประจำำ�
ตััวคนพิิการ
3) สำำ� เนาหนัั ง สืื อ แจ้้ ง ผลการให้้ ใ ช้้ สิิ ทธิิ ม าตรา 35 ที่่� ไ ด้้ รัั บ รอง
จากกรมการจััดหางานหรืือสำำ�นักั งานจััดหางานพื้้�นที่่/� จัังหวััด พร้้อมสำำ�เนา
บััตรประจำำ�ตัวค
ั นพิิการ และผู้้�ดููแลที่่ใ� ช้้สิทธิ
ิ ิ (ถ้้ามีีการใช้้สิทธิ
ิ แิ ทนคนพิิการ)
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สเเกน QR Code
เพื่่�อดาวน์์โหลด E-Book

นายพิิชญะ  ใหญ่่แก่่นทราย
นางสาววิิไลพร  ขนุุนก้้อน
นางสาวณััฐฤฎา คงต๊๊ะ
นางสาวพานิิณีี สุุขสะอาด
นางสาวกนิิษฐา ติิละบาล
นางสาวสุุวภา ยืืนลิิบ 

สเเกน QR Code
เพื่่�อดาวน์์โหลดกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจ้้างงานคนพิิการ

คณะผู้้�จััดทำำ�

ผอ.กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
ผอ.กลุ่่�มส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการ
นัักพััฒนาสัังคมปฏิิบััติิการ
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน
นัักพััฒนาสัังคม
นัักพััฒนาสัังคม

สถานที่่�ติิดต่่อ
กลุ่่�มส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการ กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
102/41 ถนนเศรษฐศิิิ�ริิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ : 02-106-9300 ต่่อ 9330
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ติิดต่่อ : ศููนย์์บริิการคนพิิการจัังหวััด
สำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมเเละความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััด ที่่�หน่่วยงานตั้้�งอยู่่�
คู่่�มืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายการจ้้างงานคนพิิการ สำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ
โดย : กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1 : ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน : 2,000 เล่่ม

เเผนที่่�กองกองทุุนเเละส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ

กองกองทุนและสงเสร�มความเสมอภาคคนพ�การ
กรมสงเสร�มเเละพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
255 อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห
ถนนราชว�ถี เเขวงทุงพญาไท
เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
www.dep.go.th

